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فرازی از وصیتنامه دانشجوی شهید 
سیدمحمدتقی  میرغفوریان

آینده این مملکت به دست شما جوانان است. 
دوستان عزیزم جبهه ها را پرکنید و سعي کنید 
ادامه دهنده راه خون شهدا باشید و فرمان های 
رهبر را اطاعت کنید و گوش به فرمان اوباشید و 
کوشش بسیار در درس و تحصیل خود بکنید و 

درسي همراه با تقی و ایمان بخوانید و هدفتان از 
تحصیل علم رضاي خدا باشد تا بتوانید در آینده 

مملکت اسالمي خدمتي مفید و شایسته انجام دهید 
زیرا در این زمان کشور احتیاج زیاد به جوانه ای 
تحصیل کرده مؤمن و با تقوي دارد. براي رضاي 

خدا کارکنید و توکل به او داشته باشید تا از 
زندگی تان بهره ای ببرید و تقوي را در وجودتان 

تقویت کنید و تقوي را در همه کارها مدنظر 
داشته باشید تا ان شاءاهلل با تقوي نسبت به خدا 

سعادتمند شوید.



بیانات در اجتماع زائران و مجاوران 
حرم مطهر رضوی

در نخستین روز سال ۱۳۹۶ )۱(

خب، حاال از گذشته عبور کنیم، به آینده نگاه کنیم. آنچه 
بنده در مورد آینده به عنوان نقطه ی اولویّت  دار و کلیدی به آن 
نگاه میکنم، عبارت است از تولید؛ تولید مّلی، تولید داخلی. 

توصیه ی بنده، خواسته ی بنده، مطالبه ی بنده، تکیه ی بر روی 
تولید داخلی است. تولید داخلی یک کلید واژه است. اینها 
را عرض میکنیم تا اّوالً چون در محضر مّلت ایران این حرفها 
دارد گفته میشود، مسئولین محترم به این توّجه کنند و روی 
آن تکیه کنند، ثانیاً افکار عمومی مردم هم در همین جهت 
مطالبه گر باشد؛ مطالبات مردم هدایت بشود به این سمتی 
که مورد توّجه و مورد تعّرِض)۶( امروز ما است. من این جور 

احساس میکنم که اساس کار فعاًل برای این برهه ی از اقتصاد 
کشور، مسئله ی تولید مّلی و تولید داخلی است. این یک 
کلید واژه است، سرفصل های متعّددی از این مسئله ناشی 

میشود. اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدهیم، اشتغال 
به وجود می آید و مشکل بیکاری -که یکی از مصیبت های 

امروز کشور ما بیکاری جوانان است و نرخ بیکاری، باال است- 
برطرف خواهد شد یا کاهش پیدا خواهد کرد.
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 در نشست تشریح عملکرد مرکز افکارســنجی دانشجویان ایران 
)ایسپا( وابسته به جهاددانشــگاهی در دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری که ۳۱ اردیبهشت ماه با حضور دکتر سعید پورعلی 
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و محمد آقاسی رییس این مرکز برگزار 
شد، مطرح شد: طبق آخرین مرحله نظرسنجی این مرکز پیش بینی 
شد مردم مشارکت 72 درصدی در انتخابات داشته باشند و رای حجت 
االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی ۱ و 57 درصد باشد که این عدد 

با واقعیت منطبق بود. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، نشســت تشــریح عملکرد مرکز 
افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( وابسته به جهاددانشگاهی در دوازدهمین 
انتخابات ریاســت جمهوری با حضور دکتر ســعید پورعلی معــاون فرهنگی 

جهاددانشگاهی و محمد آقاسی رییس این مرکز برگزار شد.
در این بین مرکز افکارسنجی دانشجویان و جهاددانشگاهی توانست فراتر از میل 
و خواست جریان های سیاسی، میل و خواست افکار عمومی را ترسیم کند و در 

این فرایند اعتبار علمی خود را ارتقا بخشد. 
دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی اظهار کرد: حضور مردم در 
انتخابات و تعداد آرا نشــان از تحکیم پایه های جمهوریت و تقویت 
مشــروعیت نظام جمهوری اســالمی بود. رأی دادن و شرکت در 
انتخابات صورتی از مشارکت سیاســی شهروندان است و انتخابات 
شاید تنها صورتی از مشارکت اســت که نظام های مردم ساالر در 

سررسیدهای منظم زمانی اکثریت وسیعی از شــهروندان خود را دور هم جمع 
می کنند تا در انتخاب و رقم زدن تعیین سرنوشت خود مشارکت ملی داشته باشند. 

جهاددانشــگاهی ثابت کرد فراتــر از جریان های 
سیاسی، افکار عمومی را ترسیم می کند

دکتر پورعلی تصریح کرد: ما نیز همانگونه که مقام معظم رهبری اشاره کردند و 
فرمودند نهاد جهاددانشگاهی را فراتر از یک جریان سیاسی می دانیم وبه تعبیر 
ایشان اگر کسی بخواهد این نهاد را در ســطح جریان های سیاسی تعریف کند 

ظلم بزرگی به این نهاد است.

مطابقت نتایج نظرسنجی ایسپا با نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری

گــــزارش

طی نشست خبری اعالم شد؛
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دفــاع ایســپا از اقتــدار عملــی و اجتماعی 
نظرسنجی ها با انجام 12 موج نظرسنجی

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در ادامه تصریح کرد: ایسپا در این دور 
انتخابات ریاست جمهوری با انجام 12 موج نظرسنجی از اقتدار عملی 
و اجتماعی نظرسنجی ها دفاع کرد. این 12 موج امکان آن را فراهم کرد 

که افکار عمومی یعنی اراده مردم بی واسطه معرفی شوند. 
وی افزود: نظرسنجی ها به مثابه مینی رفراندوم ها می توانند و این قابلیت 
را دارند که ترجیح ها و گرایش های جامعه را پیش بینی و معرفی کنند 
و بتوانیم از این طریق کارهای تحقیقاتی و پژوهشی عمیق تری را انجام 

دهیم. 
دکتر پورعلی بیان کرد: با مشخص شدن نتایج  فضای رقابت تمام شد. 
باید از این فضا خارج شویم و به فضای رفاقت و همدلی برویم. کشور به 

تمام ظرفیت های خود از جناح های مختلف نیاز دارد. 
وی اظهار کرد: بازخوانی مطالبات مردم و رساندن آن ها به دست دولت 

را از وظایف خود در این نهاد می دانیم.

اجرای طرح ملی »انتظــارات و توقعات مردم 
از دولت دوازدهم« تا قبل از اســتقرار دولت/ 
انجام موج دوم نظر سنجی فرهنگ سیاسی 

مردم ایران

در ادامه رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران از اجرای طرح ملی 
»انتظارات و توقعات مردم از دولت دوازدهم« تا قبل از استقرار، انتشار 
کتاب مقاالت وجوه رفتار انتخاباتی مردم ایران به زودی، انجام موج دوم 
نظر سنجی فرهنگ سیاسی مردم ایران و ارتقای ساختار ایسپا از مرکز 

به سازمان در سال 96 خبر داد.
آقاسی در رابطه با نظرسنجی انتخابات ایسپا اظهار کرد: برگزاری موفق 
این دوره انتخابات و نتایج خوب نظرسنجی ایسپا نشان داد اگر به علوم 

انسانی بها داده شود می تواند پایه رشد و تعالی کشور باشد.
وی افزود: این مرکز از ســال 80 در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی 
ایجاد شد و اقدام به پایش و نظرسنجی در حوزه های فرهنگ دینی و 
سبک های دین داری، مسایل خانواده و زنان، مسایل جوانان، مسایل و 
آسیب های اجتماعی، فرهنگ مردم و کیفیت زندگی، بازار و مطالعات 
اقتصادی، فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی و فرهنگ سیاسی و 

رفتار انتخاباتی مردم کرد.
آقاسی گفت: ایســپا دارای 31 شــبکه فعال در سراسر کشور است و 

تاکنون توانسته  5 هزار پرسشگر تربیت کند.
رییس مرکز افکارسنجی دانشــجویان ایران، با اشاره به انتخابات 96 
گفت: در سال 96، نظرســنجی به صورت تلفنی و میدانی انجام شد و 
طبق آخرین مرحله نظرسنجی ای که انجام دادیم پیش بینی کردیم که 
در انتخابات مشارکت 72 درصدی داشته باشیم، همچنین آرای آقای 
روحانی را 57.1 درصد و آرای آقای رئیسی را 37.3 درصد اعالم کردیم 

که این عدد با واقعیت منطبق بود. 
وی تاکید کرد: ایسپا از تمامی جناح ها مستقل می باشد و به مردم وابسته 
اســت و خود را وامدار انقالب و مردم می داند. این مرکز ردیف بودجه 
مستقل در مجلس ندارد و بیشــتر هزینه های آن از طریق کمک های 

جهاددانشگاهی تأمین می شود.
به گفته آقاسی، ایســپا دارای دو مدل کار »خویش فرما« و»کارفرما« 
می باشد و از ســود طرح های کارفرمایی فعالیت های خویش فرمایی 

مانند نظرسنجی های انتخاباتی را انجام می دهد.
همچنین مهــدی رفیعی با بیان اینکه توســعه روش های علمی برای 
پیش بینی رفتار مردم یکی از مهمترین اهداف ایســپا است، گفت: در 
ایسپا نشان دادیم که می توانیم نظرســنجی موثقی را در کوتاه مدت 

انجام دهیم.
معاون پژوهشی مرکز افکارسنجی ایسپا افزود: از طرفی کمک فضای 
انتخابات و ترغیب مردم به مشارکت و همچنین تقویت جایگاه مراکز 
نظرســنجی در ایران از طریق اتکا به روش های علمی از دیگر اهداف 

مورد نظر ما بود.
وی با بیان اینکه در ایسپا برای اولین بار از روش تلفنی برای نظرسنجی 
اســتفاده کردیم، گفت: تفاوت بین نظرســنجی میدانی و تلفنی این 
بود که 40 درصد افراد در نظرسنجی تلفنی و تنها 10 درصد افراد در 
نظرسنجی میدانی حاضر به اعالم نظر خود نیستند. اما با این حال روش 

تلفنی نیز به ما کمک های فراوانی کرد.
رفیعی در ادامه بــه ارایه نتایج فعالیت های ایســپا در نظرســنجی 
دوازدهمین انتخابات ریاســت جمهوری اشــاره کــرد و گفت: طبق 
نظرسنجی هایی که انجام دادیم میزان مشارکت پس از مناظره اول، دوم 
و سوم به ترتیب 58، 62 و 67 درصد بود. همچنین طبق نظرسنجی ای 
که روز سه شنبه قبل از انتخابات انجام دادیم این میزان به 72 درصد 

افزایش یافته بود.
معاون پژوهشی مرکز افکارسنجی ایسپا همچنین با اشاره به روند آرا در 
نظرسنجی ها گفت: در دوم اردیبهشت 36 درصد مردم کاندیدای خود 
را انتخاب کرده بودند که این عدد در 23 اردیبهشت به 66 درصد و در 

26 اردیبهشت به 83.5 درصد رسید.
در ادامه فاطمه فالح معاون اجرایی مرکز افکارسنجی ایسپا با بیان اینکه  
موج نظرسنجی برای انتخابات ریاست جمهوری را از اردیبهشت ماه در 
دستور کار قرار دادیم، گفت: طی یک ماه اخیر با 672 نفر این موج ها 
را انجام دادیم. ســه موج با 5 پرسشــنامه و دو موج با مراجعه به تمام 
استان ها و با تعداد 14 هزار نمونه انجام شد. برای هر موج به 160 روستا، 

100 شهر درجه 2 و 30 مرکز استان رفتیم.
فالح ادامه داد: 56 هزار و 100 پرسشــنامه در اردیبهشت ماه تکمیل 
شد که 43 هزار و 500 پرسشنامه به صورت حضوری و 12 هزار و 600 
پرسشنامه به صورت تلفنی انجام شد. در واقع روزانه 1870 پرسشنامه 

در ایسپا تکمیل کردیم.  
   5
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به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، اختتامیه شانزدهمین جشنواره 
ملی پایان نامه سال دانشجویی با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشگاهی و جمعی از مسئوالن اساتید و دانشجویان، شاخه های 

علوم انســانی و هنر و معماری و ... که پایان نامه های آن ها برگزیده و یا 
شایسته تقدیر شناخته شــده بود، در محل پژوهشکده فرهنگ، هنر و 

معماری تهران برگزار شد.

برگزیدگان شانزدهمین جشنواره ملی پایان نامه 
سال دانشجویی معرفی شدند

اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی چهارم اسفندماه و با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، 
حجت االسالم والمسلمین محمدیان رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، حجت االسالم والمسلمین شاه مرادی دبیر 

شورای فرهنگ عمومی کشور و دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار و برگزیدگان تقدیر شدند.

برگزاری مسابقه نهایی دفاع ۳ دقیقه ای  پایان نامه های دانشجویی
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گــــــــزارش رییس نهــاد نمایندگی مقــام معظــم رهبری در 
دانشگاه ها:

اهتمام جهاددانشــگاهی پیرامــون مباحث 
علمی قابل تقدیر است

حجت االسالم والمســلمین محمد محمدیان، رییس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبــری در دانشــگاه ها در این مراســم بــا قدردانی از 
جهاددانشگاهی به مناسبت برپایی این جشنواره اظهار کرد: اهتمامی که 
در جهاددانشگاهی پیرامون مباحث علمی وجود دارد، قابل تقدیر است، 
اهمیت علوم انسانی و هنر و معماری در جامعه مخفی نیست، چرا که 

رشد جامعه در بحث های تمدنی بر پایه رشته های علوم انسانی است.
عضــو هیــأت امنــای جهاددانشــگاهی با اشــاره بــه خطبه های 
امیرالمومنین)ع( در بیان ویژگی های اهل تقوا و با تاکید بر اینکه اسالم 
بیشترین تاکید را بر علم داشــته، گفت: امیرالمومنین)ع( در خطبه 
همام در بیان ویژگی های اهل تقوا، یکــی از ویژگی های اهل تقوا را 
کسب علم نافع می دانند؛ »أَْسَماَعُهْم َعلَى الِْعلِْم النَّافِِع لَُهم؛ گوش هاى 
خود را وقف شنيدن علم و دانش سودمند ساخته  اند«، علمی که بعد 

دنیوی و اخروی را شامل شود. 
وی با تاکید بر توصیه های مقام معظم رهبری پیرامون توجه به علم نافع 
عنوان کرد: دنبال علمی باشیم که برای کشور الزم و نافع باشد، نه فقط 
برای حال کشور، چرا که بســیاری از مقاالت به درد کشور نمی خورد. 
پایان نامه دکتری ذخیره و گنج است و موضوع آن نباید چیزی باشد که 

به درد مسایل کشور نمی خورد.
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها با اشــاره به 
دغدغه ای که در دانشــگاه ها پیرامون راهنمایی پایان نامه ها بیش از 
ظرفیت قابل قبول است، گفت: اغلب اساتید دلسوز این دغدغه را بیان 
می کنند که برخی اساتید راهنما که در جلسه دفاع می نشینند، حتی 
یک بار پایان نامه دانشجو را نخوانده اند، استادی که تا 20 پایان نامه را 
در دانشــگاه دولتی راهنمایی می کند و از آن طرف در دانشــگاه های 
غیردولتی نیز استاد راهنمای 70 تا 80 پایان نامه نیز هست، نمی تواند به 
آن ها رسیدگی کند و اینجاست که باید بر وضعیت علمی کشور گریست.
وی با اشاره به اینکه سرقت علمی از دل کمیت گرایی در آموزش عالی سر 
بر می آورد، اظهار کرد: کمیت گرایی در آموزش عالی در برابر کیفیت گرایی 
مصیبتی در جامعه علمی است، وقتی شرط ورود به مقاطع باالتر تعداد مقاالت 
چاپ شده باشــد، آن هم چاپ در ژورنال های تخصصی، این ها همه یعنی 
کمیت گرایی در آموزش عالی و از دل این امر سرقت علمی به وجود می آید، لذا 

قوانین وزارت علوم در حوزه تدوین پایان نامه ها نیاز به بازنگری دارد.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی بیان کرد:
حمایــت از پایان نامه های برتر در راســتای 

بهبود فرایندهای سیاست گذاری

دکترسعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی در این مراسم 
با تســلیت ایام فاطمیه، اظهار کرد: رسالت اصلی آموزش عالی تربیت 
نیروهای متخصص و صاحب مهارت در رشته های دانشگاهی است که 
این مهارت و تبحر در سطوح ارشد و دکتری موتور شتاب دهنده توسعه 
کشور است. دانشگاه محل شناخت، کشف و پرورش استعدادهای برتر 
کشور است و آماده سازی این استعدادها برای خدمت و اقتدار علمی و 

توسعه ثروت است.
وی افزود: امروزه کشــورهایی قدرتمندتر هســتند که صاحب مراکز 
آموزش عالی با کیفیت تر و دانش آموختگان ماهر و متخصص تر هستند، 
بنابراین برای کمک به فرآیند توسعه کشور و افزایش توان علمی نیاز به 

اقتدار علم و سرمایه گذاری در آموزش عالی است.
معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی با اشــاره به اینکه یکی از شــروط 
فارغ التحصیل شدن نگارش پایان نامه اســت، گفت: پایان نامه تمرین 
عملی آموخته های دانشجویی در دوره تحصیالت تکمیلی و تخصصی 
شدن گرایش های علمی دانشجو است و هر اندازه فضای دانش آموختن 
و حرفه آموزی فضای غالب این مقطع زمانی باشد رساله های بهتر و قابل 

دفاع تری تولید می شوند.
دکتر پورعلی گفت: به همین اعتبار عنایت به سالمت، شفافیت، انتخاب 
موضوع، مراحل تدوین و نگارش ، راهنمایی و مشاوره و دفاع از رساله 
اعتبار بخشی مدارک دانشگاهی را تضمین می کند و یکی از مهمترین 
الزامات آن است که دانشــگاهیان برای نیل به هدف اصلی خود یعنی 
جستجوی حقیقت و پیشرفت دانش انتخاب موضوع و انجام پژوهش 

را به دور از تعصبات و تصورات غالب حرفه ای و عقیدتی دنبال کنند.
وی افزود: در حــال حاضر وضعیــت پایان نامه ها از هــر جهت دچار 
آسیب های اساسی است و شناخت آســیب ها و تالش برای رفع آنها 
یکی از مهمترین وظایف مراکز آموزش عالی و مسوولین آموزش عالی 

کشور می باشد.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی تاکید کرد: افزایش تعداد دانشجویان کشور 
در تمام مقاطع آموزش عالی به ویژه تحصیالت تکمیلی به طور طبیعی 
تعداد پایان نامه ها را افزایش داده است و این افزایش مقاله های مستخرج از 

پایان نامه ها نباید به هیچ عنوان پیشرفت علمی کشور تلقی شود.
دکتر پورعلی با اشاره به اینکه ایجاد ارتباط بین فضای تحصیالت تکمیلی 
و نیازهای اساسی کشور در حوزه های صنعتی، دفاعی و اجتماعی عالوه 
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بر تقویت ارتباط بین جامعه و دانشــگاه از هدر رفتن منابع و شوق انگیزه 
علم آموزی جلوگیری می کند، گفت: انتخاب موضوع در تقدیم رساله ها 
فرصتی است برای دانشجویان و نظام آموزش عالی تا عالوه بر ارتقای فردی 
و هویتی بتوانند با بخش های مختلف جامعه ارتباط خود را تحکیم بخشند.
وی افزود: استفاده از این فرصت ها برای دانشجویان و نظام آموزش عالی 
یک موضوع هویتی اســت و باکارآمدی دانشــگاه ارتباط تنگاتنگی پیدا 

می کند.
این معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی گفت: ضعف و بی انگیزگی برخی 
دانشجویان در ارایه تحقیق و پژوهش علمی در مقاطع تحصیالت تکمیلی 

می تواند با تدوین مسایل تشویقی تقویت شود.
دکتر پورعلی در ادامه با بیان اینکه رسیدگی به معیشت اساتید در ارتقای 
کیفی پایان نامه ها بســیار موثر است، افزود: اســاتید فقط با انگیزه های 

علمی باید در این عرصه حضور داشته باشند.
وی گفت: اولویت کمیت بر کیفیت و فشار بر دانشجویان جهت اتمام هرچه 
زودتر تحصیالت و فشار بر اساتید برای باال بردن تعداد آثار مکتوب و تقویت 
مدرک گرایی تاکنون به فضای تدوین رســاله ها آسیب های جدید وارد 
کرده است و برای این مساله نظام آموزش عالی و نظام سیاست گذاری باید 

تدابیری در این راستا بیاندیشند.
معاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی در پایــان تاکید کــرد: حمایت از 
پایان نامه های برتر در قالب مکانیزم تثبیت شده، استفاده از نتایج رساله، 
تدوین سیاست ها و اجرای سیاست ها به گونه ای که دانشجو احساس کند 
نقش موثر و مشارکت جدی در تقویت و بهبود فرآیندهای سیاست گذاری 

دارد، به تقویت این حوزه کمک می کند.

تقدیــر از ۳۸۶ دانشــجو طی شــانزده دوره 
جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی

در ادامه عادل تقوی دبیر اجرایی جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی 
با قدردانی از همراهان و حامیان این دوره از جشــنواره، به ارایه گزارشی 
از شانزدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی پرداخت و گفت: 
این جشنواره از سال 1374 به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی 
پایه گذاری شــد و حدود 7750 اثر تا کنون به دبیرخانه این جشــنواره 
ارسال گردیده و در مجموع 386 دانشــجو برگزیده و یا شایسته تقدیر 

شناخته شدند. 
وی بیان کرد: با اعالم فراخوان از مردادماه 95، پایان نامه هایی از 2 گروه 

علوم انســانی، هنر و معماری در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به 
دبیرخانه این جشنواره ارسال شــد و در مجموع 422 اثر در سه بخش 
اصلی، جنبی و ویــژه دریافت گردید که طی 4 مرحلــه داوری در قالب 
تیم های داوری تخصصی در 15 گروه مجــزا، آثار دریافتی مورد ارزیابی 

قرار گرفتند.
رییس سازمان انتشارات جهاددانشگاهی افزود: در این دوره از جشنواره 
پایان نامه سال دانشجویی، از مجموع آثار ارسالی، بیشترین فراوانی را گروه 
علوم انسانی با 77 درصد دارا بوده و در این گروه نیز رشته های فقه، اصول و 
علوم قرآنی با 12.7 درصد بیشترین تعداد آثار ارسالی را به خود اختصاص 
داده است، رشته های مدیریت و روانشناسی و ادبیات در رتبه های بعدی 

قرار دارند.
تقوی گفت: در این دوره از جشنواره از میان مقاطعی که آثار دریافت 
شــدند، 80 درصد آثار دریافتی از مقطع کارشناسی ارشد، 19 درصد 
از مقطع دکتری و 1درصد نیز از مقطع کارشناسی بوده که این مقطع 
در بخش جنبی قرار دارد. در این دوره رشــد 7 درصدی آثار ارسالی 
از دانشــجویان مقاطع دکتری را داشــته ایم و از میان دانشــگاه ها، 
دانشــگاه های دولتی با 86 درصد، بیشــترین فراوانی را در میان آثار 

ارسالی داشته است.
دبیر اجرایی شانزدهمین جشــنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی، با 
اشاره به برگزاری اولین مســابقه دفاع 3 دقیقه ای پایان نامه دانشجویی 
به عنوان بخش جنبی این دوره از جشنواره یادآور شد: این مسابقات که 
برای اولین بار در این دوره از جشنواره به عنوان بخش جنبی و با شرکت 
دانشجویان داوطلب برگزار شد، با هدف ترویج مهارت فن بیان و بهبود 
ارایه های دانشجویی اســت و هدف اصلی آن این است که دانشجویان 
برای ایده خود بازاریابی و آن پژوهش و تحقیــق را به ثروت و محصول 

تبدیل کنند.
همچنین بخش جنبی این مراسم که مسابقه نهائی دفاع 3 دقیقه ای 
پایان نامه بود، با حضور 3 نفر برگزیده این دوره از مسابقات،  سیدمحمد 
حکیم، مهرداد صادقیان ندوشــن و جعفر آقابرارنیا گودرزی، برگزار 
شد که نهایتا طبق اعالم رای گروه داوران مســابقه نهایی این دوره، 
سیدمحمد حکیم با عنوان پایان نامه»حجیت احادیث فقهی مشترک 
میان فریقین« از گروه فقه، اصول و علوم دینی به عنوان برگزیده بخش 
جنبی مسابقات دفاع 3 دقیقه ای معرفی و از وی با اهدای لوح یادبود 

تقدیر گردید.
در این دوره از جشنواره پایان نامه سال دانشــجویی، از اساتید راهنمای 
برتر و پایان نامه های دانشجویان در 7 بخش ویژه و 2 بخش جنبی؛ شامل 
پایان نامه های تجربی که در قالب جایزه ویژه ابوریحان بود و بخش فرهنگی 

با اهدای لوح تقدیر و نشان این دوره از جشنواره قدردانی شد.

گفتنی است، این جشنواره از سوي سازمان انتشارات جهاددانشگاهي 
با حمايت وزارت علوم، تحقيقات و فنــاوري، وزارت ورزش و جوانان، 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری های 
نرم و هویت ساز، شورای فرهنگ عمومی کشور، موسسه کار و تامین 
اجتماعی، جهاددانشگاهی واحد زنجان، پژوهشکده فرهنگ و هنر  و 
معماری جهاددانشگاهی، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران و مرکز 

اطالع رسانی بازار کار برگزار شد.  
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دومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 
به همت سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی به مدت سه 

روز در مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی خراسان رضوی، 
دومین کنگره بین المللی ســلول های بنیادی و پزشــکی بازساختی 
)MashhadStemCells-2017( بــا شــعار »اکتشــاف، ترجمان 
وکاربست« و به همت سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دانشگاه 
فردوسی مشهد، پژوهشــگاه رویان جهاددانشــگاهی و دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد در چارچوب رویداد مشهد، پایتخت فرهنگی جهان اسالم 

از 30 فروردین ماه تا اول اردیبهشت ماه برگزار شد.

وزیر علوم:
جهاددانشــگاهی گام های ارزنــده ای در امر 

خودکفایی ایران برداشته است 

دکتر محمد فرهادی، در دومین کنگره بین المللی ســلول های بنیادی و 
پزشکی بازساختی در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی برگزار شد، گفت: در 
سال 96 که از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال 

نام گذاری شده است، می خواهیم در عرصه علمی و تولید سلول های بنیادی و 
پزشکی بازساختی با استفاده از توان و دانش داخلی، بخش کوچکی از اهداف 

بزرگ و برحق ایشان در زمینه شعار سال را محقق نماییم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه یکی از برنامه های دولت 
تدبیر و امید پیشرفت در عرصه های مختلف علمی و بی نیازی به دیگر 
کشورها بوده است، اظهار کرد: یکی از اقدامات صورت  گرفته و ثمربخش 
در امر تولید سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با توان دانشمندان، 

متخصصان و نخبگان ایرانی بوده است.
وی تصریح کرد: جهاددانشــگاهی به عنوان یکی از مجموعه های علمی و 
دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گام های ارزنده ای در امر خودکفایی 
ایران در تولید سلول های بنیادی و بازساختی پزشکی برداشته است و در این 

رابطه جهاد دانشگاهی خراسان رضوی نقشی کلیدی را ایفا کرده است.

دبیر ستاد ملی ســلول های بنیادی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری مطرح کرد:

برگزاری دومین کنگره »سلول های بنیادی و 
پزشکی بازساختی« گامی در معرفی و ترویج 

این علم 

دومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و 
پزشکی بازساختی برگزار شد

با شعار »اکتشاف، ترجمان وکاربست«؛
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در ادامه دکتر امیرعلی حمیدیه دبیر ســتاد ملی ســلول های بنیادی 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری گفت: ایران در بحث تولید 
سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در رتبه 15 جهان و اول منطقه 

قرار گرفته است.
وی  عنوان کرد: با بیان اینکه ایران در سال 2106 در رتبه 15 جهان و اول 
منطقه بوده است، خاطرنشان کرد: بیش از 1500 مقاله توسط نخبگان 

و متخصصان ایرانی نوشته شده است.
دبیر ســتاد ملی ســلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری اضافه کرد: به همت محققان و پژوهشگران ایرانی بیش از 60 
مرکز پژوهشی، 67 شرکت دانش بنیان و مراکز جامع سلول های بنیادی 
تبریز، تهران و شیراز، اولین مزرعه کشاورزی بنیادی در کرمان و همچنین 

اولین پژوهش سرای دانش آموزی بنیادی در کرج راه اندازی شده است.
دکتر حمیدیه با تاکید بر این که ایــران در عرصه پژوهش و آموزش و 
توسعه منابع انسانی و ایجاد شرکت های دانش بنیان و مراکز سلول های 
بنیادی روز به روز در حال پیشرفت است، ادامه داد: ایران طی دو سه سال 
آینده در تمامی این زمینه ها به قدری رشد خواهد کرد که بتواند به عنوان 
یک کشور اسالمی به یکی از قدرت های برجسته دنیا در عرصه سلول های 

بنیادی تبدیل شود. 
وی با اشاره به برگزاری دومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی 
و پزشــکی بازســاختی، بیان کرد: این کنگره ها به معرفی و ترویج و 
گســترش این علم می پردازد و در گذشــته ایــن برنامه ها به صورت 
متمرکز در تهران برگزار می شد، اما در چند سال اخیر در سطح کشور 
گســترش یافته و در ســال 2017 میزبانی این رویداد بین المللی به 

مشهد داده شد.

دکتر پورعابدی خبر داد:
انجــام ۳5 هــزار دوره درمان نابــاروری در 

جهاددانشگاهی

در ادامه معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گفت: 35 هزار دوره ی 
درمان ناباروری در طول سال در مراکز خدمات تخصصی جهاددانشگاهی 
کشور انجام گرفته که معادل یک سوم تمام سیکل هایی است که انجام 

می شود.
دکتر محمدرضا پورعابدی، اظهار کرد: پژوهشگاه رویان به عنوان یکی 
از قطب های فناوری جهاددانشگاهی است که خدمات موثری در زمینه 

باروری و ناباروری خاورمیانه و جهان ارایه می کند.
وی با تاکید براینکه جهاددانشگاهی رسالت خود را افزایش سطح کیفیت 

زندگی مردم می داند، افزود: 136 گروه پژوهشی و 117 مرکز خدمات 
تخصصی در جهاددانشگاهی فعال است که از این میان 17 مرکز پژوهشی 

و 41 گروه خدمات تخصصی در زمینه پزشکی فعالیت می کنند.
معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی تاکید کرد: گروه های علمی و 
تخصصی این نهاد در زمینه های علوم پزشکی، سرطان، گیاهان دارویی، 
باروری و ناباروری و غیره فعال هســتند و خدمات موثری را به جامعه 

ارایه داده  اند.
دکتر پورعابدی با اشاره به اینکه امروز به نهادهایی نیازمندیم که عالوه بر 
اکتشافات به استفاده از نتایج آنان تکیه کنند، افزود: سازمان هایی که در 
اکتشاف و پژوهش باقی بمانند با شکست مواجه می شوند و سازمان هایی 
که در حوزه تجاری سازی و در تحقیق فعال هستند شاید امروز پایدار 
باشند، اما ممکن است در آینده با یکسری موانعی برخورد کنند که به 

شکست بیانجامد.
وی تاکید کرد: نتایج این کنگره بسیار خوب و روشن بوده و امیدواریم 
که شاهد ثمربخشی های خوبی هم در زمینه تولید سلول های بنیادی و 

پزشکی بازساختی در سطح کشور، منطقه و جهان باشیم.

استاندار اظهار کرد:
خراســان رضوی قطب کشــوری سلول های 

بنیادی و پزشکی بازساختی

همچنین اســتاندار  خراســان رضوی در دومین کنگــره بین المللی 
سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی گفت: شهر مشهد و استان امام 
رضا)ع( به عنوان مرکز و پایلوت سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 

کشور معرفی شده است.
علیرضا رشــیدیان، عنوان کرد: نخبگان خراســان رضــوی در عرصه 
سلول های بنیادی و پزشکی بازســاختی افتخارات بزرگی را به ارمغان 
آوردند و این اســتان به عنوان قطب کشــوری ســلول های بنیادی و 
پزشکی بازساختی شناخته شده است. امیدواریم که در سال 2019 که 
سومین دوره این کنگره بین المللی برگزار می شود شاهد پیشرفت های 

چشمگیری باشیم.
وی افزود: به لطــف الهی و تالش پژوهشــگران حرکت های موثری را 
در عرصه علمی، پژوهشی و فناوری داشــته ایم و شاهد رشد و توسعه 

علمی کشور و استان در دو حوزه کمی و کیفی بودیم.
اســتاندار خراســان رضوی تاکید کرد: تولید ثروت به معنای افزایش 
سالمت جامعه بدون نگاه به محصول خارجی است و این ستاد توسط 
سه مجموعه دانشگاه فردوسی، دانشگاه علوم پزشکی و جهاددانشگاهی 
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استان مدیریت می شود و دبیری این ستاد به دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
واگذار شده است و این سازمان مســوولیت کمیته اجرایی و دانشگاه 

فردوسی مسوولیت کمیته علمی آن را بر عهده دارد.

رییس سازمان جهاددانشــگاهی خراسان رضوی 
خبر داد:

آغاز به کار ستاد استانی ســلول های بنیادی 
همزمان با دومین کنگره بین المللی سلول های 

بنیادی و پزشکی بازساختی

در ادامه دکترسید علی اکبر شمسیان اظهار کرد: سابقه برگزاری اولین 
کنگره سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی به سال 86 بازمی گردد 
و در سال 90 اولین کنگره ملی و در سال 94 اولین کنگره بین المللی به 
همت جهاددانشگاهی خراسان رضوی، پژوهشگاه رویان و با همکاری 
دانشگاه فردوسی و دانشگاه علوم پزشــکی مشهد و با حمایت معاونت 

علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
وی با تاکید بر این که دومین کنگره بین المللی »سلول های بنیادی و 
پزشکی بازساختی« به عنوان یکی از رویدادهای مهم سال 2017 که 
مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم معرفی شده است، برگزار 
می شود، ادامه داد: این کنگره به عنوان یکی از اقدامات شاخص علمی و 

پژوهشی به مدت سه روز برگزار می شود.
رییس دومین کنگره تصریح کرد: راه اندازی شــبکه سلول های بنیادی از 
اقدامات مهم صورت گرفته در گذشته بود و در ایام برگزاری این کنگره سه روزه 
ستاد استانی سلول های بنیادی به صورت رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد.

 

توسط پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی صورت می گیرد؛
راه اندازی پزشکی مبتنی  به فرد در ایران

همچنین دکتر احمد وثوثق در دومین کنگره بین المللی »سلول های 
بنیادی و پزشکی بازساختی«، با اشاره به اینکه نگاه ما به پزشکی دورنگر 

است، اظهارکرد: در خصوص بیماری های ژنتیکی به شناسایی عوامل 
موثر توجه ویژه ای داریم که بتوانیم بیماران را سریع تر شناسایی کنیم؛ 
شــاید در آینده تداخل در بحث های ژنتیکی داشته باشیم و از این نوع 

بیماری ها پیشگیری نماییم. 
معاون درمان و خدمات تخصصی پژوهشــگاه رویان جهاددانشگاهی، 
گفت: می خواهیم پزشکی مبتنی به  فرد را در ایران راه اندازی کنیم یعنی 
برای هر فرد نسخه خاص او را تجویز کنیم تا درمان برای وی انحصاری و 
به تناسب ژنتیک فرد درمانی تجویز شود. پزشکی مبتنی به فرد موجب 

صرفه جویی در هزینه ها و درمان موثر می شود.
وی ادامه داد: تمام تالشمان این است که دستاوردهای تحقیقات روی 
ســلول های بنیادی را در عرصه بالینی و کاربــردی ارایه کنیم و نتایج 
تحقیقات را در اختیار درمان بیماری های صعب العالج و بر بالین بیماران 

قرار دهیم.
دانشــیار گروه تصویربرداری پژوهشکده پزشــکی تولید مثل رویان 
خاطرنشان کرد: پژوهشگاه رویان در زمینه پزشکی تولید مثل و درمان 
ناباروری جزو اولین مراکزی است که در ایران شروع به فعالیت کرده، 
شاید بتوان گفت در حال حاضر مرکز درمان ناباروری رویان بزرگترین 

مرکز درمان ناباروری در خاورمیانه و شاید هم کل دنیا است.

رییس دانشگاه فردوسی مشهد:
توسعه بی رویه مراکز ســلول های بنیادی در 

کشور نگران کننده است

همچنین در این کنگره، رییس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: با توجه به 
اینکه طی یک سال تعداد مراکز سلول های بنیادی در کشور دو برابر شده، 
نگران هستیم که این حوزه ها هم به سرنوشت سایر حوزه ها که امکانات 
در آن ها توزیع می شود، اما ممکن دستاوردی نداشته باشند، دچار شود.

دکتر محمد کافی با اشاره به اینکه ما عامل توسعه و ترویج برخی رشته ها 
و حوزه ها هســتیم، اظهار کرد: وجود 44 مرکز در زمینه ســلول های 
بنیادی در کشــور که کار می کنند کافی است و نباید در جهت توسعه 
و تعدد مراکز ســلول های بنیادی حرکت شود، بلکه باید بر روی مراکز 

موجود تمرکز کنیم.
وی یادآور شد: پیام رشته ســلول های بنیادی به متخصصان این است 
که همبســتگی، همگرایی و همکاری می تواند موفقیت در این رشته 
ایجاد کند. تجربه عملی این موضوع را در خراســان رضوی و مشــهد 
مشاهده می کنیم که دانشگاه فردوسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و 
جهاددانشگاهی به پشتوانه نهادهای باال دستی کشور توانستند موفقیتی 

بزرگ را در این شهر رقم زدند.  
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عملیات ســاخت گلخانه ۶ هکتاری جهاددانشگاهی واحد 
لرستان در شهرستان کوهدشت با حضور دکتر سید حمیدرضا 
طیبی رییس جهاددانشگاهی، اســتاندار لرستان و مدیران 

استانی آغاز شد. 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایســنا، عملیات 
احداث گلخانه 6 هکتاری جهاددانشــگاهی لرســتان در شهرستان 
کوهدشت از 10 فروردین ماه در کیلومتر 3 جاده روستای آزادبخش  

آغاز شد.

رییس جهاددانشگاهی:
وفاق ملی، از الزامات پیشرفت کشور

دکتر حمیدرضا طیبی در این مراســم اظهار کرد: جهاددانشــگاهی 
لرســتان یکی از واحدهای فعال در حوزه های مختلف است که امروز 
پروژه عملیات احــداث گلخانه به همــت این واحد در شهرســتان 

کوهدشت شروع می شود.

 وی اضافه کرد: هدف از احداث این گلخانه تجاری ســازی محصوالت 
گلخانه ای و کار روی بذرهای هیبریدی در شهرستان کوهدشت است.

دکتر طیبی در ادامه خاطرنشــان کرد: در دنیای امروز رقابت بر ســر 
اقتصاد دانش بنیان است و کشوری که از این مهم غفلت کند، از توسعه 
علمی و فعاالنــه در حوزه های اقتصادی جا خواهــد ماند و واردکننده 

می شود.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به این که گلخانه 6 هکتاری شهرستان 
کوهدشت می تواند یک کار نمونه باشد، ادامه داد: بذرهای هیبریدی در 
این گلخانه عالوه بر این که یک کار اقتصادی محسوب می شوند، کار 

علمی نیز به شمار می آیند.
وی با بیان این که باید با تعیین اولویت های پیشرفت صنعتی و اقتصادی 
کشور در راستای توسعه گام برداریم، خاطرنشان کرد: پیشرفت حاصل 
برنامه هماهنگ همه نهادها بوده و معنــای برنامه ریزی در جامعه نیز 
همین است. زمانی پیشرفت در کشــور حاصل می شود که وفاق ملی 

ایجاد شود.
دکتر طیبی همچنین گفت: توقع داریم مدیریت ارشــد استان، تیم 
جهاددانشگاهی واحد لرستان را در این خصوص یاری رسانند تا بتوانیم 

کاری نمونه را به سرانجام برسانیم.
وی در ادامه با اشــاره به توسعه مقاطع کارشناســی ارشد و دکترا در 
دانشگاه های علمی کاربردی کشور تصریح کرد: یکی از مشکالت کشور 

در حوزه آموزش عالی عدم آمایش درست است.
رییس جهاددانشــگاهی افزود:  برنامه ما این اســت که بر اساس نیاز 
کشور و اســتان ها مقاطع تحصیالت تکمیلی را در مراکز و واحدهای 
علمی کاربردی جهاددانشگاهی توسعه دهیم و هر جا که الزم بوده این 

کار را انجام داده ایم.

عملیات احداث گلخانه شش هکتاری 
جهاددانشگاهی در کوهدشت آغاز شد

با حضور دکتر طیبی؛
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گــــــــزارش

استاندار لرستان:
رفع بیکاری نیازمند سرمایه گذاری است

در ادامه مهندس هوشنگ بازوند استاندار لرســتان با بیان این  که مردم 
استان خاطره خوشی از کلنگ زنی ها ندارد، اظهار امیدواری کرد این شهرک 
گلخانه ای منجر به تولید و اشتغال شده و در کوتاهترین زمان به افتتاح برسد.

وی با تقدیر از دهقانی الوار رییس جهاددانشگاهی واحد لرستان با بیان 
این که همه مدیران شهرستان کوهدشت باید همکاری الزم را جهت 
سرعت بخشــیدن به احداث گلخانه داشته باشــند، اظهار کرد: هیچ 
مدیری در شهرستان نمی تواند جلوی سرعت بخشیدن به این پروژه را 

بگیرد ما آمده ایم تا موانع اشتغال زایی را برطرف کنیم.
مدیر ارشد لرستان با تأکید بر این که شهرک گلخانه ای باید به الگویی 
در شهرستان تبدیل شود، گفت: این شهرک نقش الگویی برای منطقه 

باید داشته باشد و اثرگذاری آن نیز در الگو بودن آن است.
مهندس بازوند ادامه داد: جهاددانشگاهی مجموعه علمی و تخصصی 
است و فعالیت های آن نیز چشمگیر است و امیدواریم که نقش الگویی را 

برای منطقه شهرکت گلخانه ای توسط این نهاد ایفا کند.
وی با بیان این که تولید و اشتغال همواره در اولویت کاری ما بوده و هست 
و آن را در دستور کار خود و همه مدیران قرار داده ایم، تصریح کرد: زمانی 
که وارد لرستان شدم 113 هزار بیکار را تحویل گرفتم و این در حالی 

است که ساالنه 10 تا 12 هزار جویای کار به این آمار اضافه می شود.
استاندار افزود: برای ایجاد اشــتغال برای این میزان در استان نیازمند 
4500 میلیارد تومان ســرمایه گذاری هستیم، باید شــرایط را برای 

سرمایه گذاری در این بخش فراهم کنیم.
وی یادآور شد: همه مدیران باید در برابر تولید و اشتغال پاسخگو باشند 

و در این میان کوتاهی قابل قبول نیست.

رییس جهاددانشگاهی لرستان:
بیســت محصول دانش بنیان در ســال جاری 

توسط جهاددانشگاهی استان تولید می شود

در ادامــه دكتر ســيد على نــادر دهقانــى الــوار اظهار كــرد: ما در 

جهاددانشگاهى نسبت به مسایل توسعه اى نگاه هاى نوينى داريم.
وى ادامه داد: معتقديم توسعه بايد دانش بنيان باشد، اگر توسعه بر مبناى 

دانايى نباشد منجر به بهبود شاخص ها و رفاه زندگى مردم نخواهد شد.
ریيس جهاددانشگاهی لرستان اضافه كرد: مجموعه اى از فعاليت هاى 
متنوع را در اســتان آغاز كرده ايم زيرا معتقديم در لرستان بايد شبانه 

روزى كار كرد تا بخشى از مشكالت آن رفع شود.
عضو هيأت علمى جهاددانشگاهی لرستان گفت: شهرك گلخانه اى يكي 
از پروژه هاى بسيار خوب شهرستان كوهدشت است و بايد از اولويت هاى 

اوليه اين شهرستان باشد.
وى با اشــاره به اينكه مديران شهرســتان همكارى خود را جهت سرعت 
بخشيدن به اين پروژه بيشتر كنند، اظهار كرد: اين پروژه يك فرصت استثنايى 

براى شهرستان كوهدشت بوده و روند توسعه آن را متحول خواهد ساخت.
ریيس جهاددانشگاهی لرستان افزود: با احداث اين پروژه روش كشاورزى 

شهرستان كوهدشت را به مدرن و پيشرفته تبديل خواهيم كرد.
دكتر دهقانى الوار با بيان اينكه مساحت اين شهرك گلخانه اى ١٠ هكتار 
است، خاطرنشان كرد: در اين شهرك  ٦ هكتار گلخانه مسقف احداث 
خواهد شد. اين پروژه در دو فاز طراحى شده كه فاز اول آن ١٦مرداد ماه 

امسال و فاز دوم آن تا پايان سال جارى به بهره بردارى مى رسد.
عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی لرستان بيان كرد: طراحى هاى مدرن 

در اين شهرك انجام شده است.
وى با بيــان اينكــه 20 محصــول دانش بنيان در اســتان توســط 
جهاددانشگاهى امسال توليد خواهد شد، از راه اندازى شعبه رويان در 
استان خبر داد و گفت: خوشــبختانه با پیگیری های فراوان ساختمان 
رويان خريدارى شده و با حمايت هاى استاندار و مديريت ارشد استان، 

امسال در استان راه اندازى خواهد شد.

امام جمعه کوهدشت بیان کرد:
تبلــور کار و مدیریــت جهــادی در فعالیــت 

جهاددانشگاهی

امام جمعه کوهدشت که در مراســم آغاز عملیات احداث گلخانه در 
این شهرستان حضور داشت نیز طی سخنانی گفت: جهاددانشگاهی 
کارهای عظیمی انجام داده و به خوبی کلمه کار و مدیریت جهادی را به 

منصه ظهور رسانده است.
حجت االسالم والمسلمین طهماسبی ادامه داد: هم اکنون جنگ در دنیا 
جنگ اقتصادی و ما باید برای تهیه سرمایه و رشد اقتصادی تالش کنیم.

وی یادآور شد: تنها شعار دادن برای رفع مشــکالات اقتصادی کارساز 
نیست، بلکه باید به صورت عملیاتی این مشکالت را برطرف کرد تا شاهد 

خروجی از انجام پروژه ها باشیم.
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دکتر ایمانی مطرح کرد:
موفقیت ســومین کنفرانــس وب پژوهی در 

فضای علمی و تحقیقاتی کشور 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، رییس دانشگاه 
علــم و فرهنگ در ســومین کنفرانس بین المللــی وب پژوهی که در 
دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در این 
کنفرانس دستاوردهای خوبی را برای توسعه علمی کشور داشته باشیم و 
در حال حاضر از شواهد و قراین پیداست این کنفرانس در سومین دوره 

خود توانسته جای خود را در فضای علمی و تحقیقاتی کشور باز کند.
دکتر ایمانی خوشخو افزود: این دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاه های 
نسل سه کشور برگزاری چنین همایشــی را وظیفه خود می داند که 

بتواند مباحثی را مطرح کند که مورد نیاز علمی کشور است.
وی تصریح کرد: در مجموع این فعالیت ها توانســته دانشــگاه را با 
صنعت و بخش های اجرایی کشور هماهنگ کند؛ به ویژه در حوزه 
وب که این روزها وارد حوزه های خدمات و کسب و کار شده، فعال 

است.

فعالیت دو روزه سومین کنفرانس بین المللی وب 
پژوهی در دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی

سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  ۳0 و ۳۱ فروردین ماه در دانشگاه علم و فرهنگ 
برگزار شد. 
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گــــــــزارش معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بیان کرد: 
راه انــدازی درگاه انتشــار و دسترســی آزاد 

اطالعات در کشور 

مهندس نصراهلل جهانگرد اظهار کرد: با توســعه شدیدی که در حوزه 
شبکه دسترسی در کشور ما در طول ســال های گذشته اتفاق افتاده، 
پلت فرم های دسترســی به دیتا بسیار گســترده و پر سرعت و جزو 

قیمت های پایین در خاورمیانه است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ارتباط نسل 3 و 4 در هزار و 100 شهر کشور 

پیاده شده است و در 900 شهر نسل 3 و 700 شهر نسل 4 وجود دارد.
مهندس جهانگرد گفت: هم اکنون 70هزار کیلومتر از جاده های کشور 

تحت پوشش شبکه های موبایل هستند.
وی با بیان اینکه درگاه انتشار و دسترسی آزاد اطالعات در سطح ملی 
آغاز به کار کرده اســت، گفت: در حال حاضر هر نوع اطالعاتی که از 
این سیستم خواسته شود، توسط این درگاه ارایه می شود؛ این مساله 
جزو دستاوردهای دولت یازدهم است که در حال حاضر قابل استفاده 

می باشد.

دکتر بیجندی خبر داد:
ایجاد بیش از 14۸ هزار شــغل در نمایشــگاه 

کسب وکارهای موفق در فضای مجازی

دکتر محمدصادق بیجندی نیز در این کنفرانس اظهار کرد: در ســال 
» اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« پیشنهاد ویژه ای از سوی سازمان 
تجاری ســازی داریم مبنی بر این که هیچ کنفرانسی در کشور برگزار 

نشود، مگر آنکه در حاشیه آن نمایشگاهی وجود داشته باشد؛ چراکه 
این اتفاق خوبی است برای دادن ایده های عملیاتی به دانشجویان که 

فناوری را تجاری سازی کنند و به تولید محصول برسانند.
رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان ادامه 
داد: از مجموع شرکت های متقاضی در نمایشگاه کسب وکارهای موفق 
در فضای مجازی که در حاشــیه این کنفرانس برپا شــد، 51 شرکت 
موفق به حضور شدند که از بین این شرکت ها که در این نمایشگاه فعال 
هستند، 6884 شغل مستقیم در حوزه کسب و کارهای اینترنتی و 142 

هزار و 35 شغل غیرمستقیم ایجاد شده است.
دکتر بیجندی ادامه داد: امیدواریم در سال 96 با توجه به نام گذاری سال 
همه مجموعه های کشور دست به دست هم بدهند و از پتانسیل یکدیگر 
استفاده کنند تا در آینده شاهد فعالیت های وسیع تر و قوی تری مشابه 

این کنفرانس باشیم.
در ادامه این مراسم دکتر محمدحسین سجادی نیری دبیر ستاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
گفت: علم و دانش، دانایی بوده و فناوری از جنس توانایی و توانمندی 

است و آمده تا دسترسی بشر را به کیفیت بهتر زندگی تسریع کند.
وی ادامه داد: فناوری عمال اصالت ندارد و زمانی می تواند مورد توجه 
قرار گیرد که باعث ایجاد ثروت، ارتقای کیفیت زندگی و اقتدار کشور 

شود.
دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری افزود: بنابراین فناوری در سطوح مختلف زمانی ارزش 
پیدا می کند که مشکالت کشــور را حل کند و در جهت کسب ثروت، 
ایجاد شغل و اقتدار در عرصه جهانی شرکت کند. با این اوصاف ما توجه 

ویژه ای به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهیم داشت.

دریافــت مجــوز انتشــار مجلــه بین المللی 
وب پژوهی از ســوی وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی 

دبیر ســومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی از دریافت مجوز مجله 
بین المللی وب پژوهی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد و 
گفت: منتظر مجوز از سوی وزارت علوم هستیم تا نمایه علمی پژوهشی 

شدن را دریافت کنیم.
دکتر محمدجواد کارگر، اظهار کرد: واژه وب پژوهی واژه ای است که در 
حوزه وب کشور جا افتاده است و در حال حاضر در سومین کنفرانس 
وب پژوهی بیش از 148 مقاله دریافت کرده ایم که البته در این زمینه 
کمیت مهم نیست؛ ولی وقتی به وابســتگی مقاالت توجه می کنیم و 
شرکت کنندگان را می بینیم، بیشتر شرکت کنندگان از دانشگاه های 

سطح یک کشور هستند.
وی افزود: محققان بیش از 10 کشور در این کنفرانس به عنوان نویسنده 
مقاله شــرکت کرده اند و از کشــورهای مالزی، هند، عمان، آمریکا، 

آرژانتین و برزیل مقاله داشته ایم.
دبیر ســومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در پایان خاطرنشان 
کرد: امیدواریم این حرکت تداوم داشــته باشد و این فعالیت که یک 
رویداد علمی متکی به دانشگاه اســت، بتواند در مسیر درست خود 

حرکت کند. 
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چهاردهمین گردهمایی سراسری مدیران حوزه تجاری سازی 
فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی  ۱0 اسفندماه 

به میزبانی جهاددانشگاهی استان زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، این گردهمایی سراسری 
با حضور دکتر حمیدرضــا طیبی رییس جهاددانشــگاهی، آیت اهلل 
خاتمی نماینده ولی فقیه در زنجان، دکتر منتظر معاون بنیاد نخبگان 
کشور، مهندس درویش امیری استاندار زنجان، دکتر پورعابدی معاون 
پژوهش و فناوری جهاددانشــگاهی، دکتر بیجنــدی معاون رییس 
جهاددانشگاهی و سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان، امامدادی دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز، مهندس قنبرپور رییس 

مرکز فن بازار ملی ایران، برگزار شد. 
سخنرانی، رونمایی از مجوز فن بازار استان زنجان و ارایه گزارش برنامه 
پنجم توسعه جهاددانشگاهی در حوزه تجاری سازی فناوری و اشتغال 

دانش آموختگان اهم برنامه های این گردهمایی را تشکیل می داد. 

رییس جهاددانشگاهی:
توجه جدی به توســعه منطقــه ای راهبرد 

جهاددانشگاهی است

گزارشی از چهاردهمین گردهمایی سراسری 
مدیران حوزه تجاری سازی فناوری و اشتغال 

دانش آموختگان جهاددانشگاهی در زنجان
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وی در جمــع مدیــران حوزه تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال 
دانش آموختگان جهاددانشــگاهی در ســالن اجتماعات شهید نوری 
مجتمع جهاددانشگاهی زنجان اظهار کرد: یکی از ماموریت های نهاد 
انقالبی جهاددانشگاهی این اســت که در پروژه های بزرگ تکرارپذیر 

کشور صاحب دانش فنی شویم.
رییس جهاددانشگاهی تصریح کرد: در زمینه حمل و نقل ریلی، مترو 
و قطارهای بین شهری نیاز به دانش بومی کشور داریم؛ چرا که براساس 
برنامه ششم توسعه باید 85 درصد صنعت حمل و نقل ریلی در داخل 
کشور تولید شود. همچنین در صنعت آب شیرین کن ها 70 درصد باید 

تولید داخلی باشد.
دکتر طیبی اظهار کرد: در سال های اخیر کشور با چالش ها و دغدغه های 
جدی مواجه شده است که از جمله این مشکالت، می توان به موضوع 
ریزگرد در جنوب کشــور اشــاره کرد که این دغدغه ها در یک دولت 
به وجود نیامده که در یک دولت برطرف شود، بلکه نوع مشکل به گونه ای 
است که نیاز به برنامه ریزی های بلندمدت برای حل چالش های بزرگ 

کشور داریم.
وی بیان کرد: برای اجرای برنامه ها نیــاز به برنامه ریزی جامع داریم و 
در این زمینه باید نظر همه نخبگان مورد توجه قرار گیرد. یعنی اینکه 
در عمر یک دولت نمی توان همه مشکالت را برطرف کرد و برنامه های 
توسعه ای باید به  گونه ای باشد که با گردش های سیاسی و تغییر دولت ها 
تغییر نکرده و نگاه بلندمدت به برنامه ها داشته باشیم، ولی مشکل در 
کشــور این اســت که نمی توانیم برنامه ریزی جامع و بلندمدت انجام 

دهیم.
رییس جهاددانشگاهی نیاز اصلی کشور را پیشرفت دانش بنیان دانست 
و گفت: مولفه های آن نیز اقتدار اقتصادی در کنار تحقق عدالت و اخالق 
است و ما در جهاددانشگاهی ســعی کرده ایم به این موضوعات توجه 

داشته باشیم.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات این نهاد انقالبی در سراســر کشور، 
الگوســازی تولید علم و تبدیل آن به ثروت بــوده و اقدامات خوبی 
نیز در این راستا انجام شده اســت، به  طوری  که در تالش هستیم 
با بررسی موارد براساس نیازهای بومی مناطق، برنامه ریزی و تولید 

ثروت کنیم.
این مسوول تصریح کرد: در جهاددانشگاهی نیازهای کشور شناسایی 
و سعی می شــود منابع مالی آن نیز تامین شود. توجه جدی به توسعه 
منطقه ای در اســتان های مختلف هــم یکــی از راهبردهای جدی 
جهاددانشــگاهی در سال های اخیر اســت که در این زمینه به کمک 

مسووالن استانی نیاز داریم. 
دکتر طیبی در پایان گفت: در اســتان زنجان آمــاده همکاری در 
زمینه گیاهان دارویی، صنعــت »روی« و حوزه فناوری اطالعات، 
الکترونیک و برق هستیم و جهاددانشگاهی این آمادگی را دارد که 
نیازهای بومی مناطق را شناسایی و در راستای رفع آن به مسووالن 

کمک کند.

دکتر بیجندی:
دلیل موفقیت جهاددانشگاهی نگاه تیمی است

معاون رییس جهاددانشگاهی و سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری 
و اشتغال دانش آموختگان با اشاره با اینکه همه مدیران جهاددانشگاهی 
باید با یکدیگر همدلی، هم افزایی و تعامل داشــته باشند، اظهار کرد: 
معتقدیم موازی کاری و ناهماهنگی، یکی از معضالت پیشبرد اهداف 
در این نهاد انقالبی محسوب می شود، حال آنکه باید با یکدیگر همدل 

باشیم و بتوانیم از هم انتقاد سازنده کنیم.
این مسوول با اشــاره به اینکه موفقیت های جهاددانشگاهی به خاطر 
نگاه تیمی است، ادامه داد: در حال حاضر در حوزه مستندسازی باید به 
روز باشیم و تجربیات موفقی از خود ارایه دهیم. عالوه بر این، واحدهای 

جهاددانشگاهی باید عضو شورای فن بازار استان خود باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید نقاط قوت و ضعف خود را پذیرفته و فرصت ها 
را شناسایی کنیم، افزود: همگی باید مدیریت اطالعات و دانش داشته 

باشیم و برنامه ریزی شده کار کنیم.
دکتر بیجندی خاطرنشــان کرد: به روز بودن، جز با برنامه محور بودن 
محقق نمی شود. البته نباید نقطه اتکای همگی ما جهاددانشگاهی مرکز 
باشد، بلکه باید برای حوزه های کشاورزی، سالمت و سایر موضوعات، 
کارگروه های تخصصی تشکیل شده و ظرفیت های موجود به کار گرفته 

شود.
سرپرست سازمان تجاری ســازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 
جهاددانشــگاهی، یادآور شــد: حضور در مراکز و شوراهای تخصصی 
سیاســت گذار، تصمیم ســاز و تصمیم گیرنــده، توجه به پتانســیل 
جهاددانشگاهی و ایجاد تعامل با دستگاه ها و توجه به بخش خصوصی 

و توانمندی ها اهم برنامه های سال 96 است.
این مســوول ادامه داد: در واقــع نباید توجه به بخــش خصوصی و 
توانمندی ها را دســت کم بگیریــم. البته تعامل بــا بخش خصوصی، 
ادبیات، نگاه و برنامه های خاص خود را می طلبد. برای این منظور باید 

بهره برداری کالن در این زمینه داشته باشیم.
وی تصریح کرد: برپایی اولین نمایشگاه کسب و کارهای موفق در فضای 
مجازی با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ و همزمان با سومین کنفرانس 
بین المللی وب پژوهی، دومین جشنواره ملی فیلم کار، طرح ملی مشاوره 
و هدایت شغلی دانشجویان، راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری و به روز 
رسانی وب سایت ستفا، چند فعالیت برنامه ریزی شده این سازمان برای 

بهار سال 96 است.
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دکتر پورعابدی:
جهاددانشگاهی فعالیت در حوزه اشتغال دانش 
آموختگان را به مثابه مسوولیت اجتماعی می داند

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشــگاهی در این گردهمایی با اشاره 
به این که جهاددانشگاهی فعالیت در حوزه اشتغال دانش آموختگان 
را به مثابه مسوولیت اجتماعی می داند، گفت: سازمان دهی ساختار در 
حوزه اشتغال کشــور، یکی از توقعات و انتظاراتی است که از سازمان 
تجاری سازی و فارغ التحصیالن جهاددانشگاهی وجود دارد و مهم ترین 
عاملی که در بحث تجاری ســازی و یا ایجاد اشــتغال مطرح اســت، 
دانش بنیان اداره کردن جامعه، حمایت و استفاده از محصول ملی است 

و تفاوتی ندارد که این محصول فکری باشد، یا جسمی و یا خدماتی.
دکتر محمدرضا پورعابدی با اشــاره به اقداماتی که در راستای اهداف 
سازمان تجاری سازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان انجام شده 
است، اظهار کرد: ســاماندهی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری از 
جمله اقداماتی بود که با تعیین شورای فناوری برای مراکز رشد و تعیین 
معاون فناوری برای این مراکز و نیز ایجاد نظام یکسان ســازی ارزیابی 
به همراه بازدید و تخصیص اعتبار متناســب بــا آن و برگزاری اولین 

گردهمایی مراکز رشد در کرمانشاه  انجام شده است.
وی افزایش تعــداد شــرکت های تحت حمایــت مرکز رشــد را از 
فعالیت هایی دانست که در راستای ساماندهی مراکز رشد و پارک های 
علم و فناوری صورت گرفته است و افزود: توسعه فعالیت های پارک ها 
و مراکز رشد، افزایش تعداد شــرکت های تحت حمایت مرکز رشد از 
270 شرکت به 400 شرکت و نیز حمایت از 90 شرکت دانش بنیان 
در پارک ها و مراکز رشد وابســته، از دیگر فعالیت هایی انجام شده در 

این راستا است.
رییس سابق سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، 
با اشاره بر این که مراکز رشــد »محالت و نیم ور«، »هنر و فناوری های 
قرآنی«و »گیاهان دارویی یزد« از جمله مراکز رشــدی اســت که در 
راستای توسعه تعداد پارک ها و مراکز رشد جهاددانشگاهی راه اندازی 
شده اند، ادامه داد: عالوه بر این ها، مراکز رشد صنایع فرهنگی زنجان، 
فناوری های نوین سالمت خوزستان و کشاورزی کردستان نیز در حال 

راه اندازی است.
دکتر پورعابدی اظهار کــرد: راه اندازی صنــدوق پژوهش و فناوری 
جهاددانشگاهی،  راه اندازی فن بازار منطقه ای لرستان و زنجان و توسعه 
آن در سایر استان ها با مدل مشخص و فن بازارهای تخصصی،  حمایت 
از رویدادهای نوین کارآفرینــی و پیگیری جهت ســاماندهی آن ها 

در واحدها و پیگیری راه اندازی 3 مرکز شــتاب دهی و چند ســاختار 
جدید فناوری در جهاددانشــگاهی، ارزیابی اولیــه دو مورد مطالعات 
امکان ســنجی و تجاری به تعداد 36 طرح و ارزیابی اولیه دارایی های 
مشهود و نامشهود شرکت های قابل واگذاری و تازه تأسیس و ... از جمله 

اقداماتی است که در راستای تجاری سازی انجام شده است.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشــگاهی ادامه داد: در حوزه مسایل 
رویدادهای کارآفرینی، جهاددانشگاهی سه برند »فرآفرین«، »اکسیر« 
و »طلوع برکت« را دارد که این رویدادها باید تحت عنوان این مجموعه 

برگزار شود.
وی در پایان بیان کرد: تدوین 4 طرح مطالعاتی و اجرایی برای سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، طراحی الگوی کلینیک صنعت، 
انجام طرح های تحقیقاتی در راســتای اجرایی کــردن ماموریت های 
جهاددانشگاهی در نقشه جامع علمی کشور و ... از جمله اقدامات صورت 
گرفته در حوزه مطالعات و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی جهاددانشگاهی 

است.

معاون بنیاد ملی نخبگان کشور:
از هر یک هزار اختراع در دنیا، فقط ۳ مورد به 

تجاری سازی می رسد

در ادامه دکتر غالمعلی منتظر، با اشاره به اینکه طبق آمار جهانی از هر 
یک هزار اختراع، فقط 3 مورد به مرحله تجاری سازی می رسد، گفت: 
از آغاز فعالیت این نهاد 3 هزار مورد اختراع بــه بنیاد نخبگان عرضه 
شــده اســت که از این تعداد نیمی به جهت علمی نبودن و یا قابلیت 
تجاری سازی نداشتن، کنار گذاشته شــده و 1500 اختراع مابقی را 
از ابتدا تا انتها بررســی کردیم و260 تا 270 مورد آن تایید شــد که 
اگر بتوانیم در بهترین حالت خود 30 مورد را به مرحله ایجاد شــرکت 

برسانیم، کار فوق العاده ای انجام داده ایم. 
معاون بنیاد ملی نخبگان کشــور اظهار کرد: طی یک فرآیند 5 ساله 
از اختراعات حمایت می کنیم تا آن ها را در مرحله اول از یک شــرکت 
حقیقی به حقوقی تبدیل کنیم که در راستای این مهم از مشاوران مالی 
برای دریافت مشاوره استفاده می کنیم. همچنین پس از گذشت یک 
سال شرکت افتتاح می شود و در گام دوم این شرکت را مورد حمایت 
قرار می دهیم، در طی سه ســال از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی 
حمایت شان می کنیم و زمینه توسعه بازارهای منطقه ای، کشوری و یا 
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بین المللی را بر اساس شرایط موجود فراهم می کنیم. 
وی با اشاره به اینکه برای هر اختراع در حدود 300 میلیون تومان هزینه 
می شــود، گفت: پس از گذشت این دوره پنج ســاله، شرکت های ایجاد 
شــده می توانند وام های 5 میلیارد ریالی از صندوق شکوفایی و نوآوری 

دریافت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان خواستار شد:
ســرعت بخشــیدن به فعالیت ها برای جبران 

عقب ماندگی ها

در ادامه آیت اهلل علی خاتمی، در ســخنانی اظهار داشت: برای جبران 
عقب ماندگی های کشور باید سرعت فعالیت ها را بیشتر کنیم تا بیش از 

این از توسعه عقب نمانیم. 
وی با اشاره به اینکه توجه به توســعه علمی و کاربردی کردن آن باید 
مدنظر قرار گیــرد، اظهار کــرد: این مباحث بــا توصیه های اخالقی 
امکان پذیر نیست، بلکه باید عمال وارد کار شد و شرایط را برای فعالیت 

بیشتر نخبگان فراهم کرد. 
نماینده ولی فقیه در اســتان زنجان ادامه داد: اینکه عنوان می شــود 
ایرانیان اهل کار جمعی نیستند، درست نیست، ما در ادبیات باستان 
خود نیز مشاهده می کنیم که علما به کار جمعی تاکید دارند و این نشان 
از توجه به موضوع کار جمعی است ولی اینکه این موضوع چرا نهادینه 

نشده است، دلیل آن را نمی دانیم. 
 آیت اهلل خاتمی با اشاره به اینکه رتبه علمی ایران نشان دهنده ظرفیت 
باالی کشور در همه حوزه ها است، گفت: رسیدن به توسعه همه جانبه 

نیاز به همت همه نخبگان جامعه دارد.

استاندار زنجان:
نخبگان سرمایه های اصلی کشور هستند

درویش  امیری استاندار زنجان نیز در این گردهمایی اظهار کرد: نخبگان 
سرمایه اصلی کشــور در ایجاد تحوالت علمی و پژوهشی و اختراعات 
هستند، این قشــر از جامعه سرمایه اصلی کشــور در حوزه های اداره 
و مدیریتی محسوب می شــوند که باید از ظرفیت علمی پژوهشگران 
حداکثر استفاده را کرد.  ما مدیران دستگاه های اجرایی فرصتی برای 
امر پژوهش نداریم، بلکه در این عرصــه خودمان را در اختیار نخبگان 
و پژوهشگران قرار می دهیم تا شــاهد تولیدات مختلف در عرصه های 

ملی باشیم. 

معاون صندوق کارآفرینی امید خبر داد:
ایجاد ۳00 هزار فرصت شغلی در بخش صنعت 

اسباب بازی

علی اصحابی دیگر میهمان گردهمایی سراسری حوزه تجاری سازی نیز 
استفاده از ظرفیت خیرین سرمایه گذار را از اهداف صندوق امید دانست 
و گفت: خیرین باید در زمینه اشتغال زایی کارآفرینان گام برداشته و در 

این زمینه وارد عمل شوند. 
 معاون ســاماندهی و توانمندســازی صندوق کارآفرینی امید، اظهار 
کرد: در بخش شــرکت های دانش بنیان و پارک هــای علم و فناوری 
تفاهم نامه ای داریــم که این بخش می توانــد از حمایت های صندوق 

بهره مند شود.
 این مسوول با اشــاره به اینکه در بخش صنعت اسباب بازی سازی ما 
سومین کشور وارد کننده اسباب بازی هستیم، افزود: تنها 11 درصد از 
اسباب بازی های کودکان در ایران ساخته می شود و جالب توجه است 
که اگر در این حــوزه ورود پیدا کنیم می توانیــم در حدود 300 هزار 

فرصت شغلی ایجاد کنیم.
گفتنی است، در پایان این نشست، از شعبه سازمان تجاری سازی 
فناوری و اشــتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی کردستان، 
مرکز رشــد ایالم و پژوهشــگاه رویان به عنوان واحدهای نمونه 

تجلیل شد.
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همایش بین المللی مطالعات میان رشــته ای قرآن کریم ۱۶ 
اسفندماه با برگزاری پنل ســالمت جسمانی، سالمت روانی، 
اجتماعی و دو کارگاه آموزشی در دانشکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران کار خود را آغاز کرد و ۱8 اسفندماه با 

معرفی مقاالت برگزیده به کار خود پایان داد. 

به گزارش روابط عمومی ســازمان فعالیت قرآنی دانشگاهیان کشور 
وابسته به جهاددانشگاهی، 16 اســفند ماه در اولین روز همایش بین 
المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم سه پنل در بخش های قرآن 

و سالمت جسمانی، سالمت روانی و اجتماعی برگزار شد.
در روز اول همایش علی اکبری ساری رییس دانشکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، دکتر علی منتظری  دبیر علمی همایش مطالعات 
میان رشته ای قرآن کریم، غالمرضا نورمحمدی عضو هیأت علمی علوم 
پزشکی تهران، فرزانه مفتون استاد پژوهش پژوهشکده علوم بهداشتی 
جهاددانشگاهی، فریده ظفری زنگنه عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، محمدتقی سبحانی نیا عضو هیأت علمی دانشگاه قرآن 
و حدیث، سیدعلی اکبر ربیع نتاج  عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران، 

عبدالمالک عمر احمد ادریس استاد دانشگاه سودان، روح اهلل بهادری 
جهرمی دانشجوی دکتری مدرسی معارف اســالمی،  ولی اهلل عباسی  
طلبه ســطح ســه حوزه، هدی زارع میرک آبادی، دانشجوی دکتری 
بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی دانشــگاه فردوسی در نوبت صبح پنل 
قرآن و سالمت مقاالت خود را ارایه کردند و محمدعباس عبدالرزاق، 
علی منتظری، ناطق پور، واشــیان، نورمحمدی و  حنان داور مدرس 

دانشگاه سیدنی مقاالت را نقد و بررسی کردند.
نوبت بعدازظهر در پنل قرآن و ســالمت به مبحث ســالمت روانی و 
اجتماعی پرداخته شد. غالمعلی افروز،  اســتاد ممتاز دانشگاه تهران، 
محمد عباس عبدالرزاق استاد دانشگاه علوم اسالمی، حنان داور مدرس 
دانشگاه سیدنی، باقر غباری بناب استاد دانشگاه تهران و السید مهدی 
عیســی البطاط، صدیقه رضایی دهنوی، عضو هیأت علمی دانشــگاه 
پیام نور اصفهان، محمد پارســائیان  دانشــجوی دکتری پژوهشگاه 
نهج البالغه، نگار کرمی طلبه ســطح ســه، مرتضی خرمی عضو هیأت 
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر، سهیال محمدی ریزی، عضو 
هیأت علمی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان، مهناز غیاثی  دانشجوی 
دکتری روان شناسی دانشگاه الزهرا)س( تهران در این بخش به ارایه 

همایش بین المللی 
»مطالعات میان رشته ای قرآن« برگزار شد

به همت سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور؛
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مقاله پرداختند. حنــان داور، محمدعباس عبدالرزاق، علی منتظری،  
غباری بناب، واشیان و نورمحمدی مقاالت ارایه شده در این پنل را نقد 

و بررسی کردند.
در بخش میزگردهای همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن 
کریم، کارگاه آموزشی »شناخت دیگران و شناخت خود؛ آموزشی در 
راستای دستیابی به درکی اخالقی ذیل میراث سنت ابراهیمی، باستانی 
و مدرن« در نوبت صبح با سخنرانی ترنسی جان لوات، استاد بازنشسته 
دانشگاه نیوکاسل استرالیا در دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه 

تهران برگزار شد.
همچنین در نوبت بعدازظهر کارگاه »وجوه افتراق و اشــتراک در فهم 
متن بین مستشرقان و علمای اســالم« در تاالر شیخ طوسی پردیس 
دانشگاه علوم و قرآن حدیث در شهر ری با سخنرانی دکتر آدم بمبا از 

کشور مالزی برگزار گردید.

دومین روز همایش در دانشگاه الهیات و معارف 
اسالمی 

دومین روز همایش بین المللی مطالعات میان رشــته ای با محوریت 
روش شناسی در دانشــگاه الهیات و معارف اسالمی و کارگاه آموزشی 
»رویکرد کلی گرایانه و سیستمی« در دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار 

شد.
در این روز و در نوبت صبح، مجید معارف رییس دانشــکده الهیات و 
معارف اسالمی دانشگاه تهران به ارایه ســخنرانی در موضوع رویکرد 

میان رشته ای در اعجاز علمی قرآن پرداخت.
فرامرز قراملکی،  اســتاد دانشــگاه تهران و جان لوات،  استاد دانشگاه 

نیوکاستل استرالیا نیز به تشریح مقاله خود پرداخت.
در بخش دیگری از برنامه های ایــن پنل، قدرت اهلل قربانی عضو هیأت 
علمی دانشــگاه خوارزمی، خلیل پروینی  عضو هیأت علمی دانشــگاه 
تربیت مدرس،  سکینه سلمان ماهینی  مدرس دانشگاه شهید بهشتی، 
سید حسین فخر زارع عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی، حسین شجاعی  دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه 
تهران، جعفر عباداله عموقین عضو هیأت علمی دانشــگاه قم، شقایق 
ابراهیمی کارشناس ارشد دانشگاه الزهرا، سیدمصطفی احمدزاده  عضو 
هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اســالمی، سعید مسعودی پور 
دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی مقاالت خود را ارایه کردند. منصور 
پهلوان، احد فرامرز قراملکی و ابوالفضل خوش منش اعضای پنل نقد و 

بررسی مقاالت بودند.

در نوبــت بعدازظهــر محمدعلی لســانی فشــارکی،  عضــو هیأت 
علمی دانشــگاه آزاد اســالمی، آدم بَمبا، عضو هیأت علمی دانشــگاه 
بین المللی اسالمی مالزی، مرتضی رضایی زاده عضو هیات علمی دانشگاه 
شهید بهشتی، شادی نفیسی  عضو هیات علمی دانشگاه تهران، احمد 
آکوچکیان رییس مرکز استراتژیک توســعه، امیر خادم علیزاده عضو 
هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، ابراهیم رضا آدریانی، عضو هیأت 
علمی جامعةالمصطفی)ص( العالمیه، محمدحســن اسدیان فالحیه، 
عضو هیأت علمی دانشــگاه پیام نور اهواز، زیبا فروزش مدرس حوزه 
و دانشگاه، کمال کشــیک نویس رضوی کارشناس ارشد تاریخ تمدن 
و فرهنگ بین الملل، نجمه کاظمی کارشــناس ارشد دانشگاه عالمه 
طباطبایی، اصغر طهماسبی دانشــجوی دکتری علوم قرآن و حدیث 
دانشــگاه اراک مقاالت خود را ارایه کردنــد. ابوالفضل خوش منش، 
محمدعلی لسانی فشارکی، مجید معارف و منصور پهلوان اعضای پنل 
نقد و بررسی مقاالت در نوبت بعدازظهر دومین روز همایش مطالعات 

میان رشته ای قرآن کریم بودند.

اختتامیه همایش
اختتامیه اولین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم 
از ساعت 19 تا 21 در ســالن همایش های برج میالد تهران با حضور 
دکتر مهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، 
حجت االسالم و المسلمین بهمنی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، 
حجت االسالم و المسلمین حمید محمدی دبیر شورای توسعه فرهنگ 
قرآنی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اســالمی، مجید معارف 
رییس دانشکده الهیات دانشگاه تهران، سیدمیالد صالحی مدیر رادیو 
قرآن، عبدالمجید طلب تاش معاون پژوهشــکده قرآنی دانشگاه آزاد، 
دکتر علی منتظری رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی، 
دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، حمید صابرفرزام 

رییس سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور، برگزار شد.

 

جهاددانشگاهی به دنبال فعالیت های گزین 
قرآنی است

صابرفرزام، رییس ســازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور به 
عنوان اولین سخنران این مراسم ضمن عرض خیرمقدم به حضار گفت: 
همان طور که می دانید جهاددانشگاهی به عنوان اولین نهادی که بعد از 
انقالب فرهنگی تأسیس شد، از سال 62 فعالیت های قرآنی را در سطح 
دانشگاه های کشور شــروع کرد. در دیداری که مقام معظم رهبری از 



   22

گــــــــزارش
پیام جهـاد | شماره 161
w w w . a c e c r . a c . i r

جهاد دانشگاهی داشتند به جهاد توصیه کردند وارد فعالیت های گزین 
قرآنی شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه جهاد تنها 20 درصد بودجه دولتی دارد، 
زیر ساخت های مورد نیاز تأمین شــد و اکنون با سازمان فعالیت های 
قرآنی دانشــگاهیان کشــور، 5 مرکز با عناوین مرکــز فعالیت های 
دانشجویی، خبرگزاری ایکنا، مرکز رشد فناوری ها و هنر قرآنی، مرکز 
آموزش های تخصصی حرفه محور و مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن 

به فعالیت  می پردازد.
رییس سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور پس از فراخوان 
مقاله قریب به 300 اثر ، 117 مقاله امتیــاز الزم را از داوران دریافت 
کردند و از این تعداد 38 مقاله پذیرفته شــد و در این دو روز 16 مقاله 

ارایه گردید. 
صابرفــرزام در پایان گفــت: داوران علمی همایش با تشــکر از همه 
شــرکت کنندگان تصمیم گرفتند، در دو پنل ســالمت و مطالعات 
میان رشــته ای رتبه اول معرفی نکنند و تنها از رتبه های دوم و سوم 

قدردانی شود.

در ادامه این نشست دکتر منتظری، رییس پژوهشکده علوم بهداشتی 
جهاددانشگاهی گفت: جهاددانشگاهی از روزهای آغازین تشکیل به 
هر شکل ممکن در خدمت قرآن، فرهنگ قرآن و ترویج فرهنگ قرآن 
بوده است. برای ما افتخار است که روزی با نصب پوستر برای مسابقات 
قرآنی در این زمینه تالش می کردیم و امروز چنین همایش با عظمت و 

با کیفیتی را برگزار کرده ایم.
دکتر منتظری ادامه داد: ما همیشــه مفتخر بودیم که در این سازمان 
علمی و فرهنگی از فعالیت های ساده ترویجی تا فعالیت های علمی را 
شــاهد بوده ایم. امروز یکی از فعالیت های ارزشمند جهاددانشگاهی 

تالش برای روخوانی قرآن در بین دانشگاهیان است.
وی افزود: در کنار ایــن فعالیت های ترویجــی فعالیت های عمیق و 
علمی هم در دســتور کار بوده و هســت و این همایش نمونه بارزی از 
این همایش هاست. بنده افتخار داشــتم در خدمت دکتر عبدالرزاق و 
دوستانی از کشورهای مختلف پنل مطالعات میان رشته ای قرآن کریم 

و سالمت را برگزار کنیم.
مدیر مرکز قرآن و سالمت ادامه داد: در کارگاه های دیگر این همایش 
نیز استقبال خوبی وجود داشت و امید اســت با افزایش کیفیت این 
همایش در صحنه های بین المللی حضور داشته باشیم. یادی بکنیم از 

امام راحل  که ما امروز هر چه داریم از ایشان داریم. ایشان می فرمایند: 
»قرآن همه چیز دارد، سیاست دارد، فقه دارد، فلسفه دارد و انسان باید 
همه احتیاجاتش را از قرآن تامین کند«. مقــام معظم رهبری نیز در 
تکمیل بیان امام می فرمایند »قرآن کتاب حکمت اســت، کتاب علم 
است. کتاب حیات است. حیات ملت ها در آشــنایی با معارف قرآن و 

عمل به مقتضای این معارف و احکام قرآنی است«. 

در ادامه دکتر ســعید پورعلی گفت: اولیــن دوره همایش از کیفیت 
مطلوبی برخوردار بــود. در خصــوص اهمیت فعالیت هــای قرآنی 
جهاددانشگاهی باید بگویم، حرکت چند روز اخیر، با توصیه های مقام 
معظم رهبری در دیدار با جهاد گران مبنی بر انجام کارهای گزین و برتر، 
ما به خود بالیدیم که جهادگران انتظارات مقام معظم رهبری را برآورده  
کرده اند. تاسیس مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم گامی ضروری 

برای فعالیت  گزین در حوزه قرآنی است.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی ادامه داد: قرآن منبع وحدت، قدرت، 
تمدن سازی، نظام سازی برای جهان اسالم بوده است. اهمیت پرداختن 
به مطالعات میان رشته ای قرآن کریم از این جهت برای ما مهم است که 
بتوانیم ظرفیت هایی که در قرآن برای اینکه در خودمان استعداد هایی 
را ایجاد نکرده ایم، بالفعل شود. در نهاد علم ما رشته های خاصی داریم 
که مبنایی برای ورود به مطالعه و روش است. اگر بناست ما بین قرآن 
و رشته های متعدد بشری که دستاورد بشری است حرکت کنیم باید 
مواظبت کنیم که این حرکت کامال حرکتی بر اســاس شناخت حوزه 

علم به ویژه در حوزه علوم انسانی باشد.
دکتر پورعلی تصریح کرد: طرح روش شناسی مطالعات میان رشته ای به 
خاطر همین مسأله است. پارادایم های مختلف در علم متفاوت است و 
باید اشراف الزم در حوزه روش وجود داشته باشد. در حوزه علوم تجربی 
به خاطر وجود روش پوزیتیویستی ما باید احتیاط الزم را بکنیم. ما باید 
در علم انسانی، تجربی و انتقادی نقاط افتراق زیادی با اصول غربی داریم.

نظام ســازی قرآنــی؛ مهم تریــن وظیفــه 
پژوهشگران

در ادامه حجت  االســالم والمســلمین محمدی دبیر شورای توسعه 
فرهنگی قرآنی گفت: من به نوبه خود به عنوان شــورای و کمیسیون 
توســعه پژوهش آموزش قرآنی خوشــحالم در ذیل منشور شورای 
توسعه، شاهد مجالسی این چنین در سطح کشوریم که فرهیختگان 
جهانی و یاران به تبادل نظر در حوزه های اصل منشــور یعنی رویکرد 
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فرهنگ سازی، هماهنگ سازی و نظام سازی می پردازند.
وی افزود: بحث نظام ســازی نیازمند کار بســیار دقیق تری است که در 
گفت وگوهایی که در جریان این همایش بود نکات بسیار مفیدی ارایه شد.
حجت االسالم والمسلمین محمدی با بیان اینکه مبانی علوم انسانی باید 
بر مبنای قرآن باشد گفت: ما نیازمند یک منظومه واحد و موحدانه در 
علوم انسانی بر مبنای علوم قرآنی هستیم تا به ایجاد نظام های فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی برسیم. از این رو کار امروز برای پژوهشگران قرآنی 
مهم تر از مطالعات در خصوص نظام سازی در جمهوری اسالمی وجود 
ندارد. جهاددانشــگاهی با قدرت پرچم فعالیت هــای قرآنی را حمل 
کرده است. در حوزه ترویج، آموزش عمومی و خبررسانی قرآنی تقریبا 
بی نظیر عمل کرده اســت. در حوزه نظام سازی اگر گام های مهمی در 
حوزه نظام ســازی بردارد، آینده خوبی را برای نظام مقدس جمهوری 

اسالمی رقم خواهد زد.
در پایان دکتر پورعلی  بیانیه این همایش را قرائت کرد. در بخشــی از 
بیانیه چنین آمده است: اکنون پس از 7 سال کوشش فعاالن قرآنی این 
همایش فرصتی مغتم و نویدی فرخنده در حوزه دانش قرآن بنیان با 
اهداف منشور توسعه فرهنگ فرآنی اســت. این همایش مقدمه ساز 
شکل گیری مجامع دانشی با کارکردهای قرآنی است. تنوع عناوین این 
همایش چشم گیر بوده است. برایند این همایش افزایش سطح دانش 
قرآنی بوده است. بازتابی از تالش اصحاب دانش و اندیشه در پیشگاه 

قرآن قابل ستایش است.

مقاالت برگزیده همایش  بین المللی مطالعات 
میان رشته ای قرآن کریم

مقاالت برگزیده همایش بین المللی مطالعات میان رشته قرآن کریم در 
اختتامیه این همایش اعالم شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

براساس رای اعضای پنل ســالمت هیچ یک از مقاالت به عنوان مقاله 
اول انتخاب نشــد. مقاله دوم در این پنل مقاله »بررســی مقایسه ای 
تاثیر آیه های های قرآن با محتوای دلبستگی ایمان به خدا و موسیقی 
فرح بخش بر مبنای گســیل الکتروفوتون در افــراد دارای صفت های 
شــخصیت مرزی« تالیف مهنازغیاثی، ســیده منور یزدی، غالمرضا 

صرامی فروشانی و غالمرضا جعفری معرفی شد.
مقاله »تاثیر برنامه نرم افزاری مبتنی بر قرآن و احادیث بر رضایت مندی 
و ترس از زایمان در زنان باردار«نوشته سهیال محمدی ریزی، مرجان 
محمدی ریزی، سیدحسین مومنی و شهال محمدی ریزی، مقاله سوم 

این پنل اعالم گردید.
همچنین بر اســاس رای اعضای پنل روش شناســی هیچ یکی از 
مقاالت به عنوان مقاله اول انتخاب نشــد. مقاله دوم در این پنل با 
عنوان »نظریه سیستم ها و کارکرد قرآنی آن« نوشته محمدحسن 
رستمی، سیدمصطفی احمد زاده و محمدمهدی آجیلیالن مافوق 

اعالم شد.
مقاله سوم در این پنل به صورت مشــترک مقاالت حجت االسالم و 
المســلمین امی خادم علیزاده با عنوان »اندیشــه های اقتصادی در 
پرتو مطالعات میان رشته ای قرآن کریم )مبانی و روش شناسی(« و 
شادی نفیسی با عنوان »گونه شناسی تبیین های علمی از قرآن کریم« 

معرفی گردید. 
گفتنی اســت، در این همایش که به صورت بین المللی برگزار شــد 
مقاالتی از کشــورهای مالزی، عراق، هند، امریکا، استرالیا، پاکستان، 

سودان، فلسطین، ترکیه، الجزایر و مراکش نیز دریافت شد. 
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رییس جهاددانشگاهی در افتتاحیه کنفرانس بین المللی »فناوری 
و انرژی سبز«، با تاکید برلزوم حرکت به سمت توسعه تولید انرژی 
سبز گفت: این نهاد از سال ها پیش وارد این حوزه شده و کارهای 

خوبی هم انجام داده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه، دکتر سید 
حمیدرضا طیبی رییس این نهاد در کنفرانس بین المللی »فناوری و انرژی 
سبز«که 14 اردیبهشت ماه به همت موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی 
کرمانشاه برگزار شد، با تاکید برلزوم حرکت به سمت توسعه تولید انرژی 
سبز گفت: این نهاد از سال ها پیش وارد این حوزه شده و کارهای خوبی 

هم انجام داده است.
وی با بیان اینکه انرژی از محورهای توسعه و پیشرفت همه کشورهاست، 
افزود: میزان مصرف انرژی از یکسو می تواند نشان دهنده توسعه صنعتی 

کشورها باشد و از سوی دیگر میزان بهره وری انرژی را نشان دهد.
دکتر طیبی با بیان اینکه کشور ما به لحاظ شاخص های انرژی وضعیت 
مناسبی ندارد، گفت: براســاس آمار وزارت نفت حدود 95 درصد سبد 
ســوخت ما در نیروگاه ها از سوخت های فســیلی است. شاخص شدت 
مصرف انرژی نیز نشان می دهد شدت مصرف انرژی در کشور ما از متوسط 

جهانی باالتر است.
رییس جهاددانشگاهی به آثار مخرب استفاده از سوخت های فسیلی بر 
محیط زیست اشاره کرد و افزود: همین امر باعث شده برای توسعه پایدار 
تعاریف جدیدی مطرح شود و براساس تعریف کمیسیون جهانی محیط 
زیست و توسعه، توسعه پایدار توسعه ای است که احتیاجات نسل حاضر را 
بدون آسیب زدن به توانایی نسل آتی در تامین نیازهای خود، برآورده کند.

رییس کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز با تاکید بر اهمیت انرژی 

پایدار گفت: پس از بحران انرژی که به وجود آمد، تامین انرژی پایدار در دستور 
کار همه کشورها و بحث انرژی سبز هم بطور جدی مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: مشکل اصلی در توسعه انرژی سبز بحث گران بودن نسبی 
آن است، اما توسعه فناوری اثبات کرده که می تواند منجر به ارزان شدن و 

کاهش قیمت تمام شده شود.
دکتر طیبی اظهار کرد: موضوع امنیت انرژی نیز ایجاب می کند سبد انرژی 
ما متنوع باشد تا اگر در حوزه ای با بحران مواجه شدیم، این آسیب پذیری 
به حداقل برسد و شاهدیم کشوری همچون آلمان سبد انرژی خود را به 
شکل بسیار متنوعی بین حوزه های مختلف انرژی فسیلی، غیرفسیلی و 

هسته ای تقسیم کرده است.
وی به ورود کشورمان به این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: در کشور ما نیز 
از برنامه چهارم توسعه توجه نسبتا خوبی به بحث انرژی های تجدیدپذیر 

شد، اما به عللی از رشد خوبی برخوردار نبوده است.
وی با اشاره به برخی از این علل بیان کرد: قیمت خرید برق در کشور ما 
قیمت مناسبی نیست و در پرداخت ها هم دارای نوسان زیادی هستیم. 
فردی که می خواهد در این حوزه سرمایه گذاری کند نیاز به ثبات دارد تا 

بتواند امنیتی برای سرمایه گذاری خودش در نظر بگیرد.
رییس جهاددانشــگاهی کمبود منابع مالی دولــت را از دیگر علل عدم 
توســعه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر عنوان کرد و گفت: تا زمانی که 
وضع اقتصادی ما به این شکل است، دولت نمی تواند در این حوزه سرمایه 

گذاری مناسبی انجام دهد.
دکتر طیبی نرخ ســود باالی بانکی را نیز از مشکالتی دانست که در این 
حوزه با آن مواجهیم و افزود: با توجه به اینکه عمر نیروگاه های خورشیدی 
چندان باال نیست، نرخ سود 20 درصدی تسهیالت بانکی سرمایه گذاری 

در این حوزه را برای سرمایه گذاران غیرجذاب کرده است.

امنیت انرژی ایجاب می کند سبد تولید انرژی 
کشور متنوع باشد

دکتر طیبی در کنفرانس بین المللی »فناوری و انرژی سبز« :
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وی با طرح این ســئوال که راه حل چیســت، اظهار کرد: برای حل این 
مشکالت، اقتصاد ما باید به یک اقتصاد پویا با ارزش افزوده تبدیل شود 
که بتواند ثروت آفرین باشد و دولت بتواند از مالیاتی که از تولید می گیرد، 
در بخش های مختلف و از جمله حوزه انرژی های تجدیدپذیر ســرمایه 

گذاری انجام دهد.
رییس جهاددانشگاهی افزود: اقتصاد ما باید متکی بر تولید و تولید ما متکی 
به علم و فناوری پیشرفته خودمان باشد و مهمترین عامل هم جهت شکل 
گیری این اقتصاد برداشته شــدن کامل تحریم هاست. یکی از اقدامات 
خوب دولت یازدهم برداشتن تحریم ها بود و امیدواریم در مراحل بعدی 

تحریم های بانکی هم بطور کامل برداشته شود.
دکتر طیبی با بیان اینکه برخی می گویند تحریم باعث توسعه می شود، 
گفت: ما بعنوان نهادی که در حوزه توســعه علمی و فناورانه حرف برای 
گفتن داریم می گوییم که تحریم باعث توسعه به آن شکل نمی شود، زیرا 

به دانش و فناوری و منابع مالی دنیا نیاز داریم.
وی افزود: باید درب کشــور را باز کنیم که شرکت های خارجی بیایند و 
بخشی از بازارمان را در قبال انتقال فناوری به آنها واگذار کنیم. البته این 
بدان معنی نیست که درب کشور را بدون برنامه و بدون کنترل بازار روی 
خارجی ها باز کنیم و تجربه گذشته که بازار خودمان را بدون گرفتن هیچ 

امتیاز تکنولوژی در اختیار کشورهای خارجی قرار دادیم، تکرار شود.
رییس جهاددانشگاهی افزود: یکی از بهترین روش های صاحب فناوری 

شدن این است که با شرکت های بزرگ خارجی همکاری داشته باشیم.
وی همچنین با اشاره به لزوم اتکا به توان داخلی، گفت: توان داخلی ما در 
حوزه انرژی تجدیدپذیر و نیروگاه های بادی و خورشیدی بسیار قوی است 
و متخصصان خوبی در رشته های برق و مکانیک داریم که باید از توان و 

تخصص آنها استفاده کرد.
رییس جهاددانشگاهی در بخش پایانی سخنانش با بیان اینکه ناگزیریم 
در این صنعت سرمایه گذاری کنیم، گفت: اگر این کار را انجام ندهیم هم 
به خودمان و هم به آیندگان جفا کرده ایم، چون از یکسو آنچه متعلق به 
آیندگان است را مصرف کرده ایم و از طرف دیگر با ضربه به محیط زیست 

به خودمان و آیندگان آسیب زده ایم.
دکتر طیبی از جهاددانشــگاهی کرمانشــاه و موسســه آموزش عالی 
جهاددانشگاهی این اســتان بخاطر برگزاری این کنفرانس تقدیر کرد و 
گفت: باید در ترویج این موضوع هرآنچه از دستمان بر می آید، انجام دهیم.

دبیر علمی کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی های 
سبز خبر داد:

ارایه شفاهی 70 مقاله در کنفرانس/ تقدیر از 7 
طرح و ایده فناورانه

در ادامه دکتر بهروز بادکو اظهار کرد: ســال گذشته مجوز برگزاری این 
کنفرانس را اخذ کرده و فراخوان برگزاری آن اعالم شــد که با استقبال 
خوبی روبرو شد و 300 مقاله در شش محور انرژی های بادی، انرژی های 
زمین گرمایی، انرژی های زیســت توده، انرژی های دریایی، انرژی های 
هیدروژن و پیل سوختی و انرژی خورشیدی به دبیرخانه کنفرانس رسید.
وی با اشــاره به تشــکیل کمیتــه علمی کنفرانس با حضور اســاتید 
جهاددانشگاهی و اســاتید داخل و خارج از کشور، گفت: پس از بررسی 
صورت گرفته توســط داوران، 70 مقاله برای ارایه به صورت سخنرانی و 

پوستر انتخاب شد.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی افزود: 70 درصد مقاالت رسیده 
از خارج از استان کرمانشاه و عمدتا از استان های تهران، اصفهان، مرکزی، 

آذربایجان شرقی و همدان بوده است.
دکتر بادکو ادامه داد: 18 طرح و ایده فناورانه نیز در محورهای شش گانه 
کنفرانس به دبیرخانه رســید که با رای داوران هفت طرح فناورانه برتر 

انتخاب شد.
دبیر علمی این کنفرانس گفــت: در این کنفرانس برپایی ســه کارگاه 
آموزشــی با عناوین راهکارهای نوین در بهینه سازی و مدیریت مصرف 
انرژی، روش های نوین در اســتفاده مجدد از پسماند و نیز ارایه دو مثال 

کاربردی از سیستم های انرژی های تجدیدپذیر دیده شده است.

طرح و ایده های فناورانه برتر 

* طرح »قطره چکان بازشونده روی خط خود شــوینده و خود تنظیم 
شونده، با دبی ثابت در آبیاری قطره ای «علی شیخ زاده حصاری

* طرح »تولید پودر ســوپر جــاذب نانویی برای مصارف کشــاورزی« 
محمدجواد خدابخشی

 Met طرح »برداشــت انرژی از سیستم های ارتعاشی با اســتفاده از *
Glass«  مسلم رضایی

* طرح »َدمام )تهویه طبیعی هوا با اســتفاده از انرژی خورشید(« بابک 
حدیدی

* طرح »تولید سوخت زیستی از ذرت« رضا یزدان پناه
* طرح »تولید موم صنعتی قالب گیری« مهدی روشنی- احسان کرمی

در حاشیه این کنفرانس نمایشگاهی از دســتاوردهای شرکت های 
مستقر در پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی استان کرمانشاه برپا 

شده است.
گفتنی اســت حامیان این کنفرانس ســازمان محیط زیست، انجمن 
انرژی ایران، انجمن کالم مالزی، دانشگاه UTM، پژوهشکده هواشناسی، 
پژوهشکده محیط زیست، پژوهشکده فناوری، پژوهشکده توسعه کالبدی 

و برخی دستگاه ها و ادارات استان بودند.



   26

گــــــــزارش
پیام جهـاد | شماره 161
w w w . a c e c r . a c . i r

 )C-HPP( هفدهمین سمپوزیوم پروژه جهانی پروتئوم انسانی
با حضور رییس و مجریان مختلف این پروژه هفتم و هشــتم 
اردیبهشت ماه به میزبانی پژوهشگاه رویان به عنوان متولی 
پروژه پروتئوم کروموزوم Y در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار 

شد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، از جمله 
سخنرانان این مراسم می توان به پروفسور »یونگ کی پیک« رییس 
پروژه جهانی پروتئوم کروموزوم های انسانی و رییس سازمان جهانی 
پروتئوم انسانی، پروفســور»فرناندو کورالس« عضو هیات مدیره 
سازمان پروتئومیکس اروپا، پروفسور »الکساندر آرشاکوف« رییس 
موسسه شیمی پزشکی مســکو و رییس پروژه پروتئوم کروموزوم 
18 انسانی، پروفســور »چارلز پینوآ« مدیر پژوهش موسسه ملی 
تحقیقات پزشکی و سالمت فرانسه و نایب رییس انجمن ناباروری 
فرانســه و رییس پروژه کرومــوزوم 14 پروژه پروتئوم انســانی و 
پروفسور »آندرا اوربانی« رییس ســازمان پروتئومیکس اتحادیه 

اروپا اشاره کرد.
دکتر سارا پهلوان، دبیر اجرایی این سمپوزیوم با بیان اینکه سازمان 
جهانی پروتئوم انسانی، ســاالنه گردهمایی هایی را برای به اشتراک 
گذاری نتایج تحقیقات در کشورهای مختلف برگزار می کند، گفت: 
در واقع این سازمان سعی می کند گردهمایی های ساالنه خود را در 
قاره های مختلف برگزار کند تا دانشــمندان از کشــورهای مختلف 
شانس حضور در این مراســم را داشته باشند و یافته های جدید خود 

را در زمینه ترجمه پروتئین ها در سلول ها و پروتئین های ناشناخته 
را ارایه کنند.

وی افزود: در این ســمپوزیوم نیز دانشمندانی از کشورهای ژاپن، کره 
جنوبی، چین، فرانسه،  ایتالیا، اســپانیا و کانادا حضور داشتند و برخی 
از دانشــمندان نیز از طریق ویدئو کنفرانس به ارایــه مطالب خود در 
ســمپوزیوم پرداختند. از این رو با توجه به اینکه برخی از دانشمندان 
دوبار ســخنرانی کردند در مجموع طی دو روز بیش از 25 سخنرانی و 

پرسش و پاسخ انجام شد.
پهلوان در ادامه با اشــاره به چگونگی شــکل گیری پروژه پروتئوم 
انســانی، گفت: پس از پایان پروژه ژنوم انســانی و شــناخت تمام 
ژن های بدن انسان، متخصصان شروع به برگزاری گردهمایی هایی 
برای شناسایی پروتئین های ناشــناخته بدن انسان کردند تا پس از 
دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده، بتوانند کمک شایانی به علم 

پزشکی کنند.
وی با بیان اینکه این پروژه حدود 4 سال اســت که آغاز به کار کرده و 
بین کشورهای مختلف تقسیم شده است، اظهار کرد: دکتر حسینی 
سالکده از پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی داوطلب شدند که بخشی 
از این پروژه جهانی را انجام دهند که در این راستا کروموزوم Y به ایران 

واگذار شد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان ادامه داد: دلیل انتخاب این کروموزوم 
این بود که در ایران شیوع بیماری های ناباروری در مردان زیاد دیده شده 
بود و این مساله شــانس بزرگی بود تا دانشمندان بتوانند با نمونه های 

مختلف کار کنند و پروتئین ها را شناسایی کنند.

هفدهمین سمپوزیوم پروژه جهانی پروتئوم 
انسانی برگزار شد 

به میزبانی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی؛
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وی ادامه داد: با توجه به اینکه پژوهشگاه رویان سردمدار سلول های 
بنیادی در ایران بوده،  این ســلول ها ابزار خوبی برای انجام تحقیقات 
بوده اســت چراکه ســلول های بنیادی قابلیت تمایز بــه انواع دیگر 
ســلول های بدن را دارنــد و احتمال خیلــی خوبی بود کــه بتوان 
پروتئین های کروموزم Y را درهنــگام تکامل و تکمیل جنین و وقتی 
که یک سلول بنیادی به انواع بافت های بدن تمایز پیدا می کند، مورد 

بررسی قرار داد.
دبیر اجرایی سمپوزیوم پروژه جهانی پروتئوم انسانی گفت: امیدواریم 
طی دو سال آینده شناسایی پروتئین ها به پایان برسد و این پروژه وارد 

فاز تشخیص و درمان بیماری ها شود.

شناسایی 50 درصد پروتئین های ناشناخته 
انسانی در پروژه جهانی پروتئوم انسانی

دکتر قاسم حسینی سالکده، اظهار کرد: پروتئین ها مولکول های بسیار 
مهمی در داخل سلول ها هستند که عملکرد سلول و بافت را کنترل کرده 

و از طرفی بسیاری از بیماری ها تحت کنترل آن هاست.
رییس پروژه پروتئوم کروموزم Y  انســانی پژوهشگاه رویان افزود: در 
طول دهه گذشــته بعد از پروژه ژنوم انسانی مشخص شد که علی رغم 
اینکه توالی بســیاری از ژن هــا را روی دی ان ای می دانیــم؛ اما هنوز 

پروتئین بسیاری از ژن ها را شناسایی نکرده ایم.
رییس انجمن پروتئوميكس ايران به سمپوزیوم پروژه پروتئوم انسانی 
اشاره کرد و گفت: گروه های مختلفی از سرتاسر دنیا برای ارایه گزارش 
از پیشرفت هایشان و برنامه ریزی برای گام های بعدی به این سمپوزیوم 
آمده اند؛ چراکه راه طوالنی بوده و هنوز 6 ســال تا پایان پروژه مانده 

است.
حسینی با بیان اینکه البته دســتاوردهای خوبی تاکنون کسب 
شده است، اظهار کرد: بیش از 50 درصد پروتئین های ناشناخته 
انســان در طول 4 سال گذشــته از طریق همین پروژه شناخته 

شده است.
وی با بیان اینکه در ایران همگام با سایر کشــورها توانستیم برخی از 
پروتئین ها را شناسایی کنیم، تصریح کرد: عالوه بر آن عملکرد برخی 
از پروتئین های ناشناخته را بررســی کرده و به یافته های جدیدی نیز 

دست پیدا کرده ایم. 

رییس پژوهشگاه رویان:
تشخیص و درمان بیماری ها از طریق شناسایی 

عملکرد پروتئین ها

رییس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی به اهداف این پروژه اشاره کرد 
و افزود: پس از اینکه ژنوم انسانی در ســطح بین المللی به طور کامل 
شناخته شــد، گام بعدی، شناســایی پروتئین های حاصل از ژن های 

شناخته شده در پروژه ژنوم بود.
وی ادامه داد: این پروژه )شناسایی پروتئین ها( به روش های مختلفی 
همچون شناســایی از بافت هــای مختلف بــدن و بیماری ها صورت 
می گیرد، اما در ایران این پروژه بر اساس کروموزوم های موجود در بدن 

انسان در حال انجام است.
دکترگورابی افزود: درواقع هر کدام از کروموزوم های انسان بر اساس 
ژن هایی که دارند دارای پروتئین خاصی هستند، از این رو در ایران بر 
اساس این کروموزوم ها در حال شناسایی پروتئین های موجود در بدن 

انسان هستیم.
رییس پژوهشــگاه رویان با بیان اینکه نمی خواهیم این پروژه فقط در 
سطح رویان باشد، بلکه باید در سطح ملی باشد، تصریح کرد: از این رو 
این پروژه بین مراکز تحقیقاتی تقسیم می شود و نتایج این تحقیقات 

جمع آوری و تحویل می شود.
به گفتــه دکترگورابی نتایج این تحقیقــات همچنین می تواند منجر 
به تولید داروهای جدید بیوتکنولوژیک شــود. درواقع با شناســایی 
پروتئین ها در آینده می توانیم با تولید داروهایی فقدان پروتئین ها را 

در بدن جبران کنیم.
رییس پژوهشــگاه رویان تاکید کرد: البته تمام این مباحث بســتگی 
به تالش دانشمندان و ســرمایه گذاری دارد. هر کشــوری که بیشتر 

سرمایه گذاری کند، در آینده می تواند بهره بیشتری ببرد.
براســاس این گزارش، پروژه جهانی پروتئوم انسانی به طور رسمی از 
ابتدای سال 2013 میالدی با حضور و مشارکت جمعی از محققان 22 
کشور جهان از جمله اســترالیا، کانادا، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، سوئیس، 
چین، تایوان، آمریکا، روسیه، کره جنوبی و اسپانیا کار خود را آغاز کرده 
و طی بازه زمانی 10 ساله برنامه های مشخصی در شناسایی، تشخیص 
و درمان بیماری ها و همچنین توسعه داروها از طریق شناسایی عملکرد 

پروتئین های بدن انسان دارد.  
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جشنواره نقش تن پوش که به همت جهاددانشگاهی واحد هنر 
برگزار شد، ۱۹ اردیبهشت ماه با معرفی برگزیدگان، به کار خود 

پایان داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد هنر، اختتامیه پنجمین 
جشنواره نقش تن پوش با حضور دکتر ســعید پورعلی معاون فرهنگی 
جهاددانشگاهی، قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، دکتر 
غالمرضا اکرمی رییس دانشــگاه هنر، مهدی افضلی مدیرعامل موسسه 
توسعه هنرهای اســالمی، بهزاد رشــیدی رییس جهاددانشگاهی هنر، 
دکتر حمید آیتی رییس پژوهشــکده فرهنگ، هنر و معماری، مدیران 
برندهای مطرح کشور در عرصه مد و لباس و الهام زایجانی معاون فرهنگی 

جهاددانشگاهی هنر برگزار شد.

به کار گیری خالقیت و نوآوری هنرمندان جوان 
ایرانی در بهبود سبک پوشش جامعه

در ابتدای مراسم بهزاد رشیدی رییس جهاد دانشگاهی هنر  و جشنواره 
نقش تن پوش نیز بیان کرد: در جشنواره نقش تن پوش با نوعی از پوشش 
که از لحاظ مختلف دارای اهمیت است، روبه رو هستیم. تی شرت یا تن پوش 
یکی از فراگیرترین پوشش ها در طول سال است. این نوع پوشش سهم قابل 

توجهی در بازار پوشاک 100 میلیارد تومانی دارد.

رشــیدی تصریح کرد:  تن پوش همچون رســانه ای فراگیــر در فضای 
عمومی جامعه در حال انتقال پیام و مفاهیم مختلف می باشد و طرح و نقش 
و نگاری که بر روی این پوشش عمومی چاپ می شود، از یک طرف می تواند 
مفاهیم و مولفه های فرهنگ ایرانی اسالمی را منتقل کند و نشان دهنده 
ارزش  ها و باورهای جامعه و البته از طرف دیگر می تواند با نمایش تصاویر 
و طرح های ناهنجار و یا نمادها و نشانه هایی از فرهنگ های بیگانه، معرف 
باورهای گروه های منحرف و یا مروج فرهنگی غیر از فرهنگ متعالی ایرانی 

اسالمی باشد.
وی اظهار کرد: ما در دبیرخانه جشنواره نقش تن پوش کارهای نکرده ی 
زیادی داریم و امیدواریم تا رسیدن به اهداف جشنواره، این کارها را ادامه 
دهیم. ما در ارتباط هنرمندان با مراکز تولیــدی و تجاری چندان موفق 
نبوده ایم، اما در این باره قول های زیــادی گرفته ایم. امیدواریم طرح های 
برگزیده در این جشنواره خریداری و برای تولید انبوه به بازار عرضه شوند.

رابطه پوشش و فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی
در ادامه دکتر ســعید پورعلی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی اظهار کرد: 
پوشاک از نیازهای اولیه بشر اســت و مانند خوراک و مسکن اهمیت دارد. 
پوشاک در فرهنگ اصیل ایرانی، تنوع بسیاری دارد و این تنوع در میان طبقات 

اجتماعی، براساس جایگاه اقتصادی، سیاسی و جنسیتی کارکرد دارد.
وی بیان کرد: پوشش در لغت به معنی جامه و پوشیدن است. پوشیدن نیز 

پنجمین جشنواره »نقش تن پوش«
 به کار خود پایان داد

با معرفی برگزیدگان؛
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به معنی پنهان کردن و نگه دارنده است. پوشش یکی از نمادهای فرهنگی 
و تمدنی بوده که عالوه بر تغییرات اجتماعی، بیانگر آن است که یک جامعه 
تا چه اندازه به وقار و پوشیدگی اهتمام دارد. شناخت ریشه های فرهنگی 

پوشش، نقش بارزی در افق فرهنگی جامعه می تواند داشته باشد.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی همچنین گفت: مسأله پوشش و نقوش، امری 
ساده و سطحی نیست که بتوان آن را صرفا سلیقه افراد دانست، زیرا سنت 
و باورها در آن منعکس شده اســت. تن پوش و نقوش منتشرشده روی آن، 
پیام آور تغییر است. انسان تا با فرهنگ خود وداع نکند، نمی تواند با پوشش و 
لباس خود وداع کند. فرهنگ های تمدن ساز مثل ایران می توانند با صالبت 
بدرخشند. این درخشش بدون توجه به تفاوت های جمعیتی ممکن نیست.

دکتر پورعلی  با بیان این که رعایت تناسب، هماهنگ بودن طرح، نقش و 
برش، زیبایی و اقتصادی بودن متناسب با شرایط این صنعت می تواند به 
موفقیت تولیدکنندگان بیفزاید، گفت: آنچه بیش از همه به سرعت فرآیند 
تولید کمک می کند، استفاده مناسب از امکانات داخلی است. امیدوارم این 

جشنواره در ایجاد این فضا سهم شایسته خود را ایفا کند.

ارتقای کیفی جشنواره پنجم
در ادامه الهام زایجانی دبیر پنجمین جشنواره نقش تن پوش  نیز بیان کرد: 
این جشنواره برای اولین بار در جهاد دانشگاهی هنر و در سال 1385 شروع 
به کار کرد. در دوره اول 130 اثر، در دوره دوم 180 اثر و در پنجمین دوره 

450 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید.
وی افزود: تفاوت این دوره با دوره های قبل در این اســت که از همفکری 
داوران گذشته و اساتید دانشگاه هنر استفاده کردیم تا به جشنواره محوریت 
بدهیم. این جشنواره تا کنون به صورت آزاد برگزار شده، اما امسال در آن به 
زندگی شهری هم پرداخته شده است، زیرا ارزش های انسانی، آلودگی های 
زیست محیطی و موضوع های آیینی، زندگی شهری ما را دربر می گیرد. به 
همین دلیل، این دوره از جشنواره با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد.

دبیر چهارمین دوره جشنواره نقش تن پوش گفت: در این دوره فقط 350 
اثر در حوزه شهری، به جشنواره ارسال شد. شبکه ای دانشجویی را در سطح 
ایران تشکیل دادیم که دانشجویان ممتاز و اساتید برجسته دانشگاه ها در 
شهرهای تبریز، شیراز، اصفهان، سنندج، کرج و تهران به ما متصل شدند. 
همچنین با توجه به کمبود امکانات در سنندج، کارگاه آموزشی از راه دور 

را نیز برگزار کردیم.
زایجانی اظهار کرد: سعی کردیم از رسانه ها اســتفاده و درباره جشنواره 
اطالع رسانی کنیم. به همین دلیل از همه شهرها برای ما اثر ارسال کردند. 
همچنین برای تجاری سازی بخش صنعت و هنر نیز در بخش داوری سه 
برند صنعتی را در کنار خود داشتیم. در این دوره، کتاب مروری بر چهار 

دوره قبل را هم تدوین کردیم.

سخنران بعدی مراسم دکتر غالمرضا اکرمی رییس دانشگاه هنر بود که 
در ابتدای ســخنانش با تقدیر از جهاد دانشــگاهی هنر، گفت: جشنواره 
نقش تن پوش جشــنواره مهمی اســت، از این جهت که پوشاک، یکی از 
وجوه فرهنگی و تمدنی هر ملت است. یکی از ارکان مهم فرهنگ، پوشاک 
می باشد که شاید به آن کمتر توجه شده است. در ارکان فرهنگ و تمدن، 
معماری و بعد از آن، ادبیات و در نهایت پوشــاک، از دوران کهن تا کنون 

مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: یک قــوم و فرهنگ را به لباس می شناســند. بخش دیگر 
فرهنگ، خوراک است. شــاید بی توجهی ما به پوشاک موجب شده که 
لباس های بیگانه به فرهنگ ما وارد شود و هر روز توسعه پیدا کند. ما در 
کشور، فرهنگ های گوناگونی داریم و هر فرهنگ، لباس خاص خود را دارد.

پنج طرح برگزیده به تولید انبوه می رسد
حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور نیز در این مراسم 
ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این رویداد و برداشته شدن گام بلند دیگر در 
جهت تحقق اهداف فرهنگی کشور بیان کرد: محصوالت فرهنگی تا شکل 

مادی به خود نگیرد قطعاً تأثیرگذاری کافی را نخواهد داشت. 
قبادی در ادامه با اشاره به اینکه دوران کپی بردای طرح ها در زمینه مد و 
لباس به پایان رسیده اســت تصریح کرد: فعالیت های فرهنگی همچون 
جشــنواره نقش تن پوش کمک می کند که به فرهنگمان شکل مادی و 
ملموس بدهیم و مزیت عینی شدن به آن ببخشیم و معتقدم جشنواره نقش 
تن پوش یکی از مهم ترین جشنواره هایی است که فرهنگ را در شکل ها و 

تکنیک های مختلف به محصول  رسانده و مردم را از آن بهره مند می کند.
وی با اعالم این خبر که 5 طرح برگزیده جشنواره نقش تن پوش به تولید 
انبوه می رسد عنوان کرد: هر طرح در مرحله اول به تیراژ 500 عدد تولید 
خواهد  شد و اگر راه خود را باز کرد تولیدکنندگان می توانند به تولید بیشتر 

طرح ها بپردازند.
او همچنین از تصویب نهایــی برای تولید انبوه آثــار برگزیده طرح لباس 
کتاب دار نیز خبر داد و گفت: جامعه ما به سمت استفاده از طر ح های ایرانی 
اسالمی پوشاک می رود. میزان ورود اثر به ساختار نشان شیما نیز نسبت به 
ســال 94 بیش از 100 درصد افزایش پیدا کرده است و این نشان می دهد 
جامعه تولید و طراحی ما در حال خلق اثر و تکوین در حوزه مد و لباس است.

تقدیر از آثار برتر جشنواره
در پنجمین جشنواره نقش تن پوش غزاله ارمی، مه بانو مختاری، یاسمین 
زهرایی فر، فاطمه سادات اسمعیل زاده پاکدامن و شیرین کره ای شایسته ی 
تقدیر شدند. همچنین یاسمن شاملو - رتبه سوم، مریم سادات ابطحی - 
رتبه دوم، ستاره زرگرانی - رتبه اول را در بخش صنعت به دست آوردند. در 
بخش هنر نیز محمدمهدی پدرام - رتبه ی سوم، ستاره زرگرانی - رتبه دوم 
و مریم سادات ابطحی - رتبه اول را کسب کردند که با دریافت لوح تقدیر و 

تندیس و جایزه نقدی از ایشان تقدیر شد.

نمایشگاه آثار منتخب پنجمین جشنواره نقش 
تن پوش

نمایشگاه آثار منتخب پنجمین جشــنواره نقش تن پوش با حضور آثار 
منتخب جشنواره چهارشنبه و پنجشنبه 20 و 21 اردیبهشت دایر بود. 
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به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی، این همایش 
با حضور پروفسور سیدمحمدهاشمی پدر علم حقوق عمومی و اساسی 
کشور و پروفسور عرفانی پدر علم حقوق بازرگانی و تجارت بین الملل 
کشور و با مشــارکت دانشگاه ارومیه، شــورای عالی حوزه های علمیه 
استان، دانشگاه پیام نور، دانشــگاه علم و فرهنگ، دانشگاه آزاد ارومیه 
و مراغه، دانشگاه علمی کاربردی استان، دادگستری آذربایجان غربی، 
شــهرداری ارومیه و اســتانداری آذربایجان غربی، معاونت فرهنگی 
جهاددانشگاهی، مرکز امام والیت فقیه و انقالب اسالمی، پایگاه اطالعات 
علمی )SID( و پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم )ISC( در مجتمع 

علمی تحقیقاتی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی برگزار شد.

پدر علم حقوق اساسی کشور:
پیام قانون آزادی، عدالت و انصاف است

پروفسور سید محمد هاشــمی، پدر علم حقوق اساسی کشور در این 
همایش اظهار کرد: در زمینه حقوق شــهروندی ساماندهی، تبیین و 
اجرای معیارهای اساسی امر بسیار مهمی است که جهاددانشگاهی با 

برگزاری این همایش گام مهمی در این راستا برداشته است.
وی، با انتقاد از اینکه واژه »شهروند« ریشه اشرافی گری دارد، گفت: عنوانی 

که برای حقوق شهروندی قایل هستیم مبتنی بر 4 اصل اساسی است.
پروفسور هاشمی تصریح کرد: اصول بنیادی که زیرساخت حقوق بشر بوده 
و اثر بسیار مهمی می باشد، در اصل دوم قانون اساسی کشور زینت بخش 

شده است.
وی با تاکید بر اینکه اصل برابری و برادری در تبیین حقوق یکســان امر 
بسیار مهمی است، گفت: با توجه به قرآن کریم می توان به این نکات اساسی 
پی برد و در زمینه حقوق شهروندی تجمیع شــهروندان کنار یکدیگر و 

سردمداری و ابتکار عمل حکام در خور توجه است.
پدر علم حقوق اساسی کشور ضمن قدردانی از جهاددانشگاهی آذربایجان 
غربی در برگزاری همایش تبیین حقوق شهروندی گفت: نباید حضور 

دومین همایش ملی "تبیین حقوق شهروندی" 
در ارومیه برگزار شد

با حضور پدرعلم حقوق عمومی و اساسی و پدرعلم حقوق بازرگانی و تجارت بین الملل کشور؛

دومین همایش ملی »تبیین حقوق شــهروندی« به همت جهاددانشــگاهی آذربایجان غربی ۱۶اســفندماه و با حضور پروفسور 
سیدمحمدهاشمی پدر علم حقوق عمومی و اساسی کشــور در مجتمع آموزش عالی و علمی تحقیقاتی این واحد آغاز به کار کرد و ۱7 

اسفندماه با معرفی مقاالت برتر به کار خود پایان داد.
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در این همایش ها به صورت نمایشی باشد چرا که فرصت مناسبی برای 
کسب اندیشه به وجود آمده است که می توان از ظرفیت آن استفاده کرد.

عضو انستیتوي حقوق بین الملل فرانسه:
آموزه هــای اســالمی مهمترین منابع حقوق 

بشری و حقوق شهروندی غرب است

در ادامه این همایش پروفسورمحمود عرفانی استاد تمام دانشگاه تهران و 
عضو انستيتوي حقوق بين الملل فرانسه  گفت: چارچوب اقتصاد و تجارت و 
مبادالت در کشورهای مسلمان تفاوت اساسی با کشورهای غیر مسلمان دارد.
پروفسور عرفانی گفت: ارزش های بازار و تجارت مسلمان براساس قواعد 
اســالمی کامال انســانی و اخالقی و نمونه عالی حمایت و تحقق حقوق 

شهروندی است.
استاد تمام حقوق دانشگاه تهران بیان کرد: براســاس اعتقادات و قوانین 
تجاری اســالمی اخالقیات حــرف اول را در تجارت و بازار کشــورهای 
اسالمی می زند و این خود اساس صیانت از حقوق شهروندی در جامعه است.
وی گفت: مبانی حقوق شهروندی 1400 سال قبل در قرآن و اسالم مورد 
تاکید و اصول ما بوده است زمانی که کشورهای غربی مدعی ابتدایی ترین 

حقوق انسانی را پایمال می کردند.
عضو انستيتوي حقوق بين الملل فرانسه افزود: تمام قوانین منبعث از اسالم 
در حقوق تجارت در فهوای خود آموزه های رعایت حقوق شهروندی را دارد 
همچون بحث رضای طرفین تا حرام دانستن ربا که باید همگی بصورت 
تخصصی از منظر رعایت حقوق شــهروندی بررسی شود تا جوهر کالم و 
ریشه زیبای انسانی و فطری این قوانین اسالمی برای اساتید و دانشجویان 

هر چه بیشتر مفهوم شود.

پیام معاون فرهنگی جهاددانشگاهی به همایش 

دکتر پورعلی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی نیز به دومین دوره همایش ملی 
تبیین حقوقی شهروندی پیامی را ارسال کرد که در بخشی از آن آمده است: 
هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می آوریم مراد ما مجموعه ای 

از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است.
شهروند ترجمه واژه Citizen می باشد. این اصطالح در ادبیات سیاسی و 
حقوقی ما سابقه چندانی ندارد. در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این 

واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد.
 حقوق شهروندي تركيبي از دو كلمه حقوق و شهروندي است و گذشته 
تاريخي اش  چندان روشن و شفاف نيست.حقوق شهروندي حقوقي است 
براي اتباع كشور در رابطه با موسسات عمومي همانند حقوق سياسي، حق 

استخدام عمومي، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، حق گواهي دادن 
در مراجع رسمي، حق داور و مصداق واقع شــدن.  درجاي ديگر حقوق 
شهروندان را اين چنين تعريف مي كند حقوقي كه فقط به سكنه يك شهر 

از كشوري داده شود )در برابر حقوق مردم كشور به كار رفته است(.
حقوق شهروندی یکی از الزمه های حفظ یکپارچگی ملی، انسجام اجتماعی 
و تحکیم هویت ملی می باشد و در کنار ناسیونالیسم)به عنوان ابزار کالسیک( 
مورد توجه دولت ها قرار می گیرد. مخصوصاً در جوامع چندقومی و متکثر 
فرهنگی و قومی و جایی که ناسیونالیسم نمی تواند کارکرد سابق خود را ایفا 
کند، حقوق شهروندی)به عنوان ابزار مدرن( وارد صحنه می شود و جامعه 
چندگونه و متنوع فرهنگی را حول ارزش ها، وفاداری ها و اهداف مشترک 
یکپارچه و منسجم می سازد. حقوق شهروندی ویژه جوامع مدرن و پیشرفته 
است، آن  هایی که به ارزش انسان و شان و کرامت او قایلند و دیگر مردم را در 

هیبت رعیت، محکوم، مطیع صرف و تحت تسلط نمی بینند.
در زمينه همبستگي و يکپارچگي اجتماعي، بسط حقوق شهروندي مي تواند 
تسهیل کننده حل بسياري از شکاف هاي فرهنگي، مذهبی، قومي و يا مبتني 
بر جنسيت و طبقه در سطح جامعه باشد. شــهروندي از طرق مختلف به 
تحکیم هویت ملی کمک می کند. توسعه حقوق شهروندي، رضایت مندی 
را در میان اعضای یک جامعه افزایش داده و پیوندهــای آن ها را با دولت  
و ارزش های ملی شان تحکیم می بخشــد و از این رهگذر موجب انسجام 
هويت ملي در يک کشور مي شود. دولت هاي ملي مدرن به خوبي از حقوق 
شهروندي در جهت ساخت تاريخي هويت ملي در جوامع خود سود برده اند. 
مکانيسم هاي مرتبط با تامين و ارتقاي حقوق شهروندي، از شيوه هاي مدرن 
يا مدني در راستاي یکپارچگی و انسجام ملی و تحکیم هویت ملی می باشد.

رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی:
منشور حقوق شهروندی به گستردگی قانون 

اساسی جمهوری اسالمی است

در ادامه رییس جهاددانشــگاهی آذربایجان غربی گفت: منشور حقوق 
شــهروندی جمهوری اســالمی به جوهره و گســتردگی قانون اساسی 

جمهوری اسالمی است.
ولی عاقلی اظهار کرد: اگر چنانچه موضوع حقوق شهروندی را از دیدگاه 
اسالم و غرب مورد بررسی قرار دهیم بدون شک کلید واژه های این مبحث 

از اسالم، امنیت، رفاه و آسایش تشکیل شده است.
رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی تصریح کرد: حقوق منشور بشر 
پس از جنگ جهانی و با موضع گیری های خاصی به تصویب رسیده است 
و یک دید جامع و منصفانه نسبت به حقوق 7 میلیارد نفر کره زمین ندارد 

و حاصل یک جمود فکری است.
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عاقلی گفت: طبق بررسی تطبیقی چنانچه حقوق منشور بشر جوهره ای از 
حقوق بشر باشد، حقوق منشور شهروندی جمهوری اسالمی نیز جوهره و 

به گستردگی قانون اساسی جمهوری اسالمی است.
 وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی نشــات گرفته از اسالم است، 
گفت: اگر 22 فصل منشور حقوق شهروندی اساسی را در 4 فصل قانون 
اساسی مورد بررســی قرارگرفته شــود هدایتگری یکی از مواردی است 
که مورد تاکید اســت چرا که هدایت مردم از جانب حکومت اسالمی و با 
حاکمیت حکومت اسالمی بدون موضع گیری از مواردی است که اسالم 

همواره به آن تاکید کرده است.
 وی فقر زدایی را دیگر سرفصل حقوق شهروندی نام برد و افزود: تامین رفاه 
و تامین اجتماعی و حق اشتغال و حق مسکن از جمله حقوق تک تک افراد 

است که به خوبی به تبیین آن در این منشور پرداخته شده است.
رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی سرفصل منشور حقوق شهروندی 
را جهل زدایی عنوان کرد و افزود: حاکمیت اسالمی موظف به تعلیم و تربیت 
و تعالی شهروندان است؛ چرا که انســان به عنوان خلیفه خداوند در روی 

زمین باید رشد و تکامل یابد.
 وی راس این هرم را خود شکوفایی نام برد و افزود: نهایت انسان این است 
که انسان به لحاظ روانی اغنا شود و منشور حقوق در نهایت بدین جا ختم 

می شود که انسان محوری به توحید محوری نایل شود.
 عاقلی گفت: حق آزادی افراد یک اصل اســت و انسان ها در انتخاب خود 
مختار هستند و همچنین امنیت، رفاه و آرامش از مواردی است که در اسالم 
به ان توصیه فراوان شده است و حقوق شهروندی به خوبی به تبیین مفهوم 

آن ها پرداخته است.

دبیر علمی دومین دوره همایش ملی حقوق شهروندی 
عنوان کرد:

ارسال 510 مقاله  از دانشگاه های مختلف کشور 
به دبیرخانه همایش

در ادامه امین رستم زاده دبیر علمی دومین دوره همایش ملی تبیین حقوق 
شهروندی و معاون جهاددانشگاهی آذربایجان غربی گفت: در مجموع 510 
مقاله  از دانشگاه های مختلف کشور در مقاطع مختلف دانشجویی تحصیالت 
تکمیلی و اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه ها به دبیرخانه همایش ارسال 
گردیده بود که در 3 مرحله مورد داوری قرار گرفت و داوران مقاالت نهایی به 
دو داور داخل و خارج از استان ارسال شد و در مجموع 30 مقاله به بخش ارایه 
شفاهی و 15 مقاله با اصالحات به سایر بخش های همایش منتخب شدند که 
پیش بینی گردیده 20 نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی پژوهشگران و 
اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور در این همایش به ارایه مقاالت 

منتخب بپردازند که در مجموع 15 درصد مقاالت از اساتید داخل استان و 85 
درصد با وابستگی علمی خارج از استان است.

وی با اشــاره به نمایه شــدن مقاالت منتخب در دو نمایــه مهم و اصلی 
دانشگاه های کشور گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه ای را ابالغ 
کرده است که بر اساس آن دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی موظف  هستند 
برگزاری همایش های ملی و بین المللی معتبر علمی را تحت عناوین سمینار، 
کنفرانس، کنگره و همایش ... در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) ISC ( به 
ثبت برسانند و مقاالت نهایی منتخب این همایش ملی با توجه به ثبت آن در 
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) ISC ( با شماره مجوز 95170-20402 

و پایگاه اطالعات علمی ) SID ( در هردو پایگاه معتبر نمایه خواهند شد.
در ادامه مدیرکل دفتر امور اجتماعی فرهنگی استاندار آذربایجان غربی 
اظهار کرد: در زمینه مباحث حقوق شهروندی، حق مردم استان در بسیاری 

از موارد ضایع شده است.
هوشــنگ عطاپور ضمن قدردانی از جهاددانشگاهی جهت برگزاری این 
همایش گفت: موضوع اساسی در زمینه حقوق شهروندی، تبیین و اجرای 

معیارهای اساسی در این راستا است.
 وی با اشاره به اینکه موضوع حقوق شهروندی در آذرماه سال 95 از سوی 
ریاست جمهوری طرح شد، گفت: موضوع حقوق شهروندی باید به گفتمان 

ملی تبدیل شود.
 مدیرکل دفتر اجتماعــی فرهنگی اســتانداری آذربایجان غربی ضمن 
ابراز امیدواری از رفع شــکاف های های بین استان های مرکزی و حاشیه 
گفت: جهاددانشگاهی در راستای سیاست های دولت و عمل به منویات 
رهبر معظم انقالب گام مهمی برداشته است که امیدواریم این حرکت در 

سال های آتی نیز ادامه دار باشد.

سرپرســت مرکــز امــام، والیــت فقیــه و انقــالب 
اسالمی تاکید کرد:

ضرورت پرداختن به مفهوم حقوق شهروندی 
در فرهنگ جامعه

سرپرست مرکز امام، والیت فقیه و انقالب اسالمی نیز در این همایش گفت: 
یکی از راه های توسعه فرهنگی، مفهوم شناسی فرهنگی است که به تعمیق 

قدرت فرهنگی و گسترش آن کمک می کند.
سید محمد هاشمی تروجنی گفت: حقوق شهروندی از مفاهیمی است که 
نباید با معنای لغوی آن به تعریــف آن پرداخت بلکه باید به مفهوم آن در 

فرهنگ جامعه بخصوص در قرآن، سیره نبوی و ائمه اطهار )ع( پرداخت.
وی ادامه داد: گاهی از نظر علمی به این مفاهیم پرداخته نشده است، اما در 
فرهنگ عام بصورت عملی و شفاهی می توان آن را مانند احترام به یکدیگر، 
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ارزش های اجتماعی، روابط آن و اخالق جزئی از فرهنگ در نظر گرفت.
هاشــمی تروجنی تصریح کرد: در گســتره تاریخ بعد از اســالم دولت ها 
اسالمی نبودند و برای مردم حق و حقوقی قایل نمی شدند و این امر باعث شد 

که جامعه به دو قدرت اجتماعی تابع و قدرت سیاسی مسلط تقسیم شود.
سرپرست مرکز امام، والیت فقیه و انقالب اظهار کرد: حضور مردم انقالب 
اسالمی باعث تغییر جایگاه حقوق مردم شد و رسیدن به جایگاه واقعی آن 

به تالش مردم و ارتباط متقابل بین دولت و مردم بستگی دارد.

معرفی مقاالت برتــر/ تقدیر از پدر علم حقوق 
عمومی و اساسی و پدر علم حقوق بازرگانی و 

تجارت بین الملل کشور

در دومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شــهروندی؛ بــا اهدای لوح 
و تندیس ویــژه دومین دوره همایش از زحمات حضــور پدر علم حقوق 
عمومی و اساسی کشور )پروفسور سیدمحمدهاشمی( و پدر علم حقوق 
بازرگانی و تجارت بین الملل کشور )پروفسور عرفانی ( تجلیل به عمل آمد. 
20 مقاله منتخب و برتر این همایش در پنل های تخصصی و علمی بصورت 

شفاهی با حضور داوران برجسته ارایه شد.
در پایان این همایش از مقاالت منتخب و برگزیده و داوران گروههای 
تخصصی دومین دوره همایش ملی حقوق شــهروندی با اهدای لوح 

قدردانی بعمل آمد. 
در ادامه بخشی از نظرات مسووالن اســتانی در رابطه با همایش قرار 

گرفته است:

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی 
بیان کرد:

همایش ملی حقوق شهروندی اقدام ارزشمند 
جهاددانشگاهی است

عزتی راد رییس دانشــگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی گفت: 
طراحی و اجرای دومین دوره همایش ملی حقوق شهروندی در راستای 
تبیین مفهوم آن در جامعه به عنوان همایشی سراسری با حضور نخبگان و 
تئوریسین های کشوری این علم از جمله پروفسور هاشمی و عرفانی و سایر 
اساتید برجسته کشور با تجمیع دستگاه ها و دانشگاه های کشور و استان 
به شکلی علمی و کاربردی اقدام ارزشمندی از ســوی جهاد دانشگاهی 

آذربایجان غربی به شمار می رود.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان:
جهاددانشــگاهی با برگزاری همایش حقوق 
شهروندی رســالتش در پیوند علم و جامعه را 

عملی کرد

حجت االسالم والمسلمین جواد مجتهد شبستری، اظهار کرد: بدون شک 
برگزاری همایش علمی و ملی حقوق شهروندی در آذربایجان غربی به همت 
جهاددانشگاهی استان و با مشارکت دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی، باعث 
افزایش سطح آگاهی منطقه و باال رفتن سطح معلومات جامعه بوده و جایگاه 
علمی واالیی را برای استان و ارومیه رقم خواهد زد و به میزان کارکرد نهاد های 

فرهنگی و رسانه ای بازتاب این پیشرفت در زمینه ملی باال خواهد بود.
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: برگزاری 
همایش ملی تبیین حقوق شهروندی جایگاه علمی آذربایجان غربی در 

حوزه حقوق شهروندی را ارتقاء می بخشد.

رییس مرکز مطالعات ادیان و اقوام آذربایجان دانشگاه 
ارومیه: 

جهاددانشــگاهی آذربایجان غربی پیشــتاز 
آگاهی بخشی علمی در حوزه حقوق شهروندی 

است

دکتر سید محمد صالحی عضو هیات علمی دانشگاه و مدیرگروه معارف 
دانشگاه ارومیه با بیان اینکه از عمده کاستی های جامعه ما به لحاظ فرهنگی 
عدم آشــنایی مردم با حقوق شهروندی اســت گفت: جهاددانشگاهی 
آذربایجان غربی در این زمینه پیشــتاز عمل کرده، چرا که اصل موضوع 

حقوق و آشنایی مردم با آن، از ضروریات است.
وی ادامه داد: برگزاری همایش هایی که به تبیین و عملیاتی کردن حقوق 
شــهروندی کمک می کند اگر متکی به مقاالت و یافته های علمی باشد 

تاثیرگذاری مضاعفی در سطح جامعه خواهد داشت.

رییس حوزه های علمیه آذربایجان غربی بیان کرد:
برگــزاری همایش ملی »حقوق شــهروندی«، 
حرکت جهاددانشگاهی برای تحقق عدالت دینی 

رییس حوزه های علمیه آذربایجان غربی به نقش مهم مراکز آموزشی و به 
ویژه جهاددانشگاهی در اجرای منشور حقوقی منتشر شده از سوی دولت 
اشــاره کرد و افزود: چنانچه مراکز علمی با کمک از حقوق دین اسالم در 
جهت تبیین و تحقق حقوق شهروندی و کرامت انسانی تالش کنند تاثیر 

گذاری در سطح جامعه مشهودتر خواهد بود.
حجت االسالم والمسلمین صفدر محمدی با اشــاره به دستورات مبین 
دین اسالم مبنی بر از میان بردن فاصله طبقاتی و فقر زدایی گفت: حقوق 
شــهروندی برگرفته از آموزه های دین اســالم بوده و جهاددانشــگاهی 
با برگــزاری این همایش که بر یک پشــتوانه دینی اســتوار می باشــد 

گامی علمی برای تحقق عدالت برداشته است.

معاون فرهنگی دانشگاه ارومیه:
 فعالیت فرهنگی و علمی جهاددانشــگاهی در 

جامعه تأثیرگذار است

دکتر ســید مهدی صالحی عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه 
ارومیه با اشــاره به اینکه تاثیرگذاری همایش ملی حقوق شهروندی در 
سایه تعامل دســتگاه ها اتفاق می افتد، گفت: حقوق شهروندی ماهیت 
علمی دارد و باید برای تبیین و اجرای آن نســبت به برگزاری بحث های 

علمی پرداخته شود.
معاون فرهنگی دانشــگاه ارومیه گفت: تعامل جهاددانشــگاهی با دیگر 
دســتگاه ها در برگزاری اجرایی و علمی همایش ملی حقوق شهروندی، 

تاثیرگذاری آن را در سطح عمومی جامعه نشان می دهد.
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چهارمین جشــنواره فیلم و عکس فنــاوری و صنعتی، ۹ و ۱0 
اردیبهشت ماه با حضور جمعی از هنرمندان و مدیران صنعتی، در 

عسلویه برگزار شد.

 به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، بهزاد رشــیدی رییس 
جهاددانشگاهی هنر، گفت: 9 و 10 اردیبهشت ماه گروهی از سینماگران، 
عکاسان صنعتی، دانشجویان، استادان دانشگاه و مدیرانی از بخش های 
هنری و صنعتی کشــور، به همت این واحد، برای بازدید از تاسیسات 
پتروشیمی عسلویه و شرکت در چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری 

و صنعتی، مهمان شرکت های پتروشیمی این منطقه بودند.

وی در مورد برنامه های جشــنواره گفت: حاضران در جشــنواره طی دو 
روز از پتروشیمی های برزویه، آریا ساســول و اسکله های بارگیری موارد 
پتروشیمی بازدید کردند و ضمن استفاده از فضاهای تفریحی منطقه در 

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز جشنواره حاضر شدند.
رشــیدی افزود: گروهی از ســینماگران، مدیران ســینمایی، عکاسان 
صنعتی - تبلیغاتی و اصحاب رسانه و مدیرانی از جهاددانشگاهی، معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت ســینمایی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، دانشگاه هنر و مدیرانی از مراکز بزرگ صنعتی در جشنواره 
حضور داشــتند که از میان آنها می توان به سیدمحمدمهدی طباطبایی 
نژاد، مجتبی میرتهماسب، محسن عبدالوهاب، پروانه معصومی، لقمان 
خالدی، امیر توده روستا، سعید محصصی، مهدی گنجی، احسان کرمی، 
رهبر قنبری، مرتضی پایه شــناس، علیرضا قاســم خان، احمد ضابطی 
جهرمی، امیر شهاب رضویان، ناصر باکیده، داریوش کیانی، سعید پورعلی، 
پرویز کرمی، بهروز بادکو، علی متقیان، محمدرضا شــفیعی، حبیب ایل 

بیگی و... اشاره کرد.

پیام معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رییس سازمان سینمایی کشور به 
چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی پیام داد.

در پیام محمدمهدی حیدریان آمده اســت: »کشور ایران به عنوان یکی 
از ظرفیت های تولید علم و فناوری در جهــان، نیازمند روایتی صنعتی و 
فناورانه است و برای این روایت ابزارهای مختلفی نیاز است. تولید فیلم به 
ویژه فیلم های مستند، با محوریت صنعت و فناوری کمک زیادی می کند 

تا این روایت قوی تر انجام شود.
جشنواره ها محلی برای گفت وگوی متولیان و مخاطبان و همچنین عرضه 
و دیدن شدن آثار هنری هستند. جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی 
به این خاطر که توانسته فضای گفت وگو و تعامل را بین صنعت و سینما 
فراهم نماید و باعث ارزیابی و نمایش فیلم های صنعتی شده، جشنواره ای با 
ارزش محسوب می شود. این جشنواره می تواند پیام صنعت را با زبان گویای 
تصویر و صدا به الیه های مختلف جامعه تسری داده و از این رهگذر، دانش 

صنعتی عموم مردم را ارتقا دهد.
برگزاری چنین جشنواره ای توسط نهادی فرهنگی و انقالبی چون جهاد 

پرونده چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و 
صنعتی در عسلویه با تقدیر از برگزیدگان بسته شد
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دانشگاهی که موفق شده چهار دوره از جشنواره را با مشارکت برخی از 
صنایع و متولیان فناوری برگزار نماید، برای ســازمان سینمایی کشور 
مایه خرسندی و مباهات اســت و می تواند ظرفیت های باالی سینمای 
فرهیخته و متعالی ایران را برای مراکز فناوری و صنعتی کشور بازنمایی 
کرده و موجب رشد و اعتالی فرهنگ و هنر از یک سو و پویایی صنایع از 

سوی دیگر شود.
این جشــنواره با هدف گفت وگو و همدلی ســینماگران بــا مدیران و 
کارگزاران صنعتی و آشناسازی مردم با مسائل صنعتی کشور، حرکتی 
پرخیر و برکت اســت و قطعا آثار و نتایج آن در طول زمان نصیب ملت 
شریف ایران خواهد شــد. اینجانب به نوبه خود و به نمایندگی از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، از برگزارکنندگان آن قدردانی می نمایم و برای 
هنرمندان و سینماگران شرکت کننده در بخش های مختلف جشنواره، 

آرزوی عزتمندی و سالمتی دارم.«
بر اساس این گزارش، چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی 
)فردا(، با شــعار » روایتی از فناوری و کســب و کار ایرانــی« به دبیری 
مسعود نجفی توسط جهاد دانشگاهی واحد هنر و با حمایت شرکت ملی 
پتروشیمی ایران با همکاری شرکت های پتروشــیمی فعال در عسلویه، 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان سینمایی برگزار شد.
این جشــنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی )فردا( بــا هدف معرفی 
فعالیت ها، توانمندی ها و دستاوردهای کشور در بخش های مختلف علمی، 

فناوری، نوآوری و صنعتی برگزارشد. 

مراسم اختتامیه جشنواره

مراســم اختتامیه چهارمین جشــنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی 
یکشنبه 10 اردیبهشت ماه با حضور اصحاب رسانه، هنرمندان و مدیران 

صنایع و پتروشیمی در سالن اجتماعات پتروشیمی مبین برگزار شد.

خارج کردن جشنواره از تهران 

در ابتدای این مراسم مسعود نجفی دبیر جشنواره با اشاره به اینکه برگزاری 
این رویداد اولین تجربه حضور عسلویه در یک برنامه سینمایی بود بیان 
کرد: کار دوره چهارم جشنواره را از بهمن ماه با کارگاه های تخصصی که در 
دانشگاه های مختلف برگزار شد، شروع کردیم. در ادامه برگزاری تورهای 
عکاســی و فیلمســازی به همراه بازدیدهایی از مراکز صنعتی در برنامه 

جشنواره بود.
وی با بیان اینکــه از زمان برگزاری دوره قبل به دنبــال خارج کردن این 

جشنواره از تهران بودیم، ادامه داد: در دور چهارم جشنواره دوره ِ متفاوتی 
را تجربه کردیم.

در ادامه مراسم پیام مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی قرائت شد.

برگزیدگان بخش دانشجویی جشنواره

هیات داوران بخش دانشــجویی متشــکل از علیرضا بهرامی، مسعود 
سفالیی و آرش معیریان به همراه حسن نژاد، مدیر روابط عمومی شرکت 
فعالیت های غیرصنعتی پاســارگاد برای اهــدای جوایز این بخش روی 

صحنه آمدند.
تندیس و لوح افتخار بهترین خالقیت هنری بخش دانشجویی جشنواره به 

علیرضا محبی برای تصویربرداری سیبک سازی یکتا تعلق گرفت.
تندیس و لوح افتخار بهترین کارگردانی بخش دانشــجویی جشنواره به 

علیرضا دهقان برای فیلم اوسیا داده شد.
تندیس و لوح افتخار بهترین فیلم بخش دانشــجویی جشنواره به روابط 
عمومی پاالیشگاه آبادان برای تهیه فیلم پاالیشگاه آبادان و افتتاح 5 طرح 

ملی تعلق گرفت.

برگزیدگان بخش عکس

جایزه سوم در بخش تک عکس تبلیغاتی به پویا طالبی، جایزه دوم به کیوان 
ابوالقاسمی و جایزه اول به پویا طالبی تعلق گرفت. همچنین جایزه سوم در 
بخش تک عکس صنعتی به احمد صالحی، جایزه دوم به آزیتا بیات و جایزه 

اول به نسیم همتی اهدا شد.
در بخش مجموعه عکس صنعتی و تبلیغاتی، جایزه اول به آرش جوادی 
برای مجموعه عکــس آالُرز، جایزه دوم به امید پــورآذر برای مجموعه 
عکس تونل و جایزه ســوم به مهناز شــفیعی برای مجموعه عکس سد 

رودبار تعلق گرفت.
در ادامه مراسم داریوش کیانی از داوران بخش عکس جشنواره اظهار کرد: 
خیلی خوشحالم با اینکه بستر مناســبی برای عکس صنعتی و تبلیغاتی 
نداریم، اما چند سالی است که با توجه به شــرایط جامعه صنایع کشور 
آن طور که باید زمینه ساز هنرهایی مثل عکس و فیلم صنعتی نیستند.
خوشحالم که چنین جشنواره ای برگزار می شود و خوب تر این که فهمیدم 
جوان های با انگیزه و مشــتاقی در این فضا هســتند و عکاسان جوان و 

گمنامی در عکاسی صنعتی داریم.
او در ادامه بیانیه هیات داوران را قرائت کرد:  اعضای هیات داوران پس از 
بررسی 945 اثر رسیده، 40 تک عکس و 7 مجموعه عکس را جهت نمایش 
انتخاب کردند. این انتخاب از میان 129 اثر در بخش تک عکس تبلیغاتی، 
236 اثر در بخش تک عکس صنعتی و 53  مجموعه در بخش عکس در 

شاخه های مختلف بوده است. 
نکوداشت استاد مسعود معصومی

در ادامه مراسم، نکوداشت زنده یاد مسعود معصومی که بنیان گذار عکس 
صنعتی بوده است، در چهارمین دوره جشنواره فیلم و عکس صنعتی 
برگزار شد. همچنین مجموعه ای از عکس های این عکاس در نمایشگاه 

عکس جشنواره به نمایش درآمد.
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هنر می تواند انسان های شــریف حاضر در 
صنعت را معرفی کند

در بخش بعدی مراســم دکتر ســعید پورعلی معاون فرهنگی جهاد 
دانشگاهی گفت: در شورای سیاست گذاری جشــنواره فیلم و عکس 
فناوری و صنعتی بارها و بارها برای خودمــان تکرار می کردیم که این 
جشنواره چرا باید برگزار شود و چرا باید استمرار داشته باشد. به هرحال 
فرهنگ ایران کهن اســت ولی با این حال روایت های سیاســی توام با 
بسیاری نامالیمات و غرض ورزی ها در جهان اتفاق می افتد. فرازهایی که 
در عرصه بین المللی برای کشوری مثل ایران درست کرده اند کم ما را 
آزار نداده و با اینکه دولت تالش هایی برای تغییر این روایت ها داشته، اما 

حسادت ها و کینه ورزی ها همیشه بوده است.
دکتر پورعلی در ادامه با بیان اینکه در روایت ها جای علم و فناوری خالی 
است، بیان کرد: پیوند میان هنر و صنعت و هنرمندان و صنعتگران که 
هر دو از مجموعه خالقان و نوآوران کشور محسوب می شوند نیاز امروز 
ماســت. امروز نیاز داریم این روایت را برجسته کنیم و الزم است توان 

علمی و فناوری کشور را نشان دهیم. 
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی با اشــاره به اینکه برگزاری جشنواره 
صنعتی از ســازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف شــروع شد و به 
جهاددانشگاهی واحد هنر آمد، اظهار کرد: این تغییر و جابه جایی اتفاقی 
بسیار بالنده بود که در ادامه آن حضور اعضای خبرگزاری ایسنا و جهاد 
دانشگاهی در این جشنواره توانســت جمع خوبی را به جشنواره اضافه 

کنند و برای ارتقای آن گرد هم بیاورد.
وی تاکید کرد: بسیاری برای اعتالی نام ایران از مهم ترین سرمایه های 
خودشان می گذرند و ایستاده اند. هنر باید این انسان های شریف را نشان 

دهد و به تصویر بکشد.

برگزیدگان بخش ویژه صنایع پتروشیمی

در این بخش از مراسم چهار لوح افتخار در بخش فیلم های پتروشیمی به 
روابط عمومی پتروشیمی آریا ساســول، روابط عمومی پتروشیمی جم، 
روابط عمومی پتروشیمی رازی و روابط عمومی پتروشیمی شیراز تعلق 
گرفت، همچنیــن  رضا خلج مدیر روابط عمومی شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، تندیس و لوح افتخار بخش فیلم های پتروشیمی و محمد 
مهدی رحیمیان تندیس و لوح افتخار در بخش عکس پتروشــیمی را 

دریافت کردند.

تقدیرها

اولین تقدیر مربوط به علی اصغــر حاجی بابا صنعتگر و کارآفرین نخبه 
حوزه صنعت بود که برای دریافت لوح تقدیر روی صحنه آمد.

از اســتادحاجی بابا به عنوان کارآفرین نخبه در حوزه صنعت یاد می شود. 
بخشی از تالش و زندگی ایشان در مستند »پنبه تا آتش« از مجموعه مستند 
»کارستان« به تهیه کنندگی مجتبی میرتهماسب به تصویر کشیده شده است.

دومین تقدیر به پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه علم و فناوری و اقتصاد دانش 
بنیان، به خاطر برگزاری موفق جشــنواره ی ایران ساخت و فعالیت های 

فرهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص یافت.
تقدیر سوم جشنواره نیز به علی مصریان مدیر ارتباطات و امور بین الملل 

گروه صنعتی ایران خودرو اختصاص یافت.

بزرگداشت استاد فرشاد فدائیان

در بخش بزرگداشــت اختتامیه جشــنواره چهارم، از فرشاد فدائیان 
مستندساز صنعتی تقدیر شد.

برگزیدگان بخش تصویری

در این بخش تندیس و لوح افتخار بهترین فیلم در بخش پویانمایی به 
علی نیکوکار برای انیمیشن »زادگاه زندگی« اهدا شد.

تندیس و لوح افتخار بهتریــن کارگردانی در بخش آیتم های تبلیغاتی 
به امیرعباس خسروی نژاد برای نماهنگ »جام مسین« تعلق گرفت.

تندیس و لوح افتخــار بهترین اثــر در بخش آیتم هــای تبلیغاتی به 
محمدمهدی فکریان برای نماهنگ »فراش« اهدا شد.

لوح افتخار و جایزه ویژه هیات داوران در بخش مستند به علی نیکوکار 
برای فیلم »باروری ابرها« تعلق گرفت.

لوح افتخار برای بهترین خالقیت هنری در بخش مســتند محمدرضا 
تیموری برای تصویربرداری »آب، آتش، خاک« اهدا شد.

تندیس و لوح افتخار بهترین خالقیت هنری در بخش مستند به پویان 
شعله ور برای تدوین فیلم »پرواز تا پردیس« اختصاص یافت.

لوح افتخار بهتریــن کارگردانی به کاوه مظاهری بــرای فیلم »پرواز تا 
پردیس« رســید و تندیس و لوح افتخار بهتریــن کارگردانی را لقمان 

خالدی برای »فصل هرس« دریافت کرد.
لوح افتخار بهترین فیلم بخش مستند به رهبر قنبری برای فیلم »گتب 

مسین«  اهدا شد.
تندیس و لوح افتخــار بهترین فیلم بخش مســتند نیــز به مجتبی 

میرتهماسب تهیه کننده فیلم »طبرستانی ها« تعلق گرفت.

جایــزه صندوق حمایــت و توســعه صنایع 
الکترونیک

در این بخش جایزه صندوق حمایت و توسعه صنایع الکترونیک به شیرزاد 
احمدی برای فیلم »سامانه هوشمند ارتباطات خودرویی«اهدا شد.

همچنین در این مراسم نماهنگی ساخته سعید بشیری به مناسبت روز 
خلیج فارس پخش شد.
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اطالعات پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی)ISI-ESI( نشان 
می دهد که تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی  کشور در گروه یک 
درصد برتر دنیا  به ۴5 دانشگاه رسیده است که نام جهاددانشگاهی نیز 

در این بین دیده می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، دکتر محمدجواد دهقانی 
با اعالم این خبر اظهار کرد: این پایگاه فهرست دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 
برتر را هر دو ماه یکبار روزآمد می کند و به معرفی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 
یک درصد برتر دنیا می پردازد. رشد کیفیت تولیدات علمی کشور مهمترین عامل 
افزایش تعداد دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در جمع موثرترین ها است. رشد 
کیفیت تولیدات علمی یکی از مهمترین عوامل دســتیابی به مرجعیت علمی به 
عنوان اولین بند از سیاســت های کالن علم و فناوری ابالغی توسط مقام معظم 

رهبری است.

وی افزود: در خرداد ماه 1394 بررسی پایگاه شــاخص های اساسی علم نشان 
داد که 30 دانشگاه/پژوهشگاه از جمهوری اســالمی ایران در جمع دانشگاه ها 
و پژوهشــگاه های یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند. در آبان ماه 1394 با رشــد 
کیفیت تولیدات علمی در کشور تعداد دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور به 33 
مورد افزایش یافت. این رقم در خرداد ماه 1395 به 35 رسید. در دی ماه 1395 
بررسی برترین ها نشــان داد که این رقم به 43 مورد رســید. در آخرین بررسی 
صورت گرفته مشخص شد که تعداد دانشــگاه ها و پژوهشگاه های کشور به 45 

مورد افزایش یافته است.
دهقانی خاطرنشان کرد: از بین پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی؛ پژوهشگاه دانش های  
بنیادی، انستیتوپاستور ایران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و جهاددانشگاهی 

در بین مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.
وی یادآور شد: در بین دانشــگاه های غیرمتمرکز نیز دانشگاه آزاد 
اسالمی و دانشگاه پیام نور در جمع موثرترین های دنیا باقی ماندند.  

جهاددانشگاهی در جمع موثرترین های دنیا 
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تفاهم نامه همکاری علمی - تحقیقاتی بین جهاددانشگاهی 
و شــرکت نفت فالت قاره ایــران ۱۹ اردیبهشــت ماه در 
بیســت ودومین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی ایران به امضای دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی 

و مهندس بورد مدیرعامل شرکت نفت قاره ایران رسید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، تفاهم نامه همکاری علمی-
تحقیقاتی جهاددانشگاهی و شــرکت نفت فالت قاره ایران دکتر سید 
حمیدرضا طیبــی رییس جهاددانشــگاهی و مهنــدس حمید بورد 

مدیرعامل شرکت نفت قاره ایران منعقد شد.
این تفاهم نامه بــا موضوع برنامه ریــزی و اقدام در جهــت تعریف و 
اجرای طرح های پژوهشــی/ کاربردی، انتقال فناوری و انجام خدمات 
آزمایشــگاهی در موضوعات مرتبط با نیازهای کاربردی کارفرما برای 

مدت سه سال به امضا رسید.
از زمینه های همکاری این تفاهم نامه می توان بــه؛ »انجام مطالعات 
پژوهشی و فناوری در زمینه توســعه دانش فنی و انتقال فناوری های 
مورد نیاز شــرکت«،» ارایه خدمات علمی«، »نظارتی و مشــاوره ای 
در موضوعات مرتبط با نیازهای شرکت«، »شناسایی و مستندسازی 
نیازهای پژوهشی و فناوری در زمینه فعالیت های شرکت«، »توسعه و 
بومی سازی فناوری های مورد نیاز متناسب با اهداف شرکت«، »طراحی، 
ساخت و بومی سازی تجهیزات مورد نیاز شرکت در حوزه های مکانیک، 
برق و الکترونیک«، »اجرای پروژه های مطالعات مخزن و علوم زمین 
شناسی دریا«، »اجرای طرح های پژوهشی در حوزه های تأمین مواد 
شیمیایی و کاتالیست ها و تأسیســات فرآیندی نفت و گاز«، »اجرای 

پروژه های بهینه سازی منابع تأمین انرژی الکتریکی و نیروگاه های برق 
و سیســتم های کنترل توربوژنراتورهای موجود«، »اجرای پروژه های 
ساخت داستگاه ها و تأسیسات تولید آب شیرین با استفاده از انرژی های 

نو« و ... اشاره کرد.

دکتر طیبی بیان کرد:
بهینه ســازی مصرف انرژی در صنعت نفت با 

استفاده از توانمندی های جهاددانشگاهی 

رییس جهاددانشــگاهی اظهار کرد: مجموعه جهاددانشگاهی دارای 
همکاری های گسترده ی علمی و فناورانه با صنعت نفت ایران در زمینه 

تولید فناوری های مورد نیاز این صنعت است. 
وی افزود: در راســتای توســعه فعالیت های این نهاد با مهندس بورد 
مدیرعامل شرکت نفت قاره ایران مذاکراتی انجام شد که پس از مشخص 

 انعقاد تفاهم نامه با شرکت نفت فالت قاره ایران 

نمایش آخرین دستاوردهای حوزه نفتی جهاددانشگاهی در بیست و دومین 
نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران 
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شدن زمینه های همکاری به این نتیجه رســیدیم که تفاهم نامه ای را 
امضا کنیم.

رییس جهاددانشــگاهی بیان کــرد: این تفاهم نامــه در زمینه تولید 
فناوری های مورد نیاز و استفاده از آن ها برای تأمین نیازها و حل مشکالت 
در زمینه انجام دانش حفاری های هوشــمند، تولید فناوری مورد نیاز 
تجهیزات حفاری افقی در صنعت فــالت قاره، بحث مطالعات مخزن و 
علوم زمین شناسی دریا، تولید مواد شیمیایی مورد نیاز شرکت فالت 
قاره همچون دمولسیفایر، بحث محیط زیست و رفع آلودگی های زیست 
محیطی در شرکت فالت قاره، بحث بهینه سازی مصرف انرژی در این 
شرکت، ارتقای سیستم های موجود و استفاده از سیستم هایی که تولید 
انرژی های تجدیدپذیر می کنند برای بهینه سازی مصرف انرژی در این 
صنعت و همچنین استفاده از توانمندی های موجود جهاددانشگاهی 

منعقد می شود.

مدیرعامل شرکت نفت قاره ایران مطرح کرد:
تجربه منحصــر به فرد جهاددانشــگاهی در 
زمینه آالینده های نفتی/ انعقــاد ۳ قرارداد با 

این نهاد 

مهندس حمید بورد مدیرعامل شرکت نفت قاره ایران در مراسم انعقاد 

این تفاهم نامه  گفت: مجموعه جهاددانشگاهی مجموعه ای بی ادعاست 
که توانمندی های خوب و عالی آن در زمینه های علمی کشــور مغفول 
مانده است. ما امیداوریم با همکاری ای که با این نهاد داریم بتوانیم این 

توانمندی ها را شکوفا کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: امیدواریم که این همکاری نتایج خوبی را به دنبال 

داشته باشد.
مدیرعامل شــرکت نفت قاره ایران افزود: در آینده ای بسیار نزدیک 3 
قرارداد در زمینه های پژوهش و فناوری با جهاددانشگاهی امضا خواهیم 

کرد.
مهندس بورد اظهار کرد: جهاد تجربه بسیار خوبی در زمینه آالینده های 
نفتی دارد که منحصر به فرد است و امیداوریم با توجه به مشکالت حاد و 

شرایط ویژه ی دریا بتوانیم از این توانمندی ها استفاده کنیم. 
این مسوول گفت: در صنعت برق و مکانیک نیز جهاد تجربه های خوبی 
داردو امیدواریم در این حوزه نیــز بتوانیم همکاری های خوبی را با این 

مجموعه انجام دهیم.
وی در پایان بیــان کرد: من به همکاری با مجموعه جهاد دانشــگاهی 
مفتخرم و امیدوارم که همانطوری که تجربه های قبلی ما نشان می دهد 

این تجربه در کار در دریا که مشکالت خود را دارد، موفق باشد.  
گفتنی است؛ آخرین محصوالت حوزه نفتی جهاددانشگاهی در غرفه 
256 ســالن 10 و 11 بیست و دومین نمایشــگاه نفت، گاز، پاالیش و 

پتروشیمی ایران به نمایش گذاشته شد. 
واحدهای علم و صنعت، صنعتی شــریف، تهران، پژوهشکده علوم 
پایه کاربردی، پژوهشکده توسعه صنایع شــیمیایی، پژوهشکده 
تکنولوژی تولید، خواجه نصیر و ســازمان جهاددانشگاهی یزد در 
بیســت و دومین نمایشــگاه نفت ،گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران 
از 16 تا 19 اردیبهشت ماه در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های 
بین المللی حضور یافتند و دستاوردهای خود همچون دکل حفاری 
 UPS،خشکی، لوله مغزی سیار، مته های حفاری، بازوهای بارگیری
VFD. SRJ.، دمولســیفایر، انواع کاتالیست و پودر میکروبی را به 

نمایش گذاشتند. 
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مراسم افتتاحیه آزمایشگاه »فناب« سازمان جهاددانشگاهی 
صنعتی شریف با حضور دکتر بهرامی دبیر ستاد آب، خشکسالی 
فرسایش و محیط زیســت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و دکتر سیدحمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، 

یکم اسفندماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی صنعتی شــریف، 
آزمایشــگاه فناوری و تجهیزات آب و آبیاری که حاصــل دو دهه ارایه 
خدمات تخصصی و فعالیت های فنی و مهندسی سازمان جهاددانشگاهی 
صنعتی شریف و پژوهشکده توســعه تکنولوژی در تدوین دانش فنی، 
انتقال تکنولوژی، بومی ســازی، تدوین اســتانداردهای ملی، بازرسی 
فنی، کنترل کیفیــت و ارتقای تکنولوژی تولید تجهیزات، سیســتم ها 
و ماشین های آبیاری است، یکشنبه یکم اســفندماه با حضور مهندس 
اعالئی مشــاور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشــاورزی و قائم مقام 
مجری طرح سامانه های نوین آبیاری، دکتر محمدرضا پورعابدی معاون 
پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، مهندس حسینعلی حاجیلو رییس 
سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، دکتر حاجی تاروردی سرپرست 
پژوهشکده توسعه تکنوژی و متخصصان حوزه ی فناوری آب و آبیاری این 

سازمان، افتتاح شد.

رییس جهاددانشگاهی:
بحث انتقال فناوری در پروژه های تکرارپذیر 

یکی از ماموریت های این نهاد است

رییس جهاد دانشــگاهی با اشــاره به ماموریت این نهاد در مباحث 
مربوط به انتقال فنــاوری در پروژه های تکرار پذیر کشــور، اظهار 
داشت: با توجه به تجربه ی طوالنی مدت جهاددانشگاهی در زمینه ی 
فناوری آب و آبیاری، انتقال ایــن نوع فناوری ها و همچنین طراحی 
و ساخت آنها در داخل کشور به خوبی امکانپذیر می باشد و یک کار 

اقتصادی است.

افتتاح آزمایشگاه "فناب" 
سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

با حضور دکتر طیبی صورت گرفت؛
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دکتر طیبی گفت: یکی از زمینه هایی که با توجه به نیاز کشــور برای 
انتقال تکنولوژی آن با در نظر گرفتن برنامه ی ششم توسعه ی کشور در 
جهاددانشگاهی برنامه ریزی شده است، فناوری آب شیرین کن ها است 
که مطابق سند برنامه ششم، الزم اســت 70 درصد آب شیرین کن ها 
ساخت داخل شود که این هدف از طریق انتقال تکنولوژی و حمایت از 

صنایع داخلی امکانپذیر می شود.
رییس جهاددانشــگاهی اظهار کرد: انتقال تکنولوژی در زمینه ی 
آب شــیرین کن ها یکی از برنامه های اصلی جهاددانشگاهی است 
که این فعالیت ها با محوریت جهاددانشگاهی صنعتی شریف انجام 

می پذیرد.
وی افتتاح و آغاز بــه کار آزمایشــگاه فناوری و تجهیــزات آب و 
آبیاری)فناب( پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی 
صنعتی شریف را آغاز خوبی در جهت اســتفاده از توان و تجربه ی 
متخصصان جهاددانشــگاهی ذکر کــرد و افزود: بهــره گیری از 
تجربه ی متخصصان این نهاد که در نقاط مختلف کشور به فعالیت 
علمی مشغول هستند ِدینی اســت که بر عهده ی ماست و باید به 
خوبی از این دســتاوردهای علمی در جهت رفع نیازهای کشــور 

استفاده کنیم.

دبیرســتاد آب، خشکســالی، فرســایش و محیط 
زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

جهاددانشــگاهی با تجربه در حوزه ی آب، 
می تواند منشاء تحوالت بسیار خوبی باشد

در ادامه دکتر بهرامی دبیر ســتاد توســعه فناوری آب، خشکسالی، 
فرسایش و محیط زیســت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
اظهار داشت: من مجموعه ی جهاددانشگاهی را تلفیقی از دو مجموعه ی 
ارزشی و علمی می بینم که با تجربیات خوبی که در حوزه ی فعالیت های 
مربوط به آب دارد، می تواند منشــا تحوالت بسیار خوبی در این حوزه 

باشد.
وی با تاکید بر اینکه اســتفاده بهینه منابع آبی کشور مبتنی بر اصول 
علمی و پرهیز از اسراف، راه حل عبور از مشکالت کم آبی می باشد، افزود: 
در بررسی های میدانی، نمونه هایی از مصارف بهینه منابع مشاهده شده 
است که نشــان می دهد در صورتی که در مصرف منابع از روش های 

علمی کمک بگیریم نتایج بسیارخوبی حاصل می شود.

رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف بیان کرد:
موفقیت این سازمان در تدوین و تصویب بیش از 

صد استاندارد فناوری های آب و آبیاری 

در ادامه مهندس حاجیلو رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف 
با اشاره به سه دهه فعالیت این سازمان در مباحث توسعه و فناوری گفت: 
این ســازمان در حوزه ی فعالیت های مربوط بــه الکترونیک، کنترل، 

مکانیک و اتوماسیون یکی از سازمان های پیشرو می باشد.
رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با بیان اینکه در آزمایشگاه 
فناوری و تجهیزات آب و آبیاری)فناب( 10 نوع آزمایش روی قطعات فلزی 
و پلیمری انجام می شود، اظهار داشت: هم اکنون فعالیت های مختلفی در 
حوزه ی آب و آبیاری در قالب قراردادهای مختلفی که با وزارت کشاورزی 
داریم توسط متخصصان این سازمان انجام می شود و طبق نیازی که از 
چند سال پیش احساس شد و مسووالن در وزارت کشاورزی نیز کمک 
کردند تا این آزمایشگاه تجهیز شده و تاییدیه های الزم اخذ شود تا بتوانیم 
تجهیزات مختلف را از نظر طول عمر، جنس مواد اولیه، مقاومت در برابر 

پارامترهای محیطی مثل دما، فشار، کشش و ... تحت تست قرار دهیم.

سرپرست پژوهشکده توســعه تکنولوژی سازمان 
جهاددانشگاهی صنعتی شریف:

دانش فنی تمامی ســامانه های آبیاری بارانی و 
قطره ای توســط متخصصان این پژوهشــکده 

تدوین شده است

در ادامه دکتر حاجی تاروردی موضوع آب و آبیاری را به عنوان یک موضوع 
مهم کشوری ذکر کرد و با اشاره به فعالیت های این سازمان در طول بیش از 3 
دهه فعالیت در این حوزه اظهار داشت: تدوین دانش فنی تمامی سیستم های 
آبیاری بارانی که در حدود 100 هزار صفحه می باشد توسط متخصصان این 

پژوهشکده انجام شده است.
وی در ادامه رتبه بندی واحدهــای تولیدكننده تجهیزات آبیاری بارانی، 
تدوین دستورالعمل های ارزیابی، بازرســی و تحویل گیری دستگاه های 
آبیاری تحت فشار، تدوین 58 عنوان استاندارد ملی در زمینه تجهیزات 
آبیاری )بیشترین سهم در تدوین استاندارد ملی تجهیزات آبیاری(، بازدید، 
ارزیابی و ارتقای تكنولوژی تمامی تولیدكنندگان سیستم های آبیاری تحت 
فشار در كشور که در 60 واحد تولیدی انجام شد، نظارت و بازرسی لوازم 
و تجهیزات آبیاری بارانی و قطره ای مورد اســتفاده در برخی از طرح های 
آبیاری و انجام آزمون لوازم، تجهیزات و ماشین های آبیاری تحت فشار را 
به عنوان گزیده ای از فعالیت های پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان 

جهاددانشگاهی صنعتی شریف در حوزه آب و آبیاری ذکر کرد.  
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رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران با اشاره به 
نگهداری بیش از ۳0 هزار نمونه زیســتی در این مرکز، گفت: 
طی ۴ ســال اخیر بیش از 50 گونه جدید میکروبی در مرکز 
کشف و به نام ایران در لیســت میکروارگانسیم های جهانی 

اضافه شده است.

به گزارش روابــط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران،  
15 فروردین ماه ســال 1386 مقام معظم رهبری طــی ابالغیه ای به 
جهاددانشگاهی خواستار راه اندازی مرکزی برای حفظ ذخایر زیستی 
و ژنتیکی شدند که این نهاد نیز در این راستا مطالعات خود را آغاز کرد 
و توانست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران را تاسیس کند. این 
مرکز پس از گذشت 10 سال توانسته به عنوان مرکز پیشتاز در سطح 
ملی و بین المللی در زمینه های مختلفــی همچون گردآوری، تعیین 
هویت، کنترل کیفیت، طبقه بندی، ثبت، نگهداری، تکثیر و توزیع انواع 
میکروارگانیسم ها و سلول های قابل کشت و تجدید پذیر اعم از باکتری، 
قارچ، ویروس، دانه ها و ســلولهای گیاهی و حیوانــی و DNA ژنومی و 
فرآورده های نوکلئوتیــدی، به منظور جلوگیــری از تضییع و نابودی 

ثروت های ملی کشور، فعالیت کند.
در سال 94 نیز برای نخســتین بار روز پانزدهم فروردین ماه به عنوان 

روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید.
در همین راســتا دکتر سید ابوالحسن شــاهزاده فاضلی، با بیان اینکه 
ایران در دنیا به عنوان یک کانون قوی از تنوع ژنتیکی شــناخته شده 
است، گفت: این تنوع ژنتیک در صورت داشتن دانش، می تواند منجر به 
تولید ثروت و اشتغال شود منتهی شرط این است که بانک های زیستی 
و محل های نگهداری نمونه های زیستی به وجود آمده باشند و به راحتی 

در اختیار محقق و پژوهشگر قرار گیرند.
رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران افزود: در حال حاضر 
بانک های متعددی داریم و این بانک های زیســتی در وزارتخانه های 

مختلف و جهاددانشگاهی مستقر هستند.
وی ادامه داد: 15 فروردین 86 بنا بر فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر 
راه اندازی زیست بانک، جهاددانشگاهی فعالیتهای خود را در این عرصه 
با تاسیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و ذخایر ایران آغاز کرد که شورای 
فرهنگ عمومی نیز 15 فروردین ماه را به عنوان »روز ملی ذخایر ژنتیکی 

و زیستی« نام گذاری کرد.
دکتر شاهزاده فاضلی اظهار کرد: عملکرد مرکز بر پایه مطالعاتی مبنی 
بر استانداردترین شرایط جمع آوری، نگهداری، شناسایی و تکثیر توزیع 
نمونه های زیستی است و در کامل ترین شکل یعنی متشکل از بانک های 

گیاهی، انسانی، جانوری، ژنوم و میکروارگانیسم ها فعالیت می کند.

زیست بانک ها کتابخانه های ژنتیک هستند

رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران در خصوص وضعیت 
حفاظت از ذخایــر ژنتیکی نیز اظهار کرد: فرهنــگ حفاظت از ذخایر 
ژنتیکی در دو مقوله »عام« )حفاظــت در عرصه( و »نگهداری خارج از 

عرصه« تعریف می شود.
دکتر شاهزاده فاضلی افزود: حفاظت از ذخایر زیستی و ژنتیکی در مقوله 
عام مربوط به »فرهنگ حفاظت« از آن چیزی است که همچون درختان، 
زیســتگاه های جانوری و حتی موجودات ذره بینی به صورت زنده در 

طبیعت وجود دارد که این مقوله بیشتر در اختیار مردم است.
وی ادامه داد: در صورت عدم نگهداری مناسب از این ذخایر در عرصه، 

ذخیره بیش از 30هزار نمونه زیستی/ کشف 50 گونه جدید میکروبی 
طی 4 سال اخیر 

رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران خبر داد:
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گونه های مختلف و ارزشمندی که از میلیون ها سال پیش در اختیار بشر 
بوده است از بین می رود.

دکتر شاهزاده فاضلی افزود: مقوله دوم که »نگهداری در خارج از عرصه« 
است شــامل حفاظت از ذخایر ژنتیکی در بانک های زیستی با الزامات 

خاص در ابعاد سلولی همچون نگهداری گیاهان به شکل بذر می شود.
رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تصریح کرد: بخش دیگر 
حفاظت از ذخایر ژنتیکی مربوط به جلوگیری از آلودگی و جمع آوری 
شناسنامه ای از مشخصات و ویژگی های شکلی و ژنتیکی ذخایر می باشد 
که نزدیک به یک صد سال است که این کار در دنیا انجام می شود و در 
ایران نیز اولین حرکت ها در حوزه گیاهی مربوط به 80 ســال پیش و 

حرکت های نوین مربوط به دو دهه قبل است.
رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران همچنین با اشاره به اینکه 
بانک های زیستی به مثابه کتابخانه  ژنتیکی هستند، اظهار کرد: همانگونه 
که دانشگاه ها برای توســعه دانش نیازمند دسترسی به کتابخانه های 
علمی هستند، در حوزه بیولوژی و بیوتکنولوژی نیز برای تولید دانش، 

بانک های زیستی نقش کتابخانه های ژنتیک را بر عهده دارند.

نگهداری بیش از ۳0 هزار نمونه زیستی 

دکتر شــاهزاده فاضلی در ادامه با بیان اینکه جهاددانشگاهی یکی از 
پیشروهای عرصه حفظ ذخایر زیستی و ژنتیکی است، افزود: در حال 
حاضر 33 هزار نمونه زیستی در شرایط اســتاندارد نگهداری می شود 
و بیش از 150 موسسه، دانشــگاه و مرکز تحقیقاتی از این مرکز نمونه 

زیستی و خدمات دریافت می کنند.
رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ادامه داد: به صورت مرتب 
گونه های جدید میکروبی از بخش های مختلف کشور شناسایی می شوند 
که طی 4 سال اخیر نیز  بیش از 50 گونه جدید میکروبی در مرکز کشف 
شده و به نام ایران به لیست میکروارگانسیم های جهانی اضافه شده است.

به گفته شاهزاده فاضلی نمونه های زیستی و خدمات مرکز با کمتر از 5 
درصد قیمت جهانی در دسترس محققان قرار می گیرد.

وی همچنین با اشاره به بانک ســلول های انسانی و جانوری مرکز ملی 
ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران اظهار کرد: در راستای تامین نیازهای 
جامعه تحقیقاتی کشور اقدام به تهیه، تولید و نگهداری نزدیک به 500 
رده ســلولی جانوری و دامی کرده ایم که این رده های سلولی به منظور 
حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشور و کاربردهای تحقیقاتی و بیوتکنولوژی 

تولید شده اند.
رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران افزود: در واقع عالوه 
بر ارایه بیش از هزار رده ســلولی انســانی و جانــوری، مجموعه ای از 
توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه علوم سلولی و زیست 
فناوری را برای تامین نیاز مراکز علمی، دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی 
کشور را فراهم و بستری برای ارتباط و تعامل علمی با مراکز و بانک های 

مرتبط و معتبر بین المللی ایجاد کرده ایم.

تنوع گونه های گیاهی ایــران با کل قاره اروپا 
برابری می کند

وی با بیان اینکه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران دسترسی 

شرکت های دانش بنیان به نمونه های زیستی را تسهیل کرده است، گفت: 
مرکز به عنوان بخش زیرساختی، مصالح اولیه تحقیق و تولید دانش را 
در اختیار شــرکت های دانش بنیان قرار می دهد تا از این طریق مسیر 

تجاری سازی محصوالتشان هموار شود.
شــاهزاده فاضلی در ادامه با بیان اینکه تنوع زیستی در کشور به دلیل 
شرایط متفاوت آب و هوایی زیاد است، اظهارکرد: می توان گفت تنوع 
گونه های گیاهی ایران برابر کل قاره اروپا است. از این رو برای بهره برداری 
از این پتانسیل نیاز به توسعه علم امروزی و امکانات و همچنین استفاده 

از نیروی انسانی متبحر داریم.
رییس مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران همچنین با اشاره به الیحه 
حفاظت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی، گفــت: باید قانون به صورتی 
تنظیم شــود که محققان برای تحقیق در حوزه های بیولوژی، زیست 
فناوری و ژنتیک دسترسی راحتی داشته باشــند در واقع نباید دست 

محققان را در این حوزه ببندیم.
وی افزود: ورژن های اولیه الیحه ســخت گیرانه بود به گونه ای که هر 
فردی که قصد اســتفاده از این نمونه ها را داشــت به مثابه یک مجرم 
شناخته می شد که خوشــبختانه در حال حاضر از این سخت گیری ها 

کاسته شده است.

افزایش تعامالت با دانشمندان خارجی

رییس مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ادامه در خصوص ارتباطات 
بین المللی مرکز نیز اظهار کرد: با برخی از بانک های زیستی دنیا ارتباط 
برقرار کرده  و تفاهم نامه هایی نیز با کشورهایی همچون اسپانیا، ایتالیا و 

ژاپن منعقد کرده ایم.
وی ادامه داد: همچنین توانسته ایم از طریق رایزنی حدود 7200 نمونه 
بذر ایرانی موجود در بانک های خارجی که طی سال های قبل و بعد از 

انقالب از کشور خارج شده  بودند را به کشور بازگردانیم.
شــاهزاده فاضلی افزود: از طرفی با دانشــمندان خارجی به خصوص 
در اســپانیا ارتباط برقرار کرده ایم به گونه ای که آنها در صورت کشف 
میکروارگانیسم های جدید یک کپی از آن میکروارگانیسم  را به مرکز 
ما نیز ارسال می کنند تا نگهداری و ثبت شود. در واقع مرکز ما توانسته 

به عنوان یک زیست بانک درعرصه بین المللی اعتمادها را جلب کند.

بودجه مرکز باید به 20 میلیارد تومان برسد

رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با بیان اینکه امسال سال 
آغاز برنامه 5 ساله مرکز است، اظهار کرد: در حال حاضر دولت بودجه ای 
در حدود 4 تا 5 میلیارد تومان بــه مرکز تخصیص می دهد، اما حرکت 
در مرکز به قدری وسیع است که این میزان بودجه عدد ناچیزی است 
و حداقل باید به 5 برابر )تا 20 میلیارد تومان( برســد تا آنچه شایسته 

جمهوری اسالمی است انجام شود.
وی با اشاره به اینکه مبلغ فعلی برای هزینه های مرکز کافی نیست و کارها 
با حرکت جهادی پیش می رود، گفت: با این میزان بودجه تنها می توانیم 
بودجه حداقلی مورد نیاز نیروی انسانی را تامین کنیم، از این رو امیدوارم 
دولتمردان و مجلسی ها به بحث ذخایر ژنتیکی که می تواند منشاء بزرگ 

اشتغال و اقتصاد در کشور باشد توجه ویژه کنند.
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دکتر پورعابــدی از راه  اندازی 
20 قطب ملی به طور رســمی در 
طول برنامه ششــم توســعه 

جهاددانشگاهی خبر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی  
جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، دکتر 
محمدرضا پورعابدی، با تاکید بر اینکه 

ما به دنبال ایجاد چند قطب ملی، منطقه ای 
و بین المللی هستیم، عنوان کرد: به طور رسمی در طول برنامه ششم 20 
قطب ملی، پنج قطب منطقه ای و دو قطب بین المللی راه اندازی خواهیم 
کرد که البته باید برنامه های واحدها و مراکز تحقیقاتی جهاددانشگاهی 

در این زمینه مشخص شود.
وی اظهار کرد: جهاددانشــگاهی در نظر دارد که در طول برنامه ششم 
مجموعه فعالیت های جهاددانشگاهی در حوزه های پزشکی،  اجتماعی، 
علوم  انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و منابع طبیعی را 
تجمیع کند تا بتواند توانمندی های خود در هر زمینه را به صورت چند 

قطب راه اندازی نماید. 
معاون پژوهشــی و فنــاوری جهاددانشــگاهی با بیــان اینکه اکنون 
جهاددانشــگاهی می تواند ادعا کند به عنوان یــک قطب در زمینه ی 

ســلول های بنیــادی محســوب 
می شــود، ادامــه داد: درحال حاضر 
جهاددانشــگاهی و پژوهشگاه رویان 
به عنوان قطبــی در ایــن زمینه در 
سطح ملی و منطقه ای و حتی جهانی 

شناخته شده است. 
دکتــر پورعابدی بــا اعــالم اینکه 
بیشترین تمرکز ما در پژوهشگاه رویان 
جهاددانشگاهی این است که بتوانیم دانش 
ســلول های بنیادی را کاربردی و در بحث درمان از آن استفاده کنیم، 
ادامه داد: بیشترین همت پژوهشگاه رویان این است که بتواند با توجه به 
تحریفاتی که صورت گرفته و دانشی که به دست آمده، سلول  درمانی را 

در سطح کشور ترویج کند. 
وی اضافه کرد: اکنون پژوهشگران ما در حال تالشند که با همکاری ستاد 
اجرایی و بنیاد برتر تمهیدات این جریــان را به وجود آورند. همچنین 
بتوانند بیمارســتانی را ایجاد کنند که بتوان در آن از روش های سلول  
درمانی برای ســالمت بیماران در حوزه های مرتبط به قلب، ضایعات 

استخوانی، پوست استفاده نمود.   
معاون پژوهشی و فناوری جهاددانشــگاهی افزود: امیدواریم در طول 
برنامه ششم همانند پژوهشــگاه رویان در حوزه های فنی و مهندسی، 

سرپرســت مرکز اطالعات علمی جهاد 
دانشگاهی از نمایه سازی 80 عنوان نشریه 
علمی ترویجی و علمی تخصصی در بانک 

نشریات علمی این مرکز خبر داد. 

به گــزارش روابط عم÷ومی مرکــز اطالعات 
علمی جهاد دانشــگاهی، دکتر فاطمه عظیم 
زاده با بیان این خبر خاطرنشان کرد: با امضای 

تفاهم نامه نمایه سازی با 3 نشریه تحقیقات در آموزش زبان و راهبردهای 
توسعه روستایی و ســالمت روانی کودک، تعداد نشریات علمی حاضر در 
 SID بخش نشریات علمی ترویجی و علمی تخصصی بانک نشریات علمی

به 80 عنوان نشریه رسید.
سرپرست مرکز اطالعات علمی با اشاره به بخش نشریات علمی ترویجی و 
علمی تخصصی در تارگاه SID ادامه داد: در 6 سال گذشته مرکز اطالعات 
علمی با هدف حمایت از نشریات تخصصی و کمک به رشد و اعتالی آن ها در 

جامعه علمی کشور، این امکان را برای نشریات 
علمی ترویجی و علمی تخصصی فراهم کرد تا در 
کنار نشریات علمی پژوهشی و در قالب تفاهم 
نامه همکاری با توجه به شــرایط هر نشریه، 
مقاالت آنهــا در بانک نشــریات علمی نمایه 
شود. براساس این تفاهم نامه عالوه بر معرفی 
ارکان و اطالعات کتاب شناختی، کلیه مقاالت 
هر نشریه در کنار مقاالت ســایر نشریات در 
دســترس محققان و کاربران قرار گرفته و از طریق سرویس جستجوی 

تارگاه قابل جستجو است. 
دکتر عظیم زاده افزود: از 80 عنوان نشریه علمی تخصصی و علمی ترویجی 
که گروه های تخصصی گوناگــون در بانک نشــریات علمی SID نمایه 
شده اند 63 عنوان آن فارسی اســت. این نشریات در کنار بیش از 1500 
عنوان نشریه علمی پژوهشی کشور با متن کامل در دسترس کاربران قرار 

گرفته است. 

کار نمایه 80 عنوان نشریه علمی ترویجی و علمی تخصصی 
در SID به پایان رسید

 راه اندازی 20 قطب ملی در طول برنامه ششم توسعه این نهاد
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی خبر داد:

عالوه بر نمایه بیش از 1500 عنوان نشریه علمی پژوهشی؛
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دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی به همراه 
مشاوران و معاونان این نهاد، سوم اردیبهشت ماه از تجهیزات و 

 )cell Tech pharmed( »توانمندی های شرکت »سل تک فارمد
وابسته به پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر سید حمیدرضا طیبی 
به همراه دکتر حمید امین اسماعیلی و دکتر محسن قرنفلی از مشاوران 
رییس و دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری، دکتر بهروز 
بادکو معاون پشتیبانی و مدیریت منابع، دکتر محمدصادق بیجندی معاون 
رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان، از شرکت ســل تک فارمد وابسته به پژوهشگاه رویان 

جهاددانشگاهی بازدید کرد.
در این بازدید دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس این نهاد، بیان کرد: به 
دولت پیشنهاد ایجاد پنج مجتمع در قالب پنج برند، با فناوری و مدیریت 
جهاددانشــگاهی را داده ایم که این مجتمع ها در حوزه های »داروهای 
نوترکیب، گیاهــی و شــیمیایی«، »الکترونیــک، الکترونیک قدرت، 
الکترونیک مکانیک و فناوری های اطالعات«، »شــیمی، پتروشیمی، 
اگروشیمی«، »آب شیرین کن ها، تجهیزات مدرن آبیاری و کشاورزی با 

تمرکز بر کشت بافت« است.
وی در ادامــه افزود: در این راســتا نیز می توان از قابلیــت 20 هزار فارغ 
التحصیل و 120 هزار تکنسین استفاده کرد که توانایی شرکت سل تک 

می تواند پایلوت خوبی برای این موضوع باشد.
در ادامه دکتر ناصر اقدمی مدیرعامل شــرکت سل تک فارمد در رابطه با 

تاریخچه ایجاد این شرکت گفت: شرکت سل تک فارمد یک شرکت 
ایرانی پیشتاز در حوزه ســلول بنیادی و پزشکی ترمیمی است که 
20 بهمن ماه 1392 با سرمایه گذاری پژوهشگاه رویان و شرکت دارویی 

برکت، تأسیس شد. 
مدیرعامل شرکت سل تک فارمد افزود: چشم انداز این شرکت »ترجمان 
تحقیقات سلول های بنیادی«، »تبدیل شدن به عنوان شرکت پیشرو در 
توسعه روش های درمانی نوآورانه و پرداختن به نیازهای پزشکی برآورده 
نشده بازار در سطح منطقه و بین الملل«، »درمان بیش از 20 هزار بیمار 
دارای 13 بیماری صعب العالج تا ســال 2020 در داخل و خارج کشور از 
طریق سلول درمانی« و »تبدیل شدن به شرکت پزشکی ترمیمی و سلول 

درمانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا« است.
دکتر اقدمی در ادامه اظهار کرد: تمرکز توســعه محصول این شرکت در 
پنج بخش اصلی و متمایز است که می توان به بیماری های سیستماتیک، 
بیماری های قلب و عروق، بیماری های ارتوپدی، نتایج بهبود پیوند مغز 
استخوان در رابطه با سرطان یا ژنتیک و تقویت پوست و زیبایی در جاهایی 

که استفاده از روش های فعلی بی اثر است، اشاره کرد.
وی اظهار کرد: این شرکت در سال 1394 موفق به دریافت مجوز دانش 

بنیانی خود شد. 
مدیرعامل این شــرکت اظهار کرد: پروژه تحقیق و توسعه این شرکت در 
کارخانه تولید دارو در حال اتمام است که به زودی مورد بهره برداری قرار 

خواهد گرفت.
گفتنی است، در ادامه هر یک از مسووالن حاضر به بیان دیدگاه و نظرات 
خود پرداختند و در پایان نیز تجهیزات این شرکت مورد بازدید قرار گرفت.

بازدید رییس و معاونان جهاددانشگاهی از شرکت "سل تک فارمد" 

کشاورزی و علوم پایه نیز بتوانیم قطب هایی را در کشور مطرح کنیم و در 
سطح منطقه ای و بین المللی آن ها را توسعه دهیم.

وی با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی بیش از دو دهه گذشته این موضوع 
که در پزشــکی اتفاق جدیدی رخ خواهد داد را رصد کــرده و از دارو 
درمانی به سمت سلول  درمانی پیش رفته است، تصریح کرد: با توجه به 
اینکه سلول های بنیادی شاخه جدیدی در پزشکی محسوب می شود، 

جهاددانشگاهی در این زمینه فعالیت هایی را انجام داده و سعی کرده 
ضمن اینکه به عنوان یک دانش جدیــد آن را فرا می گیرد، در مرز این 
دانش نیز قرار گرفته و بتواند آن را به عنوان یک فناوری در حوزه درمان و 
ارتقای سالمت جامعه به کار گیرد. اکنون موضوع سلول های بنیادی در 
شاخه های مختلف پزشکی دنبال می شود که یک نمونه آن در خراسان 

رضوی است. 
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تاکنون قرارداد 35 پروژه پژوهشی به ارزش 240 میلیارد ریال و 
48,3 میلیون دالر بین شرکت ملی نفت ایران با جهاددانشگاهی 
امضا شــده و بیش از 70 درصد مراحل مطالعاتی و اجرایی این 

پروژه ها پایان یافته است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایســنا، وزارت نفت 
اعالم کرد: بهره مندی از ظرفیت های داخلی کشــور از الزاماتی است که 
در سیاســت های اقتصاد مقاومتی ابالغی از ســوی رهبر معظم انقالب 
مورد تاکید قرار گرفتــه و وزارت نفت هم با درک این ضرورت، سلســله 
اقدام هایی را در دستور کار قرار داده است که از جمله آن می توان به تالش 
برای فعالسازی امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور 
و حرکت در مسیر فعالیت های دانش بنیان اشــاره کرد؛ تداوم و تقویت 

همکاری با جهاددانشگاهی نیز از مصادیق این تالش است.
بر اساس اعالم مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، تاکنون 
تنها از سوی این شرکت، قرارداد ٣٥ پروژه پژوهشی به ارزش ٢٤٠ میلیارد 
ریال و ٤٨.٣ میلیون دالر با جهاددانشگاهی امضا شده و بیش از ٧٠ درصد 
مراحل مطالعاتی و اجرایی این پروژه ها پایان یافته اســت. ظرفیت های 
جهاددانشگاهی به عنوان مجموعه ای توانمند در داخل کشور به قدری حایز 

اهمیت است که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از مجتمع تحقیقاتی و 
ساخت صنعتی شهدای جهاددانشگاهی بازدید کرد تا از نزدیک در جریان 

فرایندهای کاری این مجتمع قرار گیرد. 
»علی کار« در پس از بازدید از مرکز ســاخت ماشــین های الکتریکی، 
پژوهشکده توســعه صنایع شــیمیایی، یارد مونتاژ دکل های حفاری و 
بازوهای بارگیری نفت و مرکز ساخت مبدل های الکتریکی در این مجتمع 
تحقیقاتی، جهاددانشــگاهی را حلقه واســط صنعت و دانشگاه عنوان 
کرد و گفت: با توجه به زبان مشــترک بین دوطرف، امکان گســترش و 
همکاری های میان این مجموعه با شرکت ملی نفت ایران با شتاب بیشتر 

وجود دارد.
جهاددانشگاهی در قالب ١٢ واحد در تهران، ٣٠ واحد در استان های کشور، 
١٩ پژوهشکده مستقل و ٣ پژوهشگاه رویان، علوم انسانی و ابن سینا در 
سطح کشور فعالیت می کند و افزون بر دانشــگاه های علم و فرهنگ در 
تهران و علم و هنر در یزد، ٤٣ مرکز علمی کاربردی و ١٣٠ موسسه آموزش 
کوتاه مدت زیر نظر جهاددانشــگاهی فعالیت می کند. در اساسنامه این 
نهاد بر کاربردی کردن نتایج تحقیقاتی تاکید شده است و تجاری سازی 
پروژه هایی که به مرحله کاربردی شــدن می رسند نیز در دستور کار این 

مجموعه قرار دارد.

 شکوفایی توان جهاددانشگاهی با حمایت وزارت نفت
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اما همکاری های شــرکت ملــی نفت ایــران با ایــن نهاد 
عمومی غیردولتی در چه سطحی است؟

خرید تضمینی دمولسیفایر از جهاد دانشگاهی

پروژه »بومی ســازی دانش فنی تولید مواد موثر شکننده امولسیون نفتی 
مصرفی شرکت ملی نفت ایران« طی قراردادی به مبلغ ١٥ میلیارد ریال در 
چهار حوزه مطالعاتی ابوذر، بی بی حکیمه، اهواز-آسماری و چشمه خوش به 
جهاددانشگاهی واگذار شده است. دمولسیفایر تولیدی در پژوهشکده صنایع 
شیمیایی جهاددانشگاهی و سازمان جهاددانشگاهی تهران برای حوزه های 
اهواز- آسماری و ابوذر در آزمون های میدانی موفق عمل کرده و عالوه بر ثبت 
اختراع منجر به تدوین دانش فنی بومی در هر کدام از این حوزه ها شده است.
هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران پس از بررسی عملکرد جهاددانشگاهی 
در تولید مواد شــیمیایی و به منظــور اســتفاده از ظرفیت های موجود 
در مجموعــه کارگاه هــای تحت پوشــش آن نظیر مجتمع شــهدای 
جهاددانشگاهی، مصوبه ای ارایه کرد که بر اساس آن، شرکت های تابعه ملی 
نفت ملزم به خرید تضمینی ٣٠ درصد از دمولسیفایر مورد نیاز حوزه های 
نامبرده از جهاددانشگاهی شدند. عالوه بر آن از بهره مالکانه دانش فنی این 
مواد شیمیایی در مراحل خرید دمولسیفایر )به میزان پنج درصد( جهت 
واگذاری حوزه های مطالعاتی جدید به منظور تدوین دانش فنی و تولید 
دمولسیفایر مورد نیاز استفاده خواهد شد و به این ترتیب، عالوه بر ایجاد 
رقابت در میان تولیدکنندگان داخلی، ظرفیت های این نهاد در این حوزه 

به صورت حداکثری مورد استفاده قرار می گیرد.
چندی پیش نیز مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران به همکاری های 
این شرکت با جهاددانشگاهی در زمینه ساخت پمپ های درون چاهی و 

تولید مواد شیمیایی اشاره کرده بود. 
بر اســاس این گزارش، شــرکت نفت فالت قاره ایران فهرســتی از مواد 
شــیمیایی پرمصرف خود را اعالم کرد و مقرر شده جهاددانشگاهی روی 
تولید مواد شیمیایی این فهرســت کار کند. به این ترتیب امکان تامین 
حداکثری مواد شیمیایی مورد نیاز شرکت نفت فالت قاره ایران از محل 

تولیدات داخلی فراهم شده است.

ســفارش ســاخت پکیج نمکزدایی نفت و لوله 
مغزی سیار

»طراحی، مدلســازی و ســاخت پکیج نمکزدایی نفت خــام به روش 
الکترواستاتیک« و تولید »رشــته لوله مغزی سیار به تعداد سه کویل«از 
جمله پروژه هایی است که به ترتیب با سفارش شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب و شرکت ملی حفاری ایران، در دستور کار جهاددانشگاهی قرار دارد. 
در پروژه هایی از این دست که با منابع مالی خارج از شرکت ملی نفت ایران و 
با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرا می شود، مشروط 
بر آنکه محصول پروژه مورد نیاز شــرکت ملی نفت ایران باشد و مطابق با 
مشخصات فنی و استانداردهای قابل پذیرش در زمان تحویل تولید شود 
و همچنین محصول پروژه با استانداردهای رایج صنعت نفت مطابق باشد، 

توسط شرکت ملی نفت ایران به قیمت روز خریداری می شود.
طراحی و ساخت دستگاه لوله مغزی ســیار نیز مطابق با استانداردهای 
شرکت ملی حفاری ایران با همکاری ســازمان جهاددانشگاهی صنعتی 
شریف انجام شده است؛ این دستگاه طی چندین مرحله آزمون میدانی 
موفق به اخذ تائیدیه معاونت فنی و اداره لوله مغزی ســیار شرکت ملی 

حفاری ایران شــده و جهاددانشــگاهی پس از تحویل قطعی دستگاه و 
کتابچه های دانش فنی به شــرکت ملی حفاری ایــران، آمادگی خود را 
جهت ساخت دستگاه لوله مغزی سیار به عنوان یکی از تجهیزات مدرن و 

راهبردی صنعت حفاری کشور اعالم کرده است.
ساخت سامانه پیشگیری از تشکیل رسوب در 

مخازن ذخیره سازی

جهاددانشــگاهی طی ســال های ٩١ تا ٩٤ با طراحی و ساخت سامانه 
 )SRJ( پیشگیری از تشکیل رسوب در کف مخازن ذخیره سازی نفت خام
که سهم عمده ای در کنترل و اندازه گیری ذخیره سازی نفت در مخازن و 
کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری آنها دارد، در مسیر قطع وابستگی 
کشور به واردات این تجهیز گام برداشته اســت. چهار دستگاه SRJ به 
شــرکت پایانه های نفتی ایران تحویل داده شده و قابلیت و ظرفیت های 
ساخت حداقل ١٠٠ دستگاه در سال در جهاددانشگاهی فراهم می باشد 
که در فرایند تست های عملکردی حدود هزار ساعت دوام کارکرد داشته 
است. ساخت دستگاه SRJ حداقل ساالنه ٢٠ میلیارد ریال صرفه جویی در 

هزینه های رسوب زدایی یک مخزن یک میلیون بشکه ای دارد.
همچنین مدیریت پژوهش و فناوری شــرکت ملی نفت ایــران، پروژه 
نتیجه محور »طراحی و تولید نمونه پودری محصول میکروبی جهت رفع 
آلودگی های نفتی فاز مایع و جامد« را بنا به درخواست شرکت پایانه های 
نفتی ایران و با همکاری پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی 
اجرا کرده اســت. با توجه به موفقیت این پــودر میکروبی در حذف مواد 
هیدروکربوری ماســه های آلوده جزیره خارک و تحویل آن به شــرکت 
پایانه های نفتی، قابلیت و ظرفیت های مناسبی در جهاددانشگاهی به منظور 
ارایه خدمات زیست محیطی به سایر ذینفعان در صنعت نفت و دیگر صنایع 

مرتبط فراهم شده است.

بهره مندی از خدمات مشاوره ای و کارشناسی 
جهاددانشگاهی

این مدیریت از خدمات مشاوره ای و کارشناسی )MC( جهاددانشگاهی در 
زمینه جذب و به کارگیری اساتید دانشگاهی، کارشناسان و متخصصان 
زبده در قالب ٢ قــرارداد مجزا و با هدف نظارت کمی و کیفی بر حســن 
اجرای طرح های پژوهشــی و قراردادهای میدان محور با دانشــگاه های 
کشور اســتفاده می کند. در این زمینه در نظر است از خدمات مشاوره ای 
متخصصان امر داخل و خارج کشــور در خصوص غربالگری و بکارگیری 

روش های ازدیاد برداشت فناورانه استفاده شود.
با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های جهاددانشگاهی و برخورداری این 
مجموعه از پژوهشکده ها، گروه های پژوهشی، کارگاه های مختلف ساخت 
و تولید مواد اولیه و بعضا خطوط تولید نیمه صنعتی ، شــرکت ملی نفت 
ایران بهره مندی از این قابلیت ها را در دســتور کار قرار داده است. به نظر 
می رسد اجرای پروژه های پژوهشــی در حوزه های مختلف موجب شده 
جهاددانشگاهی به توانمندی خوبی در زمینه طراحی، مهندسی و ساخت 

کاال و تجهیزات و فناوری های مورد نیاز صنعت نفت دست یابد.
عالوه بر این، جهاددانشگاهی در ساخت انواع مته های حفاری به عنوان 
یکی از ١٠ گروه خانــواده کاالها و تجهیزات موضوع طرح بومی ســازی 
کاالهای پرمصرف صنعت نفت نیز با شــرکت ملی نفت ایــران قرارداد 

همکاری امضا کرده است.
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هرباریوم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی 
ایران در نمایه بین المللی هرباریوم های جهان 

)Index Herbariorum( ثبت شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 
زیستی ایران، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی 
رییس این مرکز در خصوص ثبــت هرباریوم گفت: 
هرباریوم مجموعه ای از نمونه های گیاهی دایمی شده 
و شناسنامه دار است. هر نمونه هرباریومی سندی است 
دال بر وجود یک گونه در یک منطقه خاص جغرافیایی 
و همچنین نمونه شــاهدی بــرای تمامی تحقیقات 
علمی به شمار می آید. اگرچه اساس شناسایی گیاهان 

استفاده از صفات مورفولوژیکی و کلیدهای شناسایی است، اما در نهایت 
گیاه شناسان جهت حصول اطمینان از درستی شناسایی ناگزیر به تطبیق 

نمونه جدید با نمونه های شناسایی شده توسط دیگر محققان هستند.
وی افزود: اولین گام جهت به رسمیت شــناختن و معرفی جهانی هر 
هرباریوم، ثبت شــدن هرباریوم در نمایه بین المللی هرباریوم های دنیا 
است. به عالوه تنها هرباریوم های نمایه شده می توانند به عنوان هرباریوم 
مرجع برای نگهداری نمونه تیپ گونه های جدید گیاهی مورد استفاده 
 IBRC قرار گیرند. لذا هرباریوم بانک گیاهی این مرکز با کد اختصاصی

در نمایه بین المللی هرباریوم های دنیا ثبت شده است.

فاضلی همچنین خاطرنشــان کرد: هرباریوم بانک 
گیاهی اگرچه قدمت کمــی دارد، اما بیش از 8 هزار 
نمونه از نهاندانــگان، بازدانگان و گیاهان اســپور 
دار را شامل می شــود. در این هرباریوم کلکسیون 
نســبتا کاملی از گونه های مختلف از جنس درمنه 
)Artemisia( و همچنین جنس پیاز )Allium( وجود 
دارد. تمامی نمونه ها از رویشــگاه اصلی و با رعایت 
اصول و روش های نمونه گیری جمع آوری شده اند. 
در کنار هر نمونه اطالعات کامل از محل، مختصات 
جغرافیایی، تاریــخ جمــع آوری و دیگر اطالعات 
تکمیلی جمع آوری شــده است. نکته حایز اهمیت 
اینکه گروه های مختلف گیاهی توسط کارشناسان 

با تخصص های مرتبط شناسایی شده اند. 
رییس مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ادامه گفت: دو ویژگی 
برجســته برای هرباریوم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران را 
می توان دایمی بودن و پویا بودن این کلکسیون دانست. کارشناسان 
این هرباریوم ساالنه در طی چندین ماموریت به نقاط مختلف کشور 
از فلور مناطق ســاحلی تا مناطق نیمه آلپی و آلپی کشورمان نمونه 
برداری انجام می دهند. به عالوه اکنون امکان شناســایی نمونه های 
گیاهی از  گروه های مختلف تاکســونومیکی در این هرباریوم میسر 

است.  

معاون پژوهشــی جهاددانشــگاهی 
همدان گفت: پژوهشگران مرکز خدمات 
تخصصی ســفال و ســرامیک واحد 
جهاددانشگاهی همدان موفق به ساخت 
لعاب فسفر سانس با قابلیت استفاده در 

صنعت سفال و سرامیک شدند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد 
همدان، علی کالنترنیا با بیان اینکه ایجاد نور بوسیله پرتوهای بتا یا آلفا از 
دیرباز شناخته شده است، اظهار کرد: از سال 1910 از خاصیت شب نمایی 
رادیوایزوتوپ ها برای ساخت عقربه ها و شماره های صفحه ساعت استفاده 
می شد؛ به طوری که با اضافه کردن یک ماده پرتوزا به مواد فلورسانس نظیر 

سولفات روی و تنگستات کلسیم این عمل صورت می گرفت.
وی با بیان اینکه این طرح عالوه برجنبه ی زیبا شناســانه، می تواند طیف 
وسیعی از کاربردهای مورد نیاز زندگی امروزی را پاسخگو باشد، تصریح کرد: 
زمینه ی علمی این لعاب با خاصیت تابشی طوالنی مدت، کاربردهای زیادی 

در زمینه های مختلف از جمله مبلمان، وسایل 
آشپزخانه و اثاثیه شهری دارد.

معاون پژوهشی جهاددانشگاهی واحد همدان 
عنوان کرد: طرح یک کاشی سفالی مینا کاری 
شده با لعاب های فسفرسانس است که با دریافت 
هرگونه نــور یا انرژی خارجــی مانند حرارت، 
الکترون ها برانگیخته شــده و باعث درخشش 
طوالنی مدت آن در تاریکی می شود، به طوریکه 

در اثر هر 1 ساعت دریافت نور 3 تا 4 ساعت درخشندگی قابل رویت دارد.
کالنترنیا ادامه داد: درخشش باال و ماندگاری بیشتر این درخشش، طول 
عمر بیشتر )تا چندصد سال(، عاری از سرب، قابلیت تحمل دمای 1200 
درجه سانتی گراد از جمله مزیت های این طرح نسبت به طرح های مشابه 

قبلی است.
وی یادآور شد: کاربردهای پیشــنهادی این طرح در زمینه های مصالح 
ساختمانی، پالک منازل، صنایع دستی و چندین کاالی مصرفی در سطح 

شهری، منازل و در مقیاس های گوناگون می باشد.

ساخت لعاب فسفرسانس در مرکز خدمات تخصصی سفال و 
سرامیک جهاددانشگاهی واحد همدان

ثبت هرباریوم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در نمایه 
بین المللی هرباریوم های جهان 
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دکتر پورعابدی در هفتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه بیان 
کرد: برای رسیدن به یک توسعه پایدار و همه جانبه، باید دانش، 

پژوهش و دانایی را محور این توسعه قرار دهیم.

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایســنا، دکتر 
محمدرضاپورعابدی معاون پژوهش و فناوری این نهاد، 6 اردیبهشت 
ماه در هفتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه که از سوی پژوهشکده زلزله 
و سوانح طبیعی جهاددانشگاهی در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار 
شد، اظهار کرد: کشورهای توســعه یافته دانش و پژوهش را به عنوان 
یکی از راه حل ها و راهکارها برای توســعه انتخاب کرده اند و در همه 
برنامه های درازمدت اجرا شده این کشورها، استفاده از دانایی و منابع 
انسانی فرهیخته به عنوان موتور محرکه توسعه آنها مورد استفاده قرار 

گرفته است.
وی افزود: اگر می خواهیم به یک توسعه پایدار و همه جانبه دست یابیم، 

باید دانش، پژوهش و دانایی را محور این توسعه قرار بدهیم.
دکتر پورعابدی تصریح کرد: ســرعت تولید علــم در دنیا به گونه ای 
می باشد که دانشمندان از ارایه نظریه برای پیشرفت های جدید عقب 
مانده اند و با این تغییر شتابان علم اگر فقط در پژوهش بمانیم، ممکن 

است در تله شکست گرفتار شویم.
وی بیان کرد: رمز موفقیت نهادهای پژوهشــی جهاددانشگاهی، بهره 
برداری، کاربردی کردن و تجاری سازی کردن تحقیقات آنها و دیدن 

نقش آنها در ارتقاء زندگی جامعه است.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی تصریح کرد: بحث زلزله یکی 
از چالش های مهم کشور به ویژه در اســتان کرمان است و این بحث 
محور فعالیت های پژوهشی و تحقیقات جهاد استان است و روز به روز 

دانش، پژوهش و دانایی محورهای توسعه پایدار هستند

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی:

در این موضوع عمیق تر شده و فعالیت های پیرامونی را شناسایی کرده 
و وقت می گذارد.

رییس جهاد دانشگاهی استان کرمان: 

تلفات زلزله ها، شایسته ایران نیست

دکتر رضا کامیاب مقدس اظهار کرد: استان کرمان هنوز خاطره دو زلزله 
بم و زرند را از یاد نبرده و پرداختن به مسأله زلزله و جنبه های مختلف آن 
از اهمیت باالیی برخوردار است و این کنفرانس برای همین امر تدارک 

دیده شده است.
وی افزود: زلزله هایی به مراتب قوی تر از زلزله هایی که در کشــور ما رخ 
می دهد، در نقاط مختلف دنیا به وقوع می پیوندد و تعداد تلفات آن بسیار 
کم است و آمار تلفات ما در زلزله ها شایسته ایران با این سابقه تمدنی و 

تاریخی نیست.
رییس جهاددانشــگاهی تصریح کرد: تفاوتی که در نتیجه این پدیده 
طبیعی شاهد هستیم، این است که کشــورهای دیگر پذیرفته اند که 
زلزله یک پدیده طبیعی است و برنامه ریزی کرده اند که با خرد انسانی 
بر جنبه های مختلف زلزلــه فائق بیاید و آثار و تبعات ناشــی از آن را 

کاهش بدهند.
وی در پایان با اشــاره به هفتمین کنفرانس ملی زلزله و ســازه بیان 
کرد: دبیرخانه کنفرانس 235 مقاله دریافت کرد که 123 مقاله مورد 
پذیرش قرار گرفته و در یک کتاب به چاپ رسیده و در دو روز برگزاری 
کنفرانس، سخنرانی های کلیدی، ارایه مقاالت و کارگاه های آموزشی 

را خواهیم داشت.
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رییس جهاددانشــگاهی واحد 
همدان از افزایش 70 درصدی عقد 
قرارداد مرکز طب کار در سال ۹5 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
خبرداد و گفت: در سال ۹5 مرکز 
طب کار این واحــد موفق به عقد 
52 قرارداد با سازمان ها، شرکت ها 
و کارخانجات از جمله شهرداری 
همدان، نیروگاه شــهید مفتح، 
شرکت سیمان اکباتان، فوالد ویان، 

سیمان هگمتان، میتکو صنعت و ... شده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، اکبر اسدی تصریح 
کرد: ارتقای زیر ساخت ها و کیفیت خدمات مرکز خدمات تخصصی طب 
کار این واحد موجب رضایتمندی مراجعان و افزایش حجم قراردادها و 
تعداد مراجعان شده است، به طوری که افزایش 70 درصدی عقد قرارداد 

را شاهد بوده ایم.

وی اضافه کرد: در سال جاری این مرکز 
طــب کار موفق به عقد 52 قــرارداد با 
سازمان ها، شــرکت ها و کارخانجات از 
جمله شهرداری همدان، نیروگاه شهید 
مفتح، شرکت ســیمان اکباتان، فوالد 
ویان، سیمان هگمتان، میتکو صنعت 

و ... شده است.
اســدی با اشــاره به معاینات شــغلی 
انجام شــده برای 4005 نفر در قالب 
قراردادهــای منعقد شــده، بیان کرد: 
خدمات ارایه شده توســط مرکز طب کار در برگیرنده معاینات سالمت 
شغلی در حوزه رانندگان بخش حمل و نقل عمومی و بیمه شدگان بدو 

استخدام است.
رییس جهاددانشگاهی همدان ادامه داد: تعداد مراجعات مرکز در بخش 
رانندگان از ابتدای سال جاری تا کنون 6 هزار و 199 نفر بوده که با رشد 
13 درصدی و در بخش بیمه شدگان هزار و 910 نفر بوده که با رشد 38 

درصدی نسبت به سال گذشته مواجه است.  

محققان در پژوهشگاه رویان موفق 
به تولید ریز ذراتی برای درمان نوعی 

سرطان در زنان شدند.

به گزارش روابط عمومی  جهاددانشگاهی ، 
ســرطان از مهمتریــن بیماری های عصر 
حاضر است. تالش های زیادی برای یافتن 
روش کنترل و درمان انواع ســرطان انجام 

شده و کوشش و پژوهش در این راستا همچنان ادامه دارد. 
شایع ترین سرطان در میان زنان سرطان پستان است. یکی از روش های 
کنترل و درمان سرطان اســتفاده از ریز ذره های پلی مری است. این ریز 
ذرات به شکل کیسه هایی ساخته می شــوند که می توانند محتوی دارو، 

مواد سمی کشنده سلول و... باشند. 
به منظور بومی ســازی و ارتقا این فناوری، دکتر مرضیه ابراهیمی، پگاه 
دادرس، دکتــر دیناروند، شــیوا ایرانی، لیال مومنی و همکارانشــان در 
پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم و 
تحقیقات و پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی ایران اقدام به تولید ریز 

ذراتی برای درمان سرطان پستان کردند. 
این ریز ذرات به طور معمول با روش تبخیر یک امولسیون، با پلی مری به 
نام PLGA تهیه می شوند. بخشی که قرار است سلول هدف را تشخیص 

دهد LHRH نام دارد و به وسیله پلی اتیلن 
گلیکول به پلی مر ایجاد کننده دیواره ریز 

ذره متصل می شود. 
نتایــج ایــن پژوهــش کــه در نشــریه 
 European Journal of بین المللــی
Pharmaceutical Sciences بــه چاپ 

رسید نشان می دهد.
قطر این ریز ذرات حــدود 184 نانومتر 
است و داروهای مورد نظر با کارایی 85 تا 78 درصد درون این ریز ذرات 

محبوس می شوند. 
این ذرات داروهایی محبوس شــده درون خود را با الگوی سه بخشی در 
شرایط آزمایشگاهی رهاسازی می کنند. بررســی کارکرد این ریز ذرات 
در شرایط آزمایشگاهی برروی رده های سلولی سرطان پستان نشان داد 
که جذب ذراتی که مجهز به بخش تشخیص دهنده سلول هدف هستند 
نسبت به ذراتی که فاقد این بخش هستند به سلول های سرطانی مورد نظر 
بیشتر است. همچنین با کمک این ذرات محققان موفق شدند بیان عامل 
فراخواننده عروق را که در سلول های سرطانی به مقدار زیاد بیان شده و از 

عوامل مهم در پیشرقت سرطان است تا 83 درصد کاهش دهند.
امید است با پژوهش های بیشتر و بررسی دقیق تر جزئیات این ریز ذرات 

بتوان در آینده نه چندان دور از آنان در مصارف درمانی استفاده کرد.  

تولید ریزذراتی برای درمان نوعی سرطان در زنان

 بهره مندی 12 هزار نفر از
 خدمات مرکز طب کار جهاددانشگاهی واحد همدان 

طی سال 95 و در قالب 52 قرار داد صورت گرفت؛

به همت محققان پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی صورت گرفت؛
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در ديدار شــهردار اصفهان با رییس جهاددانشگاهي بر لزوم 
همكاري ميان شهرداري اصفهان و جهاددانشگاهي در زمينه هاي 

مختلف تاكيد شد.

به گزارش روابــط عمومی  جهاددانشــگاهی واحد صنعتــی اصفهان، 
دکتر ســید حمیدرضا طیبی ریيس جهاد دانشــگاهي به همراه دکتر 
محمدحسین ایمانی خوشخو ریيس دانشــگاه علم و فرهنگ، مرتضی 
تیموری ریيس جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان، شعرباف مدیرعامل 
قطار شــهري اصفهان و نیلفروشــان مدير فناوري هاي نوين شهرداري 

اصفهان با مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان ديدار و گفت و گو كردند.

ورود قوي جهاددانشگاهي به حوزه های مختلف  

شهردار اصفهان در اين ديدار كه به منظور بررسي همكاري هاي پژوهشي 
در صنايع ريلي و گردشگري بين شــهرداري اصفهان و جهاددانشگاهي 
برگزار شد، اظهار كرد: جهاددانشگاهي در هر حوزه كه وارد شده قوي و 
دلسوزانه كار كرده و در عرصه هاي جديد مانند قطار شهري نيز كه ورود 

كرده مي تواند نقش بسيار موثري ايفا كند.

وي با بيان اينكه اصفهان داراي چهار خط قطار شهري است، افزود: اصفهان 
جزو نخستين شهرهايي بود كه نسبت به احداث خطوط مترو در كشور 
اقدام كرد كه البته با توجه به اينكه درگير موضوعات ميراثي شد تكميل 

اين خطوط دچار مشكالتي شد.
همکاری با جهاددانشگاهی

جمالي نژاد با بیان اینکه اصفهان دارای چهار خط قطار شهری است، تاكيد 
كرد: هم اكنون خط يك رو به اتمام است و در مورد تجهيزاتي كه تاكنون 
خريداري نشده است مي توانيم با جهاددانشگاهي همكاري هاي الزم را 

داشته باشيم.  
وي در ادامه با اشاره به موضوع گردشــگري نيز تصريح كرد: راه اندازي 
پژوهشكده گردشگري را در آينده اي نزديك به صورت مشاركتي ميان 

شهرداري و جهاددانشگاهي اصفهان عملياتي مي كنيم.

دانش مهندسي جهاددانشــگاهي زمینه ساز 
قطع وابستگي به خارج

ریيس جهاددانشگاهي در اين ديدار اظهار كرد: این نهاد از سال 2010 

تاکید بر همکاري مشترك میان شهرداری اصفهان و 
جهاددانشگاهی در پروژه تکمیل مترو 

نشست رییس جهاددانشگاهی با شهردار اصفهان؛
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فعالیت در صنايع ريلي را به صورت جدي پيگيري كرده و با توجه به وجود 
دانش فني و مهندسي در اين مركز تمام فعاليت هاي خود را از صفر آغاز 

كرده است.
دکتر طيبي با بيان اينكه چرا بايد همچنان نگاهمان به خارج از كشور باشد 
در حاليكه اين توانمندي در نيروهاي داخلي كشور خودمان وجود دارد، 
افزود: هم اكنون در حال حمايت از يك استراتژي ملي هستيم تا با دانش 
مهندسي موجود در جهاددانشگاهي با قطع وابستگي از خارج امكانات 

مورد نياز را از داخل كشور فراهم كنيم.
وي اضافه كرد: به طور قطع جهاددانشگاهي آمادگي كمك به شهرداري 
اصفهان در زمينه كمك به تكميل خطوط مختلف قطار شهري اصفهان 

را دارد.

ارزیابي شاخص هاي اصفهان 1400 در دستور 
کار جهاددانشگاهي اصفهان

مرتضی تیموری ریيس جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان نيز در ادامه 
اين نشست با بيان اينكه پروژه هاي بسيار خوبي را با حمايت دكتر جمالي 
نژاد شهردار اصفهان تاكنون اجرا كرده ايم، گفت: از آن جمله مي توان به 
طرح مطالعات تاثيرات فرهنگي توسعه بازارهاي روز كوثر كه به اتمام رسيد 
و ديگري طراحي و استقرار نظام مديريت دانش در شهرداري كه با قدرت  

در حال انجام است اشاره كرد.
وي تصريح كرد: ساماندهي مشاغل شهر اصفهان و ارزيابي شاخص هاي 
اصفهان 1400 نيز از ديگر پروژه هاي مورد نظر در همكاري با شهرداري 

اصفهان است كه مي توان به آن اشاره كرد. 
در ادامه شعرباف مديرعامل قطار شهري اصفهان با بيان اينكه خط يك 
متروي اصفهان با تاكيد شهردار اصفهان رو به پايان است، افزود: به طور 
حتم براي تكميل و راه اندازي تجهيزات ساير خط هاي باقيمانده مترو 

اصفهان به همكاري جهاد دانشگاهي نياز داريم.

راه انــدازي محــور جهــاد در جشــنواره 
فناوري هاي نوین شهرداري

نيلفروشان مديرفناوري هاي نوين شهرداري اصفهان نيز در اين نشست 
با بيان اينكه قصد داريم محور جهاد را در جشــنواره فناوري هاي نوين 
شــهرداري ها راه اندازي كنيم، تاكيد كرد: محور فنــاوري اطالعات و 
ارتباطات، محور فناوري هاي زيست محيطي، فناوري هاي مالي و اداري، 
فناوري هاي آموزشــي و تفريحي و فناوري هاي شهر هوشمند از جمله 

مواردي است كه در نمايشگاه ارایه می شود.  

پژوهشــگران گروه پژوهشی 
شیمی جهاددانشگاهی خوزستان 
ترکیبی پلیمری و دوستدار محیط 
زیست، برای تثبیت خاک را تولید 

و به ثبت رساندند.

به گــزارش روابط عمومی ســازمان 
جهاددانشــگاهی خوزســتان، سینا 
کیــان  ارثی عضــو گروه پژوهشــی 
شیمی پژوهشــکده تکنولوژی تولید 

این سازمان در خصوص این اختراع، گفت: ایده تولید این محصول پس 
از اعالم نیاز این شرکت در یک جلسه همکاری، مطرح شد. از آنجا که 
نمونه ای متفاوت از این مالچ پلیمری در شرکت فوالد خوزستان مورد 
استفاده قرار می گرفت، گروه پژوهشی شیمی جهاددانشگاهی خوزستان 
با تکیه بر دانش بومی استان، به تحقیق و تولید نمونه ای بهینه با کارایی 

باال از مالچ پلیمری برای شرکت فوالد خوزستان اقدام کرد.

وی با اشــاره به این کــه در طول یک 
ســال تحقیق که همراه با تحویل دو 
محموله 400 لیتری به این شرکت بود، 
تســت های میدانی، کیفیت مطلوب 
محصــول را تاییــد کرد، گفــت: این 
محصول پلیمری محلول در آب قابلیت 
استفاده در زمینه بیابان زدایی و تثبیت 
ریزگردهــا را نیــز دارد. مالچ پلیمری 
تولیدی در پژوهشکده تکنولوژی تولید 
با نام پلی فیکس، با ایجاد یک ساختار 
شبکه ای در سطح خاک، از بادبری و فرسایش به وسیله باد جلوگیری 

می کند؛ ضمن اینکه خطری نیز برای محیط زیست ندارد.
عضو گروه پژوهشی شیمی پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاددانشگاهی 
خوزستان تصریح کرد: مالچ پلیمری تولید شده در مقایسه با مالچ نفتی، 
رنگ روشن تری دارد و ظاهر طبیعت را نیز زیبا نگه می دارد. همچنین 

این محصول به ریشه گیاهان نیز آسیبی وارد نمی کند.  

تولید دومین محصول تثبیت کننده خاک
 در جهاددانشگاهی خوزستان
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خدمات  مرکــز  مدیــر 
تخصصی گیاهان دارویی 
واحد  جهاددانشــگاهی 
استان ایالم از تولید بیش 
از ۴00 هزار قلمه و نشــای 
گیاهان دارویی در گلخانه 

این مرکز خبر داد. 

به گــزارش روابــط عمومی 
واحــد   جهاددانشــگاهی 

اســتان ایالم، با هدف آشــنایی با 
فعالیت هــای جهاددانشــگاهی در حوزه گیاهان دارویی دوشــنبه، 
18 اردیبهشت دکتر میری رییس ســازمان جهاد کشاورزی استان، 
دکترزرین جــوب مدیر زراعت اســتان، مهندس مظاهــری معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان و مهندس اقدسی معاون بهبود 
تولیدات گیاهی از گلخانه تولید قلمه و نشاء گیاهان دارویی این واحد 

بازدید کردند.
علی فرضی نــژاد مدیــر مرکز خدمــات تخصصی گیاهــان دارویی 
جهاددانشــگاهی واحد اســتان ایالم اظهار کرد: تولید قلمه و نشای 
گیاهان دارویی چند سالی است توســط این مرکز انجام می شود، در 

حالی که سال های قبل از مناطق دیگر وارد استان می شد.
وی گفت: در حال حاضر با توجه به کیفیت مناسب قلمه و نشای تولید 

شده در این گلخانه نیاز استان 
برآورده می شــود و کشاورزان 
هیچ گونه مشکلی برای دریافت 

نشا و قلمه ندارند.
فرضی نــژاد با بیــان اینکه در 
گلخانه گیاهــان دارویی واحد 
استان ایالم نشای انواع گیاهان 
دارویی از جمله آویشن باغی، 
مرزنجوش، زوفا، ســرخارگل، 
بادرنجبویــه، به لیمو، رزماری، 
اسطوخدوس و گل محمدی تولید 
و به مزارع کشــاورزان ایالمی و همچنین خارج استان ارسال می شود، 
افزود: امسال حجم تولید قلمه و نشا در این گلخانه بیش از 400هزار 

عدد بود.
دکترمیری رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم نیز در این بازدید 
ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های انجام گرفته در این گلخانه گفت: 
امیدواریم با تداوم و گسترش اینگونه فعالیت ها، گامی در جهت پیشرفت 
و اعتالی بخش کشاورزی استان برداشته شود و شاهد فعالیت مجدد 

گلخانه ها در سطح استان باشیم. 
وی همچنین از برنامه این ســازمان جهت توســعه کشت گیاهان 
دارویی در استان خبر داد و افزود: با همکاری سازمان جهاد کشاورزی 

و جهاددانشگاهی می توانیم شاهد پیشرفت در این حوزه باشیم.

تولید بیش از 400 هزار قلمه و نشای گیاهان دارویی در گلخانه 
جهاددانشگاهی ایالم 

 TBL مدیر پژوهشی واحد گلستان از اجرای سیستم مدیریتی
در مجتمع در حال احداث جهاددانشــگاهی استان گلستان 

خبر داد.

به گزارش روابط عمومی  جهاددانشگاهی اســتان گلستان، مهندس 
وحید رحیمی مهندس ناظر ساختمان و مدیر پژوهشی جهاددانشگاهی 
استان گلستان از اجرای سیســتم مدیریتی TBL در مجتمع در حال 
احداث جهاددانشگاهی استان گلستان خبر داد و گفت: جهاددانشگاهی 
گلســتان، اقدام به ساخت ساختمان آموزشــی و پژوهشی با زیربنای 
3600 مترمربع در 6 سقف نموده است که در حال حاضر به پایان مرحله 
دیوارچینی رسیده است و موفق شد یکی از بزرگترین دیوارهای حایل 
یکپارچه بتنی در استان گلســتان را با ارتفاع حدوداً 6 متر و بتن ریزی 

660 مترمربع به همراه 6 دیوار برشی و 37 ستون بتنی در یک روز و به 
صورت یکپارچه با موفقیت اجرا نماید. 

وی ادامه داد: با توجه به ماهیت و ماموریت جهاد دانشــگاهی در 
اجرای پیشــتاز و علمی پروژه های اجرایی در ســطح کشور، تیم 
اجرایی پروژه اقدام به پیاده ســازی سیســتم مدیریت TBL در 

اجرای این ساختمان کرد.  
 )Environment( گفتنی است، جهت تحقق جنبه زیست محیطی
در سیستم TBL؛ برنامه تفکیک زباله، درخت کاری، استفاده از آب 
غیرشرب در ساخت و ساز و تامین بخشی از برق مورد نیاز کارگاه 
از طریق انرژی خورشیدی و ســلول های فتوولتائیک با همکاری 
سازمان جهاد دانشــگاهی آذربایجان شرقی در دســتور کار قرار 

گرفته است.   

پیاده سازی سیستم مدیریتی TBL در مجتمع در حال احداث 
جهاددانشگاهی استان گلستان 
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نمايندگان جهاد دانشــگاهي به منظور توسعه همکاري هاي 
علمی و فناوری بین المللی اين نهاد بــا دکتر نصير احمد نور 

سفير کشور افغانستان در ايران ديدار و گفت وگو کردند.

به گزارش روابط عمومي پژوهشــکده فناوري اطالعات و ارتباطات 
جهاددانشگاهي، اين ديدار با حضور دکتر محسن قرنفلي مشاور ریيس 
جهاددانشــگاهي، حبيب اله اصغري ریيس پژوهشکده ICT اين نهاد 

و دکتر معصومه مداح معاون فناوري مرکز رشد رويش برگزار شد.
دکتر قرنفلي در ابتدای این دیدار ضمن معرفي جهاددانشــگاهي و 
ساختار آن و برشمردن توانمندي هاي اين نهاد در حوزه هاي مختلف 
از جمله پزشکي، فني مهندسي و کشاورزي، خواستار ارتباط هرچه 
بيشتر علمي و فناورانه و تبادل دانش نرم ميان دوکشور توسط جهاد 

دانشگاهي شد.
در ادامه دکتر نصير احمد نور ســفير کشــور افغانســتان نيز ضمن 
استقبال از اين پيشنهاد به واسطه اشتراکات زباني، فرهنگي و مذهبي 
ميان دو کشور، اظهار داشــت هرگونه ارتباط و همکاري که در جهت 
توانمندسازی کشور افغانستان برقرار شود کامال مورد حمايت دولت 

اين کشور مي باشد.
در اين ديدار حوزه های همکاری تعریف شده توسط جهاددانشگاهی از 
طریق تعامل با وزارت امور خارجه و ستاد افغانستان که متناسب با نياز 

و در راستای توانمندسازی اجتماعی این کشور است، معرفي شد تا در 
صورت تأييد و همچنين دريافت نقطه نظرات دکتر احمد نور نحوه ی 

اجرا و تعامل با مخاطبان جامعه هدف بررسي شود.
بنابر مذاکرات انجام شده، اين طرح ها و پروژه ها در سه حوزه اصلي و 
کليدي شامل کشاورزی و دامپروری، سالمت و بهداشت و زيرساخت 
و معادن تعریف شده اســت که در حوزه کشاورزي طرح هاي آموزش 
زراعت و کشت جایگزین، توسعه کاشــت و برداشت گیاهان دارویی، 
توسعه کشت گلخانه ای و آموزش اصالح نژاد گیاهان پربازده همچون 
گندم، جو و دیگر غالت و حبوبات پيش بيني شــده اســت. از جمله 
طرح هايي که در حوزه ســالمت تعريف شــده مي تــوان به آموزش 
توانمندی های تخصصــی در حوزه »درمان نابــاروری«، آموزش در 
حوزه هاي »ترمیم بافت و زخم« و »ســالمت باروری )تربیت ماما(« 
اشاره کرد. همچنين در حوزه معدن نيز طرح هاي آموزش های معدنی 
و زمین شناسی و آموزش تراش سنگ های قیمتی در نظر گرفته شده 
است که این طرح ها توســط واحدهای مختلف جهاددانشگاهی اجرا 

می گردد.
در پايان اين ديدار دکتر نصير احمد نور ضمن ارایه پيشنهاد تعميق 
همکاري هاي جهاددانشگاهي و دولت افغانستان، اظهار اميدواري کرد 
به زودي ضمن بازديد از جهاددانشگاهي، تفاهم نامه اي ميان سفارت 

افغانستان و اين نهاد منعقد گردد.   

نمایندگان جهاددانشگاهی 
با سفیر افغانستان در ایران دیدار کردند

در راستاي طرح سازمان همکاری های بین المللی ایران )ایریکا(؛
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سرپرســت ســازمان جهاد 
دانشگاهی آذربایجان شرقی 
و نماینده وزارت بهداشــت 
جمهــوری آذربایجــان، 20 
اردیبهشــت ماه قــرارداد 
همکاری جهت انجام معالجه 
بیماران معرفی شده از کشور 

آذربایجان را امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، دکتر جعفر 
محسنی سرپرست این سازمان در مراســم امضای این قرارداد، گفت: 
امضای این قرارداد افتخاری برای ســازمان جهاددانشگاهی است که 
توانسته پتانسیل و ظرفیت های الزم جهت ارایه خدمت های پزشکی 
را در استان و منطقه فراهم کند، از جمله فعالیت مرکز درمان ناباوری 
آذربایجان وابسته به این سازمان که به بررسی نیازهای علمی منطقه و 
کشور پرداخته و در این زمینه اقدام به هدف گذاری های علمی-پژوهشی 

کرده است.
وی ادامه داد: مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی با هدف رفع خال های 
موجود در حوزه ی درمان ناباروری در کشور و کمک به زوج های نابارور 
منطقه شمال غرب کشور و کاهش هزینه های رفت و آمد به شهرهای 
مرکزی و پایتخت، از سال 1390 فعالیت خود را آغاز کرده و با توجه به 
توسعه ی علمی و پژوهشی، این مرکز توانایی ارایه خدمت به بیماران دیگر 

کشورهای هم جوار را نیز دارد.
سرپرست ســازمان جهاددانشــگاهی آذربایجان شــرقی، با اشاره به 

عقد قرارداد همــکاری بین وزارت 
بهداشــت جمهوری آذربایجان و 
این سازمان اظهار کرد: به  موجب 
این قرارداد، بیمارانی که مشکالت 
ناباروری دارند، بــا معرفی وزارت 
بهداشت کشور جمهوری آذربایجان 
به مرکز درمان ناباوری آذربایجان 
مراجعه کرده و خدمات پزشــکی 

دریافت می کنند.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکــه جمعیت جمهوری 
آذربایجان 12 میلیون نفر است و اگر با استان خودمان مقایسه کنیم که 
جمعیت سه میلیون نفری دارد؛ پیش بینی می کنیم، با همکاری وزارت 
بهداشت این کشور تعداد چشمگیری از مراجعان را خواهیم داشت که 
خود در رونق توریسم درمانی و همچنین اشتغال در استان موثر خواهد 

بود.
نماینده وزارت بهداشت کشور جمهوری آذربایجان نیز در مراسم امضای 
این قرارداد بر ضرورت همکاری های پزشکی و درمانی تاکید کرد و گفت: 
در سال های گذشته بیماران بسیاری از جمهوری آذربایجان به استان 
آذربایجان شرقی سفر می کردند ولی با توجه به بروز برخی مشکالت از 

آمار مراجعات آن ها کاسته شد.
محمد حســن جاملو با اشــاره به توانمندی مرکز درمــان ناباروری 
جهاددانشگاهی ابراز امیدواری کرد این مرکز بتواند پذیرای زوج های 
نابارور از کشور جمهوری آذربایجان باشد و آمار مراجعان آذربایجانی به 

استان نیز افزایش یابد.

امضای قرارداد همکاری بین مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی 
آذربایجان شرقی و وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان

دکتر زیرک ســاز مدیر مرکــز جامع ترمیم زخــم و بافت 
جهاددانشگاهی واحد علوم پزشــکی تهران از اجرای طرح 
سالمت اجتماعی در ســطح منطقه یازده تهران با همکاری 

شهرداری این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد علوم پزشکی تهران، 
زیرک ســاز در خصوص این طرح گفت: جهاددانشــگاهی واحد علوم 
پزشکی تهران این طرح را با عنوان »جغرافیای سالمت« با هدف پژوهش 
و ارایه خدمت در حوزه بهداشت فردی جهت ارتقای سالمت شهروندان 
با همکاری شهرداری تهران انجام داده است که در فاز اول، این طرح در 

سطح منطقه یازده تهران و با همکاری شهردار این منطقه انجام می شود.
وی بیان کرد: »طرح جغرافیای ســالمت« در ایــن مرحله به منظور 
غربالگری دیابت شــهروندان منطقه یازده و در سرای محله های این 
منطقه انجام می شود که از هفتم تا دهم اسفند ماه نیز در سرای محله حر 
اجرا شد.  پس از آن، سرای محله منیریه، درمانگاه جهاددانشگاهی واحد 
علوم پزشــکی تهران واقع در خیابان شهید نظری حد فاصل فلسطین 
تا ابوریحان و همچنین سرای محله عباسی میزبان برگزاری این طرح 

خواهند بود.
گفتنی است، این خدمات به صورت رایگان در اختیار شهروندان تهرانی 

قرار می گیرد.

اجرای طرح "جغرافیای سالمت" توسط جهاددانشگاهی واحد 
علوم پزشکی تهران
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رييس جهاددانشگاهي در سفري يك روزه به اهواز، با جمعي از 
مديران شركت هاي نفت و حفاري و همچنين رييس ستاد اجرايي 

فرمان امام )ره( در خوزستان، ديدار كرد.

به گزارش روابط عمومي ســازمان جهاددانشــگاهي خوزستان، دكتر 
حميدرضا طيبي كه به همراه دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش 
و فناوري و جمعي از مديران جهاددانشــگاهي به اهواز سفر كرده بود، در 
ابتدا با دكتر سيدجعفر حجازي مسوول ستاد اجرايي فرمان امام )ره( در 

خوزستان ديدار و گفت وگو كرد.
دکتر طيبي در اين ديدار با اشــاره به توانمندي هاي جهاددانشــگاهي 
در بخش هاي مختلف، از جمله قطعه ســازي در حــوزه نفت و حفاري و 
همچنين توانمندي اين مجموعه در حوزه پزشــكي و درمان ناباروري، 
گفت: جهاددانشگاهي آمادگي دارد در استان هاي مختلف كشور از جمله 
خوزستان، همكاري هاي گسترده اي با مجموعه ستاد اجرايي فرمان امام 
)ره( و بنياد بركت داشته باشد و آماده توسعه همكاري ها، به ويژه در زمينه 

درمان ناباروري است.
سيدعليرضا علوي سرپرست سازمان جهاددانشگاهي خوزستان نيز با اشاره 
به تفاهم نامه همكاري بنياد بركت و جهاددانشگاهي در خوزستان، اظهار 
كرد: اين دو مجموعه از سال گذشته، همكاري در زمينه درمان زوج هاي 
نابارور روستايي را آغاز كرده اند و تاكنون نيز حدود 160 بيمار از اين طريق 
در مركز درمان ناباروري جهاددانشگاهي خوزستان پذيرش شده و چندين 
مورد از اين بيماران نيز با اســتفاده از روش هاي درمان ناباروري، درمان 

شده اند و نتيجه موفقيت آميز بوده است.
وي افزود: در مجموعه جهاددانشگاهي خوزستان اين آمادگي وجود دارد 
كه خدمات مشــابهي در ديگر بخش ها، از جمله آموزش و توانمندسازي 

روستاييان و افراد كم توان از نظر مالي، ارایه شود.
دكتر ســيدجعفر حجازي، مســوول ســتاد اجرايي فرمان امام )ره( در 
خوزســتان نيز در اين ديدار با تاكيد بر توانمندي هاي جهاددانشگاهي، 
گفت: عالوه بر طرح درمان ناباروري زوج هاي روستايي كه از سوي بيمه 
بركت در اســتان در حال انجام است و جهاددانشــگاهي خوزستان نيز 

همكاري مناسبي با مجموعه داشته است، در خصوص ترويج كارآفريني در 
روستاييان و افراد نيازمند، فعاليت هاي قابل توجهي انجام مي شود و بنياد 
نيز در اين مسير، با افرادي كه قصد كارآفريني دارد، مشاركت كرده و براي 

ورود به بازار كار، آنها را توانمند مي كند.
در ادامه این ســفر دكتر طيبي با بيژن عالي پور مديرعامل شركت ملي 

مناطق نفتخيز جنوب نيز ديدار و گفت وگو كرد.
رييس جهاددانشگاهي با اشــاره به پروژه مشترك دو مجموعه در زمينه 
تدوين دانش فني و ساخت مته حفاري، ضمن تقدير از شركت ملي مناطق 
نفتخيز جنوب جهت تالش براي رونق توليد ملي، گفت: خوشبختانه تست 

»مته« موفقيت آميز بوده و آماده رونمايي از آن هستيم.
همچنین بيژن عالي پور، مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب نيز 
در اين ديدار با اشاره به همكاري هاي دو مجموعه، گفت: جهاددانشگاهي 
بخشي از بدنه نظام است و سابقه همكاري هاي مشترك بسياري با شركت 
نفت داشته است. اكنون نيز انتظار مي رود در آينده اين همكاري ها توسعه 
يابد و شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب نيز از جهاد دانشگاهي حمايت 

خواهد كرد.
دكتر طيبي در ادامه سفر خود به اهواز با حيدر بهمني، مديرعامل شركت 

ملي حفاري ايران نيز ديدار كرد.
بهمني در اين ديدار با اشاره به همكاري هاي دو مجموعه، گفت: در بسياري 
موارد شاهد هستيم كه شركت ها و مجموعه هاي بزرگ صنعتي در كشور، 
به جاي حمايت از توليدكننده داخلي، تمايل دارند كه قطعات مورد نياز را از 
توليدكننده خارجي تهيه كنند و همين مساله موجب مي شود توليدكننده 
داخلي هيچ گاه توانمند نشــود، اين در حالي است كه اگر محصول توليد 
داخل، اگر چه با كيفيت پايين تر، خريداري شود، به مرور شاهد رونق توليد 

داخلي خواهيم بود.
وي افزود: جهاد دانشــگاهي نيز به عنوان يك توليدكننده داخلي موفق، 
علمي و بخشي از نظام، همكاري هاي خوبي با شركت ملي حفاري ايران 

داشته است و ما نيز از اين مجموعه حمايت خواهيم كرد.
دكتر حميدرضا طيبي در اين ســفر از مركز پزشــكي جهاددانشگاهي 

خوزستان نيز بازديد كرد. 

دیدار رییس جهاددانشگاهی با مدیران شرکت های نفت و حفاری 
و رییس ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در خوزستان
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مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری 
سازمان جهاددانشگاهی استان 

کرمانشاه پروانه بهره برداری اخذ کرد
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه، 
مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و تحقیقات سلول های 
بنیادی این ســازمان  از اخذ پروانه بهره بــرداری این مرکز از 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خبر داد.
فاطمه شاه رضایی با بیان اینکه دو پژوهشگاه »رویان« و »ابن 
سینا« از مراکز پیشروی کشور در درمان ناباروری هستند، گفت: 
هر دو این مراکز وابسته به جهاددانشگاهی است و با هدف انتقال 
دانش این مراکز پیشرفته به استان تصمیم بر این شد تا مرکز 
درمان ناباروری و تحقیقات سلول های بنیادی جهاددانشگاهی 

در کرمانشاه نیز راه اندازی شود.
وی با اشاره به اهمیت مسأله درمان ناباروری، جلوگیری از تردد 
زوج های نابارور استان به اســتان های دیگر جهت درمان را از 
اهداف راه اندازی این مرکز عنوان کرد و افزود: قطعا با راه اندازی 
این مرکز در اســتان زوج های نابارور مجبور نیســتند، برای 
درمان به مراکز دیگر مراجعه کنند و در کرمانشــاه درمان آنها 
با استفاده از دانش روز پژوهشگاه های »رویان« و »ابن سینا« 

انجام می شود.

کشت 35 هزار نشاء رازک در 
جهاددانشگاهی واحد استان گلستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان گلستان، 
مهندس رحیمی مدیر پژوهش و برنامه ریزی جهاددانشــگاهی 
استان از راه اندازی 4 مزرعه تحقیقاتی گیاهان دارویی در راستای 

پیشبرد هدف 4 معاونت پژوهش و فناوری خبر داد. 
وی افزود: با توجه به تمرکز بخش پژوهش واحد استانی در حوزه 
گیاهان دارویی، از آبان ماه ســال 1395 و با یــک برنامه ریزی 
منسجم، فعالیت های مستمر کارشناسان و همکاران بخش پژوهش 
با هدف توسعه همکاری های اســتانی در راستای کشت گیاهان 
دارویی، در حال حاضر یکی از بزرگترین مزارع تحقیقاتی کشت 
گیاه رازک در استان گلستان راه اندازی و بذر و ریزوم مورد نیاز این 

پروژه نیز از دو کشور اتحادیه ی اروپا وارد شده است.
رحیمی بیان کرد: به منظور تولیــد بومی عصارة رازک، مدیریت 
پژوهشــی جهاددانشگاهی اســتان گلســتان، در اسفند 95 و 

فروردین 96، به کشت 35 هزار نشاء گیاه رازک اقدام نمود.
وی افزود: عصارة گیاه رازک عموما در فرموالسیون ماءالشعیر استفاده 
می شود. بعالوه، این گیاه دارویی در درمان بی خوابی، تقویت معده و 
ایجاد اشتها نیز مؤثر است. عصاره ی  برخی از انواع آن به دلیل خواص 

نرم کنندگی، در فرآورده های پوستی نیز کاربرد دارد.

اخبار کوتاه

به گزارش روابــط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی، در 
راستای تحقق اهداف و رسالت های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی 
ایران، تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی و بین المللی میان مرکز 

حفاظت ذخایر زیستی کاگلیاریای ایتالیا و این مرکز منعقد شد.
دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی رییس مرکز در خصوص عقد این 
تفاهم نامه گفت: یکی از برنامه های مرکز ايجاد تعامل با مراكز علمی و 
معتبر بين المللي جهت ارتقای موقعيت علمي - پژوهشي مركز در 
سطح ملي، منطقه اي و جهاني اســت. در همین راستا مرکز ضمن 
بررسی پتانسیل های علمی و حوزه تخصصی این مرکز موفق به ایجاد 

ارتباطات بسیار خوب با این مجموعه شد. 

رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تصریح کرد: تبادل 
پژوهشگر، انجام نشست های علمی، طرح های پژوهشی مشترک و ... 

از جمله مفاد این تفاهم نامه است.
 The گفتنی اســت، مرکــز حفاظت ذخایــر زیســتی کاگلیاریا
 )Biodiversity Conservation  Center of  Cogliari (CCB

یکی از مراکز حفاظت، تحقیق و مدیریت تنوع گیاهی اســت که 
در ساردینیای ایتالیا تاسیس شــده است. هدف آن مطالعه، طبقه 
بندی، بررسی بیوسیستم و بوم شناسی گونه های در خطر انقراض 
و پیشــنهاد مناسب ترین اســتراتژی ها برای حفظ محل سکونت 

آنها است.

عقدتفاهم نامه همکاری علمی و بین المللی بین مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 
با مرکز حفاظت ذخایر زیستی کاگلیاریای ایتالیا
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 اجرای طرح ارایه مدل توسعه اکولوژی صنعتی در شهرک های صنعتی آغاز شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، اجرای این طرح توسط معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی به گروه 
اکولوژی صنعتی پژوهشکده توسعه تکنولوژی این سازمان واگذار گردیده است.

دکتر جواد کاظم زاده خوئي به عنوان مجری طرح گفت: در این طرح با استفاده از آنالیز جریان مواد که یکی از مهمترین مفاهیم اکولوژی 
صنعتی است، مدل توسعه ای اکولوژی صنعتی با رویکرد ارزیابی چرخه حیات در شهرک های صنعتی کشور ارایه می شود.

وی اضافه نمود که ارایه مدل توسعه ای برای نخستین بار در کشور انجام می شود و در نهایت باعث صرفه جویی در مواد اولیه مصرفی، 
انرژی مصرفی و همچنین کاهش پسماند تولیدی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، مدیر 
آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین 
با اعطای تقدیرنامه ای از فعالیت ها و تالش های متخصصان مرکز خدمات 

تخصصی توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در 
اجرای موفق دو پروژه در زمینه ی »نظارت، بازرسی و کنترل کیفیت 

لوله های پلی اتیلن و ورق های عایق رطوبتی« تقدیر کرد.

تقدیر سازمان جهادکشاورزی استان قزوین
 از عملکرد مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی وزارت بهداشت)مفدا(، سامانه علم سنجی اعضای هیات 
علمی علوم پزشکی که به صورت آنالین، میزان مقاالت، ارجاعات، 
ایندکس H و ارجاع به ازای هر مقاله را اعالم می کند براســاس 
نتایجی که تا 15 فروردین ماه ســال 96 منتشر گردیده، میزان 

مدارک علمی 18 هزار و 269 استاد، عضو هیات علمی و پژوهشگر 
گروه علوم پزشکی نشان داده شــده است، که در این میان دکتر 
حسین بهاروند عضو پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی، با مرتبه 
ی علمی »استاد پژوهش«، 305 مقاله و 4323 ارجاع در ردیف 

هجدهم این لیست قرار گرفته است.

عضو پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی در بین برترین اساتید علوم پزشکی 
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تفاهمنامه مشــترک قرآنی با هدف تحکیم همکاری های دوجانبه بین سازمان 
فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور و شــورای مفتیان روسیه در جریان سفر 

هیات ایرانی اعزامی از جهاددانشگاهی به این کشور امضا شد.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایکنا، جلسه مذاکرات دوجانبه و 
امضای تفاهمنامه بین طرف ایرانی و روسی، 24 اسفندماه در دفتر شورای مفتیان 

روسیه واقع در مسجد جامع مسکو برگزار شد.
در این نشست دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، رضا ملکی 
رایزن فرهنگی ایران در روسیه، حمید صابر فرزام رییس سازمان فعالیت های قرآنی 
دانشگاهیان کشور و رحیم خاکی مشاور سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان 
کشور به عنوان هیأت ایرانی و عباس روشان اف معاون امور بین الملل و قائم مقام 
شورای مفتیان روسیه و ال دار مسوول فعالیت های قرآنی این شورا به نمایندگی 

از این مرکز دینی حضور داشتند.
ملکی، رایزن فرهنگی ایران در روســیه ابتدا با معرفی هیأت ایرانی و روســی به 
یکدیگر، ابراز خرسندی کرد که این مذاکره نقش مثبت و سازنده ای در تقویت 

همکاری های دوجانبه داشته باشد.
در ادامه دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی گزارشی از فعالیت های 
مختلف جهاددانشگاهی و ســابقه آن در ایران ارایه داد و ابراز تمایل کرد، این نهاد 

ایرانی همکاری های مشترکی را با شورای مفتیان روسیه در آِینده به ثمر برساند.
بر اســاس این گزارش، حمید صابرفرزام رییس ســازمان فعالیت های قرآنی 
دانشگاهیان کشور طی سخنانی گزارشی از فعالیت این سازمان ارایه و اظهار کرد: 

این سازمان متشکل از پنج مرکز است که در تمام استان های کشور دفتر دارد. 
مرکز فعالیت های قرآنی دانشجویی یکی از مراکز این سازمان است که برگزاری 
مسابقات را بر عهده دارد و بعد از 25 دوره برگزاری مسابقات ملی، یک گام فراتر 
رفته و پایه گذار مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان شده است؛ این 

مسابقات دو ساالنه برگزار می شود و تاکنون پنج دوره آن برگزار گردیده است.
صابر فرزام در بخش دیگری از سخنان خود مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن 
کریم را یکی دیگر از مراکز فعال سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور 
عنوان کرد و گفت: این مرکز در حال حاضر با ســه گروه علمی »قرآن و تربیت«، 

»قرآن و سالمت« و »قرآن و مسایل اجتماعی« در حال فعالیت می باشد. 
عباس روشان اف، معاون امور بین الملل و قائم مقام شورای مفتیان روسیه نیز در 
این جلسه گزارشی از شورای مفتیان در حوزه امور قرآنی به ویژه مسابقات قرآن 
روسیه که از مسابقات مطرح در جهان اسالم است، ارایه داد و اظهار کرد: مسابقات 
قرآن در روسیه سابقه 16 ساله دارد و به لحاظ شــرکت کننده با 10 تا 15 هزار 

بیننده، جزء پرمخاطب ترین مسابقات قرآنی است.
در این جلسه طرفین همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی، هم افزایی 

دینی و پرهیز از مسایل سیاسی و تفرقه انگیز تاکید کردند.
در پایان مذاکرات، با امضای تفاهم نامه مشــترک بیــن حمید صابرفرزام رییس 

سازمان فعالیت های قرآنی دانشــگاهیان ایران و عباس روشان اف 
نماینده شورای مفتیان روسیه بر آغاز فعالیت های مشترك بین دو 

طرف تأكید شد.

آغاز همکاری  قرآنی جهاددانشگاهی و شورای مفتیان روسیه 
با امضای تفاهمنامه 

فرهنگی

   59
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فرهنگـــــی

رایزنی معــاون فرهنگی جهاددانشــگاهی با 
نهادهای ایرانی در روسیه

جلسه شورای هم افزایی فعالیت های فرهنگی دستگاه های ایرانی در 
روســیه نیز در ادامه ی حضور نمایندگان جهاددانشگاهی و مدیران 
نهادهای فرهنگی در مسکو 24اســفندماه برگزار شد و دکتر سعید 
پورعلی، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در این نشست اعالم آمادگی 
کرد جهاددانشگاهی دســتاوردهای خود را در حوزه های فرهنگی و 

بین المللی در اختیار مسووالن ایرانی در روسیه قرار دهد.
در ادامه اعضای شــورای هم افزایی فعالیت های فرهنگی مسکو از 
جمله رضا ملکی، رایزن فرهنگی ایران در مســکو و حجت االسالم 
والمسلمین اکبری جدی رییس مرکز اســالمی ایران در روسیه با 
نمایندگان جهاد دانشــگاهی، درباره انجام فعالیت های مشترک و 
بهره گیری از ظرفیت های دو جانبه، با یکدیگر به بحث و تبادل نظر 

پرداختند.
در جلسه مذکور همچنین تأکید شد که دو طرف در بحث فعالیت های 
مشــترک افکار سنجی با ســازمان های افکارســنجی معتبر روسیه 
می توانند همکاری مشترک داشته باشند و با ارایه پروژه های مشترک 

کارهای دوجانبه ای را در این حوزه به ثمر برسانند.
همچنین حاضران در این جلسه تأکید کردند که در بحث انتشارات، 
پایان نامه هایی که در روســیه در حوزه ایرانشناســی، زبان و ادبیات 
فارسی و اسالم شناسی توسط دانشجویان در روسیه کار می شود و نیز 
برنامه های جهاد دانشــگاهی که در حوزه کتاب سال انجام می شود، 

همکاری های دوجانبه و مشترکی صورت بگیرد.
در پایان مقرر شد تا با مکتوب شــدن برنامه های پیشنهادی از سوی 
هر دو طرف، جلســات مفصل تری برگزار و به صورت عملیاتی نیز از 
ابتدای سال 96 بین جهاد دانشگاهی و شورای هم افزایی فعالیت های 

فرهنگی ایران در روسیه فعالیت های مشترکی انجام شود. 

عادل تقــوی رییس 
ســازمان انتشــارت 
از  جهاددانشــگاهی 
حضور این ســازمان 
در ســی امیــن دوره 
المللی  بین  نمایشگاه 
کتاب تهــران با بیش 
از ۳000 عنــوان کتاب 
در زمینه هــای علوم 
انسانی، علوم پایه، فنی 
کشاورزی  مهندسی، 
و منابع طبیعی، علوم 

پزشکی، هنر و معماری و....
خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارت جهاددانشگاهی، تقوی اظهار 
کرد: از این تعداد کتاب 108 عنوان آن چاپ های نخست سال 95 و 8 

عنوان آن از چاپ های نخست سال 96 می باشد.
رییس سازمان انتشارات جهاددانشــگاهی در خصوص وضعیت نشر 
دانشگاهی در نمایشــگاه کتاب، افزود: نشر دانشــگاهی در نمایشگاه 
بین المللــی جز بخش های پر مخاطب محســوب می شــود و به طور 
معمول مراجعه کننــدگان و مخاطبان آن، جــزء هدفمندترین گروه 
بازدید کننده از نمایشــگاه هســتند ولی علیرغم اهمیت این بخش از 
جامعه نشر کشور؛ اغلب در زمینه تخصیص فضای مناسب چه از لحاظ 

کمی و چــه از لحاظ کیفی 
بــا محدودیت هایی مواجه 
هســتند که امیدواریم با 
این بخش با توجه بیشتری 

رفتار شود.
تقــوی در ادامــه افــزود: 
برنامه های دیدار و گفت و 
گوی دانشجویان با مؤلفان و 
مترجمان کتب دانشگاهی، 
نشســت های تخصصی در 
حوزه کتــاب و کتابخوانی 
و همچنیــن رونمایــی از 
مجموعه کتاب های کشورهای 
اسالمی که با همکاری موسسه آینده پژوهی جهان اسالم منتشر شده 
است، در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از جمله برنامه هایی سازمان 

در این دوره از نمایشگاه بود.
گفتنی اســت؛ دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی نیز 20 
اردیبهشت ماه با هدف قدردانی از زحمات انتشارات جهاد دانشگاهی  از 
غرفه های این نهاد در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب بازدید کرد.

سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار »یک کتاب بیشتر 
بخوانیم« از 13 تا 23 اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب 
برگزار شد و سازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی و شعب در سالن 
ناشران دانشگاهی، ســالن 105 غرفه های شماره 99 تا 102 پذیرای 

عالقه  مندان بود.

حضور سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و شعب آن با 
بیش از 3000 عنوان کتاب در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
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رییس سازمان دانشجویان با اشاره به برگزاری مسابقات مناظره 
به زبان انگلیسی در سال ۹۶ اظهار کرد: یکی از برنامه های سال ۹۶ 
برگزاری مسابقات مناظره به زبان انگلیسی است که برای اولین بار 
برگزار خواهد شد؛ دانشجویانی که سابقه حضور در مسابقات را 
داشته اند پس از برگزاری آزمون زبان در صورت قبولی، به این 

مرحله راه خواهند یافت.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، مهدی کاظمی رییس سازمان 
دانشــجویان با تاکید بر روند شرکت دانشگاه ها و اســتان ها در فرایند 
مسابقات ملی مناظره دانشجویی طی دو دوره اخیر، عنوان کرد: در دور 
پنجم دانشگاه های استان، 23 استان و 9 دانشگاه شرکت داشتند و در این 

دور 28 استان و 10 دانشگاه از تهران حضور دارند.
وی افزود: با توجه به تعداد دانشجو، دانشگاه های مرتبط با وزارت علوم 
بیشترین حضور را داشتند، وزارت بهداشت، علمی-کاربردی و پیام نور 
در رده های بعدی هستند. دانشگاه آزاد نیز به نسبت تعداد دانشجویان 
این دانشــگاه، مشــارکت کمتری داشــته اســت. از میان رشته های 
شــرکت کننده تا کنون، بیشــترین تعداد شــرکت کننده مربوط به 
رشته های علوم انسانی، پس از فنی- مهندسی و علوم پایه بوده است. در 
بین مقاطع نیز، دانشجویان مقطع کارشناسی با نسبت باالیی بیشترین 

حضور را در مسابقات داشتند.
کاظمی ادامه داد: مرحله استانی و دانشــگاهی دور ششم مسابقات 
ملی مناظره دانشجویی آغاز شد. تا خرداد ماه پرونده مرحله استانی 
بسته می شود. ســال پیش دوره پنجم مسابقات مناظره دانشجویی 
در 23 استان و 9 دانشــگاه برگزار شد که بیشترین تیم ها در مرحله 
دانشگاهی از دانشــگاه تهران حضور داشــتند و در مرحله استانی، 

بیشترین تیم ها از استان های زنجان و مرکزی بودند و مجموعا 440 
تیم حضور داشتند.

داوری دانشجویان در کنار داوری اساتید

وی افزود: در مرحله کشوری مسابقات مناظره، یک بحثی اضافه شد که 
مورد استقبال دانشجویان نیز قرار گرفت و آن اینکه در کنار داوری اساتید، 
داوری دانشجویانی که سابقه حضور در مسابقات مناظره دانشجویی را 
داشته اند قرار دارد و در برخی موارد داوری دقیق و موشکافانه ای داشتند و 

هر کدام تحلیلی بر مسابقات آماده کردند.
رییس سازمان دانشجویان با اشاره به برگزاری مسابقات مناظره به زبان 
انگلیسی در ســال 96 اظهار کرد: یکی از برنامه های سال 96 برگزاری 
مســابقات مناظره به زبان انگلیسی اســت که برای اولین بار قرار است 
برگزار شود، دانشــجویانی که سابقه حضور در مســابقات را داشته اند 
پس از برگزاری آزمون زبان در صورت قبولی، به این مرحله راه خواهند 
یافت. حاصل برگزاری این مســابقه این خواهد بود که دانشــجویان و 
شرکت کنندگان برای شــرکت در مســابقات مناظره بین المللی آماده 
خواهند شد، چرا که شرکت در این عرصه نیاز به یک آمادگی و آموزش 
از قبل دارد.  مسابقات بین المللی سال های زیادی است برگزار می شود و 
تفاوت هایی در برگزاری آن ها با مسابقات مناظره ایران وجود دارد که باید 

این ها آموزش داده شود.
کاظمی در پایان خاطرنشــان شد: هدف این اســت که در مسایل مهم 
بین المللی دانشجویان قوی را داشته باشیم که بتوانند از مواضع کشورمان 
دفاع کنند، همچنین در صورت امکان بتوانیم وارد مســابقات مناظره با 

مدل ایران در جهان اسالم و کشورهای منطقه بشویم.

برگزاری مسابقات مناظره دانشجویی به زبان انگلیسی 
برای اولین بار

مهدی کاظمی خالدی خبر داد:
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به گــزارش روابــط عمومی  
سـازمان فعالیت هـای قرآنی 
دانشــگاهیان کشور وابسته 
به جهاددانشــگاهی، دومین 
همایش و نمایشگاه بین المللی 
کارآفرینــان اســالمی، 2۱ 
اردیبهشت ماه با همکاری مرکز 
رشد و شــکوفایی فناوری ها 
و هنر قرآنی این ســازمان در 
 )Aloft hotel( »هتل»الوفــت

کواالالمپور برگزار شد.
 

در غرفه مرکز رشد و شکوفایی فناوری ها و هنر قرآنی جهاددانشگاهی 
محصوالت بخش های مختلف جهاددانشگاهی از جمله مرکز رویش، 
پژوهشکده رویان، محصوالت مؤسســه رابین، مؤسسه ترمه و بانوی 

آسمانی عرضه شده است.
این غرفه همچنین شامل محصوالتی از کارآفرینان ایرانی مقیم مالزی 

در زمینه های مختلف هنری می باشد.

حمید صابرفرزام اعالم کرد:
آمادگــی مرکز رشــد فناوری هــای قرآنی 
جهاددانشــگاهی برای انجــام پروژه های 

مشترک جهانی

حمید صابر فرزام مدیر مرکز رشد و شکوفایی فناوری  ها  و هنر قرآنی 
و رییس ســازمان فعالیت های قرآنی دانشــگاهیان کشــور وابسته 
به جهاددانشــگاهی، طی ســخنانی در دومین همایش و نمایشگاه 
بین المللی کارآفرینان اســالمی در مالزی به نمایندگــی از جوانان 
و کارآفرینان ایرانــی که در تولید محصوالت قرآنی و اســالمی فعال 

هستند، مطالبی را ارایه داد.
وی اظهار کرد: جهاددانشــگاهی بزرگ ترین NGO دانشــگاهی در 
ایران است که عالوه بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه های 
پزشکی، فنی و علوم انسانی، فعالیت های قرآنی مختلفی در سطح ملی و 

بین المللی از سال 1980 میالدی تا به امروز داشته است.
صابرفرزام افزود: برگزاری مســابقات قرآن دانشجویان جهان اسالم و 
برنامه های قرآنی در سطح دانشگاه  های ایران توسط مرکز فعالیت  های 
قرآنی دانشگاهیان )ISQA(، تولید و انتشار خبر به 18 زبان در موضوعات 
قرآنی و اسالمی توســط خبرگزاری بین المللی قــرآن)IQNA(، ارایه 
آموزش هــای تخصصی و حرفه محــور قرآنی در مرکــز آموزش های 
تخصصی و انجام پژوهش ها و همایش های علمی در حوزه مطالعات میان 

رشته ای قرآن نمونه  هایی از این موارد است. 
وی تصریح کرد: با وجود اینها، جای مرکــزی تخصصی برای حمایت 

از اســتارتاپ  های قرآنی خالی 
بود تا اینکه موفق شدیم سال 
1395 مرکــزی با عنوان مرکز 
رشــد فناوری  ها و هنر قرآنی 
تأسیس کنیم. این مرکز، یک 
مرکز رشــد تخصصی با تمرکز 
بر توســعه کســب  وکارهای 
قرآنی و اسالمی فناورانه است. 
مجموعــه  ای تحــت مدیریت 
متخصصان حرفه ای که با ارایه 
خدمات حمایتی پیوسته و قابل 
دسترسی و ارایه مشاور ه های الزم، زمینه ایجاد و رشد کسب  وکارهای 

قرآنی و اسالمی را مهیا می  کند.
صابرفرزام آمادگی مرکز رشد فناوری ها و هنر قرآنی را برای حمایت از 
طرح ها و انجام پروژه های مشترک جهانی در زمینه محصوالت نوآورانه 
قرآنی اعالم کرد و گفت: امیدوارم شرایطی فراهم شود تا سال های آینده، 

بتوانیم میزبان این همایش در ایران باشیم.
وی در پایان یادآور شــد: مــا در حوزه ورزش، بازی های همبســتگی 
اســالمی را داریم که چهارمین دوره آن در باکــو، پایتخت جمهوری 
آذربایجان برگزار می شود. امیدوارم به زودی بتوانیم اتحادیه همبستگی 
استارتاپ ها و نهادهای پشتیبانی کارآفرینی اسالمی را نیز داشته باشیم.

رایزن فرهنگی ایران در مالزی بیان کرد :
همایش کارآفرینان اســالمی؛ اقدام مناسب 

جهاد دانشگاهی در مالزی

علی محمد سابقی، رایزن فرهنگی ایران در مالزی نیز در گفت و گویی 
که در راستای سفر هیأتی از جهاد دانشگاهی و مرکز رشد فناوری ها و 
هنر قرآنی این نهاد به مالزی به منظور برگــزاری همایش کارآفرینان 
اســالمی در کواالالمپور انجام شــد، اظهار کرد: همکاری مرکز رشد 
فناوری ها و هنر قرآنی جهاددانشگاهی در برگزاری چنین همایشی اقدام 
مناسبی است و اگر برگزارکنندگان بتوانند به درستی ارتباط برقرار کرده 
و کارآفرینان اسالمی را شناسایی کنند و فعالیت های مربوط به این زمینه 
را به ایام برگزاری همایش منحصر نکنند، نتایج خوبی به دنبال داشته و 

می توانند در پیشبرد اهداف خود موفق باشند. 
علی محمــد ســابقی در ادامه بیان کــرد: تجاری ســازی محصوالت 
اســالمی غیر از موضوع کارآفرینان اسالمی، موضوع مهم تری را شامل 
می شود که مسئله محصوالت حالل است، طبق برآوردهایی که شده 
است ساالنه رقم تجارت حالل 500 تا 600 میلیارد دالر است و به همین 
خاطر حتی کشورهای غیر اسالمی هم در این زمینه فعال شده و مجوز 
حالل برای محصوالت خــود دریافت می کنند تا بتواننــد از این بازار 

سهمی داشته باشند. 

دومین همایش و نمایشگاه بین المللی کارآفرینان اسالمی برگزار شد

با همکاری مرکز رشد و شکوفایی فناوری ها و هنر قرآنی جهاددانشگاهی؛
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دکتر ســید حمیدرضا طیبی در دیدار با رییــس اتاق بازرگانی 
تاتارستان و هیأت همراه که به همت سازمان فعالیت های قرآنی 
دانشگاهیان کشور برگزار شد، تصریح کرد: ما عالقه مند به توسعه 
همکاری با کشورهای همسایه به ویژه کشــورهای اسالمی در 

زمینه های علمی و فناوری هستیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور، 
رامیل ماولیوتف رییس اتاق بازرگانی، ایدر گارائف معاون و حسن اوزدن 
نماینده تاتارستان در ایران، 17 اردیبهشت ماه با حضور در دفتر مرکزی 
جهاددانشگاهی با دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس و جمعی از معاونان 

این نهاد انقالبی دیدار کردند.
دکتر طیبی در این دیدار ، گزارشی در مورد فعالیت های جهاددانشگاهی 
در حوزه های تحقیقاتی، پژوهشی، فرهنگی، صنعتی، تکنولوژی، تولید 
فناوری، بهداشتی، درمانی و فناوری های جدید ارایه کرد و گفت: کار در 
جهاددانشگاهی پژوهشی، کاربردی و تولید فناوری ها ی مورد نیاز کشور 

است.
رییس جهاددانشگاهی با بیان اینکه این نهاد پل بین دانشگاه، صنعت و 
جامعه اســت، اظهار کرد: این نهاد فعالیت های آموزشی و فرهنگی را به 

عنوان عناصر اصلی پیشرفت کشور مورد توجه قرار داده است.
وی در این دیدار گزارشی از دستاوردها و پیشرفت های این نهاد در زمینه 
مهندسی و ساخت سیستم های برق و کنترل برای پروژه های نفت، گاز و 
پتروشیمی، ساخت ترانسفورماتورها، دکل های حفاری نفت نسل اول، دوم 
و سوم، تجهیزات آزمایشگاهی صنعت نفت، کنترل آلودگی صنعت های 
سیمان و آلومینیوم و بهینه سازی کارخانجات مولد آلودگی توضیحاتی 

ارایه کرد.
دکتر طیبی در رابطه با دستاوردهای جهاد در زمینه ساخت فرستنده های 
رادیویی، صنایع باالدستی نفت، لرزه نگاری، مدل سازی سه بعدی مخزن، 
تولید پودر میکروبی برای از بین بردن آلودگی نفتی از خاک و بذر قارچ های 

خوراکی نکاتی را مطرح نمود.
وی با اشاره به پیشرفت های جهاددانشگاهی در زمینه بهداشت و درمان 

گفت: این نهاد یکی از قوی ترین مجموعه ها در زمینه پزشکی در جهان 
است و توانسته به دانش جدید در علم پزشکی دست پیدا کند که به نوعی 

ساخت عضالت یدکی برای بدن انسان است.
رییس جهاددانشگاهی همچنین اضافه کرد: این نهاد در زمینه های تولید 
ســلول های بنیادین، شبیه ســازی حیوانات به ویژه حیوانات در معرض 
انقراض و کمیاب، تغییــرات ژنتیکی در حیوانات، تولیــد داروهای ضد 
سرطان، درمان ناباروری و درمان زخم های بدخیم به ویژه زخم های مرتبط 

با دیابت صاحب دانش است.
دکتر طیبی در مورد فعالیت های فرهنگی جهاددانشگاهی نیز گفت: این نهاد 
دارای چهار رسانه است که دو خبرگزاری جزو بهترین ها هستند؛ یکی از آن ها 

در عرصه عمومی و دیگری در حوزه تخصصی قرآنی فعالیت می کند.
وی با اشاره به انتشــار 19 مجله علمی بین المللی و کتب معتبر از سوی 
جهاددانشگاهی و حضور نمایندگان جهاد در سمینارهای معتبر علمی و 
فرهنگی گفت: ما عالقه مند به توسعه همکاری با کشورهای همسایه به 

ویژه کشورهای اسالمی در زمینه علمی و فناوری هستیم.
در ادامه این دیدار رییس اتاق بازرگانی تاتارســتان، نیز ضمن تشــکر از 
رییس جهاددانشگاهی به دلیل میزبانی مطلوب و نیز معرفی این نهاد پویا، 
به معرفی ظرفیت های علمی، تحقیقاتی و صنعتی جمهوری تاتارستان و 
پیشگامی این جمهوری در عرصه های مختلف به ویژه تکنولوژی، آموزشی 
و صنعتی و مهندسی پرداخت و از رؤسا و مسووالن جهاددانشگاهی دعوت 

کرد تا با سفر به تاتارستان از مراکز و بخش های مختلف بازدید کنند.
وی گفت: تاتارستان نیز مانند شما مراکز علمی و تحقیقاتی دارد که الزم 
است با مراکز جهاددانشگاهی در ارتباط و تعامل باشند و از تجربیات یکدیگر 

استفاده کنند.
رییس اتاق بازرگانی تاتارســتان، با بیان این که در برخی جهات نیازمند 
تجربیات جهاددانشگاهی هستیم، اظهار کرد: ما نیز همچون جهاددانشگاهی 
فعالیت های گســترده ای در زمینه های مختلف داریم که الزم اســت از 

ظرفیت های طرفین برای تجاری سازی محصوالت یکدیگر استفاده کنیم.
در پایان این دیدار قرار شــد تفاهم نامه ای میان دو طرف در زمینه های 

فرهنگی و صنعتی و تداوم تعامالت به امضا برسد.  

تاتارستان به دنبا ل تجربیات جهاددانشگاهی 

در دیدار روسای جهاددانشگاهی و اتاق بازرگانی تاتارستان مطرح شد:
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سیدرضا صالحی امیری، وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی با 
حضور در غرفــه خبرگزاری 
ایکنــا در محــل برگزاری 
سی وچهارمین دوره مسابقات 
بین المللی قرآن از خدمات این 

رسانه قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان 
فعالیت های قرآنی دانشــگاهیان 
کشــور، در عصــر روز دوم از 

رقابت هــای ســی وچهارمین دوره 
مسابقات بین المللی قرآن در مصالی 

امام خمینی)ره( سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  
با حضور در محل غرفه خبرگزاری ایکنا بیان کرد: ابتدا از خبرگزاری ایکنا 
که خبرگزاری تخصصی قرآن است و سپس از همه کارکنان، مدیران و 
خبرنگاران به خاطر این که در این حوزه مقدس فعالیت می کنند، تشکر 

می نمایم.
وی در خصوص فعالیت های قرآنی 
این وزارتخانه بیــان کرد: باور ما به 
این حوزه این طور است که تالش 
می کنیم حضورمان را بیشتر کنیم، 
اما مطلع باشــید که ما نه تنها در 
حوزه ســازمان اوقاف که خدمات 
شایســته تقدیــری دارد، بلکه در 
وزارتخانه نیز  معاونت قرآنی داریم 
که بیش از 2500 موسســه را در 
سراسر کشــور حمایت می کند و 
مرکز امور مساجد را داریم که 23000 
کانون فرهنگــی و هنــری را در آنجا 

حمایت می کنیم.
گفتنی است، سی و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 
30 فروردین ماه تا 6 اردیبهشــت ماه در مصــالی امام خمینی )ره( 

برگزار شد.  

در دیــدار رییــس ســازمان 
فعالیت های قرآنی دانشگاهیان 
کشــور بــا وزیر گردشــگری 
جمهـــــــوری تاتارســتان، 
پیشــنهادهای طرفیــن برای 
توسعه همکاری در زمینه های 
دینی و قرآنی، علمی، فرهنگی 
و گردشگری مورد بررسی قرار 

گرفت.
بــه گــزارش روابــط عمومی 

 ســازمان فعالیت هــای قرآنــی 
دانشــگاهیان کشــور وابســته به 

جهاددانشــگاهی، حمید صابرفرزام رییس این سازمان و مدیرعامل 
ایکنا، 14 اردیبهشــت 95 در دیدار با سرگی ایوانف وزیرگردشگری 
جمهوری تاتارســتان ضمن ارایه گزارش کاملــی از توانمندی های 
جهاددانشــگاهی اظهار کرد: امیدواریم چنین دیدارهایی زمینه ای 

برای توسعه همکاری های مشترک باشد.
فرزام در این دیدار بر توانمندی  های جهاددانشگاهی در زمینه های 
مختلفی، پزشکی، دارویی، صنعتی و گردشگری، اشاره و برای توسعه 

همکاری  ها اعالم آمادگی کرد.

این پیشــنهاد صابر فــرزام با 
اســتقبال وزیــر گردشــگری 
تاتارستان مواجه شده و از وی 
برای حضــور در این جمهوری 

دعوت به عمل آورد.
سرگی ایوانف وزیر گردشگری 
جمهــوری تاتارســتان نیز در 
این دیــدار اظهار کــرد: بنده 
تمامی هماهنگی های الزم برای 
حضور شــما در قازان را انجام 
خواهم داد و مایل هستم که شما با 
رهبر مسلمانان تاتارستان و رییس 
آکادمی اسالمی تاتارستان که در ماه می افتتاح می شود، دیدار داشته 

باشید.
همچنین در این دیدار، رحیم یعقوب زاده رییس مرکز گردشــگری 
علمی-فرهنگی دانشــجویان ایران، بــه بیان مطالبــی در زمینه 
توانمندی های جهاددانشــگاهی در زمینه گردشــگری پرداخت و 
گفت: ما این آمادگی را داریم که در زمینه اعزام و تبادل دانشــجو، 
معرفی فرصت های گردشگری تاتارستان و فعالیت مشترک در زمینه 

گردشگری و فرهنگی به فعالیت بپردازیم.

بررسی راهکارهای توسعه ی همکاری های فرهنگی و دینی 
میان ایران و جمهوری تاتارستان

تقدیر وزیر ارشاد از ایکنا
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دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی از تالش های 
مركز افكارسنجي دانشــجويان ايران )ايســپا( در انتخابات 
دوازدهمين دوره انتخابات رياســت جمهوري و پوشش اخبار 

توسط خبرگزاری ایسنا تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی  جهاددانشگاهی، دکتر سیدحمیدرضا طیبی طی 

نامه ای از تالش ها و فعالیت های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( در 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و اجرای 12 موج نظرسنجی ملی 
و استانی تقدیر نمود  و در بازدید از خبرگزاری ایسنا نیز از پوشش اخبار این 
انتخابات و انتخابات شورای شهر و روستا توسط این خبرگزاری تشکر کرد. 

گفتنی است، مركز افكارسنجي دانشجويان ايران )ايسپا( از مراکز وابسته 
به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی است.

در چهل ودومین جلسه شوراي نظارت و گسترش تشکیالت فرهنگي، 
مرکز »دانشــجو معلم قرآن کریم« وابسته به ســازمان فعالیت های 
قرآنی و مرکز »خدمات تخصصی چاپ و نشر و تولید محصوالت کمک 
آموزشی و فرهنگی« وابسته به جهاددانشگاهی واحد اصفهان موفق 

به دریافت موافقت اصولی شدند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر سعید پورعلی معاون 
فرهنگي جهاددانشگاهي و نایب رییس این شورا، ضمن اعالم این خبر 
گفت: این مراکز در راســتای اهداف اساسنامه جهاددانشگاهی مبنی 
بر توسعه امور فرهنگی در ســطح جامعه از طریق همکاری با حوزه، 
دانشگاه و سایر مراجع و نهادهای فرهنگی به خصوص برای نسل جوان 
و جذب توان علمی نخبگان، تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسالمی ایران 
تشکیل گردیده و تالش خواهند کرد با اولویت ها، سیاست ها و اهداف 

سند چشم انداز 1404 جهاددانشگاهی فعالیت نمایند.
وی فعالیت قرآن آموزی در سطح دانشــگاه ها، مراکز علمی و مناطق 
محروم و ارایه خدمات تخصصی فرهنگی متمرکز و حرفه ای در حوزه 
تولید و چاپ و نشر کتاب و محتوای الکترونیک و تولیدمنابع و وسایل 
کمک آموزشی را از مهمترین فعالیت های این مراکز دانست و گفت: این 
مراکز از قبل نیز دارای پیشــینه فعالیتی بودند و طی سال های اخیر با 
گسترده تر و اضافه شدن حوزه فعالیتشان در قالب مراکز »نوع ب« قرار 

گرفتند.
گفتنی اســت، چهل ودومین جلســه شــورای نظارت و گســترش 
فعالیت های فرهنگی جهاد دانشــگاهی در سالن شــهید صبوری با 
حضور اعضای شورای نظارت و گســترش تشکیالت فرهنگی )دکتر 
پورعلی، دکتر بادکو، دکتر قبادی، دکتــر مجدالدین، دکتر مؤمنی، 

دکتر سلگی، دکتر بختیاری و دکتر فرزام( برگزار گردید.

رییس جهاددانشگاهی از فعالیت های مرکز افکارسنجی دانشجویان 
ایران  و خبرگزاری ایسنا در انتخابات تقدیر کرد 

دو مرکز فرهنگی موفق به دریافت موافقت اصولی شدند

در پیامی؛

در چهل  و دومین جلسه شوراي نظارت و گسترش تشکیالت فرهنگي جهاد دانشگاهی؛
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سومین جشنواره طنز دانشجویی»تلخند«، به همت معاونت 
فرهنگی جهاددانشگاهی استان به میزبانی سالن همایش های 

بین المللی غدیر دانشگاه زنجان برگزار  شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی زنجان، مراسم اختتامیه 
سومین جشنواره طنز دانشــجویی تلخند، به همت معاونت فرهنگی 
جهاددانشگاهی استان و به میزبانی سالن همایش های غدیر دانشگاه 

زنجان برگزار شد.
سومین جشنواره طنز دانشجویی تلخند در حالی میزبان عالقه مندان 
به این جشنواره بود که در دومین دوره آن در سال گذشته به صورت 
استندآپ کمدی و در سه بخش خاطرات دانشجویی، منثور و منظوم 

برگزار شد و امسال نیز این جشنواره به روال سابق خود با اجرای زنده 
استندآپ ها برگزار شد.

در این جشنواره 30 نفر شرکت کردند که همگی در مرحله اول داوری 
اجرا کردند و از این تعداد 9 نفر به بخش نهایی جشنواره راه یافتند.

در مراسم اختتامیه سومین جشنواره طنز دانشجویی تلخند، سعید 
بیابانکی به عنوان شــاعر و طنزنویس ملی و هادی مقدم دوســت نیز 
به عنوان فیلم نامه نویس و کارگردان، داوری این جشنواره را بر عهده 

داشتند.
در اختتامیه این جشنواره 9 نفر به قید قرعه و به صورت زنده به اجرای 
اســتندآپ پرداختند و از این میان امیر ولی زاده نفر اول، محمدرضا 

اوحدی نفر دوم و مهدی سرافراز نفر سوم شدند. 

فراخوان بیست و چهارمین جشنواره ملی 
کتاب سال دانشجویی و سومین دوره کتاب 
سال دانشجویان فارســی نویس از سوی 
سازمان انتشارات جهاددانشگاهی اعالم شد.

به گــزارش روابط عمومی ســازمان انتشــارات 
جهاددانشــگاهی، این دوره از جشنواره ی کتاب 
سال دانشــجویی در بخش اصلی، ویژه و جنبی 
برگزار خواهد شد. عالقه مندان می توانند تا پایان 
تیرماه 1396 با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی این 
سازمان به آدرس www.isba.ir نسبت به ثبت نام 

الکترونیکی اقدام نمایند.
مولفان و مترجمانی می توانند در این جشــنواره شــرکت کنند که طی 
سال های 1394و 1395 آثار خود را به چاپ رسانده و در این مدت در یکی 
از دانشگاه ها یا حوزه های علمیه سراسر کشور در کلیه مقاطع تحصیلی 

اشتغال به تحصیل داشته باشند.
در بخش اصلی این جشنواره آثار در گروه علوم انسانی ) شامل شاخه های 
دين و فلسفه، زبان و ادبيات، روان شناسي، حقوق و علوم سياسي، تاريخ، 
مديريت و اقتصاد، علوم اجتماعي، تربيت بدنــي و .......(، گروه علوم پایه 
)شامل شاخه های فيزيك، شيمي، زيست شناسي، زمين شناسي، رياضي 
و...(، گروه فنی و مهندسی )شامل شاخه های كامپيوتر، الكترونيك، عمران، 
مكانيك، صنايع و... (، گروه کشاورزی  و منابع طبیعی )شامل شاخه های 
منابع طبيعي:زراعت، صنايع چوب، باغباني و دامپروري و....(، گروه علوم 
پزشکی و دامپزشکی ) شامل شاخه های پزشكي، دندانپزشكي، دامپزشكي، 
پرستاري، مامايي و ...( و گروه هنر و معماری )شامل شاخه های معماري، 

نقاشي، موسيقي، عكاسي و ....( به رقابت می پردازند.

در بخش ویژه نیز آثار در شاخه های شعارسال 96، 
اشتغال و کارآفرینی، فضای مجازی، گردشگری، 
تجاری سازی دانش و فناوری های نوین، فرهنگ 
عمومی و آسیب های اجتماعی و مطالعات قرآنی با 

یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
همچنین بخــش جنبی این جشــنواره با عنوان 
»نگارستان کتاب« به عکس ها، فیلم ها و کلیپ های 
کوتاه صد ثانیه ای مرتبط با کتــاب و کتابخوانی 

اختصاص دارد.
افراد واجد شــرایط پس از ثبت نام و تکمیل فرم 
الکترونیکی می بایست دو نســخه از اثر خود را به 
دبیرخانه این جشــنواره به آدرس تهران، خیابان 
انقالب، خیابان فخررازی، خیابان ژاندارمری شرقی، پالک 72، سازمان 
انتشارات جهاددانشگاهی ارســال نموده و برای کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن های 66952727 و 66971184 تماس حاصل نمایند.
کتاب های الکترونیکی که برای جشنواره ارسال می شود باید دارای مجوز از 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و برچسب هولوگرام مربوطه باشند.
گفتنی است، آثار عکس و کلیپ و فیلم کوتاه صد ثانیه ای مربوط به بخش 
جنبی نیز بایستی پس از ثبت نام و تکمیل فرم الکترونیکی از طریق تلگرام 
به شماره 09304081229 به نام سازمان انتشارات جهاددانشگاهی ارسال 
گردد، ضمن اینکه در بخش جنبی تنها افرادی می توانند شرکت کنند که 
در حال حاضر دانشجو یا طلبه باشند. ضمنا فایل های ارسالی برای بخش 
جنبی باید به همراه کد رهگیری ثبت نام ، نام و نام خانوادگی شــرکت 

کننده ارسال شود.
مراســم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان این جشنواره آبان ماه همزمان با 

هفته کتاب جمهوری اسالمی برگزار خواهد شد.  

سومین جشنواره طنز دانشجویی »تلخند« برگزار شد

فراخوان بیست و چهارمین جشنواره ملی 
کتاب سال دانشجویی اعالم شد

به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی زنجان؛ 
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به میزبانی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، چهارمین 
نشست منطقه ای شعب استانی مرکز افکار سنجی دانشجویان 

ایران )ایسپا( برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر 
سعید پورعلی، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در این نشست گفت: باید 
مرکز افکار سنجی ایسپا صدای نگرش، ارزش ها و رفتارهای مردمی باشد که 

در کف خیابان ها، کوچه ها و حاشیه شهرها زندگی می کنند.
وی افزود: یکــی از نیازهای جامعه در شــرایط امروزی ارتبــاط مردم با 
سیاستگذاران کشور در بخش های مختلف است و در این حوزه ایسپا به خوبی 

نشان داده که یک نهاد امین در قدرت پیش بینی سیاستگذاران می باشد.
دکتر پورعلی در ادامه یادآور شد: یکی از وظایف ایسپا تبیین مسایل درست 
برای تصمیم گیران در کشور است و ماموریت دارد تا هزینه های نادرست 

تصمیمات در کشور را کاهش دهد.
وی با اشاره به اینکه ایســپا یک لنگرگاه بین قدرت سیاسی و اجتماعی 
در کشور محسوب می شــود؛ تصریح کرد: اگر ایسپا خدمتی را در کشور 
انجام می دهد برای این اســت که افکار عمومی جامعه را به مســووالن و 
سیاستگذاران به درستی انتقال و قدرتمندی مردم و دولت را افزایش دهد.

معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی بــا تاکید بر اینکه باید ایســپا با افکار 
عمومی جامعه یک ارتباط منسجم و منطقی را برقرار کند، بیان داشت: باید 

ایسپا به یک مرکز تولید و جمع آوری داده تبدیل شود.
دکتر پورعلی با اشاره به اینکه تولیدات ایسپا براساس رسالت های انقالب 
بوده است، ادامه داد: برای ارتقای شــرایط فعالیت های این مرکز باید به 
ظرفیت های دانشجویی دانشگاه ها به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی 

توجه ویژه ای شود.
به گفته معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، ارتباط با بخش های خصوص نیز 

باید در سر لوحه وظایف ایسپا قرار بگیرد چرا که حضور مراکز خصوصی 
افکارسنجی نشان دهنده این است که بازار اقتصادی عمل می کند.

وی به اجرای طرح های ملی توسط ایســپا تاکید و تصریح کرد: توجه به 
مطالعات روندی نیز در برنامه ششم این مرکز قرار گرفته است و باید سعی 

کنیم تا ایسپا را به یک مرکز در مطالعات روندی تبدیل کنیم.
معاون فرهنگی بیان داشت: بحث آسیب های اجتماعی یکی از دغدغه های 
کشور است و ایسپا نیز باید به صورت حساسی به این موضوع توجه ویژه 

ای داشته باشد.
دکتر پورعلی با اشاره به اینکه اعتماد ایسپا منوط به نظارت هایی است که 
توسط خود این مرکز انجام می شود، خاطرنشان کرد: باید با توجه به انتخابات 

پیش رو حفظ اعتماد به ایسپا نیز در سر لوحه فعالیت ها قرار بگیرد.
در ادامه محمد آقاسی رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران)ایسپا( 
جهاددانشگاهی گفت: باید به سمت نظرسنجی الکترونیکی پیش برویم، 
چرا که در شرایط امروزی روش های سنتی گردآوری اطالعات پاسخگو 

نیست.
وی ادامه داد: در راستای نظرســنجی الکترونیکی، نرم افزاری در ایسپا 
طراحی شده است که تا کنون 18 درصد گردآوری اطالعات و همچنین 7 

طرح کارفرمایی گردآوری اطالعات با این نرم افزار انجام شده است.
رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران با اشاره به اینکه این نرم افزار در 
سال 96 به روز خواهد شد، تصریح کرد: در سال 96 این نرم افزار با ابزارهای 
گردآوری در اختیار شعب قرار خواهد گرفت و به صورت ملی این آمادگی را 

داریم تا گردآوری اطالعات را از طریق نرم افزار انجام دهیم.
آقاسی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری، بیان داشت: این 
انتخابات یک اتفاق مهم برای کشور است که مرکز افکارسنجی ایسپا  می تواند 

با نظرسنجی های دقیق در این عرصه به صورت فعال نقش آفرینی نماید .
رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران)ایسپا( جهاددانشگاهی گفت: 

چهارمین نشست منطقه ای شعب استانی مرکز افکار سنجی 
دانشجویان ایران )ایسپا( برگزار شد

به میزبانی جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛
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در صورتی که نظرسنجی و تحقیق و پژوهش در برنامه ریزی مدیران قرار 
نگیرد، طرح هایی که اجرا می شود به شکست منجر خواهد شد.

به گفته وی، نهادینه کردن نظرســنجی و مراجعه بــه افکار عمومی کار 
دشواری است که باید در این خصوص تالش های بیشتری صورت گیرد.

آقاسی با بیان اینکه طرح هایی که در ایسپا انجام شده است در ذیل برنامه 
سه ســاله این مرکز بوده است، یادآور شد: در کشــور مرکز افکارسنجی 
همانند ایسپا نداریم که ویژگی چابک بودن، دانشجو بودن و جوان بودن 

را داشته باشد.
رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران)ایسپا( جهاددانشگاهی افزود: 

عدم ارایه آموزش های الزم از نقاط ضعف شعب ایسپا  می باشد که با برگزاری 
نشست هایی این موضوع را توانسته ایم حل کنیم.

وی خاطرنشــان کرد: در ســال 1395 نیز 2 طرح ملی سنجش سرمایه 
اجتماعی کشور و موج سوم طرح ملی ارزش ها و نگرش های مردم ایران در 

ایسپا اجرا شده است.
یادآور می شود، در چهارمین نشســت یک روزه منطقه ای شعب استانی 
مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران)ایسپا(، استان های هرمزگان، فارس، 
سیستان و بلوچستان، کرمان، سمنان، گلستان، مازندران، خراسان شمالی، 

خراسان جنوبی و خراسان رضوی حضور داشتند.

باید اخالق را از استادانی که به علم خدمت کرده اند بیاموزیم

وزیر بهداشت در مراسم »نکوداشت استاد« جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران:

 

وزیر بهداشت با بیان اینکه بداخالقی ها و بی احترامی ها در تلویزیون 
تدریس، ترویج و تبلیغ می شود، گفت: باید از اساتید و بزرگترهایمان 

و کسانی که به علم خدمت کرده اند، اخالق را بیاموزیم.

به گــزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی بــه نقل از ایســنا، دکتر 
قاضی زاده هاشــمی در پانزدهمین مراســم نکوداشــت روز استادکه 12 
اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم شاگردانی که تربیت کردیم، 

در راه سعادت مردم و کشور از هیچ تالشی فروگذار نکنند.
وی در ادامه با قدردانی از زحمات جهاد دانشگاهی برای برگزاری مراسم 
نکوداشت مقام اســتاد گفت: امیدواریم این کشور همچنان که نیاکان ما 
معدن اخالقیات بودند، بارقه هایی از این جنس را در پیش خود ترسیم کنند.
وزیر بهداشت ادامه داد: متاسفانه بداخالقی ها و بی احترامی ها در تلویزیون 

تدریس، ترویج و تبلیغ می شود.
هاشمی تاکید کرد: خوب است که به بچه ها و دانشجویانمان احترام، ادب و 

اخالق را آموزش دهیم.
وی با بیان اینکه تصور مــا این بود که در جامعه اســالمی پس از انقالب، 
اخالقیات رنگ و بوی بهتری پیدا می کنند، گفت: شاید این بی اخالقی ها 
نتیجه جهانی شدن، تکنولوژی و مسایلی مشابه آن باشد، اما آرزو می کنیم از 
بزرگترهایمان و کسانی که به علم خدمت و همه وجودشان را صرف آبروی 

کشور کرده اند،  احترام و اخالق را بیاموزیم.
وزیر بهداشت در ادامه اظهار کرد: خوب است دانشگاه ها از اساتید فیلم های 
کوتاه تهیه کنند و به نمایش بگذارند تا دانشجویان بیشتر با اخالق و منش 

اساتید آشنا شوند.

دکتر پورعلی:
مراســم »نکوداشت اســتاد« تکریم چراغ های 

روشن جامعه است

معاون فرهنگی جهاد دانشــگاهی گفت: مراسم روز استاد نشانه تعظیم و 
تکریم کسانی است که در امر تعلیم و پژوهش و تحقیق چراغ های روشن 

جامعه ما هستند.
دکتر سعید پورعلی، اظهار کرد: بهترین صحبت در حال حاضر بیان اوصاف 
و ویژگی های کتاب الهی است؛ کتابی که خداوند به واسطه رسول منت نهاد 

و پیامبر اکرم )ص( را به تعلیم این کتاب رسالت داد.
وی افزود: در قرآن در دو آیه، دو اسم اشــاره برای قرآن به کار رفته و همه 
می دانیم یکی از اسامی قرآن »کتاب« است و »کتاب عزیز« و »کتاب حکیم« 

از اوصافی است که برای قرآن به کار رفته است.
دکتر پورعلی اظهار کرد: قرآن از نظر اینکه از مقام بسیار رفیعی نازل شده 
است، بسیار آسمانی و بعید است و از جهت اینکه در دسترس عموم است 

بسیار قریب و نزدیک است.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی تاکید کرد: شکی نیست هر کس به قرآن 
نزدیک شود، مورد رحمت الهی قرار می گیرد و خداوند به او رحم خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: امیدواریم این مراسم که نشانه تعظیم و تکریم کسانی 
است که در امر تربیت، تعلیم و پژوهش و تحقیق چراغ های روشن جامعه 

ما هستند، بتواند گوشه ای از حق و حقوق بزرگ و مکرم اساتید را ادا کند.
در ادامه این مراسم، دکتر علی جعفریان، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران 
اظهار کرد: باید مقام و احترام اساتیدی را که برایمان بی اندازه اهمیت دارند، 
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آیین اختتامیه دومین سوگواره ملی 
میعادگاه عاشورایی دانشجویان، 
بــه همــت معاونــت فرهنگی 
جهاددانشگاهی استان و به میزبانی 
حســینیه اعظم زنجان و با حضور 
چهره های ملی و استانی برگزار و 
از برگزیدگان در بخش های شعر، 
عکس، کلیپ های تصویری و قطعات 

صوتی تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی اســتان زنجان، آیین اختتامیه 
دومین سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان با حضور چهره های 

ملی و استانی برگزار و از برگزیدگان تقدیر شد.
آثار ارسالی به سوگواره میعادگاه عاشــورایی دانشجویان در چهار بخش 
عکس1684 اثر، پادکســت  132 اثر، کلیپ تصویری 184 اثر و در بخش 
شعر 986 اثر به دبیرخانه ارسال شده است که از این تعداد 833 اثر در بخش 
شعر دانشجویان و 153 اثر نیز در بخش شهدای مدافع حرم بود که شعر 
مدافع حرم به عنوان بخش ویژه شعر همایش  برای نخستین بار به سوگواره 

اضافه شده بود.
در بخش شعر، حسن اسحقی مهماندوست از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقیقات و اسماعیل محمدپور از دانشگاه شاهد به صورت مشترک 
اول، محمدرضا سلیمی سفتجانی از دانشگاه آزاد نجف آباد و علی سلیمانی 
از پیام نور تهران جنوب دوم، محمد زارعی تجره از دانشگاه پیام نور دلیجان 
و رضا نیکوکار آقامحله سوم و حســین طاهری از دانشگاه پیام نور زنجان 

شایسته تقدیر شد.
در بخش عکس، یاســر قمی از دانشــگاه آزاد اسالمی شاهرود، محسن 
زارع قونســولکندی از علمی کاربردی خبر اردبیل، رضا عیســی پور از 
علمی کاربردی فرهنگ و هنر اردبیل، محمدرضا میرزایی از دانشــگاه 

گیالن نفرات برگزیده بودند.
در بخش کلیپ های تصویری، پیمان علوی تنها از دانشگاه الغدیر زنجان نفر 

دوم، خسرو صافی قیه بالغی از دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی علوم پایه نفر ســوم 

شدند.
در بخــش قطعــات صوتــی نیــز 
ســیدامیرمحمد ماجدی نیا از دانشگاه 
فنی مهندسی ســمنان و رضا احمدی 
از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم به طور 
مشترک اول، رضا داداشی کمال الدین 
پشته از دانشگاه آزاد تنکابن و ابوالفضل 
عباسی از دانشکده فنی الغدیر زنجان به طور 
مشترک دوم، فایزه ســمیع عادل از علمی کاربردی هنر سپهر اصفهان و 
مهدی کاظمی از دانشگاه هرمزگان به صورت مشترک سوم شدند و پریسا 

حسنی از آموزشکده فنی و حرفه ای قائم زنجان شایسته تقدیر اعالم شد.
دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی نیز پیامی به دومین 
سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان ارسال کرد که در بخشی از 

این پیام آمده است:
 عاشورا دروازه ای از نور اســت. نوری که بارقه ای به امتداد تاریخ دارد و 
آزادی خواهان و ظلم ستیزان را روشنگر طریق نجات است. امام حسین 
)ع( در آغاز حرکت تاریخی و تاریخ ساز خویش فرمودند: اگر کسی جز 
به لقای خدا می اندیشد همراه ما نیاید و فقط آنان که لقاء اهلل موطن شان 
است با ما بیایند. این خطابی به وســعت تاریخ بود. صدای قافله ساالر 
عشق در طول زمان و مکان طنین افکند و کل یوم را عاشورا و کل ارض 

را کربال ساخت. 
فرهنگ اسالمی  ایرانی در برابر عظمت و اعجاز عاشورا طی سال ها به صدها 
بلکه هزاران نماد و نشانه شگفت و شــورانگیز مزین شده و با گذر زمان به 
عنوان یکی از جریان ســازترین حرکت های تاریخ ایران و اســالم اشتهار 

یافته است. 
به اعتقاد ما عاشورا یک آغاز و یک پایان است به اندازه تمام هستی. حتی در 
وجوه علمی و فرهنگی ما نه تنها تمدن اسالمی مدیون فرهنگ عاشورایی 

است که نیل به تمدن نوین اسالمی نیز از این رهگذر حاصل خواهد شد.

دومین سوگواره ملی "میعادگاه عاشورایی دانشجویان" برگزار شد

به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی زنجان؛

یادمان باشد و باید از اساتید پیشکسوت احترام گذاشتن به مقام استاد را 
یاد بگیریم.

وی با اشاره به سابقه دکتر هاشــمی در وزارت بهداشت، اظهار کرد: یکی از 
موفق ترین دوره ها در بهداشت و درمان دوران وزارت دکتر هاشمی بوده است 

که بیش از 35 سال از خدمتشان در حوزه علوم پزشکی می گذرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان با تبریک روز استاد اظهار کرد: 

امیدواریم بتوانیم به خوبی از زحمات و تالش های اساتید قدردانی کنیم.
همچنین در ادامه این مراسم مهدی طبایی، رییس جهاد دانشگاهی علوم 
پزشکی تهران در پانزدهمین مراسم نکوداشت مقام استاد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری پانزدهمین مراسم فرخنده 

نکوداشت استاد هستیم که به مدد دانشجویان در معاونت فرهنگی جهاد 
دانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

وی ادامه داد: قدمت این مراسم به سال 80 برمی گردد که با همت رییس 
وقت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران دکتر مسعود حبیبی پایه گذاری 

شد.
طبایی گفت: این مراسم نمادی است از پاسداشت علم و دانش و پاسداشت 

فرهیختگی و ادب و نمادی از پاسداشت مقام دانشگاه و دانشجو است.
گفتنی است، پانزدهمین مراسم نکوداشــت مقام استاد به همت معاونت 
فرهنگی جهاددانشگاهی واحد علوم پزشــکی تهران  برگزار و از 10 تن از 

اساتید تقدیر شد.
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اولین نشست نمایندگان گروه های 
دانشــجویی محیط زیست و منابع 
طبیعی منطقه 8 کشور )استان های 
اصفهان، یزد، سمنان و چهارمحال و 
بختیاری( به همت معاونت فرهنگی 
جهاددانشــگاهی واحد صنعتی 
اصفهان و با حضور مدیر کل سازمان 
حفاظت محیط زیست استان برگزار 

گردید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، اولین 
نشست نمایندگان گروه های دانشجویی محیط زیست و منابع طبیعی 
منطقه 8 کشور در محل سالن شــهید خرازی اداره کل امور فرهنگی 

دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.
در ابتدای این نشست مهندس مرتضی تیموری، رییس واحد صنعتی 
اصفهان با اشاره به اهمیت حفظ و حراست محیط زیست و منابع طبیعی 
و تقدیر از تمام مسووالن و تشکل های مردم نهادی که در این راستا فعال 
می باشند، فعالیت های دانشجویی را در این زمینه بسیار ارزشمند دانست 
و اظهار کرد: فعالیت های دانشجویی که در زمینه محیط زیست انجام 
می شود فراتر از فعالیت های دیگر می باشد، و قطعا در آینده در شکوفایی 

فکری و معنوی ایشان تاثیر به سزایی خواهد داشت.
مهندس حمید ظهرابی مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان 

اصفهان، دیگر سخنران این نشست بود که با ابراز خوشحالی از 
برگزاری این نشست دانشجویی در اصفهان، از همکاری 

متقابل با گروه های دانشجویی به منظور 
حل چالش ها و معظالت زیست محیطی 

استقبال نمود. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود از 
دانشجویان خواست که محیط زیست را 
ببینند، مطالعه کنند و آن ها را یکپارچه 
در نظر بگیرند. زیرا اگر تاالب گاوخونی 
خشک شود فقط اصفهان متاثر نمی شود 
بلکه همه کشــور از این قضیه آســیب 
خواهد دید، کمــا اینکه آثار تخریب محیط 

زیست در کشور عراق، ایران را هم تحت تاثیر قرار داده است. 
در پایان علی استوار، دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو کانون 
دوستداران محیط زیست)یاران باران( جهاددانشگاهی واحد صنعتی 
اصفهان و نماینده گروه های دانشجویی حامی محیط زیست منطقه 8 
کشور به معرفی گروه های دانشجویی پرداخت و فلسفه وجودی آنها را 
تبیین نمود و به برخی از فعالیت های انجام گرفته این گروه ها در یک 
سال گذشته را بیان کرد و همچنین خواستار حمایت سازمان حفاظت 
محیط زیست از برنامه های دانشجویی در خصوص حفاظت از محیط 

زیست شد.
گفتنی اســت، برگزاری کارگاه »ژنتیک برای حفاظت و عکاسی برای 
حفاظت«توسط دکتر داوود فداکار و ســخنرانی دکتر دادخواه )عضو 
هیات علمی دانشــگاه اصفهان( در مورد پویــش آب و انجام انتخابات 
شــورای منطقه 8 کشــور از دیگر برنامه های انجام شده در این 

نشست یک روزه بود.

برگزاری اولین نشست نمایندگان گروه های دانشجویی محیط 
زیست منطقه 8 کشور در جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

تقدیر از ایسنا و ایکنای ایالم
 در اختتامیه  سومین جشنواره رسانه و نماز استان

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان ایالم، در اختتامیه  سومین جشنواره رسانه و نماز استان ایالم که 16 اسفند ماه و با حضور 
جمعی از اصحاب رسانه، اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد، حجت االسالم و المسلمین محمدنقی لطفی، نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه ایالم، علی محمدنیاکان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، علی چراغی پور، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد استان و فیض اهلل رضایتی، مدیر ستاد اقامه نماز استان ایالم  برگزار شد، از مجید کیان و رضا نجفی به ترتیب از خبرگزاری  دانشجویان 

ایران)ایسنا( منطقه ایالم و خبرگزاری بین المللی قرآن)ایکنا( شعبه ایالم تجلیل گردید.
اقتصاد مقاومتی، نماز اقدام و عمل، نماز و مسایل و آسیب های اجتماعی، نماز و فرهنگ اسالمی و دینی، بُعد فرهنگی نماز، ترویج فرهنگ نماز، 
مسجد و نماز، رسانه و ترویج فرهنگ نماز، نماز و سیاســت، نماز، علم و فناوری، نماز و فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی و بخش آزاد از 

محورهای این جشنواره بود.

اخبار کوتاه
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نشست "فرهنگ دانشگاهی، تضاد 
یا تعامل با خرده فرهنگ های ملی" 

برگزار شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان البرز، 
دکتر محمدامین قانعی راد در نشست تخصصی » فرهنگ 
دانشــگاهی، تضاد یا تعامل با خرده فرهنگ های ملی« که 
18 اســفندماه به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی 
البرز در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، اظهار کرد: واقعیت 
این است محوریت این نشســت آن طورکه باید و شاید در 
حوزه مطالعات دانشــگاهی به بحث گذاشته نشده  همین 
امر باعث می شود سواالت بی جواب بسیاری در این حوزه 

مطرح باشد.
عضو هیــات علمی مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشــور 
خاطرنشان کرد: در تالش هســتیم در این نشست بتوانیم به 
برخی از این ابهامات از جمله واقعیت دانشگاه، مفهوم دانشگاه 

و رابطه دانشگاه با قومیت ها پاسخ دهیم.
قانعی راد افزود: برای روشن کردن این ابهامات در مرحله اول 
باید بدانیم  واقعیت دانشــگاه با مفهوم  آن تفاوت های اساسی 

دارد.
وی در پایان گفت: بر خالف دوران مدرن که اخالقیات علمی در 
تقابل با قومیت گرایی قرار داشت، در دوران پسامدرن، فرهنگ 
دانشــگاهی و اخالقیات علمی با خــرده فرهنگ های ملی و 

قومیت ها به صورت کامل در تعامل است.

برتری خبرنگار و عکاس ایسنای 
آذربایجان شرقی در سومین 

جشنواره استانی مطبوعات و 
خبرگزاری ها 

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی آذربایجان 
شرقی، سومین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های 
خبری استان آذربایجان شرقی با حضور استاندار، مدیر کل ارشاد 
استان و جمعی از مسووالن استانی و اصحاب رسانه با معرفی 
نفرات برتر در بخش های مختلف جشنواره به کار خود پایان داد. 
1250 اثر از 552 نفر به این جشنواره ارسال شده بود که داوران 

بعد از بررسی آثار برتر را معرفی کردند. 
زهرا حیدری آزاد، خبرنگار ایســنا با گــزارش گل اعتیاد آور 
نیست! رتبه دوم بخش گزارش و امیر صادقی، عکاس ایسنا با 
تصاویری از دریاچه ارومیه رتبه سوم بخش عکس خبری این 

جشنواره را کسب کردند. 
این جشنواره در بخش های حرفه ای شامل سرمقاله، یادداشت 
و عکس خبری، گرافیک و صفحه آرایــی، تیتر، خبر، گزارش، 
مصاحبه، طنز و کاریکاتور، بخش ویژه شــامل شــعار ســال 
»اقتصاد مقاومتی« و احیای دریاچه ارومیه و نقش مطبوعات، 
خبرگزاری هــا و پایگاه های خبــری در تحقق آن هــا، روابط 
عمومی های رســانه محــور و بخش جنبی بــا موضوع »ارس 

بسترساز توسعه منطقه« برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، در سی  ونهمین جلسه 
شوراي نظارت و گسترش تشــکیالت فرهنگي، مرکز فرهنگ و 
فناوری های نوین رسانه جهاددانشــگاهی واحد زنجان موفق به 

دریافت موافقت قطعی شد.
دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگي جهاددانشگاهي و نایب رییس 
شورای نظارت و گسترش تشکیالت فرهنگی، هدف از تأسیس این 
مرکز را تاکید بر فرهنگ سازی اسالمی و درونی نمودن ارزش ها و 
هنجارهای اصیل ایرانی اسالمی، گسترش طرح های کاربردی و 
تخصصی فرهنگی به منظور به کارگیری نتایج و درونی ســاختن 
آن ها و گسترش روحیه خودباوری و خوداتکایی در بین دانشجویان 
دانست و گفت: این مرکز توانسته با بهره گیری از نیروهای مستعد، 

توانا و بومی استان، در حوزه پویانمایی و انیمیشن در بین واحدها و 
منطقه جایگاه خود را تثبیت کند.

وی همچنین از جمله خدمات قابل ارایه توسط این مرکز را، طراحی 
و تدوین تمامی مراحل انیمیشن، پویانمایی، بازی های رایانه ای و 
سایر تولیدات فضای مجازی دانست و گفت: این مرکز ذیل معاونت 
فرهنگی جهاددانشگاهی استان زنجان در دانشگاه زنجان فعالیت 

می کند.
نایب رییس شورای نظارت و گسترش تشکیالت فرهنگی در ادامه 
گفت: این مرکز در سال 1391 موافقت اصولی خود را دریافت کرد 
و با ارایه کارنامه قابل قبولی از عملکرد خود، در این شورا موفق به 

دریافت موافقت قطعی گردید.

اعطای موافقت قطعی به مرکز فرهنگ و فناوری های نوین رسانه 
جهاددانشگاهی زنجان 
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در راستای جشنواره زاینده رود؛ 
برنامه »آن گاه داستان«در حوضخانه 

قلمستان اصفهان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، دبیر 
علمی این جشنواره گفت: برنامه »آن گاه داستان«  10 اسفند، به 
همت مرکز آفرینش های ادبی قلمستان و سازمان دانشجویان 
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در راستای جشنواره سراسری 
دانشجویی داســتان کوتاه زاینده رود، در حوضخانه قلمستان 

برگزار شد.
سیاوش گلشیری ادامه داد: برگزاری چنین کارگاه هایی قبل 
و در حین برگزاری جشنواره داستان کوتاه زاینده رود  ادامه 

خواهد داشت.
وی افزود: در این برنامه که مشترک با مرکز آفرینش های ادبی 
قلمستان برگزار شد، کیهان خانجانی داستان نویس و مدرس 
درباره ویژگی های داستان کوتاه، وحدت تأثیر و تفاوت هایش 

با داستان بلند به سخنرانی پرداخت. 

به همت جهاددانشگاهی واحد همدان؛

 همایش " فاطمه و مهدویت " 
برگزار شد

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی واحد همدان، 
حجت االسالم والمســلمین محمد اکبری معاون پژوهش و 
فناوری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در همایش »فاطمه 
و مهدویت« با موضوع وظایف منتظران در عصر انتظار که به 
همت جهاددانشگاهی واحد همدان 15 اسفندماه برگزار شد، 
اظهار کرد: همه انسان ها به معارف، تربیت، هدایت، عنایت و 
رحمت، والیت و شفاعت حضرت زهرا)س( هم در این دنیا، هم 
در آخرت، زندگی فردی، اجتماعی و شناخت دین و آموزه های 

آن به شدت نیاز دارند.
وی ادامه داد: حضرت زهرا)س( در میان همه انبیاء مرسلین و 
اولیاء و معصومین)ع( نقش برجسته و بی بدیلی دارد به گونه ای 
که پیامبر خاتم)ص( می فرمایند »من بــه فاطمه نیاز دارم و 

مشاهده می کنیم که کنیه حضرت زهرا)س( ام ابیها است.« 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی گیالن، در نشست مشترک 
سردار عبداهلل پور فرمانده ســپاه قدس گیالن با معاونان فرهنگی 
دستگاه ها و دانشگاه های استان که در برگزاری کنگره  ملی هشت 
هزار شهید اســتان گیالن مشارکت داشــتند، از معاونت فرهنگی 

جهاددانشگاهی گیالن تجلیل و قدردانی شد.
برگزاری جشنواره ادبی نور، مناظره های دانشجویی و کرسی های 
تالوت و تدبر در دانشگاه ها توسط جهاددانشگاهی از جمله برنامه های 
شاخص این نهاد در راستای برگزاری کنگره ملی هشت هزار شهید 

گیالن بوده است.

همچنین عالوه بر انعکاس اخبار کنگره ملی هشت هزار شهید گیالن 
توسط خبرگزاری های ایسنا و ایکنا، مســوولیت »کمیته رسانه ای و 
طراحی و تدوین پوستر« تمام برنامه های اجرایی کمیته دانشگاهیان 
کنگره ملی هشت هزار شهید گیالن برعهده جهاددانشگاهی گیالن بود.

گفتنی است در سال 95، اولین کنگره هشــت هزار شهید گیالن 
در قالب چهار اجالسیه شــهدای فرهنگی، بانوان شهید، اجالسیه 
ایثارگران و اجالسیه پایانی با ســخنرانی آیت اهلل نوری همدانی از 
مراجع عظام تقلید و سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی در رشت برگزار شد.

تقدیر فرمانده سپاه قدس گیالن از معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی، 
همایش »پیش درآمدی براولین همایش نقش حقوق در اقتصاد مقاومتی 
و مبارزه با مفاسداقتصادی« با حضور اساتید، دانشجویان و فعاالن حوزه 
ی اقتصادی استان آذربایجان شرقی 14 اسفندماه در سالن عالمه جعفری 

دانشگاه پیام نور تبریز برگزار شد. 
سید محمد تقی علوی رییس همایش در این آیین اظهار کرد: این مراسم 
پیش در آمدی بر اولین همایش ملی نقش حقــوق در اقتصاد مقاومتی 
است که اردیبهشت ماه سال 96 به همت سازمان جهاددانشگاهی استان 
و با همکاری دانشــگاه های تبریز و پیام نور تبریز، دانشگاه شهید مدنی 

آذربایجان، دانشگاه آزاد تبریز برگزار می شود.

علوی خاطرنشان کرد: همایش ملی نقش حقوق در اقتصاد مقاومتی به دنبال 
آن است که نقش علم حقوق و تاثیر حقوق در مبارزه با مفاسد اقتصادی را 

مورد مباحثه قرار داده و نظریات جامعی را در این راستا ارایه دهد.
در ادامــه جعفــر محســنی سرپرســت ســازمان جهاد دانشــگاهی 
آذربایجان شــرقی گفت: تحریم ها نشــان دهنده ی این است که عده ای 
مخالف شکوفایی کشور ما هســتند و می خواهند با راه های مختلف سد 
پیشرفت های ما شوند؛ در این راستا نیز تنها راه مقابله با تحریم های دشمن، 
اتکا به نیروی داخلی و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است، ما اگر اعتقاد 
داشته باشیم که »می توانیم« قطعا خواهیم توانست و در مقابل دشمنان 

ما نیز به زانو خواهند افتاد.

همایش "پیش درآمدی بر اولین همایش نقش حقوق در اقتصاد مقاومتی و مبارزه با 
مفاسد اقتصادی"برگزار شد
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دو کتاب در دانشگاه اراک
رونمایی شد 

به گزارش اداره روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، 
به همت معاونت فرهنگی این واحد طی مراسمی کتاب »تاریخ 
شفاهی فعالیت های قرآنی شهر اراک« و کتاب صوتی »کلیله 

و دمنه« در دانشگاه اراک رونمایی شد.
معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی اســتان مرکزی در این 
مراســم گفت: در این کتاب 290 صفحــه ای فعالیت های 
قرآنی، پیشکسوتان، استادان بنام و فعاالن قرآنی شهرستان 
اراک از قبل از انقالب تاکنون در شهرســتان اراک با کمک 
خبرگزاری ایکنا مرکزی شناســایی و معرفی شــده اند که 
منبع موثقی در زمینه فعالیت های قرآنی شهرســتان اراک 

محسوب می شود.
منصوری از اساتید و فعاالن فرهنگی دانشگاه اراک نیز گفت: 
براساس مستندات به دست آمده تدوین کتاب تاریخ شفاهی 
فعالیت های قرآنی شــهر اراک اولین پژوهش تاریخ شفاهی 
قرآنی در کشور است. این اتفاق به عنوان یک پایلوت در کشور 
انجام شد و در صورت موفقیت آمیز بودن آن در سطح کشور 

اجرایی خواهد شد.
گفتنی اســت،  اولین کتاب صوتی متشــکل از داستان های 
کلیله و دمنه نیز توسط دانشجویان کانون کتاب و کتابخوانی 
دانشگاه اراک نیز در این مراسم رونمایی و از دانشجویان تقدیر 

به عمل آمد.

تقدیر از منتخبان مسابقه کتابخوانی 
"جرعه های ناب اندیشه" 

چهارمحال و بختیاری 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختياري، 
ریيس جهاددانشگاهي استان از شــرکت بيش از 400 نفر در 
مسابقه کتابخواني جرعه هاي ناب انديشه خبر داد و افزود: از هر 
دانشگاه نفرات اول تا سوم که مجموعا 21 دانشجو بودند حایز 

دريافت هديه اين مسابقات شدند.
وحيد خليلي 18 اســفندماه در ويژه برنامه تقدير از منتخبان 
مســابقه کتابخواني »جرعه هاي ناب انديشه« با اشاره به اينکه 
عدم شناخت کافي و پايين بودن سطح مطالبه گري مردم استان 
از جهاددانشگاهي از مهم ترين مشــکالت اين مجموعه است، 
گفت: این واحد به خصوص در حوزه پژوهشي در ابتداي راه است.

وي نداشــتن فضاي فيزيکي مناســب را از ديگر مشــکالت 
جهاددانشگاهي طي سال هاي فعاليت اين نهاد دانست و افزود: 
خدا را شاکر هستيم که با عنايت الهي و حمايت هاي دفترمرکزي 
جهاددانشگاهي و مسووالن اســتاني توانستيم در سال جاري 

مجتمع آموزشي تحقيقاتي جهاددانشگاهي را افتتاح کنيم.
ریيس جهاددانشگاهي بر انجام فعاليت هاي فرهنگي بر اساس 
نياز روز اســتان تأکيد کرد و گفت: جمع آوري سخنراني هاي 
طرح تربيت مباني اعتقادي و شبهه زاديي ديني که تابستان در 
استان برگزار شده بود را تحت مسابقه اي با عنوان جرعه هاي ناب 

انديشه به دانشجويان استان ارایه داديم.

خبرنگار حوزه مد و لباس خبرگزاری 
ایکنا تقدیر شد 

به گــزارش روابــط عمومی ســازمان فعالیت هــای قرآنی 
دانشــگاهیان کشــور، آیین اختتامیه ششــمین جشنواره 
بین المللی مد و لباس فجر 21 اسفندماه با معرفی و تجلیل از 

برگزیدگان خود برگزار شد.
این مراســم با حضور صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی و حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس 
برگزار شد و پنج هزار و 300 اثر، 550 اثر به نمایش در آمد و از 

110 اثر برتر تجلیل گردید.
پایان بخش این مراسم معرفی و اهدای جوایز و طاووس طالیی 
به برگزیدگان جشنواره مد و لباس فجر بود که از زهرا ایرجی، 
خبرنگار حوزه مد و لباس خبرگزاری ایکنا به عنوان برگزیده 

بخش خبر، مصاحبه و گزارش تجلیل به عمل آمد. 

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی همدان برگزار کرد:

مسابقه کتابخوانی "زنی از تبار الوند" 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، فاطمه 
عزیزی هرمز مدیر فرهنگی جهاددانشگاهی استان همدان از 
برگزاری مسابقه کتابخوانی »زنی از تبار الوند« با حضور بیش 
از هزار و 500 نفر از دانشجویان دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی 

و مراکز علمی کاربردی استان خبر داد.
این مسابقه با هدف شناخت هرچه بیشتر نسل جوان به ویژه 
دانشــجویان با شــخصیت انقالبی و ترویج فرهنگ کتاب و 
کتابخوانی درسطح دانشــگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز 

علمی کاربردی استان همدان برگزار شد.
وی عنوان کــرد: کتاب »زنی از تبار الوند« روایتی داســتانی 
از خاطرات »مرضیه حدیدچی« از مبــارزان انقالبی و اولین 
فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان به قلم مونا اسکندری 

و انتشارات چنار است.
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استاندار آذربایجان غربی از معاون 
فرهنگی جهاددانشگاهی استان 

تقدیر کرد
به گزارش روابط عمومی واحد جهاددانشگاهی آذربایجان غربی، 
استاندار آذربایجان غربی از امین رستم زاده معاون فرهنگی 
جهاددانشگاهی استان به عنوان، سرپرست خبرگزاری های 
جهاددانشگاهی و مدیر فعال رسانه ای استان در حوزه حقوق 
شهروندی و یکی از 6 فعال رسانه ای در همایش رسانه  و حقوق 
شهروندی که 23 اسفندماه در اســتانداری آذربایجان غربی 

برگزار شد تقدیر کرد.
سعادت استاندار آذربایجان غربی در این همایش که با حضور 
اساتید و مسووالن و فعاالن رسانه ای کشوری و استانی از جمله 
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ای وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی برگزار شد از امین رستم زاده  با اهداء جایزه و 

تندیس تقدیر بعمل آورد.

رونمایی از کتاب "گنجینه 313 
دانشجوی شهید استان خوزستان"

بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی 
خوزستان،کتاب گنجینه 313 دانشجوی شهید خوزستان در 
حاشیه دومین کنگره شهدای دانشجوی خوزستان رونمایی 

شد.
این کتاب در دومین کنگره شــهدای دانشــجوی اســتان 
خوزســتان در جوار یادمان شــهدای گمنام دانشگاه شهید 

چمران اهواز، رونمایی شد.
این کتاب دارای اطالعاتی درباره شهدای دانشجو و شهدای 

مدافع حرم استان خوزستان است.

 معاون مرکز مطالعات میان رشته ای خبر داد:

تصویب و اجرای 11 طرح در شش 
ماهه اول سال جاری

به گــزارش روابــط عمومی ســازمان فعالیت هــای قرآنی 
دانشگاهیان کشور، معاون مرکز مطالعات میان رشته ای این 
سازمان از تدوین و انجام 11 طرح در سه گروه قرآن و سالمت، 
قــرآن و علوم تربیتی و قرآن و مســایل اجتماعــی در مرکز 
مطالعات میان رشته ای سازمان فعالیت های قرآنی در 6 ماه 

اول سال جاری خبر داد.
زهرا نقی زاده در زمینه تدوین و چــاپ مقاالت در طی 6 ماه 
سال جاری چنین گفت: در سال 96 ، 7 مقاله علمی- پژوهشی 

توسط محققان و کارشناسان این مرکز تدوین شد.
وی با معرفی مجله علمی-تخصصی مطالعات میان رشته ای 
قرآن کریم، بیان کرد: در 6 ماه اول سال 96 ، 2 شماره از مجله 
با مقاالتی در زمینه مطالعات میان رشته ای قرآن کریم منتشر 

خواهد شد. 

همزمان با عید سعید مبعث و با حضور مدیران 

جهاددانشگاهی؛ 

فعالیت دفتر خبرگزاری 
دانشجویان ایران )ایسنا( در 

دانشگاه تهران آغاز شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایســنا، 
همزمان با شب مبعث پیامبر گرامی اسالم، به همت سازمان 
جهاددانشــگاهی تهران دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران 

)ایسنا( در دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.
در مراســمی که بــه این منظور بــا حضور رییس ســازمان 
جهاددانشــگاهی تهران، معاون فرهنگی دانشــگاه تهران، 
مدیرکل حــوزه ریاســت و روابط عمومی دانشــگاه تهران و 
مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران برگزار گردید، بر نقش 
و جایگاه این دفتر در انتشــار اخبار امیدبخش علمی دانشگاه 

تهران تاکید شد.

)ASPA( عضویت پارک علم و فناوری البرز در انجمن پارک های علمی آسیایی
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز،  در دوازدهمین نشست مدیران انجمن پارک های علمی آسیایی )ASPA( که 19 اردیبهشت ماه برگزار 

شد، پارک علم و فناوری البرز به مدت یکسال به عضویت این انجمن درآمد.
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کتاب »محاط در محیط« اثر برگزیده جشنواره جایزه کتاب سال ابن سینا شد
به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران، در مراسم تجليل از برگزيده هاي دومين جشنواره کتاب سال دانشگاه آزاد اسالمي 
)ابن سينا( در بخش علوم انساني و اجتماعي، کتاب »محاط در محيط« تأليف عليرضا بندرآباد و آزاده شاهچراغي که توسط انتشارات سازمان 

جهاددانشگاهي تهران منتشر گرديده، به عنوان اثر برگزيده شناخته شد. 

به همت انتشارات سازمان جهاددانشگاهی  

تهران؛ 

کتاب "دانستنی های کاربردی 
بیمه تامین اجتماعی"

 منتشر شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران، 
کتاب »دانستنی های کاربردی بیمه تامین اجتماعی« 
عنوان کتابی است که به کوشش هادی ابراهیمی، مریم 
صافی و علی اصغر یوسفی نیا در هفت فصل گردآوری 
و تدوین و توسط انتشارات ســازمان جهاددانشگاهی 

دانشگاه تهران چاپ شده است.
کتاب حاضر مشــتمل بر  قوانین، بخشــنامه ها و آیین 
نامه های مرتبط با بیمه تامین اجتماعی می باشــد و در 
هفت فصل گردآوری و تدوین و توسط انتشارات سازمان 

جهاددانشگاهی تهران به چاپ رسیده است.
از مزایای این کتاب تلفیق قانون، بخشنامه و آیین نامه در 
کنار یکدیگر است که مشکالت یافتن و به خاطر سپاری 
قوانین و مقررات و دشواری یافتن پاسخ سریع به سواالت 

مربوطه را در بین منابع اصلی آن کاهش می دهد.

کتاب »مجلس قانونگذاری و 
توسعه سیاسی ایران«  منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز، کتاب »مجلس 
قانونگذاری و توسعه سیاسی ایران« تالیف علی محمد شریفی 

از سوی مرکز انتشارات جهاددانشگاهی استان منتشر شد.
کتاب حاضر دارای شش فصل اســت و بخش هایی از جمله؛ 
»مفهوم قانون«، »دیدگاه های نظری قانون«، »مفهوم توسعه 
سیاســی«، »دیدگاه های نظری توســعه نظری«، »مجلس 
قانونگذاری کشورها در توسعه سیاسی« و »مجلس جایگاهی 

برای توسعه سیاسی« است.
در مقدمه این کتاب آمده است: توسعه سیاسی مفهومی است 
که در پی تحوالت پــس از جنگ جهانی دوم با اســتقالل 
کشورهای تحت استعمار از یک سو و نیز تهدیدات نظام های 
سوسیالیستی برای جهان سرمایه داری غربی در خالل جنگ 
سرد از سوی دیگر، توســط جامعه شناسان و نظریه پردازان 
غربی و به ویژه نظریه پــردازان آمریکایی، به منظور ارایه راه 
حلی برای کشــورهای تازه اســتقالل یافته و عقب مانده به 

منظور تغییر دگرگونی مطرح گردید.
توسعه سیاســی به معنی آرامش سیاســی، ارتقای ظرفیت 

سیاسی، رواج منطقی در عرصه مسایل سیاسی است.

انتشــــــار

چاپ کتاب "مبانی مهندسی نیوماتیک و هیدرولیک" توسط جهاددانشگاهی قزوین
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، کتاب »مبانی مهندســی نیوماتیک و هیدرولیک« توسط دکتر جهان تقی زاده عضو عیأت 

علمی دانشگاه صنعتی قم تالیف و به همت انتشارات این واحد در 150 صفحه منتشر گردیده است.



   76

پیام جهـاد | شماره 161
w w w . a c e c r . a c . i r

فرهنگـــــی

به همت انتشارات جهاددانشگاهی اردبیل؛

دو عنوان کتاب در حوزه کشاورزی و 
محیط زیست منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان اردبیل، کتاب 
»مدیریت راهبردی محیط زیست شهری و منطقه ای« تالیف 
دکتر مژگان زعیم دار، عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد تهران 
شمال، دکتر سارا اوحدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دماوند 
و دکتر غزالــه ربانی ابوالفضلی، دانــش آموخته برنامه ریزی 
شهری در 174 صفحه یکی از این عناوین است که در 11 فصل 

جمع بندی شده است .
»تاکســونومی و بیولوژی مقایســه ای زنبوران عسل جهان و 
ایران« دومین کتاب منتشره در جهاددانشگاهی اردبیل است 
که توسط مهندس تقی قاسمی خادمی، دانش آموخته رشته 
سیستماتیک جانوری از دانشگاه شهید بهشتی تهران و عضو 
جهاددانشگاهی اســتان اردبیل در 9 فصل و 400 صفحه به 

رشته تحریر درآمده است.
شرح ويژگي ها و جايگاه تاكسونوميكي زنبوران عسل با استناد 
بر مباحث علم بيوسيستماتيك جانوري، مطالعه مقايسه اِي 
جامع درباره  بيولوژي 9 گونه زنبورعسل براي اولين بار در ايران، 
ارایه  بروزترين و آخرين تحقيقات در رابطه با زنبوران عســل 
جهان و ايران و مطالعه تاريخچه پژوهش ها درباره  زنبوران عسل 
ايران و شرح تكنيك هاي مطالعات آزمايشگاهي از خصوصیات 

منحصر به فرد این کتاب می باشد.

انتشار کتاب "خط مشی گذاری در 
دولت اسالمی" در جهاددانشگاهی 

اردبیل 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی استان اردبیل، به 
همت انتشارات این واحد کتاب »خط  مشی گذاری در دولت 

اسالمی« در 320 صفحه و هزار نسخه منتشر شد.
این کتاب به همت دکتر حســین رحیمی کلــور عضو هیات 
علمی دانشــگاه محقــق اردبیلــی و مهران محمــدی عضو 
جهاددانشگاهی اســتان اردبیل و براســاس آخرین یافته ها، 
استفاده از تجارب چندین ساله حضور در کالس های درس و 
مجالس سخنرانی و مطالعات گسترده مولفان تالیف گردیده و 
تالش شده است تا فقدان کتابی جامع در خصوص خط مشی 
گذاری اسالمی برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت را تا 

حدودی برطرف نماید.
کتاب خط مشی گذاری در دولت اســالمی در چهارده فصل 
مجزا گردآوری شده است و بنیان های ارزشیابی خط مشی های 
عمومی در پرتو معرفت علوی، نهج البالغه و مبانی خط مشی 
گذاری در حکومت، نقدی بر بازآفرینی حکومت، روند اجماع 
نظرها درباره دولت و حکومت، رصد روندهای نظری نوین در 
اداره دولت و حکومت، عرصه اقتصادی حکومت، عرصه سیاسی 
اقدام حکومت، عرصه فرهنگی اقدام حکومت، مفهوم پردازی 
از عدالت و مسوولیت حکومت، فصول و مباحث مهم کتاب را 

شامل می شود.

کتاب مجموعه مقاالت نخستین دوره سلسله نشست های چشم انداز صنعت 
گردشگری در ایران منتشر شد

به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران)ISTTA(، در راستای ساماندهی نظرات نخبگان برای بررسی ابعاد و آثار 
مختلف حوزه ی گردشگری کتاب مجموعه مقاالت نخستين دوره سلسله نشست هاي چشم انداز صنعت گردشگري در ایران از سوی این مرکز منتشر شد.

مرکز گردشگری علمی-  فرهنگی دانشجویان ایران به منظور شناختن و شناساندن فرهنگ و تمدن ایران به دانشگاهیان کشور و در راستاي ساماندهی 
نظرات نخبگان حوزه ی گردشگري با توجه به شرايط كنوني كشــور كه اقتدار ملی و آرامش اجتماعی زمينه را براي شكوفايي ظرفیت های فراوان 

گردشگری فراهم کرده، سلسله نشست هاي تخصصي را براي بررسي ابعاد و آثار مختلف گردشگري طراحي كرده است.
این کتاب به اهتمام دکتر سعید پورعلی و رحیم یعقوب زاده با انتشار آثاری از دکتر پرویز کردوانی، دكتر نعمت اهلل فاضلي، ايرج افشار سيستاني، دکتر 
شهرود امیرانتخابی، دکتر محمدتقي رهنمايي، دكتر ابراهیم حاجیانی، رحيم يعقوب زاده، دكتر سيدسعيد هاشمی، دكتر نصراهلل پورمحمدي املشي، 
دكتر منوچهر جهانيان، دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی، دكتر کرامت اهلل زیاری، دكتر حمید عامریان، عادل تقوي، علی اصغر هدایتی، راحله قنبری، 

آرش نورآقايي و صدرا عمویی به چاپ رسیده است.
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انتشار کتاب "حقوق معماری" 

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، 
کتاب »حقوق معماری« تألیف هانیه اخوت توسط سازمان 

انتشارات جهاددانشگاهی به چاپ رسید.
 کتاب حاضر با هدف بررســی قوانیــن حقوقی در معماری 
تنظیم شده و بر این اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی 
و معماری و نیز مقررات ملی ســاختمان را مد نظر قرار داده 
اســت. عالوه بر این اصطالحات و مفاهیم حقوقی مهمی که 
در ساخت و ساز مورد اســتفاده قرار می گیرد، شناسایی و 

تعریف شده است.
براین اســاس کتاب حاضر با توجه به فقدان منابع علمی در 
حوزه حقوق معماری تنظیم شده و با توجه به اینکه در برنامه 
شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم یکی از دروس اختیاری 
در کارشناسی و نیز کارشناسی ارشد معماری، درس حقوق 

معماری به ارزش 2 واحد تعیین شده است.

کتاب "امارات متحده عربی" 
چاپ شد

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، 
کتاب »امــارات متحده عربــی« تازه ترین اثــر از مجموعه 
کتاب های کشورهای اسالمی توسط این سازمان و موسسه 

آینده پژوهی جهان اسالم چاپ شد.
در این کتاب به بررســی موقعیــت جغرافیایی و جمعیتی، 
بررسی اقتصادی، شــیوه حکومت و سیاست های داخلی و 
خارجی، بررسی نظامی، برآورد اجتماعی، آموزشی و فرهنگی، 
صنعت گردشــگری و همچنین تحلیل وضعیت سیاســی، 

اقتصادی و نظامی پرداخته شده است.
این کتاب تألیف دکتر سید حمزه صفوی می باشد.

کتاب "مروری بر پلیمرهای رسانا" منتشر شد
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، کتاب »مروری 
بر پلیمرهای رسانا« به همت مهندس محمدمهدی سراجی و دکتر جمال 
داورپناه از اعضای پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاددانشگاهی خوزستان 
و دکتر عرب پور از دانشــگاه تربیت مدرس تالیف و از ســوی انتشارات 

پژوهندگان راه دانش در یک هزار نسخه به چاپ رسیده است.
این کتاب به بررسی مبانی رسانایی پلیمرهای رسانا و کاربردهای این 
مواد در زمینه سلول های خورشیدی، حسگرها و دیودهای گسیل نور 

پلیمری می پردازد.

کتاب "جامعه پذیری دانشگاهی" 
منتشر شد

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، 
کتاب »جامعه پذیری دانشگاهی« تألیف مهناز اخوان تفتی و 
محبوبه السادات کدخدایی توسط این سازمان به چاپ رسید.

محتوای این کتــاب، تجربی کاربردی اســت و بر پایه اصول 
روان شناسی تربیتی)آموزشی( و با الهام از یک الگوی راهبردی 
شش قسمتی)ســنتروک و هالونن]1[، 2010( تدوین شده 
است. این الگو، شش راهبرد اصلی موفقیت دانشگاهی را معرفی 
کرده و در تمام گفتار های کتاب، آن را یادآوری و دنبال می کند. 
هر گفتار از کتاب که به آموزش راهبرد ویژه ای می پردازد، با 
»خودشناسی«مربوط به راهبرد مورد نظر شروع می شود و با 

»در مسیر آینده ای روشن« پایان می یابد.
عالوه بر این در پایان هر گفتار، خــود ارزیابی های مربوط به 
مهارت مورد نظر وجود دارد که دانشجو می تواند با پاسخگویی 
به آنها به ارزیابی خود بپردازد. این مهارت ها به دانشجو کمک 
می کند با تمرکز بــر موفقیت در دانشــگاه، کیفیت زندگی 
تحصیلی و دانشگاهی خود را بهبود داده و بتواند بر اساس آن 

آینده ای روشن برای خود تصورکند.

انتشار کتاب 
»مدیریت انرژی بیوسیستم«

 توسط جهاددانشگاهی اردبیل 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی اردبیل، به همت 
انتشارات جهاددانشگاهی این استان، کتاب تخصصی »مدیریت 
انرژی بیوسیستم« تألیف دکتر ســیامک غریبی اصل، عضو 
هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد اردبيل در 120 صفحه منتشر 

شد.
این کتاب برای اولین بار به زبان فارسی منتشر و در آن تالش 
شده موضوع انرژی های زیستی را به صورت علمی و عملی مورد 
بحث قرار گیرد ضمن اینکه در زبان انگلیسی نیز کتابی با چنین 

فرمت و فصل بندی تدوین نشده است.
در این کتاب بهره وری انرژی، اصول و روش های ممیزی انرژی 
و بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های انرژی مورد بحث 

قرار گرفته است.
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کتاب "پیش درآمدی بر مدیریت 
راهبردی در محیط زیست" در 

جهاددانشگاهی اردبیل منتشر شد

به گزارش روابط  عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، 
به همت انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل کتاب »پیش 
درآمدی بر مدیریت راهبردی در محیط زیســت« در 200 

صفحه و یک هزار تیراژ منتشر شد.
این کتاب بــه همت دکتر مــژگان زعیــم دار، دکتر کتایون 
ورشوساز، دکتر الهه کول آبادی و دکتر پریا حجتی از اعضای 
هیات علمی دانشگاه های آزاد اسالمی واحد تهران شمال و اهواز 
در 6 فصل تالیف شده است و می تواند مورد استفاده دانشجویان 

رشته های محیط زیست و برنامه ریزی شهری قرار  گیرد.
در این کتاب انواع مدل های فرآینــد مدیریت و برنامه ریزی 

راهبردی معرفی شده است.

انتشار کتاب "اسپرم از دیدگاه ژنتیک و 
اپی ژنتیک" در جهاددانشگاهی اردبیل

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، 
به همت انتشارات این واحد، کتاب »اسپرم از دیدگاه ژنتیک و 
اپی ژنتیک« در 184 صفحه و یک هزار تیراژ در حوزه ناباروری 

مردان منتشر شد.
این کتاب به همت دکتر حسین واثقی دودران، مرضیه عطشان 
و دکتر حسین دقیق کیا، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز تالیف 
شده است و می تواند مورد استفاده دانشجویان زیست شناسی، 

بیولوژی، علوم تشریحی، دامپزشکی و علوم دامی قرار گیرد.
در تحریر کتاب از تحقیقات به روز علمی و پژوهشی در زمینه 
ART استفاده شــده و دارای ماهیت میان رشــته ای و توان 

استنادی باال می باشد و بعد از توضیح کوتاه در رابطه با مباحث 
تکوینی و نقش میکروارنا در نابــاروری، به معرفی روش های 

نوین ارزیابی عملکردی اسپرم پرداخته است.

از سوی جهاددانشگاهی واحد استان البرز؛ 

کتاب »علوم اعصاب تربیتی«  منتشرشد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان البرز، 
کتاب»علوم اعصــاب تربیتی« با ترجمــه ی دكتر محمد 
حسين عبداللهي، دكتر زينب صادقي و دكتر رضا محتشمي 
از سوی مرکز انتشــارات جهاددانشگاهی واحد استان البرز 

منتشر شد.
در پیشگفتار کتاب آمده است؛ هدف از نگارش اين مجموعه 
كتاب ها توســعه مباحثاتي با محوريت فلسفه تربيت است 
كه اين امر از طريــق ادغام مطالعاتي كــه در زمينه هايي 
نظير هنر و علوم و همچنين مربيان حرفه اي انجام شده اند، 

امكان پذير است.
اين نسخه ويژه با عنوان علوم اعصاب تربيتي توسط كاترين 
پاتن و استفن كمپل در چهارده فصل ويراستاري شده است.

کتاب "مدیریت ارتباط با مشتری از تئوری تا عمل" منتشر شد
به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب »مدیریت ارتباط با مشتری از تئوری تا عمل« تالیف مهیا کاوه و علیرضا آل 

آقا تازه ترین اثر این سازمان به چاپ رسید.
تازه ترین اثر این سازمان به مسایل کاربردی در خصوص مفاهیم بنیادی مدیریت ارتباط با مشتریان و همچنین راهکارهای علمی و عملی مدیریت، 
تعریف ارتباط با مشتریان، انواع مدل های مدیریتی مشتریان، ساختمان دپارتمان های بازاریابی، ایجاد رضایتمندی و وفاداری در مشتریان و نحوه ی 
ایجاد باشگاه های هواداری مشتریان، مدل های کالسیک سیستم ارتباط با مشتری و آشنایی با نرم افزار ماکروسافت داینامیک پرداخته شده است.

انتشار کتاب "مربی گری رویکردی اثر 
بخش در مدیریت منابع انسانی"

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، 
کتاب »مربی گــری رویکردی اثر بخــش در مدیریت منابع 
انسانی« توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی منتشر شد.

این کتاب در چهار فصل و با موضوعات تعاریف، خاستگاه و مبانی 
نظری، اهمیت و نتایج مربی گری، مربی گری رویکردی نوین در  
یادگیری  سازمانی، مربی گری الگویی متمایز از رهبری و انگیزش و 
سازمان مربی گرا طرحی برای تعالی  سازمانی تدوین گردیده است.

گفتنی اســت، مطالعه این کتــاب برای دانــش آموختگان  
مدیریت، محققان و مدیران برای کنترل و مدیریت نیروی های 

انسانی و افزایش بهره وری منابع انسان توصیه گردیده است.
این کتاب توسط ســید مهدی الوانی و عبدالصمد خدامی به 

چاپ رسیده است.
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فرهنگـــــی

جهاددانشگاهی نهادی است عمومی و غیردولتی زیرنظر شورای عالی 
انقالب فرهنگی که در حوزه های مختلف پژوهش و فناوری، فرهنگی، 
آموزش و تجاری سازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان فعالیت 
می کند، در این گزارش نیز سعی شده است تا به معرفی برترین اقدامات 

و فعالیت های انجام شده توسط این نهاد در سال ۹5 پرداخته شود.

در پی فرمان حضرت امام خمینی )ره( در سال 59 مبنی بر تشكیل ستاد انقالب 
فرهنگی، ستاد مزبور در جلسه 16 مردادماه 1359 به منظور تحقق بخشیدن به 
اهداف انقالب فرهنگی، جهاددانشگاهی را به عنوان یك نهاد انقالبی و برخاسته از 
انقالب فرهنگی تاسیس كرد. پس از تبدیل ستاد به شورای عالی انقالب فرهنگی، 
اساسنامه این نهاد آذرماه ســال 1365 مورد تجدید نظر قرار گرفت و با حذف 
وظیفه مشاركت در مدیریت اداره دانشگاه ها و تاكید بر انجام فعالیت های فرهنگی 

و تحقیقاتی به منظور اسالمی شدن دانشگاه ها به تصویب رسید.
بار دیگر شــورای عالی انقالب فرهنگی با عنایت به شرایط جدید دانشگاه ها در 
22 آبان ماه 1369 مصوبه ای را به تصویب رســاند كه در آن جهاددانشگاهی به 
عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی، خدماتی كشور معرفی گردید. در این 

مصوبه دو وظیفه عمده انجام تحقیقات علمی و فعالیت های فرهنگی همچنان بر 
عهده این نهاد می باشد. بر مبنای این مصوبه اساسنامه جدید جهاددانشگاهی به 

تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید.
گسترش تحقیقات و شكوفایی روحیه تتبع و استعدادها در سطح جامعه برای نیل 
به خوداتكایی، توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه از طریق همكاری با حوزه، 
دانشگاه و سایر مراجع و نهادهای فرهنگی به خصوص برای نسل جوان و گسترش 
طرح های كاربردی و نیمه صنعتی از طریق پیوند با مراكز علمی و تحقیقاتی به 

منظور به كارگیری نتایج پژوهش از اهداف این نهاد است.
در سال 95 این نهاد شاهد رویدادها، موفقیت ها، فعالیت ها و اقدامات متعددی بود 
که به همت جهادگران این نهاد صورت پذیرفت، در ادامه بخشی از مهمترین ها از 

نظر می گذرد:

انتخــاب مجــدد دکتــر طیبــی بــرای ریاســت 
جهاددانشگاهی 

دکتر سید حمیدرضا طیبی در جلسه هیات امنای جهاددانشگاهی 
که ســوم آبان ماه برگزار گردید، با کســب 9 رای از مجموع 9رای 

مهمترین رویدادهای این نهاد در سال 95

 روابط عمومی جهاددانشگاهی گزارش می دهد؛

   79
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ماخوذه به اتفاق آرا، برای سومین بار به عنوان رییس جهاددانشگاهی 
انتخاب شد و در جلسه 788، )بیســت و پنجم آبان ماه( شورای عالی 
انقالب فرهنگی و بنا به پیشنهاد هیأت امنای جهاددانشگاهی، ریاست 

دکتر حمیدرضا طیبی بر این نهاد به اتفاق آرا تصویب شد.

امنــای  هیــأت  عضــو  ســه  انتخــاب 
جهاددانشگاهی

در جلسه شــورای عالی انقالب فرهنگی به ریاســت حجت االسالم 
و المســلمین دکتــر روحانی رییــس جمهوری، دکتر شــاهوردی، 
دکتر قرنفلی، دکتر ایمانی خوشــخو به عنوان اعضــای هیات امنای 

جهاددانشگاهی انتخاب شدند.
رونمایی از محصوالت دانش بنیان 

این نهاد در واحدهای مختلف خود موفق به رونمایی از »داروی گیاهی 
ملیتروپیک)کنترل آلزایمر(« پژوهشــکده گیاهان دارویی و »اولین 
خانواده باکتریایی کشور« مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با حضور 
وزیر بهداشت، رونمایی از پر قدرت ترین فرستنده FM کشور توسط 
واحد خواجه نصیر و نخستین جلد از مجموعه ایرانی - آموزشی زبان 

انگلیسی شد.

بازدیدها

بازدید وزیر اطالعات از توانمندی ها و فعالیت های پژوهشــگاه رویان، 
بازدید دکتر نوبخت، دکتر علی آبادی مدیرعامل شــرکت مپنا، وزیر 
بهداشت،  درمان و آموزش پزشــكي، فرمانده نیروی دریایی ارتش و 
... از دستاوردهای جهاددانشگاهی در مجتمع تحقیقاتی شهدای این 
نهاد، بازدید دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی از دو خبرگزاری ایسنا و 
ایکنای جهاددانشگاهی و دیدار اعضای ایسنا با دکتر والیتی مشاور امور 
بین الملل رهبر معظم انقالب اسالمی نیز در سال جاری صورت گرفت.

فعالیت های پژوهشی و فناورانه

از فعالیت هــای پژوهشــی و فناورانــه ایــن نهــاد نیز می تــوان به 
»بومی ســازی ادوات کنترل و VRCC توربین های بادی« توســط 
محققان جهاددانشگاهی، »تجاری سازی تور پرورش آبزیان« توسط 
جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر، »تولید کربن فعال« توسط 
محققان جهاددانشگاهی اصفهان، »راه اندازی اولین مرکز وب پژوهی 
کشور در دانشگاه علم و صنعت«، »شناســایی جلبک قرمز با کاربرد 
فناورانه« توسط محققان مرکز ملّی ذخایر ژنتیکی و زیستی، »تدوین 
آنتی بادی با فعالیت دو گانه برای از بین بردن ســلول های توموری« 
توسط پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی و »تولید نیمه صنعتی داروی 

سکته قلبی« توسط محققان رویان اشاره کرد. 
بومی سازی سیستم کنترل دور برای الکتروموتوری ولتاژ متوسط توان 
باال توسط واحد علم و صنعت، ساخت دســتگاه دیتاالگر برای اندازه 
گیری آنالین دما و رطوبت در هرمزگان، وارد شــدن ســلول درمانی 
پژوهشگاه رویان به فاز بالینی، ســاخت و راه اندازی کشش سطحی 

)IFT( در پژوهشکده توسعه صنایع شــیمیایی، راه اندازی گاوداری با 
تکنیک نوین تولید جنین بُز توسط پژوهشگاه ابن سینا، ثبت اختراع 
فرموالسیون تولید قارچ دارویی خوراک شاه صدف، تولید کورکومین از 
زرد چوبه با خلوص باال، کسب دانش فنی تولید »کنسانتره فلوئوریت 
عیار اســیدی« با ایجاد افــزوده 400 درصدی توســط واحد تریت 
مدرس، آغاز طرح اصالح گردو، طراحی و ســاخت نســل ســوم آب 
سازهای رطوبتی توســط واحد هرمزگان و افتتاح مجتمع تحقیقاتی 
جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری نیز از دیگر فعالیت های پژوهشی 

می باشد.

موفقیت ها

بومی ســازی تعلیق کننده نفت و شــیرین ســازی نفت خام میدان 
آب تیمور توســط پژوهشــکده توســعه صنایع شــیمیائی، حرکت 
نخستین اتوبوس آزمایشگاه سیار »ســلول های بنیادی برای همه« 
به همت پژوهشــگاه رویان جهاددانشــگاهی، کســب رتبه ی سوم 
پژوهش های کاربردی سی امین جشنواره بین المللی خوارزمی توسط 
جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوســی، انتخاب فصلنامه 
گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در بین مجالت علوم پزشکی جشنواره 
رازی و ذخیره سازی هزارمین رده سلولی در بانک سلول های انسانی و 
جانوری توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی را می توان بخشی از 

موفقیت های این نهاد دانست. 

همایش، گردهمایی و جشنواره ها

برپایی نمایشگاه دستاوردهای تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش 
آموختگان جهاددانشــگاهی در ســازمان برنامه و بودجه، برگزاری و 
اهدای جوایز هفدهمین جشــنواره بین المللی رویــان ، گردهمایی 
روسای جهاددانشگاهی، هفتاد و هشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی 
جهاددانشگاهی، دوازدهمین گردهمایی معاونان پشتیبانی واحدهای 
سازمانی جهاددانشگاهی، چهل و سومین گردهمایی معاونان آموزشی 
جهاددانشگاهی و روسای مراکز آموزش علمی کاربردی، چهل و هفتمین 
گردهمایی معاونان پژوهشی سازمان ها، پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها، 
واحدها و مراکز جهاددانشــگاهی سراسر کشــور، همایش »فرهنگ 
دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم در راستای تحقق نقشه جامع 
علمی کشور« توسط پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات اجتماعی 
جهاددانشگاهی، بیست و سومین جشــنواره کتاب سال دانشجویی، 
پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی ، یازدهمین دوره طرح 
ملی ایران مرز پرگهر، یازدهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج 
فارس، همایش بررسی راهکارهای پیشگیری از سرقت علمی، کنفرانس 
ملی حفاظت محیط زیست، اختتامیه شانزدهمین دوره پایان نامه سال 
دانشجویی و مسابقه دفاع ســه دقیقه ای پایان نامه های دانشجویی و 
اولین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم از دیگر 

فعالیت های اعضای این نهاد در سال 95 است.
گفتنی اســت، تدوین برنامه ششم توسعه جهاددانشــگاهی و انعقاد 
قرارداد همکاری مشترک بین این نهاد و شورای عالی استان ها از دیگر 

فعالیت های انجام شده توسط اعضای جهاددانشگاهی می باشد.
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رییس جهاددانشــگاهی 
در دیــدار بــا جهادگران 
گفت: انشااهلل سال ۱۳۹۶ 
براســاس نامگذاری مقام 
معظم رهبری، سالی باشد 
که نگاهی درست به مقوله 
پیشرفت کشور و الزامات 
آن بــه دور از جنجال های 
سیاسی و به ویژه مباحث 

انتخاباتی داشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشگاهی در مراسم آغاز سال 1396 این نهاد که ، 14 فروردین ماه در 
پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد، گفت: امیدواریم سال جاری و 
براساس نامگذاری مقام معظم رهبری، سالی باشد که نگاهی درست به مقوله 
پیشرفت کشور و الزامات آن به دور از جنجال های سیاسی و به ویژه مباحث 
انتخاباتی داشته باشیم و بتوانیم از این نامگذاری ها نتایج بسیار مطلوبی بگیریم.
وی در ادامه افزود: به لطف خدا و تصمیم درستی که در سال 1359 گرفته 
شد، جهاددانشگاهی در مسیر درستی برای توسعه و پیشرفت کشور قرار 
گرفت و زمینه هایی را انتخاب کرد که زمینه های اساسی پیشرفت کشور 
محسوب می شوند. توسعه فرهنگی، آموزشی، علمی و فناورانه، تجاری سازی 
فناوری و اشتغال و کارآفرینی همگی مباحثی است که حداقل در 20 سال 
اخیر از سوی رهبر معظم انقالب و مسووالن نظام مورد تأکید قرار گرفته اند. 

جهاددانشگاهی نیز در این زمینه الگوسازی های خوبی انجام داده است. 
دکتر طیبی بیان کرد: از سویی دیگر جهاددانشگاهی به دنبال این است که از 
طریق پیاده سازی سند نقش جهاددانشگاهی در نقشه جامع علمی کشور از 

سوی این نهاد مأموریت های شاخص و ارزنده ای را دریافت کند.
وی در رابطه با قرار گرفتن دو بند »حمل و نقل و ریلی« و »آب شــیرین 
کن ها« در سند نقش جهاددانشگاهی در نقشه جامع علمی کشور، افزود: در 
رابطه با توجه به این دو بند باید گفت، زمانی می توانیم یک بند را در برنامه 
بگنجانیم که موضوع مطرح شده از نیازهای اصلی و برنامه اصلی کشور باشد 

که این دو مورد دارای این ویژگی ها بودند.
رییس جهاددانشگاهی تصریح کرد: در رابطه با سند نقش جهاددانشگاهی 
در تمام بندها نقشه های راه تهیه و برای شورای عالی انقالب فرهنگی ارسال 
شده است. اساسنامه های پیشنهادی دو ســازمانی هم که از طریق پیاده 
سازی این سند باید ایجاد شوند تهیه و برای شورای عالی انقالب فرهنگی 
ارسال گردیده. از سایر کانال ها نیز به دنبال اجرای این سند هستیم که یکی 

از آن ها سازمان ایریکا است.
وی در رابطه با برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی اظهار کرد: در سه ماه 
اول سال، برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی تدوین و تصویب می شود و 
با اجرای این برنامه انتظار داریم تمام واحدهای جهاددانشگاهی دو یا سه 

فعالیت شاخص و گزین داشته باشند. 

عضو شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی در رابطه بــا بودجه 
جهاددانشــگاهی، افــزود: با 
رایزنی های انجام شده بودجه 
جهاددانشــگاهی افزایــش 
مناسبی داشته اســت و 22 و 
سه دهم درصد افزایش بودجه 
داشــتیم. از دیگر کارهایی که 
باید در سال جاری انجام دهیم 
این است که بودجه را با توجه به 

تالش واحدها توزیع کنیم.

ورود جدی جهاددانشگاهی در تولید بذرهای 
هیبریدی 

دکتر طیبی اظهار کرد: بخش های مختلف جهاددانشگاهی در سال گذشته 
کارهای خوبی انجام داده اند. در زمینه کشاورزی نیز جلساتی برگزار شد تا 
جهاددانشگاهی در حوزه تولید بذرهای هیبریدی ورود جدی داشته باشد. 
در راستای اصالح باغات گردو و اصالح نژاد دام و طیور هم کارهایی انجام 

شده است. 
وی در ادامــه تصریــح کــرد: تحوالتــی در پروژه هــای علوم انســانی 
جهاددانشگاهی در حال رخ دادن است که امیدواریم با اجرای آن ها این نهاد 

حرف های خوبی در این حوزه برای گفتن داشته باشد. 

تشکیل نســلی از پیمان کاری های دانش بنیان 
توسط جهاددانشگاهی

رییس جهاددانشگاهی با اشــاره به این که نیاز به تأسیس چند شرکت 
بزرگ داریم، بیان کرد: در حوزه تجاری ســازی باید بحــث راه اندازی 
شرکت های دانش بنیان را تشــدید کنیم و فعالیت های به بلوغ رسیده 
را از بدنه جهاددانشگاهی جدا و بر حســن عملکرد آن ها نظارت کنیم. 
حوزه تجاری سازی این نهاد باید نسلی از پیمان کاری های دانش بنیان 

را تشکیل دهد.
دکتر طیبی اظهار کرد: ما باید الگوهای موفقی از تولید علم و تبدیل آن به 

فناوری، تجاری سازی و تولید ثروت را در کشور ارایه دهیم.
وی گفت: احساس می کنم علی رغم تمام صحبت هایی که در زمینه پیشرفت 
دانش بنیان، اقتصاد دانش بنیان تولید و اشتغال انجام می شود، اهمیت و 
ضرورت توسعه و فناوری در بین سیاسیون به معنای واقعی درک نشده است. 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در پایان با اشاره به این که جهاددانشگاهی 
با وجود محدودیت هایش در کشور بسیار خوش نام است، خاطرنشان کرد: 
یکی از مواردی که باید در سال جاری به آن توجه کنیم بحث آینده این نهاد 

است؛ یعنی باید یک آینده نگری علمی صورت بگیرد. 

جهاددانشگاهی در توسعه اشتغال و کارآفرینی الگوساز است

دکتر طیبی در دیدار با جهادگران:
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دیدار جمعی از مقامات کشوری و لشگری با دکتر الریجانی

مراســم انعقاد قرارداد 
فــروش محصــوالت 
خانه زیلو در راســتای 
صنعــت  توســعه 
سازمان  بین  زیلوبافی 
جهاددانشگاهی یزد و 
شــرکت خودروسازان 
راین با حضــور دکتر 
حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشگاهی، مهدی 
باصولی رییس سازمان 

یزد، مسیح مشهدی تفرشی 
مدیرعامل شرکت خودروسازان راین، ۱7 اسفندماه در دفتر 

مرکزی این نهاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، با توجه به نام گذاری سال 
1395 به عنوان ســال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« از سوی مقام 
معظم رهبری و تأکید ایشان بر اســتفاده حداکثری از توان و سرمایه 
داخلی به منظور اولویت بخشی به تولید داخلی و توسعه مشاغل و نیز 
به منظور توســعه و احیای صنعت زیلو بافی؛ یکی از صنایع کشور که 
بیانگر صنعت و هنر نیاکان و نمایشگر ذوق، هنر و غنای فرهنگی بوده 
و همواره در اقتصاد آنها نیز نقش داشــته است، قرارداد فروش سجاده 
زیلو بین مهدی باصولی رییس ســازمان جهاددانشگاهی یزد و مسیح 

مشهدی تفرشی مدیرعامل 
و نایب رییس هیأت مدیره 
شرکت خودروسازان راین با 
حضور دکتر حمیدرضا طیبی 
رییس جهاددانشگاهی، دکتر 
محمدصادق بیجندی معاون 
جهاددانشگاهی و سرپرست 
ســازمان تجاری ســازی 
فنــاوری و اشــتغال دانش 
آموختگان و محمدحسین 
ســجادی نیری دبیر ستاد 
فناوری های نرم و هویت ســاز 

معاونت علمی ریاست جمهوری، در دفتر مرکزی منعقد شد.
همچنین در ادامه این مراســم تفاهم نامه ای نیز به منظور توســعه و 
تحکیم همکاری ها و فعالیت های علمی و تحقیقاتی و در جهت استمرار 
آن بین سازمان جهادانشگاهی یزد و شرکت خودروسازان راین منعقد 

گردید.
موضوع این تفاهم نامه استفاده از توان علمی، و امکانات طرفین برای 
انجام پروژه های تحقیقاتــی در زمینه تولید نانــوذرات مکمل روغن 
موتور، همکاری در تجاری سازی یافته های پژوهشی در زمینه تولید 
مکمل های حاوی نانــو ذرات، همکاری در جهت اخــذ گواهی تأیید 
کیفیت محصوالت تولیدی، از شــرکت های معتبر دنیا و مشارکت در 

تولید مکمل های روغن موتور حاوی نانوذرات است.  

دکتر سید حمیدرضا طیبی 
رییس جهاددانشگاهی در 
دیدار مقامات و مســووالن 
کشور با دکتر الریجانی که 
چهارشنبه، ۹ فروردین ماه 
۹۶ صــورت گرفت، حضور 
یافت و با رییــس مجلس 
شــورای اســالمی دیدار و 

گفت وگو کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی  
جهاددانشگاهی، دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، 

رحمت اله مه آبــادی مدیرعامل 
شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری 
هواپیمایی ایران، علــی عابدزاده 
معــاون وزیــر و رییس ســازمان 
هواپیمایی کشــور، رضوی معاون 
توسعه روستایی و مناطق محروم 
کشور و معاونین، کرباسیان رییس 
کل گمرک و نظری معاون پارلمانی 
و متقیان مدیر عامــل خبرگزاری 
ایسنا، چهارشنبه، 9 فروردین ماه 
96 با دکتر علی الریجانی رییس مجلس 

شورای اسالمی دیدار و گفت وگو کردند. 

انعقاد قرارداد فروش محصوالت سازمان جهاددانشگاهی یزد به 
شرکت خودروسازان راین 
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جلسه توجیهی برنامه ششم 
جهاددانشگاهی  توســعه 
واحدهای مستقر در تهران، با 
حضور دکتر احمد شریفی زاده 
معاون هماهنگی و امور مجلس، 
دکترمحمدرضــا پورعابدی 
معاون پژوهش و فناوری، دکتر 
سعید پورعلی معاون فرهنگی، 
دکتر سیدسعید هاشمی معاون 
آموزشی، دکتر محمدصادق 

بیجندی معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان تجاری 
سازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان این نهاد و نمایندگان 

واحدها در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار گردید. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، جلسه توجیهی برنامه ششم 
توسعه جهاددانشگاهی واحدهای مستقر در تهران،11 اردیبهشت ماه در 

دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی برگزار شد. 

دکتر شریفی زاده تأکید کرد:
ضرورت توجه به هماهنگی و همبســتگی در 

اجرای برنامه ها

دکتر احمد شریفی زاده معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی در 
ابتدای این جلسه بیان کرد: یکی از نکاتی که نظام به آن توجه داشته و دارد 
و جهاددانشگاهی هم به آن اهمیت می دهد، تجاری سازی و اشتغال است. 
وی اظهار کرد: همبســتگی و هماهنگی در مجموعه جهاددانشــگاهی 
دو موضوعی می باشــد که مورد توجه این معاونت قرار دارد. بســیاری از 
واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی که قدیمی هستند سابقه و تجربه خوبی 
در حوزه های علمی و فناوری دارند و در مقابل نیز در استان ها برای واحدها 
فرصت های خوبی ایجاد شده است در نتیجه می توانند برای خود برنامه های 

خوبی تدوین خوبی داشته باشند.
دکتر شریفی زاده با اشاره جهاددانشگاهی در حوزه های مختلف پژوهشی، 
فرهنگی، اشتغال و ... فعالیت می کند، گفت: نیاز داریم تا نگاهی به وضعیت 

فعلی مجموعه ی خود کنیم و سپس افق ها را ترسیم شود.

دکتر پورعابدی مطرح کرد:
توسعه الگوهای موفق جهاددانشگاهی در تمام 

واحدهای سازمانی

در ادامه دکتر پورعابدی اظهار کرد: کاری که جهاددانشــگاهی به عنوان 
یک نهاد الگوساز و فرهنگ ساز آغاز کرده است در حال رسیدن به مراحل 
خوبی می باشد. باید از این الگوها استفاده کرد. هدف برنامه ششم هم این 

است که الگوهای موفق را در تمام 
واحدهای جهاددانشگاهی داشته 

باشیم. 
وی افــزود: در حال حاضر در این 
نهاد مجموعه و واحدهای موفقی 
را داریم و هدف جهاد نیز این است 
که این مدل ها در تمام واحدهای 
سازمانی جهاددانشگاهی توسعه 

پیدا کند.
معــاون پژوهــش و فنــاوری 
جهاددانشــگاهی تصریح کرد: در چند سال اخیر ســعی شده است که 
تمامی واحدهای سازمانی دارای یک زمینه کاری مناسب در حوزه های 
مختلف باشند. بخشی از واحدها زمینه های کاری خود را مشخص کردند 
اما برخی از آن ها هنوز این کار را به اتمام نرســانده اند، در برنامه ششم 
توسعه جهاددانشگاهی این موضوع باید حل شود و تمامی واحدها دارای 

برنامه باشند. 
دکتر پورعابدی اظهار کرد: باید از تجمیع منابع انسانی و مالی استفاده کنیم 

و از آن ها برای ورود به برنامه های بزرگ بهره ببریم.

دکتر بیجندی:
جهاددانشگاهی ســازمان مردم نهاد ارزشی و 

دانش محور است 

همچنین دکتر بیجندی در این جلســه بیان کرد: جهاددانشــگاهی به 
عنوان یک سازمان مردم نهاد ارزشــی و دانش محور است و اگر بخواهیم 
ویژگی هایی را برای یک سازمان دانش محور و ارزشی لحاظ کنیم می توان 
به »وجود اصول و ارزش های اخالقی فراگیــر«، »انجام کارتیمی ویژه و 
اثربخش«، »اهمیت دادن به افکار خالقانه و فعالیت های نوآورانه«، »ایجاد 
روندهای پایدار به جای اتکا بر اشخاص«، »سبک های مدیران در ارتباطات 
و تعامالت با کارکنان دانشــی«، و »اعتماد سازمانی« اشاره کرد که تمام 

اینها در جهاد وجود دارد.
وی تصریح کرد: اتفاقات خوب با ابتکار خالقانه و نوآورانه رخ می دهد. ما باید 
با برنامه ریزی در راستای ایجاد کارآفرینی گام برداریم. اکوسیستمی که در 

جهاددانشگاهی وجود دارد در جای دیگری وجود ندارد.
در ادامه دکتر فرنوش باقری مدير كل دفتر برنامه ريزي و نظارت راهبردي 
این نهاد اظهار کرد: در این جلســه ابتدا اهداف برنامه ششــم توســعه 
جهاددانشگاهی توسط نماینده های حوزه ها تشــریح می شود و در ادامه 
واحدهای منتخب در شش گروه زیربنایی، فرهنگی، آموزش، اشتغال، برنامه 
ریزی و پژوهش به بیان برنامه های خود، نقطه نظرات و ... خواهند پرداخت 

و در نهایت نیز پرسش و پاسخ انجام می شود.
وی بیان کرد: پس از اتمام  این جلسه واحدها به مدت 10 روز فرصت دارند 

برنامه نهایی خود را تکمیل و برای دفتر مرکزی ارسال نمایند.  

برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی تشریح شد

با حضور واحدهای مستقر در تهران؛



   84

پیام جهـاد | شماره 161
w w w . a c e c r . a c . i r

 عمـــومــی

معــاون هماهنگی و امور 
جهاددانشگاهی  مجلس 
با تأکید بر این که برنامه 
ششم توســعه این نهاد 
بــا محوریــت توجه به 
توانمندی و ظرفیت های 
اســتانی اجــرا خواهد 
شــد، اظهار کرد: برنامه 
اول تــا پنجم توســعه 
جهاددانشگاهی بیشتر با 

نگاه ملی اجرا شدند.

دکتر احمد شریفی زاده معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی 
در گفت و گو با روابط عمومی این نهاد، در رابطه با ضرورت های برگزاری 
جلسه توجیهی برنامه ششم توســعه جهاددانشگاهی، گفت: موضوع 
برنامه ریزی جهاددانشگاهی یک سابقه نسبتا طوالنی دارد که تا کنون 

نیز پنج برنامه توسعه در این نهاد اجرا شده است. 
وی افزود: با توجه به این که برنامه ششــم توســعه جهاددانشــگاهی 
تفاوت هایی با برنامه های قبلی دارد مقرر شد تا توجه واحدهای سازمانی 
بیش از گذشــته به ابعاد و موضوعات مهم ایــن برنامه که فرصت های 
تکرار ناپذیری دارد معطوف گردد و متقابال از نظرات مدیران واحدهای 

سازمانی نیز بهره مند شویم. 
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشــگاهی بیــان کرد: یکی از 
تفاوت های برنامه ششم با برنامه های قبلی، بازه زمانی اجرای برنامه است. 
این زمان در پنج برنامه گذشته، سه ســاله بود، اما برنامه ششم توسعه 
جهاددانشگاهی پنج ساله خواهد بود. برنامه های قبلی بیشتر با نگاه ملی 
اجرا می شد؛ اما در این برنامه با توجه به گستردگی جهاددانشگاهی در 
سطح کشور نگاه و تأکید بیشتر بر توانمندی و ظرفیت های استانی به ویژه 
برنامه های واحدهای استانی که باید در جهت رفع نیاز استان مربوطه 
باشد و همچنین مأموریت های ملی می باشد که در برنامه ششم توسعه 

کشور بر عهده جهاددانشگاهی گذاشته شده است.
وی در ادامه با اشاره به این که هر برنامه ای نقطه عطفی برای حرکت و 
شروع مجدد محسوب می گردد، گفت: در جلسات عمومی و تخصصی 
عالوه بر توجیه برنامه های کالن، نکاتی را که مد نظر همکاران در واحدها 
می باشد را مورد بررسی قرار می دهیم و اگر الزم باشد در اهداف کالن و 

کلی جهاددانشگاهی لحاظ می کنیم. 
دکتر شریفی زاده افزود: در برنامه ریزی انجام شده با توجه به اهمیت 
برنامه ششم، تأکید بر این است که عالوه بر برگزاری جلسات عمومی، 
برای حوزه های فعالیتی مختلف کارگروه های مجزایی برگزار و در آن 
کلیات برنامه مطرح شــود. در جلســات این کارگروه ها نیز به تناسب 
رویکردها و اهداف آن حوزه توجیه الزم بــرای تکمیل فرم های برنامه 

مربوطه صــورت می پذیرد و 
پس از آن نظــرات همکاران 
در واحدهای مختلف دریافت 

می شود. 
معــاون هماهنگــی و امور 
مجلــس جهاددانشــگاهی 
افزود: این جلسات دو روزه به 
صورت مجزا یکی در تاریخ 9 
اردیبهشت ماه برای همکاران 
واحدهای استانی برگزار شد و 
امروز نیز برای واحدهای مستقر 
در استان تهران برگزار می شود، جلســات تخصصی در 5 حوزه برگزار 
می شود که 4 واحد برنامه های خود را ارایه می نمایند و مورد نقد و نظر 

حاضران قرار می گیرند.
وی در ادامه تصریح کرد: آن چه که مورد نظر این معاونت اســت و به 
عنوان سیاست کلی به آن باور داریم هماهنگی و همبستگی در مجموعه 
جهاددانشگاهی برای انجام فعالیت های بزرگ و ملی است. بسیاری از 
مجموعه های قدیمی این نهاد سابقه و تجربه بسیار خوبی در حوزه های 
علمی و فناوری دارنــد و در مقابل نیز واحدهای اســتانی فرصت های 
ارتباطی خوبی برای رفع نیازهای اســتانی دارند کــه با هماهنگی و 
همبستگی امکان استفاده از فرصت ها و توان فناوری جهاد دو چندان 
خواهد شد. تأکید بر این است که هر واحد سازمانی این برنامه را برای 

خود تدوین کند و در ادامه نیز خود ارزیابی آن را باید انجام دهد. 
وی در رابطه با ارزیابی برنامه های واحدها در ســال 1395، گفت: این 
معاونت در پایان هر سال به ارزیابی فعالیت و برنامه های واحدها براساس 
برنامه مصوب می پردازد. ارزیابی سال گذشته نیز پس از نهایی شدن این 

برنامه ها آغاز خواهد شد.

ارایــه برنامه هــای نهایــی توســعه ششــم 
جهاددانشگاهی از سوی واحدهای سازمانی 

دکتر شریفی زاده در ادامه افزود: پس از اتمام برنامه توجیهی، واحدها 
موظف هستند برنامه های نهایی شده خود را ارایه کنند. تا 30 اردیبهشت 
ماه نیز برنامه ها در دفتر مرکزی با ارجاع به حوزه مربوطه و  و در نهایت در 
جلسه شورای علمی و هیأت امنا به عنوان برنامه ششم جهاددانشگاهی 
به تصویب خواهد رسید که بعد از آن به عنوان یک سند، مبنای ارزیابی 

عملکرد واحدها می باشد.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی در پایان در رابطه با وجود 
امکان بازنگری اهداف برای واحدها در طول پنج سال زمان اجرای برنامه، 
خاطرنشان کرد: واحدها در طول این برنامه فرصت دارند تا هر سال یکبار 

برنامه های خود را بازنگری کنند.

توجه به ظرفیت های استانی یکی از محورهای مهم برنامه ششم 
توسعه جهاددانشگاهی

دکتر شریفی زاده بیان کرد:
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در دیدار دکتر سید حمیدرضا 
طیبی و دکتر سید امیرحسین 
ضیایی بــر آمادگی دو طرف 
بــرای امضــای تفاهم نامه 
همــکاری در زمینه هــای 
پزشکی و درمانی و تشکیل 
کارگروهی برای همکاری های 
مشترک داخلی و بین المللی 

تأکید شد.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ســید  دکتــر   جهاددانشــگاهی،  

امیرمحســن ضیایی رییس جمعیت هالل احمر و  دکتر سید حمیدرضا 
طیبی رییس جهاد دانشگاهی 18 اردیبهشت ماه با یکدیگر دیدار کردند.

جهاددانشــگاهی؛ نهادی انقالبــی و به دور از 
حاشیه

در این دیدار رییس جمعیت هالل احمر ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز 
جهانی صلیب سرخ و هالل احمر، جهاددانشگاهی را نهادی انقالبی و فارغ 
از حاشیه ها عنوان کرد و افزود: این نهاد با اجرای پروژه های موفق موقعیت 

بسیار خوبی را در عرصه های مختلف رقم زده است.
ضیایی با تاکید بر اینکه فعالیت های این جمعیت در خارج از کشورعمدتا 
بهداشتی و درمانی است، بیان کرد: یکی از کارهای موفق جمعیت هالل 
احمر ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در امریکای التین، آسیای میانه و 
آفریقا اســت و به اذعان وزارت امور خارجه، مراکز درمانی هالل احمر در  
اکوادور و بولیوی تنها مراکزی هستند که از ایران در این کشورها عملکرد 

بسیار مناسبی داشته و دارند.
وی با اشاره به اینکه حضور جمعیت هالل احمر ایران در هر کشوری باید با 
هماهنگی جمعیت هالل احمر آن کشور صورت بگیرد، افزود: آذربایجان، 
کشــوری اســت که مردم آن داروها و امکانات درمانی ایران را به خوبی 
می شناسند  و از این حیث همکاری جمعیت هالل احمر با جهاددانشگاهی 

برای تاسیس بیمارستان در باکو قابل توجه است.
به گفته دکتر ضیایــی، هالل احمر ایران آماده اســت تــا با همکاری 

جهاددانشگاهی نسبت به راه اندازی بیمارستان در باکو اقدام کند.
رییس جمعیت هالل احمر با عنوان  اینکــه موفقیت های هالل احمر 
ایران در ســاخت و نگهداری و ارتقای مراکز درمانی، خارج از کشــور، 
موفقیت های چشــمگیری داشــته اســت درباره فعالیت بیمارستان 
تخصصی و فوق تخصصی ایرانیان دبی، تصریح کرد: بیمارستان ایرانیان 
دبی و همچنین بیمارســتان 200 تختخوابی جنــوب لبنان خدمات 
تخصصی و فوق تخصصی به مراجعان ارائه می دهند و این در بیمارستان 

در باالترین سطح ارائه خدمات 
درمانی، پرسنل و کادر پزشکی 
و تجهیزات به روز دنیا هستند 
که همواره الگوی مراکز درمانی 

دیگر کشورها بوده اند.

گسترش شبکه 
آموزشی جهاد 

دانشگاهی در کشور

دکترسید حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشــگاهی با بیــان اینکه با 
توجه به توســعه توانمندی های این نهاد در حوزه های پزشکی، فنی 
و مهندسی، علوم پایه جهاد دانشــگاهی عالقه مند به گسترش این 
فعالیت ها در خارج از کشور هستیم، گفت: در این زمینه فعالیت هایی 
را در عراق، کشورهای آفریقایی و همچنین آسیای میانه داشته ایم و 
در حال حاضر بســیار تمایل داریم تا با همکاری جمعیت هالل احمر 
ایران در کشور آذربایجان و شهر باکو، اقدام به راه اندازی بیمارستان 

تخصصی کنیم.
وی با اشاره به اینکه برای انجام فعالیت های مشترک در زمینه راه اندازی 
بیمارستان باکو با جمعیت هالل احمر ایران، نیازمند امضای تفاهم نامه 
همکاری هستیم، تاکید کرد: راه اندازی این بیمارستان می تواند دریچه 
ای برای گسترش همکاری های جهاد دانشگاهی و جمعیت هالل احمر در 

سایر عرصه های پزشکی باشد.
رییس جهاددانشگاهی درباره شبکه آموزش این نهاد در کشور خاطرنشان 
کرد: شبکه آموزشی این نهاد در سراسر کشور گسترده شده است و از لحاظ 
آموزشی تجربه خوبی در این زمینه به دست آمده است که می توان از این 
تجارب در همکاری های مشترک میان جهاددانشــگاهی و هالل احمر 

استفاده کرد.
وی به وجه اشتراک میان جمعیت هالل احمر و جهاددانشگاهی اشاره کرد 
و افزود: جهاددانشگاهی از نظر تحقق اهداف جمهوری اسالمی ایران بسیار 

نزدیک به جمعیت هالل احمر است.
گفتنی است، در پایان مقرر شد تا با تشکیل کارگروهی مشترک متشکل 
از اعضای هالل احمر و جهاددانشگاهی، تمامی فعالیت هایی که به صورت 
مشترک قابل انجام است، احصا شــود تا در پایان فصل بهار سال جاری 
نسبت به آغاز انجام فعالیت های مشترک اقدامات الزم انجام شود. به عالوه 
به منظور راه اندازی بیمارستان مشترک هالل احمر و جهاددانشگاهی در 
باکو، دکتر ســید حمید جمال الدینی معاون آموزش، پژوهش و فناوری 
هالل احمر از سوی جمعیت هالل احمر و دکتر پورعابدی معاون پژوهش 
و فناوری جهاددانشگاهی از سوی جهاد دانشگاهی به عنوان نمایندگان 

طرفین معرفی شدند.

آمادگی دوطرف برای امضای تفاهم نامه همکاری 
در زمینه های پزشکی و درمانی

در دیدار روسای جهاددانشگاهی و جمعیت هالل احمر بررسی شد:
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قدردانی جهاددانشگاهی از حضور حداکثری مردم در دوازدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری 

نماينده مردم يزد و اشــكذر در 
مجلس شــوراي اسالمي اظهار 
كرد: عملكرد فرادانشــگاهي 
جهاددانشــگاهی یزد نيازمند 
اســتقرار دفاتــر آن در تمام 

دانشگاه هاي استان است.

به گــزارش روابط عمومی ســازمان 
جهاددانشگاهی اســتان يزد، سيد 

ابوالفضل موسوي بيوكي در بازديد از استان يزد و در نشست با رييس 
اين سازمان ضمن آشنايي با فعاليت بخش هاي مختلف جهاددانشگاهي، 
گفت: عملكرد فرادانشگاهي جهاددانشگاهی یزد نيازمند استقرار دفاتر آن 

در تمام دانشگاه هاي استان است.
وي در اين ديدار نســبت به پيگيري پاره اي از مشكالت جهاددانشگاهي 

استان از جمله مسایل زيرساختي قول پيگيري و مساعدت داد.
در ادامه مهدي باصولي رييس ســازمان جهاددانشــگاهي استان نيز در 
ابتداي اين نشست توضيحاتي در مورد فعاليت ها و اقدامات این سازمان 
ارایه و تصريح كرد: سازمان در چهار حوزه فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و 

تجاري سازي و اشتغال فعاليت مي كند.
وي با بيان اين كه فعاليت هاي معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي استان 
در قالب برخي سازمان هاي دانشجويي و دو دفتر خبرگزاري ايسنا و ايكنا 
در حال انجام اســت، ادامه داد: آموزش در جهاددانشگاهي استان يزد در 

دو بخش آموزش هاي كوتاه مدت از 
طريق 10 مركز در شهرســتان هاي 
يــزد، اردكان و ميبد و حوزه آموزش 
عالــي از طريق دانشــگاه علم و هنر 
با بيــش از 6500 دانشــجو دنبال 

مي شود.
باصولي اظهار كرد: حوزه پژوهشــي 
جهاددانشگاهي اســتان نيز شامل 
گروه هاي پژوهشــي كــه عمدتا در 
جهت توليد دانــش فني حركت مي كنند و تعــدادي مراكز خدمات 
تخصصي در حوزه هاي پزشكي، مصالح ســاختماني و گياهان دارويي و 
غيره اســت كه خدمات مورد نياز جامعه در اين بخش ها را به عموم ارایه 

مي دهند، می باشد.
وي در ادامــه در ايــن رابطــه از راه انــدازي پژوهشــكده مــواد نوين 
جهاددانشــگاهي اســتان در آينده نزديك خبر داد و در رابطه با حوزه 
تجاري سازي و اشتغال اين سازمان اظهار كرد: اين حوزه با هدف تبديل 
دانش فني توليد شده در جهاددانشگاهي به ثروت از طريق مراكز رشد، 

پارك هاي علم و فناوري و شركت هاي دانش بنيان در حال فعاليت است.
رييس سازمان جهادانشگاهي استان در پايان نيز به پاره اي از مشكالت اين 
سازمان از جمله مسایل بودجه اي و زيرساختي به ويژه استيجاري بودن 
ساختمان هاي اين سازمان كه فشار مالي مضاعفي را بر سازمان وارد كرده 

است، اشاره و خواستار حمايت بيشتر مسووالن استان در اين زمينه شد.

جهاددانشــگاهی در بیانیه ای از 
مشارکت شورانگیز و حداکثری 
مردم در دوازدهمیــن انتخابات 

ریاست جمهوری قدردانی کرد. 
عمومــی   روابــط  گــزارش  بــه 
جهاددانشــگاهی، در متن این بیانیه 

آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

بار دیگر ملت عزیز و مقتدر ایران، اعتماد و وفاداری خود را به قانون اساسی 
و مردمساالری دینی به رخ جهانیان به ویژه مدعیان دموکراسی کشاند. 

از مشارکت شــورانگیز و حداکثری مردم در دوازدهمین انتخابات ریاست 
جمهوری، موجی از نشــاط و امید به آینده پیشرفت کشور برخاست و 29 

اردیبهشت ماه را به جشن ملی مبدل کرد. 
ملت بزرگ ایران، این بار نیز به ســکانداری رهبر معظم انقالب اسالمی و با 
احساس مسئولیتی مثال زدنی به پای صندوق های رأی آمدند و با نمایش 

انسجام ملی خود، حماسه سیاسی 96 را رقم زدند. 

خداوند سبحان را به خاطر این رویداد 
عظیم، شکرگزاریم و این حضور ارزشمند 
امت را به محضر رهبــر معظم انقالب 
اسالمی حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای 
)مدظله العالی( تبریک عرض نموده و 
صمیمانه ترین ســپاس ها را به پیشگاه 

ایرانیان تقدیم می نماییم. 
همچنین ضمن یادآوری شعار و اعتقاد 
همیشگی جهاددانشــگاهی، یعنی تبعیت از رهبری نظام و حمایت از 
دولت های منتخب مردم، کســب اکثریت آراء توســط حجت االسالم 
والمســلمین جناب آقای دکتر روحانی و موفقیــت در جلب اعتماد ملت 
شهیدپرور و صبور ایران را به ایشان تبریک گفته و آمادگی و عزم جهادی 
این نهاد را برای یاری رساندن به دولت خدمتگزار در اجرای سیاست های 

حوزه های علم و فناوری و فرهنگ اعالم می داریم.
از خداوند متعال سربلندی ملت بزرگ ایران، این حماسه سازان والیتمدار و 

پاسبانان بصیر مردمساالری را خواهانیم.

جهاددانشگاهی استان نیازمند استقرار در تمام دانشگاه هاست

طی بیانیه ای انجام شد؛

نماینده مردم یزد در مجلس شوراي اسالمي بیان کرد:
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نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 
گفــت: اقدام جهاددانشــگاهی 
هرمزگان در زمینــه تولید آب از 
رطوبت هوا می تواند آغاز گر راهی 
نوین در عرصه پژوهش و حل مشکل 

آب در استان باشد.

به گزارش روابط عمومی  جهاددانشگاهی 
واحد هرمزگان، آیت اهلل غالمعلی نعیم 

آبادی نماینده ولی فقیه در استان،  21 فروردین ماه در دیدار با هیأت 
رییسه جهاددانشگاهی هرمزگان ضمن تقدیر از اقدام جهاددانشگاهی 

هرمزگان در ساخت دســتگاه تولید آب، این موضوع را موفقیتی در عرصه 
پژوهش هرمزگان دانســت و عنوان کرد: با توجه به شــرایط آب و هوایی 
هرمزگان و مساله کمبود آب در این استان، باید از این گونه طرح های نخبگان 
بیشتر از گذشته حمایت شود که این اقدام جهاددانشگاهی هرمزگان می تواند 

آغاز گر راهی نوین در عرصه پژوهش در استان باشد.
وی افزود: مسأله مهم مملکت آب است و این یکی از مشکالت جدی آینده 
کشور است، اما مغز بشر می تواند برای این مشکل مانند سایر مشکالت در 

طول تاریخ چاره جویی و با آن مقابله کند.
امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه جنگ آینده در دنیا، جنگ آب است، اضافه 

کرد: اگر تکنولوژی تولید آب از رطوبت 
هوا به درستی نهادینه شود دیگر جنگ 
آب در دنیا اتفاق نخواهــد افتاد؛ زیرا 
این تکنولوژی پاسخگوی کم آبی دنیا 

خواهد بود.
آیت اهلل نعیم آبادی بــا تاکید بر ورود 
جهاددانشــگاهی در بحــث مرکــز 
درمــان نابــاروری در اســتان گفت: 
جهاددانشگاهی فعالیت های خوب و 
موثری در این زمینه داشــته که می توان آن را در استان هرمزگان نیز 

توسعه داد.
همچنین رییس جهاددانشگاهی هرمزگان نیز در این دیدار با اشاره به طرح  
تولید آب از رطوبت هوا گفت: از زمانی که با شما در خصوص این طرح دیدار 

داشتیم تاکنون توانسته ایم سه نسل دیگر آن را تولید کنیم.
سهیل دادخواه اضافه کرد: در حال حاضر نسل چهار آبساز از رطوبت هوا را 
تولید کرده ایم که در شبانه روز 100 لیتر آب تولید می کند و نیاز دستگاه های 

اجرایی را مرتفع می سازد.
وی از نسل پنج و شش این تکنولوژی نام برد و گفت: در آینده نیز شاهد تولید 
نسل پنج و شش این تکنولوژی با میزان حجم به ترتیب یک هزار و 10 هزار 

در جهاددانشگاهی استان خواهیم بود.

رییس جهاددانشگاهی خراسان 
شــمالی گفت: جهاددانشگاهی 
این آمادگــی را دارد که با گرفتن 
ماموریت در حوزه های تخصصی به 

توسعه استان کمک کند.

به گزارش روابط عمومی  جهاددانشگاهی 
استان خراسان شمالی، احسان عباسی، 
19 فروردین ماه در دیدار با محمدرضا 

صالحی استاندار خراسان شمالی با اشاره به برنامه های این نهاد طرح 
فرآوری گیاهان دارویی را از جمله ی آنها دانست و افزود: مطالعات این طرح 
به عنوان طرحی شاخص انجام و افق خوبی برای آن در نظر گرفته شده است.

وی افزود: جهاددانشگاهی در کشــور در زمینه فعالیت در عرصه گیاهان 
دارویی و تولید دارو برای دام و انسان، عملکرد خوبی داشته است چنان که 
اخیرا با حضور وزیر بهداشــت تولید داروی درمان آلزایمر در پژوهشکده 

گیاهان دارویی این نهاد آغاز شد.
عباسی ادامه داد: در خراسان شمالی نیز تمام توان علمی و اجرایی در داخل 
استان شناسایی شده است و پتانسیل ایجاد چرخه کامل گیاهان دارویی 

از کشت تا فرآوری و تولید دارو وجود 
دارد. با اجرای این طرح در استان ساالنه 
بصورت مستقیم 200 تا 300 میلیون 

دالر صرفه جویی ارزی می شود.
رییس جهاددانشــگاهی خراســان 
شــمالی در ادامــه گفــت : در حوزه 
گردشگری نیز مطالعات اجرای طرح 
سند گردشگری طبیعی و فرهنگی با 
رویکرد سند چشم انداز 20 ساله توسط 

این نهاد انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه ساختمان جهاددانشگاهی با زیربنای 7500 مترمربع 
در مسیر بیمارستان جدید بجنورد اســتقرار دارد، اظهار کرد: این فضا، 
پتانسیل خوبی برای استقرار مراکز آزمایشگاهی، پاراکلینیکی، بهداشتی 

و درمانی است.
عباسی با اشــاره به تاســیس مرکز خون بند ناف رویان در استان توسط 
این نهاد گفــت: همچنین با توجه بــه فعالیت های پژوهشــگاه رویان 
جهاددانشگاهی، این آمادگی وجود دارد مرکز درمان ناباروری و کلینیک 

تخصصی مادر و کودک در این واحد راه اندازی شود. 

جهاددانشگاهی آغازگر راهی نوین در حل مشکل آب است

جهاددانشگاهی خراسان شمالی برای فعالیت ماموریت گرا آمادگی دارد

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان:

رییس جهاددانشگاهی خراسان شمالی:
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تشریح مصوبات یکصد و چهل و یکمین جلسه 
هیأت امنای جهاددانشگاهی 

آییــن معارفــه دكتراحمد 
شريفي زاده »معاون هماهنگي 
و امور مجلس جهاددانشگاهی« 
با حضور رییس این نهاد برگزار 

شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
 جهاددانشــگاهی، آییــن معارفه 

»معاون هماهنگي و امور مجلس جهاددانشــگاهی« با حضور دکتر 
سید حمیدرضا طیبی رییس این نهاد 16 فروردین ماه در دفتر مرکزی 
جهاددانشگاهی برگزار و دكتراحمد شريفي زاده مسوولیت این معاونت 

را عهده دار شد.

دکتر طیبی در این مراســم اظهار 
کرد: در تالش هستیم اهداف انقالب 
اســالمی که جهاددانشــگاهی به 
درستی در جهت تحقق آن فعالیت 

می کند، محقق شود.
وی در ادامــه گفــت: در فعالیت ها 
باید ضابطه مند باشیم و در اجرای 
درســت کارها به ســرعت اجرای 

برنامه ها، شفافیت و پاسخگویی توجه داشته باشیم.
گفتنی است، در این مراســم از تالش های دکتر سید سعید هاشمی در 
طول مدت تصدي مســووليت »سرپرســتی معاونــت هماهنگي و 

امورمجلس جهاددانشگاهي«، تقدیر و تشکر گردید. 

دبیــر هیأت امنــای جهاد 
دانشگاهی، مصوبات یکصد و 
چهل و یکمین نشست هیأت 
امنای این نهاد را که ۱5 دی 

ماه برگزار شد، تشریح کرد.

دکتــر محمدرضــا پورعابدی 
در گفــت و گــو بــا روابــط 
عمومی جهاددانشگاهی، گفت: 

یکصد و چهل و یکمین جلسه هیأت امنای جهاددانشگاهی با 
حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشــگاهی، حجت 

االسالم والمسلمین محمد محمدیان رییس دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های کشور، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی 
دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی 
معاون توسعه ای امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه، دکتر 
ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر 
سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر 
عبدالحسین شــاهوردی، دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو و دکتر 
محسن قرنفلی اعضای هیأت امنای جهاددانشگاهی در دفتر مرکزی 

این نهاد برگزار شد.
وی با اشــاره به این که جلســه دارای هفت مصوبه بود، اظهار کرد: 

مصوبات این جلسه عبارت بودند 
از: »تصویب نمودار تشکیالتی 
جدیــد معاونــت پژوهــش و 
فناوری؛ اعضای هیأت امنا ضمن 
تصویب کلیات نمودار تشکیالتی 
معاونت پژوهــش و فناوری به 
رییس جهاددانشــگاهی اجازه 
دادند کــه با توجه بــه نظرات 
اعضای هیأت امنــا اصالحات 
الزم را در این نمودار بــه عمل آورد«، »موافقــت با برگزاری 
دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسری پژوهشکده 
معتمد«، »تصویب اساســنامه جدید پــارک علم و فنــاوری البرز 
و کرمانشــاه«، »موافقت با بررســی و تصویب ســندهای راهبردی 
پارک های مراکز رشد جهاددانشگاهی در شواری نظارت و گسترش 
شرکت، موسسات و پارک ها و مراکز رشد جهاددانشگاهی«، »موافقت 
با تبدیل حکم سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش 
آموختگان جهاددانشــگاهی«، »موافقت با تبدیل حکم سرپرســت 
پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشــگاهی« و »موافقت با اضافه 
نمودن یک تبصره بــه آیین نامه استخدامی جهاددانشــگاهی برای 
تمدید مرخصی استحقاقی تا یکســال با درخواست معاونت و تأیید 

رییس جهادانشگاهی«.

آیین معارفه معاون هماهنگی و امور مجلس
 جهاددانشگاهی برگزار شد
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آییــن تکریــم رییس 
معارفــه  و  پیشــین 
جدیــد  سرپرســت 
سازمان جهاددانشگاهی 
خوزستان، چهارشنبه ۱۱ 
اسفندماه با حضور دکتر 
رییس  طیبی  حمیدرضا 
جهاددانشگاهی این نهاد 

برگزار شد.

به گزارش روابــط عمومی 
 جهاددانشــگاهی خوزســتان، آیین تکریم رییس پیشــین و 
معارفه سرپرست جدید این ســازمان با حضور دکتر حمیدرضا 

طیبی در ســالن اجتماعات مؤسســه آموزش عالی جهاددانشگاهی 
خوزستان برگزار و دکتر سیدعلیرضا علوی به عنوان سرپرست جدید 
سازمان جهاددانشگاهی خوزستان معرفی و از زحمات دکتر قدرت اهلل 

شاکری نژاد در زمان تصدی ریاست این سازمان تقدیر شد.

دکتر طیبی تأکید کرد:
توســعه فعالیت  های جهاددانشــگاهی برای 

الگوسازی توان پیشرفت 

دکتر حمیدرضا طیبی در ابتدای این مراسم با تسلیت شهادت حضرت 
فاطمه )س( تصریح کرد: سخن بســیار مهم و جدی این بوده و هست 
که ما در جهاددانشگاهی وظیفه خود می دانیم و می دانستیم که تمام 
توانایی های خود را در حوزه لجستیک و پشتیبانی جنگ و دفاع مقدس 
و پیشرفت کشور به کار بگیریم و واقعا هم تمام توان خود را در این حوزه 

بکار گرفتیم و به کار خواهیم گرفت.
رییس جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: در هر حال اساس و فلسفه تشکیل 
و یکی از دالیل مهم تأسیس جهاددانشگاهی، الگوسازی توان پیشرفت در 
کشور است. شاخص های اصلی پیشرفت، توسعه فرهنگی، علمی و فناورانه 

و آموزش است که به عبارتی انسان مولد پیشرفت را تربیت می کند.

دکتر طیبی با اشاره به طراحی 
و ســاخت مته هــای حفاری 
در ســازمان جهاددانشگاهی 
خوزستان، تصریح کرد: آخرین 
مرحله ساخت مته های حفاری 
با موفقیت انجام شد که دانش 
فنــی آن کامال ایرانــی و مایه 
افتخار کشور اســت. ان شاءاهلل 
به ســرعت به دانش طراحی و 
توســعه انواع مته ها نیز دست 

پیدا می کنیم.
وی اظهار کرد: برای توسعه فعالیت ها و الگوسازی توان پیشرفت 
در کشــور، برنامــه ریزی هایی انجام شــده اســت. هدف این 
الگوسازی ها ایجاد خودباوری ملی در مدیران، مردم و جوانان نسبت 
به توان پیشرفت است که ازطریقی برنامه های توسعه جهاددانشگاهی 

پیگیری می شود. 

علوی عنوان کرد:
 برنامه محوری و عدالت خواهی مبنای توسعه 

جهاد دانشگاهی خوزستان

در ادامه سیدعلیرضا علوی سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی 
خوزستان گفت: ابتدا به عنوان دانشجو به این نهاد وارد شدم که در آن 
زمان جهاددانشگاهی خوزستان، جهادی کوچک و پرمهر با مدیریتی 

جوان اما مدبر بود.
وی تصریح کرد: ما روی پــای خود و با همت، تالش و کوشــش همه 
همکاران و حمایت مدیران توانســتیم جهاددانشــگاهی خوزستان را 
به جایی برسانیم که اکنون بحمداهلل ســاالنه نزدیک به 700 هزار نفر 
در خوزستان از خدمات پزشــکی، درمانی، آموزشی، فرهنگی و فنی و 

مهندسی آن بهره می برند.
در پایان این مراســم از زحمات دکتر قدرت اهلل شــاکری نژاد در زمان 

تصدی ریاست این سازمان با اهدای لوح، تقدیر شد.  

مراسم معارفه سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی خوزستان 
برگزار شد

با حضور دکتر طیبی؛
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مراســم تقدیــر و معارفــه رییــس و سرپرســت 
جهاددانشگاهی استان قم با حضور دکتر سیدحمیدرضا طیبی 
رییس جهاددانشگاهی و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در 

تاالر اندیشه دانشگاه قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر سید حمیدرضا طیبی، 
اظهار کرد: امروز 39 سال از انقالب اسالمی می گذرد و باید تالش کرد 
که با ارایه مدل انقالبی حکومت اسالمی، این انقالب را با همین الگو 

سازی به دنیا صادر شود.
وی افزود: انقــالب ایران با محوریت اتکا به خــدا، اخالق و فرهنگ و 
عدالت پا گرفته اســت و باید همه اجزای این کشور در این مسیر گام 

بردارند و نباید شاهد بداخالقی های سیاسی باشیم.
وی با تاکید براینکه بزرگان کشور باید با هم بر سر اداره کشور به توافق 
برسند و نباید به فکر تخریب جناحی باشند، افزود: اگر اختالف نظری 
هم وجود دارد باید در حدود 10 درصد باشد و مابقی باید اشتراک در 

توسعه کشور باشد.
رییس جهاددانشگاهی بیان کرد: یکی از مهمترین گام های پیشرفت، 
حرکت قوی و ســریع در جهت بالندگی در عرصه فناوری اســت که 
زیربنای اقتصاد دانش بنیان اســت؛ باید در کوتاه ترین زمان ممکن 

صاحب فن آوری شویم و به توسعه دست یابیم.
وی با بیان اینکه باید از امکانات کشور برای رشد کشور استفاده کرد، 
گفت: خوشبختانه دکتر روحانی رییس جمهوری محترم در این سال 
ها تالش کرده است که در مسیر تعامل و ارتباطات صحیح حرکت کند 
و این زمینه را برای ورود دانش و فناوری های نوین به کشور ایجاد کند.

رییس جهاددانشگاهی بیان کرد: ارتباط ها با دنیا باید هدفمند و دقیق 
باشد؛ بازار باید به شکل مشــروط و هدفمند در اختیار طرف خارجی 
قرارگیرد تا از این ارتباط برای ورود فناوری نوین و حساس به کشور 

استفاده کرد.
طیبی ادامه داد: جهاددانشگاهی هرجا که ضرورتی برای کار دیده است 
به سرعت در بخش های مختلف فعال شده و امروزه کارهای عظیمی 

را در عرصه های مختلف انجام می دهد و به الگوسازی رسیده است.

وی گفت: جهاددانشــگاهی قم نیز دارای پتانسیل بسیار خوبی 
برای رشد اســت که باید با جذب نیروهای متخصص در عرصه های 

جدید به پیشرفت بیشتری برسد.
رییس سابق جهاددانشگاهی قم در این مراسم طی سخنانی به وضعیت 
این نهاد در بدو تاسیس و امروز آن پرداخت و با اشاره به ظرفیت های 
عالی ایجاد شده در استان، خدمات را حاصل نگاه جهادی جهادگران 

بی ادعای شهر کریمه اهل بیت)س( دانست.
محمد ابراهیم فقیه زاده، با اشــاره به اینکه جهاددانشــگاهی قم در 
ابتدای فعالیت حتی یک متر هم فضای کار نیز نداشــت، افزود: امروز 
این نهاد انقالبی در 11هکتار و 700 متر زمین فعالیت های خود را در 

عرصه های مختلف دنبال می کند.
وی اظهار کرد: این فعالیت ها بدون تالش و همت گســترده جوانان 
خدوم، پیگیر و بی ادعای جهادی در قم امکان پذیر نبود و خوشبختانه 
مدیران عالی جهاددانشگاهی کشور نیز حمایت های خوبی از حرکت 

رو به جلو جهاد قم انجام دادند.
رییس سابق جهاددانشگاهی واحد اســتان قم با اشاره به ظرفیت 
باالی استان در عرصه های علمی، درمانی و خدماتی و... گفت: باید 
در سال های آینده از پایه و بســتری که آماده شده است به خوبی 

استفاده کرد.
وی تصریح کرد: مرکز درمان ناباروری و سلول درمانی از مراکزی است 
که در استان به رغم مشکالت بسیار، با روحیه و فرهنگ جهادی ایجاد 

شد و امروز جزو برترین مراکز در کشور است.
فقیه زاده بیان کرد: خوشبختانه در ســال های گذشته ارتباط بسیار 
خوبی با دفاتر مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه به منظور ارتباط 
بین دانش جدید و فقه برقرار و مورد عنایت علما و مراجع عظام نیز واقع 
شــد؛ در این مدت این ارتباط صمیمی و علمی برقرار بوده است و در 

آینده نیز قطعا از این ثمرات ارزشمند بهره مند خواهیم شد.
در ادامه دکتر محمدحیدری، سرپرســت جدید جهاددانشــگاهی 
واحد استان قم نیز در سخنانی بر لزوم حمایت از جهاد قم به ویژه در 
بخش سالمت و خدمات درمانی ناباروری از سوی مسووالن استانی 

تاکید کرد.

معارفه سرپرست جدید جهاددانشگاهی واحد استان قم 
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مراســم معارفه دكتر ايرج فيضي سرپرســت پژوهشگاه 
علوم انســاني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهی و تقدیر 
از زحمات خسرو قبادی سرپرست ســابق این پژوهشگاه 
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت با حضور دکتر سید حمیدرضا طیبی 
رییس جهاددانشگاهی و مســوالن این نهاد در سالن شهید 

همتی پژوهشگاه برگزار شد.

به گــزارش روابــط عمومی علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعی 
جهاددانشگاهی، در این جلسه دکتر طیبی به برخی از مشکالت کالن 
کشور که کلید حل آنها در حوزه علوم انسانی است اشاره کرد و افزود: 
نگاه ما در جهاددانشگاهی در راستای حل مشکالت کالن کشور است 
و در علوم انسانی نیز ما به دنبال دسته بندی خوب از مسایل و تعریف 

اولویت ها هستیم.
وی در ادامه بیان داشت: برخی بی توجهی هایی که در کشور به حوزه 
علوم انسانی می شود نباید ما را از فعالیت در این حوزه ناامید کرده یا 
این حس را ایجاد کند که در ایــن زمینه فعالیت های چندانی صورت 

نگرفته است. 
رییس جهاددانشــگاهی در ادامه افزود: ما در علوم انسانی باید مرزها 
را برداریم؛ باید گروه های محدود ولی قوی داشته باشیم. تصور کنید 
که چند سال دیگر قرار است مسوولیت کشور را به ما بدهند و در این 
مدت وظیفه ما این است که برای اساسی ترین مشکالت کشور راه حل 
پیدا کنیم. جهاددانشگاهی حاضر است در این زمینه هزینه و سرمایه 
گذاری کند تا متخصصانش بتوانند با طرح موضوع خوب و اشــاره به 

مهمترین مسایل کاربردی کشور در حوزه کاری خود، به راه حل های 
علمی و مفید برسند.

در ادامه دکتر فیضی، سرپرست جدید پژوهشگاه، به برنامه های آتی 
اشاره کرده و افزود: هدف ما بر این است که در علوم انسانی به دنبال 
پروژه های کالن برویم و به مسایل ملی بپردازیم. البته کارفرمایی کردن 
پروژه ها در علوم انسانی ســخت تر از بقیه حوزه هاست ولی تا کنون 
نیز بسیاری از پروژه های ما توانســته اند کارفرمایی شده و مشکالت 

کاربردی تعریف شده به وسیله سازمانهای زیادی را حل کنند.
دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، 
به مرور دوره حضور آقای قبــادی در جایگاه مدیریتی پژوهشــگاه 
پرداخت و عنوان کرد: در مدتی که جهاد دانشگاهی دچار تغییر رویه 
مدیریتی شد، یکی از بخش هایی که از این مسأله متاثر شد پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات اجتماعی بود. رساندن پژوهشگاه به نقطه صفر 
قبلی و حرکت از این نقطه به جلو فقط با کیش شــخصیتی و تالش 

فراوان آقای قبادی ممکن بود.
وی در ادامه به کارنامه دکتر فیضی اشــاره کرده و افزود: دکتر فیضی 
در جهاد به عنوان یک پژوهشــگر همکاری را آغاز نمود و در ادامه در 
جایگاه های مســئولیتی خود به عنوان یکی از موفق ترین مدیران ما 
ظاهر شــد. قطعا این انتظار وجود دارد که پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات اجتماعی جهاددانشــگاهی محور همــه فعالیت های ما در 
حوزه علوم انسانی بشود. در حال حاضر کارهای فعلی باید مرجعیت 
پیدا کند و در ادامه پژوهشگاه در جهت توانمند سازی سایر گروه ها و 

پزوهشکده های مرتبطی که در کشور داریم تالش نماید.

مراسم معارفه سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار شد
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جلسه تقدیر از رییس سابق 
و معارفه سرپرســت جدید 
جهاددانشگاهی  ســازمان 
تهــران، 28 فروردیــن ماه 
با حضــور حمیدرضا طیبی 
رییــس جهاددانشــگاهی، 
حجت االســالم والمسلمین 
ابوترابی فرد مســوول نهاد 
رهبری دانشگاه تهران، مجید 
سرســنگی معاون فرهنگی 

دانشگاه تهران و جمعی از معاونان و مدیران جهاددانشگاهی 
و دانشگاه تهران در محل باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران 

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی تهران، در ابتدای این 
مراســم محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی 
ضمن تقدیر از خدمات دکتر شــریفی زاده در دوره ریاســت ســازمان 
جهاددانشگاهی تهران، از دانشــگاه تهران به عنوان نماد آموزش کشور 
یاد کرد و گفت: این واحد نیز مانند دانشــگاه تهــران، چنین ویژگی را از 
ابعاد مختلف چه از نظر نیروی انسانی با کیفیت و چه از نظر فعالیت های 
ارزشمندی که در بیش از سه دهه در این مجموعه انجام گرفته، در بین 

واحدهای سازمانی جهاد دانشگاهی سراسر کشور دارا می باشد.
وی افزود: در سال های گذشته جهاددانشگاهی از مسیر مدیریتی خود خارج 
شده و افرادی در این نهاد مسوولیت گرفتند که با جهاددانشگاهی و فرهنگ 
آن خیلی آشنا نبودند، یکی از واحدهایی که دچار آسیب های فراوان و جدی 
شد، سازمان جهاددانشگاهی تهران بود. دکتر شریفی زاده در چنین شرایطی 

مسوولیت را به عهده گرفت تا این نهاد را به مسیر اصلی خودش بازگرداند.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشــگاهی با بیــان این مطلب که دکتر 
طباطبایی بــه عنوان سرپرســت جدید ســازمان از اعضای با ســابقه 
جهاددانشگاهی و از پژوهشگران برجســته در حوزه تخصصی علوم پایه 
است، گفت: واحد تهران از نیروهای بسیار خوب و با کیفیتی بهره مند است 
که بسیاری از این نیروها در دفتر مرکزی و سایر واحدهای جهاددانشگاهی 
مشغول به خدمت هســتند، اما این دوســتان در مرحله ای هستند که 
سال های انتهایی خدمت را سپری می کنند، لذا باید جانشین پروری مورد 
توجه قرار گیرد و نســل جدیدی از نیروهای جهاد را با فرهنگ جهادی 

تربیت کرد تا این تجربیات منتقل شود.
دکتر پورعابدی گفت: نکتــه بعدی که باید مورد توجه قــرار بگیرد این 
است که دانشــگاه تهران دارای رشــته های متعدد می باشد، در نتیجه 
جهاددانشگاهی تهران هم در حوزه پژوهش و فناوری دارای گستردگی 
منابع است، اما اگر بخواهیم کار عمیق انجام دهیم بهتر است چند حوزه به 

صورت شاخص انتخاب شود و روی این حوزه ها کار شود.
در ادامه مجید سرســنگی معاون فرهنگی دانشــگاه تهــران نیز ضمن 
تقدیر از زحمات شایسته احمد شــریفی زاده، جهاددانشگاهی را همراه 
همیشگی دانشگاه تهران به ویژه در حوزه های فرهنگی برشمرد و افزود: 
جهاددانشگاهی بر خالف سایر سازمان هایی که همزمان با انقالب تاسیس 

شدند و نتوانستند خود را با شرایط و 
همگام با نیازهای روز خود تطبیق 
دهند، بســیار متفاوت عمل کرد و 
توانست در شرایط مختلف خود را 

ارتقا دهد.
حجت االسالم والمسلمین ابوترابی 
فرد نیز در سخنانی با اشاره به آیات 
نورانی سوره مبارکه علق گفت: این 
آیات  پرواز انسان، حرکت و تکامل 
بشر را در ســایه علم و قلم ترسیم 

می کند و هیچ پدیده ای در عالم این ظرفیت و توانایی را ندارد.
وی با برشمردن علم آراسته به ایمان به عنوان یکی از ویژگی های 
جهاددانشگاهی، افزود: کسانی که این نهاد را جهاددانشگاهی نام گذاردند 
با این نگاه بوده است که مجاهدان در راه خدا در آن حضور دارند و مسیر 
آن ها را علم، ایمان، ادب و اخالق تعیین می کند و اینجاســت که باید بر 
همزیستی مبتنی بر عقالنیت و اخالق و علم و ایمان هم پیشگام بود و این 
فضای نورانی را به نمایش گذاشت تا نیروهای دانشگاهی آراسته به اخالق 

و ایمان و ارزش های دینی باشند.
احمد شریفی زاده رییس پیشین ســازمان جهاددانشگاهی تهران نیز با 
اشاره به فعالیت های انجام شــده در حوزه پژوهشی، فرهنگی و آموزشی 
در این سازمان گفت: رهبر معظم انقالب در موارد متعدد از فعالیت های 
جهاددانشگاهی تقدیر نموده و به عنوان یکی از ستون های انقالب و نظام از 
آن یاد کرده اند و همین موضوع مسوولیت این نهاد را سنگین تر می کند. 
این نهاد خدمات شایانی برای کشــور انجام داده که ماحصل تالش های 

عزیزانی است که با کمترین توقع بیشترین فعالیت ها را انجام داده است.
سید علی طباطبایی سرپرست سازمان جهاددانشگاهی تهران نیز با بیان این 
مطلب که سال 96 از نظر سیاسی و فرهنگی و اقتصادی سال بسیار حساس  
و ویژه ای است که اگر صحیح برنامه ریزی نشود کار بسیار مشکل خواهد بود 
و شعاری که رهبر معظم انقالب تعیین کردند مبتنی با وضعیت موجود است، 
گفت: با توجه به نامگذاری سال از سوی ایشان به نظر می رسد نگرش و سمت 
و سوی هر حرکتی باید به این سمت باشد که اشتغال زایی کند. استادی که 
در دانشگاه حضور دارد طوری دانشــجو تربیت کند که وارد بازار کار شود.

پژوهشگری که در حیطه پژوهشی فعالیت می کند باید به سمت و سویی 
حرکت کند که در نهایت آن پژوهش با نگاه تولیدی و اقتصادی به نتیجه برسد 

و اگر اشتباه کنیم در اجرای این شعار خیانت و کوتاهی کرده ایم.
طباطبایی با تاکید بر این موضوع که جهاددانشگاهی ماموریت هایی را برای 
کمک به برنامه ششم توسعه کشور بر عهده گرفته است و جهاد تهران نیز از این 
برنامه منفک نیست افزود: زمینه فعالیت جهاد تهران مشخص است وظیفه 
این سازمان در حوزه پژوهش و فناوری توسعه و تکمیل چرخه فناوری است 
که در برخی حوزه ها کامل می باشد و در بعضی حوزه ها نیاز به تکمیل دارد. اگر 
در راستای توسعه این چرخه نیاز به راه اندازی دفتر خدمات تخصصی و دفتر 
بازرگانی باشد یا نیاز به آموزش های تخصصی و دریافت و انتقال دانش فنی 

داشته باشد در راستای توسعه فناوری این کار را انجام می دهیم.
در پایان این برنامه با اهدای لوح از سوی سازمان جهاددانشگاهی، اعضای 

سازمان و دانشگاه تهران از خدمات احمد شریفی زاده تقدیر شد.

سرپرست سازمان جهاددانشگاهی تهران طی مراسمی معارفه شد
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جهاددانشگاهی به مناســبت فرارسیدن روز جمهوری 
اسالمی بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، متن بیانیه این نهاد به شرح 
زیر است:

دوازدهم فروردین سال 1358، روز حضور آگاهانه و حماسی مردم برای 
تعیین شکل و محتوای حکومتی بود که ریشه در انقالب اسالمی داشت. 
مردمی که در راه پیروزی، زندان ها، شکنجه ها، تبعیدها و محرومیت های 
بسیاری را متحمل شده و بهترین فرزندان خود را تقدیم کرده بودند در 
یک همه پرسی تاریخی اعالم کردند که می خواهند در سایه سار اسالم 
عزیز، حق تعیین سرنوشت خود را، خود در دست بگیرند و به همین دلیل 

به استقرار نظام »جمهوری اسالمی« رأی آری دادند. 
رویداد این روز بزرگ، لبیک فاتحانه به ندای آسمانی  »واعتصموا بحبل 
اهلل جمیعاً والتفرقوا« بود که از حنجره رهبری خداخواه و متکی به ستون 

مستحکم مردمی بیدار بیرون آمد. 
آری! روز جمهوری اسالمی، ثمره شــیرین جهاد مردم و اکمال نعمت 
استقالل و آزادی است که با دستان تک تک میلیون ها ایرانی در مقابل 

چشمان امیدوار مستضعفان جهان و نگاه بهت زده دشمن رقم خورد. 
روزی که طلیعه و نماد برگزاری انتخابات متعددی در نظام اسالمی شد و 
مردم نیز با بصیرت مثال زدنی خود، 12 فروردین 58 را پایان کار ندانسته 

و در سال های پس از آن با حضور باشکوه خود در انتخابات مختلف، 
مردمساالری دینی را مکررا به نمایش گذاشتند. 

اینک در آســتانه یوم ا... 12 فروردین 1396 و سالروز شهادت دهمین 
ستاره پرفروغ سپهر والیت حضرت امام علی النقی الهادی )ع( بار دیگر 
خداوند متعال را بخاطر موهبت الهی استقرار حکومتی برآمده از قرآن 
کریم و عترت طاهرین )ع( شکر نموده و بزرگداشت این حماسه تاریخی 

را مورد تاکید و یادآوری قرار می دهیم.
نهاد انقالبی جهاددانشــگاهی در آســتانه این روز اعالم می دارد که 
همچون گذشته با تمام قوا در خدمت شجره طیبه جمهوری اسالمی و 
ملت رشــید ایران خواهد بود و با اعتقاد راســخ به وصایای بنیانگذار 
جمهوری اســالمی ایران حضرت امام خمینی)ره( و گام برداشتن در 
مسیر هدفگذاری شده توســط رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله 
العالــی( همه بنیه علمی، فرهنگی و آموزشــی خــود را برای تحقق 
آرمان های واالی انقالب بویژه خوداتکایی، اســتقالل و اقتصاد درون 

زا به کارگیرد.
اعضای این نهاد، با درک اهمیت تحقق شعار  »اقتصاد مقاومتی؛ تولید و 
اشتغال«، حضور حداکثری و دشمن شکن مردم در دوازدهمین انتخابات 
ریاست جمهوری پیش رو را پشتوانه حرکت مسووالن به سمت پیشرفت 
کشور دانسته و تمام تالش خود را برای رونق هرچه بیشتر این رویداد و 

عرصه نمایش اتحاد ملّی مصروف خواهند داشت. 

بیانیه جهاددانشگاهی 
به مناسبت فرارسیدن روز جمهوری اسالمی 
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رییس جهاددانشگاهی واحد 
لرستان اظهار امیدواری کرد 
شهرک گلخانه ای کوهدشت 
در پایان سال ۹۶ تکمیل و به 

بهره برداری کامل برسد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی  
جهاددانشــگاهی واحد لرستان، 
دکتر ســید علی نادر دهقانی در 
سخنرانی پیش از خطبه های نماز 

جمعه شهرســتان کوهدشــت اظهار کرد: براساس استعدادها 
و با کار، تالش و برنامه ریزی منســجم باید سعی کنیم توسعه 

منطقه ای اتفاق بیافتد. منظور از توســعه منطقه ای این است که یک 
برنامه علمی جامع را بر اساس ظرفیت ها و مزیت های منطقه با حضور 

نخبگان و افراد دارای تجربه، علم، دانش و تخصص تدوین کنیم. 
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی در ادامه، کوهدشت را شهرستانی 
با اســتعدادهای فراوان به لحاظ منابع طبیعی از جمله جنگل، مرتع، 
اراضی کشاورزی و رودخانه های پرآب دانست و گفت: متاسفانه این 
شهرستان در رابطه با بعضی شاخص های توسعه ای رتبه خوبی ندارد. 
در مطالعاتی که انجام شــده است متاســفانه تنها 21 درصد مناطق 
روستایی کوهدشت به لحاظ توسعه ای در حد مطلوب هستند و مابقی 
وضعیت خوبی ندارند و این موضوع به نظام برنامه ریزی این شهرستان 

بر می گردد. 

دهقانی الوار با بیــان اینکه یک 
اهتمام ویژه و حرکت جهادی با 
حضور نخبگان و همراهی مردم 
برای پیشــرفت شهرستان نیاز 
است، ادامه داد: امسال راه اندازی 
مجــدد گلخانه کوهدشــت که 
حدود هشت ســال تعطیل بوده 

در حال پیگیری است.
رییس جهاد دانشگاهی لرستان 
افزود: این پروژه ده هکتار زمین 
است که سال ها معطل مانده بود و جهاددانشگاهی با همت بسیار 
عالی استاندار لرستان آن را خریداری و دوباره پیگیر احیاء شده 

است. 
وی با بیان اینکه معتقدیم اگر این فعالیت علمی در شهرستان اجرایی 
شــود بســیاری از فعالیت های ناقص و غیر موثر اصالح خواهند شد، 
تصریح کرد: بخش کشــاورزی کوهدشت سرشار از استعداد است که 
متاسفانه کشاورزی سنتی آن، بازدهی را کم نموده و فشار زیادی نیز 

به منابع آبی وارد کرده است. 
دهقانی الــوار گفت: عملیاتی شــدن این گلخانه یکــی از پروژه های 

اثرگذار، جهت ساز و موثر برای توسعه شهرستان اجرایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: امیدواریم 50 درصد این پروژه تا 16 مرداد سال 96 
که مصادف با سالروز تشکیل جهاددانشگاهی است عملیاتی شود و در 

پایان این سال نیز شاهد تکمیل و بهره برداری کامل آن باشیم. 

نوزدهمین جلسه هیأت ممیزه جهاددانشگاهی، 22 اسفندماه 
در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شــد و ارتقای مرتبه ی شش 

پرونده مورد تصویب اعضا قرار گرفت. 

به گزارش روابط عمومی  جهاددانشــگاهی، نوزدهمین جلسه هیأت 
ممیزه این نهاد با حضور دکتر حمیدرضا طیبی )رییس هیات ممیزه(، 
دکتر سیدسعید هاشــمی)دبیر هیات(، دکتر عبدالحســین طاهری 

)نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری( و اعضای هیأت برگزار شد.
این جلسه به منظور بررسی شش پرونده جهت ارتقای اعضای هیات 
علمی جهاددانشگاهی تشکیل شد و از بین تقاضاهای مطرح شده، چهار 

پرونده مربوط به ارتقای همکاران از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری، به 
استناد اخذ مدرک دکترای تخصصی و 2 پرونده با موضوع ارتقا از رتبه 

دانشیاری به مرتبه ی استادی مصوب گردید.
در این جلسه ارتقای مرتبه از دانشیاری به استادی دکتر عبدالحسین 
شاهوردی از پژوهشــگاه رویان و دکتر مرتضی رحمانی از پژوهشکده 

توسعه تکنولوژی تصویب گردید.
همچنین با ارتقای مرتبه به استادیاری دکتر سید محسن میراسماعیلی 
از دانشگاه علم و هنر یزد، دکتر اعظم نوفرستی از جهاددانشگاهی البرز، 
فرزانه رزاقیان از ســازمان جهاددانشگاهی خراســان رضوی و خلیل 

جلیلی از سازمان جهادانشگاهی کرمانشاه موافقت شد.

شهرک گلخانه ای بستری مناسب برای اصالح کشاورزی شهرستان 
کوهدشت است

تشریح مصوبات نوزدهمین جلسه هیأت ممیزه جهاددانشگاهی 

رییس جهاددانشگاهی واحد لرستان: 
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رییس دانشگاه علوم پزشکی 
همــدان به همــراه معاون و 
مدیران این دانشگاه با حضور 
در مجموعه جهاددانشگاهی 
اســتان در جریـــان روند 
فعالیت هـــای فرهنگــی، 
پژوهشی و آموزشی این نهاد 

قرار گرفت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی  
جهاددانشــگاهی واحــد همدان، دکتــر حبیب اله موســوی 
بهار در بازدیــد از این واحد که 22 اســفندماه انجام شــد، نوع 

فعالیت های جهاددانشــگاهی را نمود عینی مدیریت جهادی برشمرد 
و گفــت: در احداث پــروژه فرهنگــی، علمی تحقیقاتی و پژوهشــی 

جهاددانشگاهی،»اقدام و عمل« عینیت یافته است.
وی خاطرنشان کرد: جهاددانشــگاهی همواره در عرصه علمی کشور 

پیشتاز بوده و در رفع تحریم ها کمک شایانی ارایه کرده است.
دکتر موسوی بهار خبرگزاری ایسنا را بازوی توانمند اطالع رسانی در 
حیطه دانشگاه و حوزه بهداشت و درمان دانست و افزود: با اطالع رسانی 
به موقع می توان مردم را نسبت به فعالیت های حوزه بهداشت و درمان 

آگاه کرده و آنان را با دولت همراه کرد.
وی از نیاز استان به یک بیمارســتان حداقل 700 تختخوابی خبر داد 
و افزود: توسعه بیمارستان اســدآباد، افتتاح بیمارستان بهار، تکمیل 
بخش سوختگی بیمارستان بعثت و تکمیل و تجهیز بیمارستان 220 

تختخوابی اکباتان در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد.

دکتر موســوی بهار اعالم کرد: 
بیمارستان تخصصی زنان، مرکز 
درمان ناباروری و ایجاد شــعبه 
شماره 2 دانشکده دندانپزشکی از 
نیازهای استان است که می توان 
از توانمندی های بخش خصوصی 
و ســایر ادارات در راه اندازی این 

مراکز بهره گرفت.
در ادامه رییس جهاددانشگاهی 
واحــد همــدان نیز بیــان کرد: 
جهاددانشگاهی با توجه به ماهیت فعالیت هایش قرابت و نزدیکی 
زیادی به مجموعه وزارت بهداشت داشته و می تواند همکاری و هم 

افزایی خوبی در عرصه های مختلف با این وزارتخانه داشته باشد.
اسدی با اشاره به راه اندازی مرکز مشاوره پیش از ازدواج بیان کرد: این 
مرکز به همت جهاددانشــگاهی همدان و با همکاری مرکز بهداشــت 
فعالیت خود را آغاز کرده است و برای داشتن زندگی پایدار در زوجین 
تالش می کند و با توجــه به بازخورد خــوب این مرکز بــه زودی در 

شهرستان های استان این مرکز ایجاد خواهد شد.
وی آمــوزش کمــک پرســتاری را نیــز از فعالیت هــای مشــترک 
جهاددانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی دانست و گفت: این دوره ها در 
سطح کشور از رتبه بسیار خوبی هم به لحاظ کمی و هم کیفی برخوردار 

بوده است.
گفتنی است، رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان به همراه معاونین از 
قسمت های مختلف جهاددانشگاهی همدان بازدید نمود و در پایان مقرر 

شد تفاهم نامه ای جهت ارتقای سطح همکاری ها منعقد گردد.

تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشــگاهی واحد اصفهان و شوراي 
اسالمي استان اصفهان، ۹ اسفندماه به امضای روسای دو سازمان رسید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، این تفاهم نامه 
با هدف بهره مند شدن طرفين از امكانات مشترك يكديگر از قبيل توان 
فكري، تجربي، پژوهشي، آزمايشگاهي، كارگاهي، كتابخانه اي، ارتباطات 
بين المللي، فضاي فيزيكــي و فضاهاي تحقيقاتي، انجــام مطالعات 
پژوهشی و فناوری در زمینه های مورد نظر، انجام پروژه هاي تحقيقاتي 
و افكار سنجي از طريق مركز افكارسنجي جهاددانشگاهي )ايسپا(، رفع 
نیازهای آموزشــی، تدوین دوره ها و برنامه های آموزشــی مورد نیاز و 

مرتبط با همكاري مشترك دو طرف و  اطالع رساني و گزارش اخبار حوزه 
فعالیت از طريق خبرگزاري ايسنا و ایکنا بین روسای جهاددانشگاهی 

واحد اصفهان و شورای اسالمی این استان امضا شد.
در ابتدای این جلسه محمود مرآثی رییس جهاددانشگاهی واحد اصفهان 
ضمن معرفی فعالیت های جهاددانشگاهی واحد اصفهان گفت: همکاری 
بین این دو سازمان باید قوی و اثربخش باشد تا بتوان سطح دانش و مهارت 
اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا را در استان هم از لحاظ فرهنگی 

هم آموزشی ارتقا داد.
نادعلي توكلي رییس شوراي اسالمي اســتان اصفهان نیز در سخنانی 

درباره فعالیت شوراها در این استان توضیحاتی ارایه داد.

فعالیت های جهاددانشگاهی نمود عینی مدیریت جهادی است

امضای تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی واحد اصفهان و 
شورای اسالمی این استان 

رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان:



   96

پیام جهـاد | شماره 161
w w w . a c e c r . a c . i r

 عمـــومــی

همزمان با فرارســيدن هفته منابع طبيعي و روز درختكاري، 
تفاهم نامه همكاري بين جهاددانشــگاهي سمنان و اداره كل 
منابع طبيعي و آبخيزداري استان، ۱۶ اسفندماه با حضور استاندار 

سمنان امضا شد.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي استان سمنان، ریيس این واحد 
در مراســم امضای تفاهم نامه مذکور گفت: اين تفاهم نامه همكاري، در 
راستاي تقويت هرچه بيشتر تعامالت علمي، تحقيقاتي و آموزشي بين 
جهاددانشگاهي استان ســمنان و اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 

استان سمنان منعقد شده است.
حســن رهایی همكاري در تهيه، تدوين و برگزاري برنامه هاي ترويجي 

و آموزشــي، تهيه و تدوين متون و محتواي آموزشي، شناسايي و تأمين 
نيازهاي علمي و پژوهشي، همكاري در برگزاري همايش ها، نمايشگاه ها، 
نشست هاي تخصصي و جشنواره هاي مربوط و همكاري در زمينه تجاري 

سازي نتايج همايش را از جمله محورهاي همكاري دو طرف ذكر كرد.
وي همچنين خاطرنشان كرد: به كارگيري ظرفيت هاي موجود با به كار 
بستن ساز و كارهاي مناسب براي اجراي مفاد تفاهم نامه، فرهنگ سازي 
در خصوص حفاظت از منابع طبيعي براي دانش آموزان مقاطع مختلف 
در طرح هميار طبيعت، استفاده متقابل از امكانات پژوهشي، آموزشي و 
فرهنگي در انجام طرح ها و برنامه هاي پژوهشي، آموزشي و اطالع رساني 
با هدف توســعه اشــتغال و كارآفريني و طراحي و همكاري در اجراي 

طرح هاي پژوهشي و مطالعاتي از مهمترين تعهدات دو طرف است.

تفاهم نامه همکاری بین روسای پژوهشــکده محیط زیست و 
توسعه پایدار و سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با محوریت 
برگزاری دوره، سمینار، همایش و کارگاه های آموزشی تخصصی، 
تدوین دوره های تخصصی مورد نیاز صنایع و دستگاه های اجرائی، 
برگزاری دوره های آموزشی منطقه و بین المللی، طراحی و اجرای 
برنامه های ترویجی )آموزشی، فرهنگی، ...( و تبادل استاد و نیروی 

انسانی متخصص منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، براساس 
این تفاهم نامه که به امضای مهندس حسینعلی حاجیلو رییس سازمان 
جهاددانشگاهی صنعتی شریف و دکتر ندا ســلطانی رییس پژوهشکده 
محیط زیست و توسعه پایدار رسیده است، طرفین در زمینه برگزاری دوره، 
سمینار، همایش و کارگاه های آموزشی تخصصی، تدوین دوره های تخصصی 
مورد نیاز صنایع و دستگاه های اجرائی، برگزاری دوره های آموزشی منطقه  
و بین  المللی، طراحی و اجرای برنامه های ترویجی )آموزشی، فرهنگی، ...( و 

تبادل استاد و نیروی انسانی متخصص، همکاری می نمایند.

با هدف توســعه همکاری های علمی و فناوری و بهره مندی از 
ظرفیت های دو طرف، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری 

استان تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی لرســتان، در بخشی از این 
تفاهم نامه آمده است: »همکاری در زمینه برگزاری دوره ها و کارگاه های 

آموزشی مشترک، هم افزایی در توســعه فناوری در استان، همکاری 
مشترک و مستمر در فن بازارها، همکاری در زمینه ارایه مشاوره های 
فناورانــه، فراهم نمودن زمینــه ایجاد مراکز رشــد و انجام طرح های 
تحقیقاتی و پذیرش شــرکت های موفق خارج شــده از مرکز رشــد 
جهاددانشــگاهی توســط پارک علم و فناوری از زمینه های همکاری 

خواهد بود.«   

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی سمنان و اداره کل 
منابع طبیعی استان 

تفاهم نامه همکاری بین پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار 
سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جهاد دانشگاهی 

صنعتی شریف منعقد  شد

امضای تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری لرستان

همزمان با هفته منابع طبیعي و با حضور استاندار سمنان صورت گرفت؛
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سازمان جهاددانشگاهی استان آذربایجان شرقی و ستاد گیاهان دارویی 
و طب سنتی اســتان تفاهم نامه همکاری مشترکی در امور پژوهشی، 

فناورانه و آموزشی در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشــگاهی استان آذربایجان 
شرقی، این تفاهم نامه  1 اسفندماه در پانزدهمین جلسه ستاد گیاهان 
دارویی و طب سنتی استان که با حضور دکتر محسنی سرپرست این 
سازمان و دکتر بهمن پاسبان اســالم دبیر ستاد گیاهان دارویی و طب 

سنتی استان برگزار شد، به امضای دو طرف رسید.
رییس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی در این جلسه گفت: 
استفاده علمی از گیاهان دارویی و طب سنتی نیازمند آموزش های عملی 
اســت و تحصیالت آکادمیک این حوزه در کشور ما به مرحله ی عملی 

وارد نشده و تا زمانی که برندسازی و تجاری سازی در این عرصه صورت 
نگیرد، علم تئوری کمک زیادی به ماندگار و مفید بودن آن نخواهد کرد.
در ادامه بهمن پاسبان اسالم دبیر شبکه ی توسعه فناوری گیاهان دارویی 
و طب سنتی استان نیز در این جلسه اظهار کرد: باید از طرح ها و ایده هایی 
که می تواند به مرحله ی عمل و تجاری ســازی برسد حمایت های الزم 

انجام شود.
در پایان جلســه تفاهم نامه همکاری مشــترک در امور پژوهشــی، 
فناورانه و آموزشی در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی بین سازمان 
جهاددانشگاهی استان و ستاد گیاهان داروی و طب سنتی استان بین 
دو طرف امضا و تبادل شد و اعضای ستاد از بخش های مختلف آموزشی 

و درمانی جهاددانشگاهی بازدید کردند.

به منظور توسعه ی کمی و کیفی همکاری های بین جهاددانشگاهی واحد 
صنعتی اصفهان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 
اصفهان در زمینه های آموزشی، پژوهشی و اجرایی تفاهم نامه ی همکاری 

بین روسای آن ها امضا شد.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، براساس 
این تفاهم نامه که بــه امضای مهندس مرتضی تیمــوری رییس واحد 
صنعتی اصفهان و مهندس مهدی تقی پور رییس سازمان نظام مهندسی 
کشــاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان رســیده است، دو طرف در 

زمینه ی برگزاری دوره ها، همایش ها، ســمینارها و کارگاه های 

آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت، نیازسنجی، تدوین دوره های آموزشی و 
طرح های پژوهشی جدید، برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری و تهیه 
و تولید محتوای الکترونیکی، تشریک مساعی در اجرا و توسعه ی کیفی و 
کمی طرح های پژوهشی، ترویجی و عملیاتی، آماری و نظرسنجی مرتبط 
با حوزه ی کشاورزی، مساعدت و همکاری در جهت تقویت سرمایه گذاری 
و توسعه ی فرهنگ کارآفرینی در بخش کشاورزی، همکاری در زمینه ی 
انتقال تکنولوژی و فناوری های نوین در زمینه ی کشــاورزی و همکاری 
در امر ترویج و گسترش فرهنگ عمومی به منظور ارتقای جایگاه بخش 

کشاورزی در اقتصاد ملی همکاری می نمایند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی 
و ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی استان

امضای تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی واحد صنعتی 
اصفهان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 

طرح »هر جهادگر یک نهال
 به نام یک شهید«

 در جهاددانشگاهی گیالن اجرا شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان گیالن، 
به مناســبت هفته درختکاری و گرامیداشت یاد و نام 
شــهدا و بر اساس ســنت پســندیده احیای طبیعت، 
طرح »هر جهادگر یک نهال به نام یک شــهید« توسط 
جهادگران دانشگاهی استان در محل مجتمع آموزشی 
پژوهشی جهاددانشگاهی واحد گیالن واقع در شهرک 

مهر برگزار شد.

بازدید رییس کمیسیون 
آموزش مجلس از 

جهاددانشگاهی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراسان شمالی، دکتر 
محمدمهدی زاهدی رییس کمیســیون آموزش مجلس شورای 
اسالمی در حاشیه ســفر نوروزی خود به بجنورد با حضور در این 
واحد از حوزه های آموزش، پژوهش، مرکز رشد، فرهنگی و مرکز 

علمی کاربردی این نهاد بازدید به عمل آورد.
وی از فاز در دست ساخت این واحد نیز بازدید کرد و برای کمک به اتمام 
آن قول مساعدت داد. گفتنی است، در این بازدید موسی الرضا ثروتی، 

نماینده سابق بجنورد، زاهدی را همراهی می کرد.

اخبار کوتاه
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به منظور گسترش فعالیت های علمی، آموزشی، 
فرهنگی و توسعه اقتصاد دانش بنیان؛

جهاددانشگاهی خراسان شمالی و 
دانشگاه پیام نور استان تفاهم نامه 

همکاری منعقد کردند

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی استان خراسان 
شمالی، به منظور گسترش فعالیت های علمی، تحقیقاتی، 
آموزشــی، فرهنگــی و توســعه اقتصــاد دانش بنیــان، 
جهاددانشگاهی خراسان شمالی و دانشگاه پیام نور استان 

تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.
موضوع ایــن تفاهم نامه انجام همکاری در زمینه توســعه 
شــرکت های دانش بنیان، تبادل همکاری با اعضای هیأت 
علمی و توانمندسازی دانشجویان در ابعاد فرهنگی، آموزشی، 

تحقیقاتی و اشتغال، عنوان شده است.
کمک به تامین زیرساخت های سخت افزاری، امکان استفاده 
از تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی، استفاده از توانمندی 
اعضای هیات علمی دانشگاه جهت انجام مشترک طرح های 
تحقیقاتی، تجاری ســازی دانش و دوره های آموزشــی و 
توانمندسازی دانشــجویان جهت ورود به بازار کار از جمله 

تعهدات طرفین این تفاهم نامه است.
همچنین در این تفاهم نامه، گسترش فعالیت های مشترک 
فرهنگی و اطالع رسانی از دیگر زمینه های همکاری این دو 

نهاد ذکر شده است.

انعقاد تفاهم نامه ی همکاری بین 
جهاددانشگاهی واحد صنعتی 

اصفهان و شورای اسالمی استان 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد صنعتی اصفهان، 
به منظور توسعه ی کمی و کیفی تعامل و همکاری بین دو طرف در 
زمینه ی فعالیت های آموزشی، پژوهشــی و فرهنگی و در راستای 
تحقق اقتصاد مقاومتی، جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و 
شورای اسالمی استان اصفهان تفاهم نامه ی همکاری منعقد نمودند.
در این تفاهم نامه که 21 فروردین ماه به امضای مهندس تیموری 
رییس واحد صنعتی اصفهان و مهندس توکلی رییس شــورای 
اسالمی استان رســید بر اســتفاده ی بهینه از منابع، امکانات و 
توانمندی های علمی، تخصصی و اجرایی، همکاری درخصوص 
اجرای طرح های مطالعاتی و پژوهشی کاربردی به ویژه در خصوص 
طرح های مدیریت منابع آب در پهنه ی استان اصفهان، همکاری 
مشــترک در تعریف و انجام طرح های مطالعاتــی و کاربردی در 
حوزه های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و کارآفرینی متناسب با 
نیازهای شوراها، همکاری در طراحی و اجرای نظام مدیریت دانش، 
شناسایی و مستندســازی و تجارب خبرگان شوراهای اسالمی و 

شهرداری های استان اصفهان تأکید شد.
همچنین در حاشیه ی امضای این تفاهم نامه طرفین بر گسترش 
مراکز آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی جهاددانشــگاهی در 
اســتان اصفهان تأکید نمودند و مقرر شــد پس از فراهم شدن 
زیرساخت های الزم توسط شوراهای اسالمی شهر جهاددانشگاهی 

نسبت به ایجاد مراکز مذکور در سطح استان اصفهان اقدام نماید.

بازدید استاندار خراسان رضوی از 
خبرگزاری ایسنا 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در 
بازدید استاندار خراسان رضوی از خبرگزاری ایسنا، سرویس انگلیسی 

این خبرگزاری )منطقه خراسان(  نیز به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
علیرضا رشیدیان استاندار این استان 15 اسفندماه با حضور در تحریریه 
ایسنای منطقه خراسان با خبرنگاران این خبرگزاری دیدار و گفت وگو کرد.
گفتنی است، اخبار این سرویس در بخش انگلیسی سایت ایسنا قابل 
دسترسی خواهد بود و در آینده به صورت بخشی مستقل بر روی سایت 

منطقه خراسان در خواهد آمد.

نشست مشترک هیات رییسه جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با استاندار برگزار شد

جهاددانشگاهی دستگاه برتر در ستاد 
ساماندهی امور جوانان استان سمنان

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي استان سمنان، در جلسه 
ستاد ســاماندهي به امور جوانان استان سمنان كه 14 اسفندماه 
با حضور معاون سياسي و امنيتي استانداري، مديركل دفتر امور 
اجتماعي استانداري و جمعي از مديران استانداري، فرمانداران و 
مديران دستگاه هاي اجرايي استان در استانداري سمنان برگزار 
شد، جهاددانشگاهي استان به عنوان دستگاه برتر در زمينه حضور 
و مشاركت در ستاد هاي ساماندهي امور جوانان استان سمنان طی 

سال هاي 94 و 95 معرفي شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی، در این دیدار که 20 فروردین در سالن جلسات استانداری برگزار شد، دکتر عاقلی رییس 
این واحد ضمن تبریک سال جدید با تشریح عملکرد شاخص این نهاد برنامه های اولویت دار و حوزه مد نظر فرهنگی و پژوهشی و آموزشی این 

نهاد در سال جدید را اعالم کرد.
سعادت، استاندار آذربایجان غربی با تبریک سال جدید و تقدیر از فعالیت های این نهاد انقالبی گفت: جهاددانشگاهی یکی از دستگاه های 

ارزشمند جهادی و علمی استان بوده که امید است با رویکرد علمی استانداری را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری نماید.
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اختتامیه برنامه جامع آموزش توســعه محتوای الکترونیکی در حوزه 
کشاورزی، ۳۱ فروردین با حضور دکتر مرتضی براری معاون امور دولت و 
استانهای وزارت ارتباطات، دکتر داراب یزدانی مدیرکل دفتر تخصصی 
کشاورزی و منابع طبیعی جهاددانشــگاهی، ونیو یامادا رییس گروه 
کارشناسان »جایکا« و بهرام بادکو رییس ســازمان جهاددانشگاهی 

کرمانشاه در این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کرمانشاه، به دنبال طرح جامع آموزش 
الكترونيك براي ارتقاي توانمندي هاي نيروي كار با هدف كاهش بيكاري و دستيابي 
به فرصت هاي عادالنه آموزشي اين پژوهشکده و آژانس همکاری هاي بین المللی 
ژاپن )JICA(، دوره هاي آموزشي شش گانه توسعه محتوای الکترونیکی در حوزه 
کشاورزی با عناوين »توسعه کشت کلزا«، »ارتقاي بهره وري در توليد نخود ديم«، 
»توسعه کاشت و فناوري گياه شــيرين بيان«، »توليد کاهوي گلخانه اي به روش 
هيدروپونيک«، »مديريت بهينه مصرف آب در کشــاورزي« و »طراحي ساختار 
سازه هاي گلخانه اي« با همکاري پژوهشــکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد 

دانشگاهي و واحد اســتانی این نهاد در کرمانشــاه، به عنوان یک منطقه مستعد 
برگزار شد.

اهداف دوره هاي آموزشي مذکور شامل؛ توسعه محتوای آموزشی الکترونیکی با 
کیفیت باال برای آموزش های مهارتی )Vocational Training(، ایجاد برابری در 
دسترسی به محتوای آموزشــی، انتقال فناوری ها؛ دانش و تخصص مختصصان 
ژاپنی در رابطه با حوزه ی آموزش الکترونیک، ایجاد و توانمندســازی شــبکه ی 
سازمان های آموزشی و سیاســت گذاراِن این حوزه و توانمند سازی دانشجویان و 
جویندگان کار فارغ التحصیل دانشگاه ها جهت یافتن شغل مناسب و یا آغاز کردن 

یک کسب و کار در استان کرمانشاه می شود. 
مرتضی براری در مراســم اختتامیه این برنامه با اشــاره به سهم ICT  در صنعت 
بانکداری اظهار کرد: زمانی کــه ICT وارد صنعت بانکداری نشــده بود، هزینه 
انجام یک کار ســاده بانکی هزار تومان بود که با ورود ICT و راه اندازی ATM ها 

این هزینه ها به 100 تومان کاهش پیدا کرد و پس از آن با ارایه 
خدمات بانکی از طریق تلفن های همراه، این هزینه ها امروزه به 

15 تومان رسیده است.

اختتامیه برنامه جامع آموزش توسعه محتوای الکترونیکی در حوزه 
کشاورزی برگزار شد 

با حضور معاون وزیر ارتباطات؛ 

آموزشی

   99
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براری افزود: کاهش شــدید ترافیک، کاهش آلودگی، کاهش مصرف 
سوخت، کاهش استهالک ماشین آالت و... نیز در پی الکترونیکی شدن 

صنعت بانکداری ایجاد شده اند.
معاون وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات در ادامه با اشــاره به 
سهم ICT در ارتقای اقتصاد کشــاورزی اظهار کرد: ICT می تواند در 
کاهش هزینه های تولید، افزایش بازدهی تولید و کاهش لجستیکی 

محصوالت کشاورزی به کمک اقتصاد کشاورزی بیاید.

مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی 
جهاددانشگاهی:

اجرای پروژه های مشترک با »جایکا« را ادامه 
می دهیم

مدیرکل دفتر تخصصی کشــاورزی و منابع طبیعی جهاددانشگاهی 
گفت: همکاری ما با »جایکا« به پروژه برنامه جامع آموزش توســعه 
محتــوای الکترونیکی در حوزه کشــاورزی محدود نخواهد شــد و 

پروژه های دیگری را نیز با این آژانس اجرا می کنیم.
وی اظهار کرد: هدف از اجرای این پروژه که به صورت مشترک با آژانس 
همکاری بین المللی ژاپن)جایکا( اجرا شد را انتقال دانش و تجربه موفق 

کشور ژاپن در حوزه کشاورزی به ایران عنوان کرد.
دکتر داراب یزدانی با بیان اینکه در اجرای این پروژه استان کرمانشاه 
به دلیل شــرایط اقلیمی و آب و هوایی و پتانسیل های کشاورزی که 
دارد به عنوان پایلوت انتخاب شده، افزود: پنج محتوای اصلی را برای 
جمع آوری اطالعات و محتوا انتخاب کردیم که شامل توسعه کاشت 
و فرآوری  شیرین بیان، توسعه کاشت کلزا، توسعه کاشت نخود دیم، 
پرورش کاهوی گلخانه ای به روش هیدروپونیک و نحوه استفاده بهینه 

از منابع آبی در بخش کشاورزی است.
مدیرکل دفتر کشاورزی و منابع طبیعی جهاددانشگاهی اظهار کرد: 
در مرحله اول با کمک افراد متخصص به جمع آوری محتوا و اطالعات 
 IT در این پنج بخش پرداختیم و محتوای تدوین شده در نهایت بر پایه

به صورت الکترونیک تحویل فراگیران شد.
دکتر یزدانی با بیــان اینکه ایــن اطالعات به صورت پنــج کتابچه 
الکترونیک تدوین شد، یادآوری کرد: زبان این کتابچه های الکترونیکی 

فارسی است و قابلیت نشان دادن عکس و ویدئو را نیز دارد.
در ادامه سونیو یامادا رییس گروه کارشناسان »جایکا« نیز با بیان اینکه 
اجرای این پروژه حدود دو سال زمان برد، خاطرنشان کرد: توانایی های 
جهاددانشــگاهی در حوزه IT و همچنین پتانسیل هایی که در بخش 
کشاورزی ایران و کرمانشاه وجود داشــت ما را شگفت زده کرد و این 

پروژه را در زمان کوتاهی به نتیجه رساندیم.
وی افزود: محتوای الکترونیکی تدوین شــده به شیوه های مختلف از 
جمله کتاب های مبتنی بر اینترنت و یا ایجاد شبکه های اجتماعی در 

اختیار فراگیران قرار می گیرد.
یامادا ابراز امیدواری کرد، اجرای چنین پروژه های مشــترکی در 
آینده نیز تداوم داشته باشد و به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده کمک 

کند.
بهرام بادکو رییس ســازمان جهاددانشگاهی کرمانشــاه نیز اجرای 
این پروژه مشترک بین جهاد دانشــگاهی و »جایکا« را آغازی برای 

همکاری های بیشتر در عرصه بین المللی دانست.
وی خاطرنشان کرد: اینکه کرمانشاه به عنوان پایلوت برای اجرای این 
پروژه انتخاب شده نشان از پتانسیل های کرمانشاه در بخش کشاورزی 
و IT دارد و این که جهاددانشگاهی به این منظور انتخاب شده بیانگر 
آن است که این ســازمان در حوزه فناوری قابلیت های خوبی ایجاد 

کرده است.

مراســم افتتاح همایش ملی »نظام آموزش عالی و اقتصاد 
مقاومتی«، چهارم اســفندماه در دانشــگاه علم و فرهنگ 

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی، مراسم افتتاحیه همایش 
ملی »نظام آموزش  عالی و اقتصاد مقاومتــی« با حضور دکتر طیبی 
رییس جهاددانشــگاهی، دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو رییس 
دانشگاه علم و فرهنگ و رییس همایش، دکتر نوراهلل زاده مدیرعامل 
صندوق کارآفرینــی امید، دکتر آهنگران مشــاور عالی مناطق آزاد، 
دکتر گلدسته دبیر همایش و جمعی از اساتید دانشگاه و پژوهشگران، 

برگزار گردید.

دکتر طیبی اظهار کرد:
شکل گیری اراده پیشــرفت دانش بنیان، شرط 

تحقق اقتصاد مقاومتی

همایش ملی "نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی"  

در دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی برگزار شد؛
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رییس جهاددانشگاهی با اشاره به تعریف اقتصاد مقاومتی، گفت: اقتصاد 
مقاومتی، اقتصادی است که در مقابل نامالیمات و تهدیدهای محیطی 

بتواند با عملکرد و کارکرد مناسب پایدار و استوار بماند.
وی در ادامه افزود: توانمندسازی نیروی انسانی، اتکاء به تولید داخل و 
ارتقاء کیفیت آن به طور مستمر، تولید متکی بر فناوری پیشرفته بومی، 
رقابت پذیری، بهره وری باال، تأمین رشد پویا و پایدار اقتصادی، برون نگر 
و گسترش تجارت با جهان، استفاده از ظرفیت سازمان های بین المللی، 
توازن رفاه و ثروت و ایجاد عدالت و نظام ملــی علم، فناوری و نوآوری 

کارآمد از شاخص های مهم اقتصاد مقاومتی است.
دکتر طیبی در رابطه با الزامات شــکل گیری دانشگاه و نظام آموزش 
عالی پویا و کارآمد، تصریح کرد: این دانشگاه، دانشگاه نسل سومی یعنی 
نوآور و کارآفرین است ضمن اینکه دانشــگاهی با آموزش و پژوهش 
با کیفیت می باشد، ســرمایه اصلی در این دانشــگاه ها نیروی انسانی 
می باشد، دانشگاه متعامل با نهادهای اجتماعی جامعه و پاسخگو و رافع 
نیازهای آنها است، متعامل با مراکز علمی و پژوهشی جهان می باشد، 
ساختار سازمانی این دانشگاه ساختار تخت و افقی است و نه عمودی و 
سلسله مراتبی، کیفیت مسأله اصلی آنها است و نه کمیت، نقاد و حساس 
نسبت به مسایل جامعه می باشد، ارتباط انسانی در داخل دانشگاه بسیار 
روان، صمیمی و مبتنی بر صداقت است، و اخالق علمی و حرفه ای در 

آن حرف اول را می زند.
وی در ادامه به بیان شــرایط تحقق اقتصاد مقاومتی و شــکل گیری 
دانشگاه نسل ســومی پرداخت و افزود: شــکل گیری اراده پیشرفت 
دانش بنیان با وفاق سیاسیون بر مصالح ملی کشور از قبیل پیشرفت 
دانش بنیان، ســناریوی تعامل با دنیا، تعریف پســت های سیاســی 
و اجرایی و ...، تعریف مــرز مالکیت / اقتصاد مقیاس، تدوین چشــم 
انداز، تدوین ظرفیت های مورد نیاز توســعه براساس افق چشم انداز، 
تدوین اســتراتژی های توســعه فناوری با تولید ملی فناوری، انتقال 
فناوری و خرید دانش فنی، انجام آمایش ســرزمینی پیشرفت، انجام 
آمایش آموزش عالی کشــور و تدوین نقشــه های جامع پیشرفت را 
می توان از شرایط تحقق اقتصاد مقاومتی و شکل گیری دانشگاه نسل 

سومی دانست.
دکتر طیبی در پایــان با تأکید بر حرکت به ســوی مأموریت گرا و 
کارفرمادار بودن پژوهــش و فناوری در دانشــگاه ها، گفت: تولید 
فناوری های نوین توســط دانشــگاه ها با تأمین بودجه و مأموریت 
محور توســط دولت، عقد قرارداد کارفرمایی بــا صنعتگران برای 
تولید نیازهای صنایع کشــور و عقد قرارداد صنعت با دانشگاه برای 
کسب فناوری های موردنیاز و اصالح مکانیزم های ممیزی و ارزیابی 
در دانشگاه ها با محوریت توســعه فناوری از شرایط الزم برای این 

موضوع است.

رییس دانشگاه علم و فرهنگ در همایش ملی نظام 
آموزش عالی اقتصاد مقاومتی مطرح کرد:

جهاددانشــگاهی یکی از نهادهای منحصر 
بفرد در حیطه آموزش عالی کشور است 

دکتر محمد حســین ایمانی خوشخو رییس دانشــگاه علم و فرهنگ 
جهاددانشــگاهی در مراســم افتتاحیــه ایــن همایش اظهــار کرد: 
جهاددانشــگاهی به عنوان یکی از نهادهای منحصر به فرد در حیطه 
آموزش عالی کشور در این موضوع پیشگام شد، اگرچه مسووالن آموزش 
عالی هم همکاری داشــتند و امیدواریم مقاالتی که ارایه خواهند شد، 

بتوانند مورد استفاده دست اندرکاران آموزش عالی کشور قرار بگیرند.
وی همچنین بیان داشت: شــاهد برگزاری همایشی هستیم که یقینا 
دســتاوردهای آن می تواند برای نظام آموزش عالی کشور بسیار مورد 
استفاده باشد. همه همایش های برگزار شده در دانشگاه به همین گونه 
هستند و موضوعاتی انتخاب می شوند، که مورد بحث جامعه است. نتایج 
این همایش ها می توانند کمک کنند تا به این موضوعات به شکل کامل 

تر و بهتری در جامعه پرداخته شود.
رییس دانشگاه علم و فرهنگ خاطرنشان کرد: بحث اقتصاد مقاومتی 
امروز یکی از بحث های مهم کشور است   همانطور که مقام معظم رهبری 
فرموده اند، این بحث تنها برای یک سال نیست و باید همیشه مدنظر قرار 
گیرد و این یک خط و یک جریان توسعه ای است که قرار است کشور 
در این راستا حرکت کند و خودش را با سیاست های اقتصاد مقاومتی 

تنظیم کند.
وی تاکید کرد: آموزش عالی به عنوان یکی از بخش های مهم کشور، یقینا 
به این موضوع ارتباط مستقیم دارد، مخصوصا در زمان محدودیت بودجه 

که االن با آن درگیر هستیم. 
در ادامه دکتر گلدسته، دبیر اجرایی این همایش، ضمن بیان اهداف 
برگزاری همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی که از سوی 
دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، خاطرنشان کرد: این همایش بدنبال 
پاسخ به این پرسش می گردد که سهم نظام آموزش عالی به عنوان یکی 

از نقش آفرینان مهم در عرصه اقتصاد مقاومتی چگونه است.
وی با تشریح محورهای پنجگانه کنفرانس افزود: از مجموع 54 مقاله 
دریافتی، 31 مقاله از ســوی کمیته علمــی و داوری همایش پذیرفته 
شدند که 8 مقاله به صورت ارایه شفاهی و 23 مقاله نیز به صورت پوستر 
ارایه می شود. همچنین دو پنل تخصصی نیز در جریان همایش به اجرا 

گذاشته شد.   
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مرکــز آموزش های تخصصی پیشــرفته هواوی، ۱۴ 
اردیبهشت ماه توسط دکتر سید حمیدرضا طیبی در معاونت 

آموزشی جهاد دانشگاهی کرمانشاه افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه، در این 
مراسم دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی کشور با اشاره 
به ظرفیت های خوب ایجاد شده در معاونت آموزشی جهاد کرمانشاه، 
گفت: باید از فرصت به وجود آمده بــرای آموزش جوانان به عنوان 

سرمایه های کشور استفاده کنیم.
وی ادامه داد: می توانیم با کمک علمی نخبگان پارک علم و فناوری 

صاحب دانش در این حوزه شویم.
دکتر طیبی در ادامه به روند تولید علم و دانش در کشور های توسعه 
یافته اشاره کرد و گفت : نباید تنها به آموزش این تجهیزات بسنده 

کرد.
در ادامه مهندس محمد حامد شــام بیاتی معاون آموزشی سازمان 
جهاددانشگاهی کرمانشاه با اشاره به فعالیت های این معاونت، گفت: 
در سال های اخیر با توجه به موقعیت سازمان و راهبردهای آن جهت 

گیری این معاونت به سمت آموزش های شغل محور بوده است.
معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه در ادامه با اشاره 
به اینکه در دو حوزه آموزشــی آزاد و کارکنان دولت فعالیت داریم، 

افزود: ســعی کرده ایم دوره های آموزشی را براساس نیاز بازار 
تعریف کنیم شام بیاتی تصریح کرد: در سال 95 بیش از 21 هزار نفر 

در این معاونت آموزش دیده اند.
وی در ادامه با بیان اینکه به منظور توسعه آموزش های شغل محور 
در استان تفاهم نامه ای بین سازمان جهاددانشگاهی، پارک علم و 
فناوری و شرکت نیروی غرب به عنوان نماینده شرکت هواوی منعقد 
شد گفت: در این راستا نمایندگانی از شرکت هواوی از این معاونت 
بازدید کردند و اقدام  به تجهیز کارگاه کامال پیشرفته این شرکت در 

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی کرمانشاه نمودند. 
شام بیاتی در پایان با اشــاره به اینکه هواوی با 650 دوره آموزشی 
با 1200 مربی در 47 مرکز آموزشــی خود در سراسر دنیا در حال 
آموزش اســت، گفت: امیدواریم با توســعه این مرکز بتوانیم بجز 
دوره های آموزشــی تئوری با تجهیز موبایل به آموز شهای عملی و 

مورد نیاز بپردازیم .
در پایان مهندس داریوش  بهادری عضو هیات مدیره شرکت نیروی 
غرب از شرکت های موفق کشور در بخش مخابرات و نماینده هواوی 
در این طرح با بیان اینکه از بهمن ماه سال گذشته تا کنون بیش از 
520 فارغ التحصیل مرتبط با مخابرات دوره های کامال تخصصی و 
پیشرفته در این کارگاه آموزش دیده اند، گفت: نفرات اول تا سوم هر 

دوره استخدام خواهند شد .  

افتتاح مرکز آموزش های تخصصی پیشرفته هواوی 
در جهاددانشگاهی کرمانشاه
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جلسه وب کنفرانس توجیه رابطان آموزشی جهاددانشگاهی 
و نمایندگان شــورای عالی اســتان ها با حضور دکتر ســید 
سعید هاشمی معاون آموزشی جهاددانشگاهی و احمدی مدیر کل 
امور استان های شورای عالی استان ها، مهندس محمد کیا مدیرکل 
دفتر نیازسنجی و پروژه یابی آموزشی جهاددانشگاهی، دکتر فاضل 
مدیر آموزشی شورای عالی استان ها و سایر مسووالن برگزار شد. 

 به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، با توجه به تفاهم نامه منعقد 
شــده بین جهاددانشگاهی و شــورای عالی اســتان ها با هدف توسعه و 
گسترش همکاری ها، تعامل ها و بهره گیری متقابل از ظرفیت های موجود 
به منظور ارتقای سطح دانش و توانمندسازی اعضای شورای اسالمی شهر 
و روستای سراسر کشور، جلســه وب کنفرانسی توجیه رابطان آموزشی 
جهاددانشگاهی و نمایندگان شورای عالی استان ها ، 26 فروردین ماه در 

ساختمان آموزشی سازمان جهاددانشگاهی تهران برگزار شد.
دکتر هاشمی در این وب کنفرانس با اشاره به تفاهم نامه آموزشی منعقد 
شده بین جهاددانشگاهی و شــورای عالی اســتان ها، اظهار کرد: بحث 
مشارکت مردم در مدیریت شهری یکی از مباحث مد نظر این تفاهم نامه 
است و نقش مدیریت شهری در مجموعه ی شوراها با این حرکت می تواند 

خودش را بهتر نشان دهد.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی در ادامه یکی از رکن های توسعه در همه 

جای دنیا را بحث آموزش دانست.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای این تفاهم نامه، آموزش شوراها دارای 
سه مرحله است؛ مرحله اول آموزش پیش از انجام انتخابات شوراها که به 
شکل انتخابی و مشترک انجام می شود و در این مرحله داوطلبان با مجموعه 
ای از شرح وظایف شهرداری ها، دهیاری ها، شوراهای شهری و روستایی، 
مدیریت محلی و اخالق انتخاباتی و مدیریت تبلیغات آشــنا می شــوند. 
مرحله دوم و سوم آموزش نیز بعد از انجام انتخابات و مشخص شدن نتایج 

صورت می گیرد.

در ادامه احمدی گفت: امروز آغازگر یک نهضت آموزشی در کشور 
هستیم که به مدد جهاددانشگاهی در سراسر کشور و مدیران ستادی هر 

دو مجموعه اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به این که در ساختار مدیریت شهری و در جامعه شورایی برای 
اولین بار است که این کار انجام می شود، افزود: در این دوره ها قصد داریم 
به مدیرانی تصمیم گیر و تصمیم ساز در سطح کشور در تمامی روستاها و 
شهرها آموزش قوانین و دانشی را دهیم که برای تصمیم گیری به شکلی 
عمل کنند که در نهایت سود آن به مردم برسد. هدف از تشکیل نهاد شورا 
در تمام دنیا به ویژه ایران این است که مردم راحت تر زندگی کنند. زمانی 
جامعه شــورایی موفق عمل خواهد کرد که بتواند زندگی را برای مردم 

ساده کند.
مدیرکل امور استان های شورای عالی استان ها اظهار کرد: در آینده ارزش 

واحدی و دانشگاهی هم برای این دوره ها خواهیم داد.
وی در رابطه با زمان ثبت نام و برگزاری دوره های آموزشی مرحله اول بیان 
کرد: این مرحله از اول تا پایان اردیبهشت به صورت حضوری و مجازی انجام 
می شود. پس از این مرحله که به مدت چهار ساعت برگزار می شود، مرحله 

دوم با حضور منتخبان شوراها آغاز خواهد شد.
احمدی افزود: برای این دوره های آموزشی 57 سرفصل در نظر گرفته 
شده که بخشی از آن تدوین گردیده است و بخشی نیز در حال آماده 

شدن می باشد.
در ادامه مدیرکل دفتر نیازسنجی و پروژه یابی آموزشی جهاددانشگاهی 
گفت: این دوره آموزشی در مرحله اول و به مدت 4 ساعت می تواند برای 
تمام داوطلبان، کارشناسان و مدیران شــهرداری ها به صورت اختیاری 
برگزار شود. اما مرحله دوم و سوم این دوره برای منتخبان و با هماهنگی 

شورای عالی استان ها برگزار می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: محتوای مجموعه ی آموزشی این دوره ها نهایی 
شده است. هماهنگی برای تأمین مدرس صورت گرفته و صدور گواهینامه 

در مرحله اول بدون آزمون می باشد.

وب کنفرانس توجیه رابطان آموزشی جهاددانشگاهی و نمایندگان 
شورای عالی استان ها برگزار شد
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معاون آموزش جهاد دانشگاهی 
قم، بــا اشــاره بــه اقدامات و 
سیاست های این نهاد انقالبی در 
سال ۹۶، از تاسیس شهر زبان های 
خارجی توسط این واحد در استان 

خبر داد.

عمومــی   روابــط  گــزارش  بــه 
جهاددانشگاهی واحد استان قم، زهرا 

حبیبی، با اشاره به فعالیت  های معاونت آموزش در بخش زبان های 
خارجی گفت: اجرای طرح شــهر زبان های خارجی در سال آینده 

فضایی را ایجاد خواهد کرد که زبان آموزان در یک فضای کامال عملی در 
فضای زبان کشور خاص حضور یابند به نحوی که همه شرایط برای تکمیل و 
امتحان محفوظات و کاربردی کردن جمالت آموزش دیده شده فراهم باشد.
وی تبدیل آموزش زبان خارجی از حالت تئوری به یک پروژه کارشناسی و 
عملی را مهمترین هدف اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: البته این اقدام با 

در نظر گرفتن فضای فرهنگی ایرانی اسالمی انجام خواهد شد.
معاون آموزش جهاددانشگاهی واحد اســتان قم، انجام طراحی، تدوین و 
برگزاری دوره های آموزشی زبان های فرانسه، عربی، آلمانی و ایتالیایی در 
استان را مورد توجه ویژه قرارداد و افزود: اجرای طرح بزرگ بومی سازی منابع 
آموزشی در عرصه زبان های خارجی نیز از اولویت های جهاد دانشگاهی واحد 

قم در سال آینده به شمار می رود.
حبیبی در ادامه سخنان خود با اشــاره به برگزاری 410 هزار نفر ساعت 
آموزش با حضور 11 هزار فراگیر در دوره های آموزشــی جهاددانشگاهی 
در سال جاری، گفت: توسعه فضای آموزشی در سال 96 یکی از مهمترین 
اهداف جهاددانشگاهی واحد قم اســت که در این راستا بدنبال ایجاد یک 

فضای آموزشی خاص در شهر پردیسان هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به مشکالت تردد 
روحانیون و دانشجویان و اقشار مختلف 
ساکن در این منطقه بسته کامل شش 
گانه آموزشی ارایه خواهد شد که این 
کار تا پایان ســال 95 یا اوایل سال 96 

اجرایی می شود.
رییــس موسســه آمــوزش عالــی 
علمی کاربردی جهاددانشگاهی واحد 
قم استفاده از تکنولوژی ، سیستم های 
نوین آموزشی، تعامالت، توسعه روابط با دانشگاه های ملی، فراملی و 
بین المللی را از مهمترین برنامه های معاونت آموزش جهاددانشگاهی 

واحد استان قم ذکر کرد.
حبیبی بیان کرد: در طرح آموزش کمک پرســتاری ملی 10هزار فرصت 
شغلی مد نظر قرار گرفته بود و بر همین اساس فراگیران سه دوره تئوری و 

بالینی با 1380 ساعت آموزش را در 5 گروه طی کردند.
به گفته وی؛ این گروه پس از طی 300 ساعت آموزش تئوری پس از آزمون 
وارد فاز عملی می شوند و به طور کلی 184هزار نفر ساعت تا کنون در این 
دوره های کمک پرستاری آموزش دیده اند که این روند هم اکنون در حال 

انجام است.
وی عنوان کرد: در سال 95 برای اولین بار در شش کارگروه فنی مهندسی، 
دوره هایی از سوی این معاونت برگزار شده است که از جمله آنها می توان به 
برگزاری پنج دوره بازرسی کنتورهای برق، ارتقای پایه، دوره پزشکان زنان 

و زایمان و... اشاره کرد.
معاون جهاددانشگاهی واحد استان قم اظهارکرد: در عرصه علوم انسانی نیز تا 
کنون 67 دوره تربیت مربی مهد، 11 دوره مدیریت مهد و امسال نیز اولین دوره 
دوره تربیت موسسان مهد با موفقیت برگزار شد؛ همچنین دوره تخصصی طب 

سنتی نیز به شکل مقدماتی و تکمیلی در این معاونت برگزار شد.

شهر زبان های خارجی سال 96 در قم ایجاد می شود

ریيس جهاددانشگاهي چهارمحال و بختياري با تاکيد بر اينکه 
بخش آموزشي جهاددانشگاهي به عنوان يک دانشگاه کوتاه  مدت 
کشور عمل مي کند، گفت: در سال ۱۳۹5 بيش از ۱۴ هزار نفر از 
آموزش هاي تخصصي، اشتغال  محور و عمومي کوتاه مدت جهاد 
دانشگاهي استان بهره مند شدند که اين آمار نشان  دهنده ی رشد 

۴0درصدي نسبت به سال گذشته است.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي چهارمحال و بختياري، وحيد 
خليلي اردلي گفت: فراگيران آزاد آموزش هاي کوتاه مدت این واحد نسبت 
به سال گذشته رشد 40درصدي و فراگيران کارکنان دولت، رشد بيش از 

160درصدي داشته اند.
ریيس جهاد دانشگاهي استان، مهمترين داليل موثر در افزايش اين تعداد 

فراگير را تدوين و اخذ مجوز دوره هاي مهارتي، تخصصي و اشــتغال زا در 
همه مراکز استان، تدوين و به  روز رســاني دوره هاي آموزشي تخصصي، 
کاربردي و اشتغال  محور بودن دوره ها، فراهم کردن زيرساخت هاي مرتبط 
با آموزش هاي الکترونيکي، تجهيز و نوسازي امکانات آموزشي، جا به  جايي 
و بهســازي فضاهاي فيزيکي، گسترش همکاري  و مشــارکت با ادارات، 
دستگاه هاي اجرايي، نهادها، بانک ها، دانشگاه ها و ساير نهادهاي مختلف از 
طريق انعقاد تفاهم نامه، تأسيس مرکز آموزش تخصصي کوتاه مدت شماره 

5 در شهرستان سامان عنوان کرد.
خليلي افــزود: آموزش فراگيران آزاد در 10 دپارتمان آموزشــي شــامل 
دپارتمان هاي علوم پزشکي، فني و مهندســي، هنر و معماري، اشتغال و 
کارآفريني، زبان هاي خارجي، علوم انســاني، کامپيوتر، کشاورزي و منابع 
طبيعي، گردشگري و صنايع دستي و آموزش هاي مجازي انجام گرفته است.

بهره مندی 14 هزار نفر از آموزش های کوتاه مدت جهاددانشگاهی 
چهارمحال و بختیاری
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جزییات همکاری جهاددانشگاهی و آژانس همکاری های بین 
المللی ژاپن )جایکا( از سوی مسوول پروژه تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده فناوري اطالعــات و ارتباطات 
جهاددانشــگاهي، آژانس همکاری هــای بین المللی ژاپــن یا جایکا 
 )ODA( بازوی اجرایی متمرکز کمک های رسمی توسعه ای ،)JICA(
در کشور ژاپن بوده و کمک های بین المللی را برای کشورهای در حال 
توسعه فراهم می آورد. با چشم انداز ”توسعه ی پویا به نفع همه ی مردم“، 
این آژانس با استفاده از طیف متنوعی از روش های موجود و با ترکیب 
رویکردهای منطقه ای و ملی، سعی در حل مشکالت کشورهای در حال 

توسعه دارد.
جایکا در کشور ایران حضوری فعال داشته و تاکنون پروژه های مشترک 
زیادی را با همکاری ارگان های دولتی انجام داده اســت. این پروژه ها 
عمدتا در حوزه های مدیریت آب، بالیای طبیعی، کشــاورزی و توسعه 
روستایی و مدیریت محیط زیست بوده است. نوع همکاری های جایکا 
نیز در 3دسته ی همکاری های  فنی )Technical Cooperation(، اعزام 
متخصص به ایران )Expert Dispatch( و دوره های آموزشی متمرکز 

منطقه ای )Region-Focused Training( قرار می  گیرد.
پژوهشــکده فناوري اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهي اخيرا با اين 
سازمان، پروژه ی مشترکی را در حوزه ی آموزش الکترونیکی و کشاورزی 

اجرا کرده و به انجام رسانده است.
مهندس حبیــب اهلل اصغری رییس پژوهشــکده فنــاوری اطالعات 
جهاددانشگاهی و مســوول طرح در رابطه با نحوه ی  همکاري با جايکا 
گفت: ایده ی همکاری با جایکا حدود 5 سال پیش و با هدف ارتقا سطح 
بکارگیرِی فناوری اطالعات در امر آموزش شکل گرفت. با توجه به ظهور 
رویکردهای نوین در حوزه ی آموزش و به ویژه آموزش الکترونیکی و با 
توجه به پیشرو بودن کشور ژاپن در این حوزه، ســعی بر آن شد که از 
توانمندی های این کشور استفاده شده و یک پلتفورم نرم افزاری نیز در 

ایران بومی سازی شود.
وی افزود: همچنین با توجه به ظرفیت های کشور در حوزه کشاورزی، 
سعی شد تا تهیه و توسعه محتوای آموزش الکترونیکی در زمینه های 
مختلف کشــاورزی صورت گرفته و دانش فنی این حوزه نیز از کشور 

ژاپن گرفته شود.
رییس پژوهشکده فناوری اطالعات جهاددانشــگاهی با توجه به این 
مسایل، پروپوزال اولیه تهیه و ارسال گردید. همچنین مقدمات اجرای 
پروژه نیز انجام شــده و پیگیری های الزم جهت تصویب پروژه صورت 
گرفت. پس از گذشــت حدود دو ســال و با پیگیری های مداوم، پروژه 
از سوی طرف ژاپنی به تصویب رســید و از انتهای سال 2014 پروژه با 
همکاری دانشگاه OUJ شهر توکیو و دانشگاه Tezukayama در شهر 
ناراژاپن آغاز گردید. نکته قابل ذکر آنکه اجرای این پروژه بدون همکاری 
ارزشمند سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشــاه به عنوان پایلوت اجرای 

دوره های آموزشی امکان پذیر نبود.
وی در رابطه با پروژه مشترک جهاددانشــگاهی و جایکا تصریح کرد: 
این پروژه دو محور اصلی آموزش الکترونیکی و حوزه ی کشــاورزی را 
هدف خود قرار داده است. در نتیجه اهداف نیز در این 2 حوزه شناسایی 
و تعریف شــده اند. در حوزه ی آموزش الکترونیکی ســعی بر این بوده 
که عالوه بــر انتقال دانش و تجارب کارشناســان ژاپنــی در حوزه ی 
آموزش الکترونیکی، پلتفورمی نیز از کشور ژاپن گرفته شده و در ایران 
بومی سازی شود. در همین راستا پلتفورم CHiLO که توسط دانشگاه 
Tezukayama توسعه داده شده است هدف این پروژه قرار گرفت و در 

داخل کشور بومی سازی شد. در حوزه ی کشاورزی نیز به همین ترتیب 
تالش شد تا دانش تخصصی ژاپن در داخل کشور بومی سازی و استفاده 
شود که خوشــبختانه با بازدید های صورت گرفته از مراکز کشاورزی 
ژاپن و فیلم برداری هایی که از گلخانه های مختلف ژاپن از جمله کاهوی 
هیدروپونیک و همچنین مزارع شیرین بیان انجام گرفت، دانش قابل 

توجهی به داخل کشور انتقال پیدا کرد.

تشریح جزئیات همکاری جهاددانشگاهی و
 آژانس همکاری های  بین المللی ژاپن )جایکا( 

نشســت کارگروه های مشــترک گــروه فنی مهندســی 
جهاددانشــگاهی، ۴ اردیبهشــت ماه در معاونت آموزشی 

جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، در نشســت کارگروه های 
مشترک گروه فنی مهندسی جهاددانشــگاهی پس از بحث و بررسی 
دستور جلسه ی بازنگری دوره های آموزشی تقویم جلسات در سال 96، 
دوره های آموزشی ارسالی از واحدها و پژوهشکده ها در خصوص پیشنهاد 

دبیر گروه فنی مهندسی برای کوتاه شدن فرآیند صدور مجوز ها با اجرای 
نظام صدور مجوزها در جهاددانشــگاهی نیز گفــت و گو و درخصوص 
دوره های آموزشی مورد نیاز فارغ التحصیالن حوزه فنی مهندسی برای 

توسعه کشور بحث و بررسی شد.
گفتنی اســت، با اجرای نظام صدور مجوزها در حوزه معاونت آموزشی، 
صدور مجوز دوره های آموزشی مورد درخواســت سازمان ها، واحدها، 
پژوهشکده ها و مراکز بهنگام شده است و در برخی از دوره های مصوب، 

صدور مجوز آنی می شود.

اجرای نظام صدور مجوز دوره های آموزشی جهاددانشگاهی 
در سال جاری
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»اولیــن همایش ملی 
بومی ســازی آموزش 
زبان هــای خارجی« با 
هدف توســعه دانش 
و فناوری تولید منابع 
بومی آموزش زبان های 
خارجــی عــاری از 
فرهنگی،  آسیب های 
پاییز سال ۱۳۹۶ به همت 
جهاددانشگاهی برگزار 

می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، نشســت شــورای 
سیاست گذاری »اولین همایش ملی بومی سازی آموزش زبان های 

خارجی« با محوریت بررسی اهداف و محورهای پیشنهادی این همایش، 
اسفندماه در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.

دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشــگاهی، دکتر محسن قزنفلی 
مشاور رییس جهاددانشگاهی ، دکتر سید سعید هاشمی معاون آموزشی 
جهاددانشــگاهی به همراه مســووالنی از وزارت علوم، وزارت ورزش و 
جوانان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقالب فرهنگی، 
کانون زبان ایران، دانشگاه خوارزمی تهران، دانشگاه تهران، ستاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ســاز معاونت علمی ریاست جمهوری، شبکه 
آموزش صدا و سیما و دانشگاه الزهرا)س( از حاضران در این نشست بودند.

در ابتدای این نشست دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی و عضو شورای 
عالی انقالب فرهنگی اظهار کرد: تاریخچه برگزاری این همایش به آخرین 
دیدار شورای عالی انقالب فرهنگی با رهبر معظم انقالب باز می گردد که 
ایشان در این دیدار زمان زیادی را صرف بحث زبان انگلیسی، اهمیت و 

ضرورت آموزش آن کردند. 
دکتر طیبی افــزود: رهبر انقالب در ادامه ابــراز نگرانی هم کردند که به 
طور طبیعی غربی ها ســعی می کنند فرهنگ خود را به طور مستقیم و 
غیرمستقیم در این کتب به ما منتقل کنند و الزم است در زمینه منابع این 

زبان کار جدی انجام دهیم.
وی در ادامه گفت: بنده پس از آن دیدار با توجه به این که بخش زیادی 
از فعالیت های این نهاد آموزش در سطح عالی علمی کاربردی و تخصصی 
کوتاه مدت است، موضوع را با معاونان جهاددانشگاهی به ویژه دکتر قرنفلی 
که معاون وقت آموزشی این نهاد در آن زمان بودند مطرح کردم که وی 

پس از بررسی و انجام اقدامات الزم، تصمیم به برگزاری همایش گرفت.
در ادامه دکتر قرنفلی مشاور رییس جهاددانشگاهی در سخنانی اظهار داشت: 
در آن زمان کارگروهی تشکیل و همایشی در سال 93 با عنوان »بومی سازی 
تولید منابع آموزش زبان انگلیسی« برگزار شد. این حرکت فرصت خوبی بود 

و 20 کار علمی و مقاله تهیه و 10 مقاله در همایش ارایه شد. 

وی اظهــار کــرد: جمع 
بنــدی همایــش نتایج 
خوبی داشــت و به دنبال 
آن آسیب ها و تهدیدهای 
فرهنگی شناسایی شد؛ در 
این همایش به این نتیجه 
رســیدیم که این موضوع 
یک موضوع ملی اســت و 
به یک عزم ملی نیاز دارد. 
در نتیجه به شورای عالی 
انقالب فرهنگی پیشنهاد 
برگزاری یک همایش ملی 
را دادیم. پس از چند جلسه شــورا نیز با این موضوع موافقت کرد و 

ایجاد دبیرخانه همایش و دعوت عمومی را به ما واگذار کردند. 
دکتر قرنفلی با اشــاره به این که هدف این همایش ملی، توسعه دانش و 
فناوری تولید منابع بومی آموزش زبان های خارجی عاری از آسیب های 
فرهنگی است، گفت: ساختار این همایش شامل رییس همایش )رییس 
جهاددانشگاهی(، شورای سیاست گذاری، شورای علمی، دبیر همایش، 

دبیر علمی و دبیر اجرایی است.  
مشاور رییس جهاددانشــگاهی در رابطه به محورهای پیشنهادی این 
همایش گفت: »اصول و مبانــی ناظر بر تهیه و تدویــن منابع آموزش 
زبان های خارجی)زبان شــناختی، روان شــناختی، فرهنگــی و ...(«، 
»ابعادهنری، فناوری و اقتصادی تهیه و تدوین منابع آموزشی زبان های 
خارجی بومی«، »وضعیت موجود تولید منابع آموزشی زبان های خارجی 
داخلی و خارجــی از منظر کیفیت محتــوا، تدوام، اســتقبال و رقابت 
پذیری«، »تجارب کشورهای غیرانگلیســی زبان با تأکید بر کشورهای 
مسلمان در تولید منابع آموزش زبان های خارجی«و »چشم انداز، اهداف، 
راهبردها و سیاست های تهیه و تدوین منابع آموزش زبان های خارجی 
مطلوب)انگلیسی، فرانسوی، عربی و ...(« بخشــی از محورهای در نظر 

گرفته شده برای این همایش است.
وی تصریح کرد: از دیگر محورهای پیشنهادی برای این همایش می توان 
به »راهکارهای اســتفاده بهینه از فرهنگ اســالمی - ایرانی در تهیه و 
تدوین منابع آموزشی زبان های خارجی بومی«، »مولفه ها و شاخص های 
تهیه و تدوین منابع آموزشی بومی زبان های خارجی«، »زیرساخت ها و 
الزامات تهیه و تدوین منابع آموزشی زبان های خارجی )قوانین و مقررات 
دستگاه ها و نهادهای متولی، مدیریت و ...(« و »رویکردها و روش های تهیه 

و تدوین منابع آموزشی زبان های خارجی« اشاره کرد.
در ادامه دکتر احمدی معاون آموزشی و فرهنگی وزارت ورزش و جوانان 
افزود: این موضوع نسبت به اهمیتش نیاز به یک کار دائمی، جدی و عمیق 
دارد تا با حضور تمام بخش های مسوول، تأثیرگذار و عامل بتوانیم یک کار 

جامع و موثرتری در این راستا رقم بزنیم.

اولین همایش ملی "بومی سازی آموزش زبان های خارجی" 
پاییز 96 برگزار می شود 

به همت جهاددانشگاهی؛
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رییس جهاددانشگاهی قزوین 
گفت: جهاددانشگاهی استان 
با برگــزاری دوره های مدون 
آموزشــی به سمت مرجعیت 
پــرورش نیــروی متخصص 
و طراحی علمی اســباب بازی 

حرکت می کند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
 جهاددانشــگاهی واحد اســتان 

قزوین، محمدحســین فائزی رییس این واحد، با اشاره به اینکه از 
اواخر سال 93 امکان سنجی پرداختن به مقوله بازی و اسباب بازی در 

واحد آغاز شد، اظهار کرد: برای اولین بار در کشور دوره های مدون آموزشی 
برای تربیت نیروی طراح و سازنده اســباب بازی طراحی شده است، این 
دوره ها شامل یک دوره کارشناسی، دو دوره کارشناسی ارشد و چند دوره 

آموزش کوتاه مدت است.
وی ادامه داد: تجربیات فراوانی از ســایر کشــورهای پیشرو در صنعت 
اسباب بازی جمع آوری شده و براســاس این تجربیات، خط سیر بومی و 

ایرانی برای ایــن حرکت علمی و 
اقتصادی تدوین  شده است.

رییس جهاددانشــگاهی استان 
قزوین خاطرنشــان کرد: درصدد 
هســتیم تــا به عنــوان مرجعی 
علمی در تربیت نیروی انســانی 
متخصص بــازی و اســباب بازی 

تبدیل شویم.
فائــزی تصریــح کــرد: طراحی 
آکادمیــک و دانش  پایــه بازی و 
اسباب بازی، از دیگر اهداف این واحد است تا عالوه بر ایجاد ساختار 
آموزشی، جهاددانشگاهی اســتان نیز به عنوان یکی از طراحان و 

تولیدکنندگان برتر اسباب بازی ملی مطرح شود.
وی افزود: از دو سال قبل فاز نخست طراحی اسباب بازی نیز در معاونت 
پژوهشی واحد آغاز شده که تاکنون اسباب بازی های متنوعی با الهام از 
الگوهای معماری اســالمی ایرانی طراحی و برخی از آن ها نمونه سازی 
شده اســت و در ســال 96 تعدادی از این محصوالت وارد بازار کشور 

می شوند.

پروین بیان کرد: شــرکت 
گاز بــا انعقاد قــرارداد با 
جهاددانشــگاهی واحــد 
هرمــزگان و اداره کل فنی 
و حرفه ای اســتان، اقدام 
به پــرورش و آموزش افراد 
مستعد و نیروهای بومی کرده 
تا در زمینه گازرســانی و 
لوله کشــی منازل به نوعی 

خودکفا شویم.

به گزارش روابط عمومی  جهاددانشــگاهی واحد هرمزگان، پارسا 
پروین مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان در جمع اعضای هیأت رییسه 
شرکت گاز هرمزگان، با اشاره به طرح جامع گازرسانی، خاطرنشان 
کرد: تالش شــرکت گاز این است مناطق شــمالی استان نیز جزو 
مناطق سردسیر لحاظ شود تا هزینه ســرانه انشعاب به اعضای هر 

خانوار افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه گازرسانی 
به شــهر فارغــان و احمدی و 
همچنین پروژه گازرســانی به 
باینوج، دهســتان باال و پایین 
و دشــتوئیه به صورت مستمر 
در حــال پیگیری اســت تا در 
آینده ای نزدیک محقق شــود، 
اضافــه کــرد: اولویــت اصلی 
گازرسانی به شهرها و مناطقی 
است که در جوار خط انتقال هســتند و شرکت گاز هرمزگان 
درصدد اســت برای صنایع کوچک نیز بســتر و زیرســاخت 
مناسبی ایجاد کند تا چرخه صنعت و تولید داخلی گسترش یابد و 

اشتغال و کارآفرینی صورت پذیرد.
پرویــن در پایان اذعــان کرد: شــرکت گاز بــا انعقاد قــرارداد با 
جهاددانشــگاهی واحد هرمزگان و فنی و حرفه ای استان، اقدام به 
پرورش و آموزش افراد مســتعد و نیروهای بومی کرده تا در زمینه 

گازرسانی و لوله کشی منازل به نوعی خودکفا شویم.

گام بلند جهاددانشگاهی قزوین به سمت مرجعیت در پرورش نیروی 
متخصص و طراحی علمی اسباب بازی 

خودکفایی در حوزه منابع انسانی شرکت از طریق همکاری با 
جهاددانشگاهی 

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان بیان کرد: 
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انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه
 بین موسسه آموزش عالی 

علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک، خانه 
سازمان های غیردولتی و شبکه علمی و 

کارآفرینی سازمان های مردم نهاد استان 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی استان مرکزی، در 
راســتاي افزايش تعامالت علمي، اجرايي، پژوهشي همفكري 
و همكاري هاي ســه جانبه و به منظور افزايش نقش اجتماعي 
موسســه آموزش عالي علمي كاربردي جهاددانشگاهي- مركز 
اراك در حل معضالت و فراهم آوردن زمينه هاي حضور بيشتر 
آحاد مردم در دانشــگاه،  تفاهم نامه همكاري ســه جانبه بين 
خانه سازمان هاي غيردولتي استان، شبكه علمي و كارآفريني 
سازمان هاي مردم نهاد استان مركزي و موسسه آموزش عالي 

علمي كاربردي جهاددانشگاهي - مركز اراك به امضا رسيد.
با امضاي اين تفاهــم نامه طرفين تالش خويــش را در جهت 
افزايش تعامالت و همكاري سه جانبه موضوع اين تفاهم نامه و 
نيل به اهداف عاليه مشترك مبذول داشته و ازهيچ كوششي در 

اين راستا خودداري نخواهند نمود. 
موضوع تفاهم نامه كمك به افزايش مشاركت و نقش اجتماعي 
مركز آموزش علمي كاربردي در حل علمي معضالت اجتماعي و 
همچنين تعامل با سازمان هاي مردم نهاد جهت حضور حداكثري 
و بهره مندي آحاد مردم از امكانات و ظرفيت هاي جهاد، خانه و 

شبكه و برقراري ارتباط مستمر بين جامعه با دانشگاه مي باشد.

صدور مجوز برگزاری
 18 عنوان دوره  آموزش کوتاه مدت 

گردشگری و میراث فرهنگی برای 
جهاددانشگاهی چهارمحال و 

بختیاری
به گزارش روابط عمومــي جهاددانشــگاهي چهارمحال و 
بختياري، وحید خلیلی اردلی ریيس این واحدگفت: مجوز 
برگزاري دوره هاي آموزشي ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشــگري در چهارمحال و بختياري از ســوي معاونت 

آموزشي جهاددانشگاهي صادر شد.
وی با اعالم اين خبر، اظهار کرد: بر اساس درخواست ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري چهارمحال و بختياري 
و مطابق با سر فصل پيشنهادي، 18 عنوان دوره آموزشي از 

سوي جهاددانشگاهي برگزار مي شود.
رییس جهاددانشــگاهی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: عوامــل اجرايي و اعضــاي ســتاد هماهنگي خدمات 
ســفر، مديريت داخلي هتل هاي ســه، چهار و پنج ستاره، 
دوره آموزشــي اقامتگاه هاي بوم گردي، راهنمايان موزه ها 
و محوطه هاي تاريخي، مديريت رفتار و ارتباط با مشــتري، 
توانمند سازي مدرســان دوره هاي کوتاه مدت گردشگري، 
آشنايي با گردشگري روســتايي از جمله دوره هاي آموزشي 
است که به منظور توانمند سازي عوامل اجراي ستاد اسکان 

سفر دراستان برگزار مي شود.

اخبار کوتاه

به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي واحد استان البرز، 
هفتمين جشــنواره روز معمار با بررسي معماري دوران تحول 
ايران به همت مركز آموزش علمي و كاربردي جهاددانشگاهي 
كرج و با همــكاري انجمن مهندســان معمار و شهرســازان 
اســتان البرز 10 اردیبهشــت با حضور رییس دانشگاه جامع 
علمي كاربردي اســتان البرز، ریيس مركــز علمي كاربردي 
جهاددانشگاهي، اعضاء هيأت مديره سازمان نظام مهندسي و 
جمعي از اساتيد معماري استان و دانشجويان عالقمند برگزار 

شد.
سعيد اميري، استاد برجسته گروه معماري مركز آموزش علمي 
كاربردي جهاددانشگاهي در ابتداي اين جشنواره گفت: معماري 
دوران تحول ايران، معماري صد سال گذشــته ايران، يكي از 
موضوعات مهم معماري معاصر ايران است و با توجه به تحوالت 

اجتماعي كه در صد سال گذشته اتفاق افتاده است، معماري نيز 
متأثر از اين جريان تحوالت زيادي داشته است.

وي تصريح كرد: هدف از برگزاري اين جشنواره ها ارتقاي علمي 
دانشجويان و حتي اساتيد اســت كه با برگزاري اين نشست ها 
مي توانند الگوي جديد براي تدريــس حرفه و آينده معماري 

خود پيدا كنند.
در اين جشــنواره پژوهش های موسسه دوران تحول و معرفی 
5 تن از معماران آن دوره و آثارشــان به ترتیــب: »پل آبکار«، 
»آندره گدار«، »وارطان هوانسیان«، »کریم طاهرزاده بهزاد«و 
»نیکوالی مارکف«توسط سخنراني مهندس ویکتور دانیل و 
مهندس گلنار تاجدار از پژوهشگران و اساتيد برجسته معماري 
آغاز شــد و در ادامه پانل تخصصی با حضور چهار ســخنران 

برگزارگردید.

به همت مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرج؛ 

هفتمین جشنواره روز معمار برگزار شد
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تقدیر وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از معاون آموزشی 

جهاددانشگاهی استان کردستان 

به گــزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی اســتان 
کردســتان، وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در آیین 
اختتامیه یازدهمین جشــنواره امتنــان از کارآفرینان 
برتر استان که در 20 اســفند در استانداری کردستان و 
با حضور اســتاندار، نمایندگان مجلس و اعضا کارگروه 
اشتغال استان برگزار شــد، از مهندس سیروان صیدی 
معاون آموزش جهاددانشگاهی کردستان با اهدا لوحی، 

تقدیر کرد.
گفتنی اســت، این لوح ســپاس بدلیل داوری مهندس 
ســیروان صیدی در یازدهمیــن جشــنواره امتنان از 

کارآفرینان برتر استان به ایشان تعلق گرفته است.

انعقاد تفاهم نامه آموزشی بین 
جهاددانشگاهی و استانداری 

خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، 
تفاهم نامه آموزش زنــان خانه دار بــا موضوع آموزش 
مهارت های زندگی ویژه همســران خانــه دار کارکنان 
دولت بین استانداری و جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 

منعقد شد.
این دوره های آموزشی در شهرستان های استان برگزار 

می شود.

بازدید استاندار سیستان 
و بلوچستان از غرفه مرکز 

علمی کاربردی جهاددانشگاهی 
زاهدان 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی سیســتان 
و بلوچستان، نمایشگاه دانشــگاه پاک، جامعه پاک و 
زندگی سالم  نهم اســفند ماه به همت دانشگاه جامع 
علمی کاربردی سیســتان و بلوچســتان و با همکاری 
دانشگاه استان، شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر استان و ســایر نهادهای مرتبط با پیشگیری از 
اعتیاد در محل مجتمع فناوری پارک علم و فناوری این 

استان سیستان و بلوچستان افتتاح شده بود.
استاندار سیستان و بلوچستان، با حضور در غرفه مرکز 
علمی کاربردی جهاددانشگاهی زاهدان در نمایشگاه و 
جشنواره دانشــگاه پاک، فعالیت های جهاددانشگاهی 
اســتان و این مرکز آموزش عالی را مطلوب دانســت و 
گفت: این نهاد انقالبی در واقــع فعالیت های فرهنگی، 
آموزشی و پژوهشــی خوبی را در ســطح استان انجام 

می دهد. 

سرپرست مرکز آموزش علمی و کاربردی 

جهاددانشگاهی اردبیل خبر داد:

ایجاد کد رشته های جدید حوزه 
صنعت و خدمات در این مرکز

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل، سرپرست 
مرکز آموزش علمی و کاربردی شــعبه اردبیل در نشســت 
دوره ای روســای مراکز آموزش علمی کاربردی اســتان، که 
چهارشنبه 13 اردیبهشت برگزار شد، سلیم پناهی از تحصیل 
400 نفر در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشــگاهی 
شعبه اردبیل خبر داد و افزود: در سال گذشته سه کد رشته 
جدید در این مرکز ایجاد شد و امسال نیز با برنامه ریزی انجام 
شده درصدد هستیم کد رشته های جدیدی در حوزه صنعت 

و خدمات ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: در سال گذشــته بیش از 1200 مترمربع 
با امکانات کامل به فضای آموزشــی مرکــز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی شعبه اردبیل افزوده شد تا فضای مناسبی 

برای تحصیل دانشجویان فراهم گردد.   
در این نشســت داریوش لطیفــی رییس دانشــگاه جامع 
علمی کاربردی استان اردبیل نیز ضمن تبریک اعیاد شعبانیه 
و روز معلم با اشاره به شعار سال جاری افزود: نامگذاری امسال 
به نام »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« بیشتر متوجه مراکز 
آموزشی است تا با انجام رسالت خود در باب آموزش، زمینه 
توسعه تولید و اشــتغال و پرورش نیروی انسانی کارآفرین را 

به وجود آورند.
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مرکــز توانمندســازی و 
تســهیل گری کســب و 
کارهای نوپای پارک علم 
و فناوری جهاددانشگاهی 
کرمانشاه با حضور محمود 
واعظی وزیــر ارتباطات و 
فنــاوری اطالعات و بهرام 
بادکــو رییس ســازمان 
جهاددانشــگاهی استان 

افتتاح شد.

بــه گــزارش روابــط عمومی 
 جهاددانشــگاهی کرمانشاه، 

محمود واعظی در مراسم افتتاح مرکز توانمندســازی و تسهیل گری کسب 
و کارهای نوپای پارک علم و فناوری جهاددانشــگاهی کرمانشاه با بیان اینکه 

کشورهای توسعه یافته نگاه ویژه ای به فعالیت های دانش بنیان داشته اند که این 
فعالیت ها نیز عمدتا از دل دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری 
بیرون می آید، گفت: دولت طی سه ســال و نیم گذشته نگاه ویژه ای به این حوزه 

داشته و عمده وزارتخانه ها فعالیت هایشان را با این رویکرد دنبال کرده اند.
وی افزود: اعتقاد داریم غیر از توجه و توسعه حوزه دانش بنیان، راه دیگری برای اداره 

و توسعه کشور وجود ندارد.
واعظی با بیان این که 15 تــا 16 درصد فارغ التحصیالن دانشــگاهی مربوط به 
رشته های مرتبط با ICT هستند، گفت: باید این افراد کارآفرین شده و با استفاده از 

ظرفیت های این حوزه برای این فارغ التحصیالن زمینه اشتغال ایجاد کنیم.
وی همچنین با بیان این که باید بهره وری را در کشــور ارتقــا دهیم، افزود: برای 
ارتقای بهره وری باید هوشمندسازی در همه زمینه ها با استفاده از ICT در دستور 

کار قرار گیرد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال و ارتقای بهره وری نیاز به ایده های 
خالقانه داریم، تصریــح کرد: این ایده ها از دل اســتارتاپ ها بیــرون می آید که 
خوشبختانه این کار در استان شروع شده و فعالیت های خوبی طی یک سال گذشته 

در دانشگاه رازی انجام شده است.
وی به فعالیت های پارک علم و فناوری جهاددانشــگاهی کرمانشاه نیز اشاره کرد 
و گفت: این پارک به واســطه به کار گرفتن تــوان بخش خصوصی و 
ارتباطات بین المللی، جهت گیری درستی پیدا کرده و دولت وظیفه 

خود می داند از چنین مراکزی حمایت کند.

بهــرام بادکو رییس ســازمان 
جهاددانشــــگاهی اســتان 
کرمانشــاه نیــز بــا متنــوع 
برشمردن فعالیت های سازمان 
جهاددانشگاهی استان، اظهار 
کرد: ماموریت اصلی خود را در 
این سازمان کمک به تسریع در 

توسعه استان قرار داده ایم.
وی بــا اشــاره بــه برخــی 
فعالیت هــای ســازمان جهاد 
دانشگاهی استان، گفت: در سفر 
مقام معظم رهبری به اســتان 
تاسیس مرکز درمان ناباروری 
به تصویب رسید که هم اکنون این مرکز احداث و درمان بیماران را شروع کرده 
و برنامه داریم از ظرفیت این مرکز برای توسعه توریسم درمانی استفاده کنیم.

بادکو به فعالیت های آموزشی جهاددانشگاهی نیز اشاره کرد و گفت: این نهاد با 
دارا بودن دو مرکز موسسه آموزش عالی و مرکز علمی کاربردی نقش مهمی در 
حوزه آموزش عالــی دارد و در کنار آن به بحث آموزش هــای کوتاه مدت نیز 

می پردازد.
همچنین بادکو خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا( را به عنوان یک رسانه پویا از 

دیگر بخش های این سازمان برشمرد.
وی به فعالیت های پارک علم و فناوری سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه نیز اشاره 
کرد و با بیان این که پارک کرمانشاه جزو پارک های برتر کشور است، گفت: طی 10 
سال گذشته 470 شرکت تحت حمایت این پارک قرار گرفته اند که 48 درصد این 

شرکت ها در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات هستند.
رییس سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه  افزود: پارک علم و فناوری کرمانشاه در 
عرصه بین المللی کارهای خوبی انجام داده و در صادرات محصوالت دانش بنیان 

نیز جایگاه خوبی دارد.
وی  ادامه داد: در راســتای توســعه اقتصــاد دانش بنیان با همــکاری دیگر 
دستگاه های استان بدنبال طراحی یک مدل جامع هســتیم که تمام فعاالن 
عرصه فناوری زیر یک چتر واحد فعالیت کنند کــه تمام اجزای آن نیز فراهم 

شده است. 
گفتنی است، وزیر ارتباطات همچنین از شتاب دهنده فناوری تیک و مرکز توسعه 
بازی های رایانه ای و انیمیشن پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه بازدید 

کرد.  

تجاݥرݥیݥ ساݥزݥیݥ فناݥوݥرݥیݥ وݥ 
اݥشتغاݥلݥ دݥاݥنشݥ آݥموݥختگاݥنݥ

مرکز "توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا" پارک علم و 
فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه افتتاح شد

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات؛
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وزیر کشــور در بازدیــد از پــارک علــم و فناوری 
جهاددانشگاهی کرمانشــاه با تاکید بر حمایت دولت از 

ایده های فناورانه و نوآورانه، گفت: قطعا در این زمینه اولویت با 
ایده های آماده و قابل اجرا است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشاه، عبدالرضا رحمانی 
فضلی، 17 فروردین در حاشــیه بازدید از پارک علم و فناوری سازمان 
جهاددانشگاهی کرمانشــاه با بیان اینکه هدف دولت کشف و حمایت از 
ایده های جوان و خالق است، گفت: اولویت دولت در این زمینه با ایده هایی 

است که برای اجرا و اقدام آماده باشد.
وی افزود: قطعا هر اســتانی ایده های آماده اجرا داشته باشد، در اولویت 

حمایت های دولت قرار خواهد داشت.
در ادامه بهرام بادکو رییس سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه نیز در این 
بازدید با اشاره به سوابق جهاددانشگاهی استان در اشتغال دانش آموختگان و 
توسعه شرکت های دانش بنیان، اظهار کرد: حدود 10 سال پیش اولین مرکز 

رشد توسط جهاددانشگاهی کرمانشاه در استان راه اندازی شد.
وی افزود: پس از آن مجوز راه اندازی اولین پارک علم و فناوری استان نیز 
به جهاددانشگاهی داده شد، همچنین توانستیم در پنج شهرستان استان 

نیز مرکز رشد راه اندازی کنیم.
بادکو با اشاره به ضرورت ایجاد یک زیست بوم فناوری در استان در راستای 
توسعه اقتصاد دانش بنیان، گفت: خوشبختانه با همکاری موثر مدیریت 
ارشد استان توانســتیم این زیست بوم را در اســتان ایجاد کرده و تمام 

فاکتورهای الزم برای ایجاد آن را فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: این زیست بوم متشکل از پارک علم و فناوری، مراکز رشد، 
صندوق پژوهش و فناوری، کانون های شــکوفایی خالقیت و نیز مراکز 
نوآوری است که توانســتیم همه این فاکتورها را در کنار همکاری موثر 

نهادها و دستگاه های اجرایی استان گرد هم آوریم.
رییس جهاددانشگاهی کرمانشاه با اشاره به تشکیل صندوق پژوهش و 
فناوری از چند سال پیش در استان، گفت: هم اکنون کانون های شکوفایی 

خالقیت را نیز در چند نقطه استان تشکیل داده ایم.

وی افزود: خوشبختانه با همکاری استانداری حدود چهار هزار متر 
مربع از سوله های استانداری کرمانشاه نیز جهت راه اندازی مراکز 
نوآوری به جهاددانشگاهی استان تحویل شده که هم اکنون مراحل تجهیز 

آن در حال انجام است.
بادکو از راه اندازی اولین مرکز شتاب دهنده بخش خصوصی در خارج از 
پایتخت در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: خوشبختانه آزمایشگاه 
خدمات تخصصی نیز با همکاری شرکت »هوآوی« در جهاددانشگاهی 

کرمانشاه راه اندازی شده است.
وی در ادامه با اشاره به حمایت جهاددانشــگاهی استان از 470 شرکت 
از بدو تاســیس تاکنون، گفت: هــم اکنون 307 شــرکت در مجموعه 

جهاددانشگاهی فعالیت دارند و 30 شرکت فناور صنعت ساز هستند.
رییس جهاددانشگاهی کرمانشــاه رقم فروش محصوالت شرکت های 
تحت حمایت جهاددانشگاهی کرمانشاه را در سال گذشته 80 میلیارد 

تومان اعالم کرد.
این مقام مسوول به فعالیت های بین المللی پارک علم و فناوری کرمانشاه 
هم اشــاره کرد و افزود: در حوزه بین المللی تاکنون پنــج پروژه میان 
شرکت های پارک علم وفناوری کرمانشاه و شرکت های دو کشور عراق و 

ترکیه در زمینه کشاورزی و  IT منعقد شده است.
بادکو پارک علم و فناوری کرمانشــاه را یکی از الگوهای موفق در زمینه 
توسعه فناوری روستایی عنوان کرد و افزود: هم اکنون اجرای 17 طرح 

توسعه فناوری را در مناطق روستایی استان در دستور کار داریم.
وی با بیان این که پارک علم و فناوری کرمانشــاه یکی از پنج پارک علم 
و فناوری کشــور اســت که فضای تملکی در اختیار ندارد، گفت: تمام 
فضاهای در اختیار پارک و شــرکت های آن امانی است و در این زمینه 
مساعدت دولت را می طلبیم تا بتوانیم فضای مناسبی برای فعالیت پارک 

و شرکت های مستقر در آن فراهم کنیم.
گفتنی است، وزیر کشور در ادامه از مرکز شتاب دهنده جهاددانشگاهی 
کرمانشاه و برخی طرح های شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری 
کرمانشاه بازدید و پرتال استانداری کرمانشــاه را که توسط یکی از این 

شرکت ها طراحی شده را رونمایی کرد.

بازدید وزیر کشور از پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه
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اظهار  بیجندی  دکتر 
کرد:  در برنامه ی ششم 
توسعه جهاددانشگاهی 
۶00 رویداد کارآفرینی 
پیش بینی شده است که 
با توجه به ظرفیت های 
استان و منطقه برگزار 

خواهد شد.

بــه گــزارش روابــط 
عمومی  جهاددانشگاهی 

واحد صنعتی اصفهان، با حضور دکتــر بیجندی معاون رییس 
جهاددانشگاهی و رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 

دانش آموختگان، جلسه ی شورای ســتفای واحد صنعتی اصفهان به 
منظور بررسی برنامه ها و راهکارهای گسترش فعالیت شعبه ی ستفای 

واحد و راه اندازی کلینیک تخصصی کسب و کار تشکیل شد.
معاون جهاددانشگاهی و رییس ســازمان تجاری سازی فناوری در این 
جلسه ضمن تقدیر از اعضای شورای ســتفای واحد که از مجموعه ی 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و بخش خصوصی می باشند، گفت: 
حضور صاحب نظران خارج از مجموعه ی جهاددانشــگاهی و همراهی 
یک تیم های خوب در جهاددانشگاهی به ویژه در بعد فکری و راهنمایی 

موجب موفقیت های ما در حوزه های مختلف گردیده است.
دکتر بیجندی افزود: خوشبختانه در جهاددانشگاهی از ابتدا نگاهمان 
به پژوهش همراه با تجاری ســازی و کارهای عملیاتی بوده اســت که 
پژوهشگاه رویان و پژوهشــکده ی گیاهان دارویی از مصداق های این 

ادعاست.
وی با بیان این مطلب که بســیاری از فعالیت های جدید را نیز باید بر 
همین اساس پایه ریزی و برنامه ریزی کنیم خاطرنشان کرد: بحث جدی 
که در ستاد مرکزی مطرح می باشد این است که باید از تمام ظرفیت و 
پتانسیل های جهاددانشگاهی استفاده شود تا فعالیت های انجام شده 

رسوب نکرده و به نتیجه برسد.
معاون جهاددانشگاهی و رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان با اشاره به این موضوع که در برنامه ی ششم توسعه  این 
نهاد 600 رویداد کارآفرینی پیش بینی شده است، افزود: این رویدادها 
با توجه به ظرفیت های اســتان و منطقه برگزار خواهد شد که در این 
زمینه سیاست گذاری ها از طرف ســتاد به واحدها اعالم و شعب ستفا 
برگزارکننده خواهند بود و با وصل کردن این حلقه ها به همدیگر اتفاقات 

خوبی در این شعب شکل می گیرد.
وی با اشاره به راه اندازی کلینیک تخصصی کسب و کار در واحد صنعتی 
اصفهان افزود: در برنامه ی ششم راه اندازی کانون های شکوفائی، خالقیت 
و نوآوری پیش بینی گردیده اســت و این کانون ها به عنوان حلقه های 
واسط عمل کرده و به نوعی رویدادهای کارآفرینی با وجود فعالیت این 

کانون ها و کلینیک ها به 
مراکز رشد و شهرک های 
علمــی و تحقیقاتــی و 
پارک های علم و فنآوری 
وصــل خواهند شــد و 
خروجی هــای خوبــی 

خواهند داشت.
دکتــر بیجنــدی افزود: 
فعالیت های خــود را در 
حوزه ی روابط بین الملل 
آغــاز کرده ایــم و اولین 
تیم ویژه  نیز از کشــور مالزی به ایران دعوت شــده اند و در بحث 
تجاری سازی و برندسازی اقدام خواهیم کرد. همچنین مذاکراتی 
هم با رییس مرکز نوآوری دانشگاه ملی نیوزلند در این خصوص صورت 

پذیرفته است.
در ادامه رییس واحد صنعتی اصفهان گفت: فعالیت های دوره ی جدید 
شعبه ی ستفای واحد که حدود شش ماه از آن می گذرد با رویکرد جدید 

و برنامه های متنوع و هدفمند آغاز گردیده است.
مرتضی تیموری افزود: کلینیک تخصصی کسب و کار با بهره مندی از 
تجارب واحدها با روش جدید و مطلوب تر راه اندازی و گســترش پیدا 

خواهد کرد.
گفتنی است، در ابتدای جلســه ابوالفضل کرمی مدیر شعبه ی ستفای 
واحد صنعتی اصفهان به ارایه ی گزارش و تشــریح برنامه های ششــم 

توسعه ی شعبه پرداخت.
در پایان جلســه نیز اعطای مجــوز نمایندگی هفته نامــه ی بازار کار، 
ماهنامه ی بازار کار نوین، سایت جابیران، همچنین پیگیری صدور مجوز 
دفتر کاریابی مشاوره ی شغلی در شعبه ستفای واحد صنعتی اصفهان 

مورد تصویب قرار گرفت.
همچنین، معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان تجاری سازی 
فناوری و اشــتغال دانش آموختگان 26 فروردین در نشستی دیگری 
با مدیر کل اداره ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان، گفت: 
جهاددانشگاهی مجموعه ای است زائیده ی انقالب اسالمی ایران و خود 
را مدیون انقالب و نظام می داند و در اموری نیز که وارد شده با نگاه کالن 
و عملیاتی و به عنوان همکار مجموعه ها و نــه رقیب مجموعه ها ورود 
پیدا کرده و رضایت کارفرمایان و همکاران خود را به همراه داشته است.

دکتر بیجندی افزود: یکی از وظایف اصلی جهاددانشــگاهی کمک به 
اشتغال دانش آموختگان می باشد. مجموعه ی جهاددانشگاهی حدود 20 
سال قبل طبق پیش بینی درستی که صورت پذیرفته ضرورت تشکیل 
مجموعه ای توانمند در حوزه اشتغال را تشخیص و عملکرد خیلی خوبی 

را نیز تاکنون از خود نشان داده است.
در این جلسه مدیر کل اداره ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
نیز در سخنانی گفت: نرخ بیکاری اســتان در بخش فارغ التحصیالن 

پیش بینی 600 رویداد کارآفرینی در برنامه ششم توسعه

معاون رییس جهاددانشگاهی خبر داد:
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دانشگاهی 35 درصد می باشــد و نمی توانیم جوابگوی نیاز اشتغال در 
بسیاری از رشته های دانشگاهی باشیم و کاریابی برای فارغ التحصیالن 

بسیار مشکل می باشد.
نیرومند با تأکید بر توانمندی های باالی مجموعه ی جهاددانشــگاهی 
واحد صنعتی اصفهان خواســتار اســتفاده از ایــن ظرفیت عظیم در 
برنامه های اشتغال اســتان و انجام طرح های پژوهشــی این حوزه در 

مجموعه ی جهاددانشگاهی شد.
در این جلسه که معاون آموزشی، مدیر شعبه ی ستفای واحد صنعتی 

اصفهان و مدیر اداره پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری ستفا نیز حضور 
داشتند مرتضی تیموری رییس واحد صنعتی اصفهان گفت: در برنامه ی 
توسعه ی ششم واحد صنعتی اصفهان در سازمان تجاری سازی فناوری 
و اشــتغال دانش آموختگان کلینیک تخصصی کسب و کار مشتمل بر 
دفتر کاریابی و مشاوره، هفته نامه ی بازار کار و ماهنامه ی بازار کار نوین، 
سایت جابیران، مرکز تخصصی خدمات تجاری سازی و مرکزآموزش های 
تخصصی کسب و کار و اشتغال راه اندازی و در طول برنامه ی توسعه به 

گسترش فعالیت ها خواهیم پرداخت.   

دکتر حجازی رییس هیات مدیره شــرکت نفت و گاز پرشیا با 
همراهی دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی 2۶ 
فروردین ماه از توانمندی جهاددانشگاهی مجتمع تحقیقاتی 

شهدای این نهاد در هلجرد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، هدف از بازدید هیات 
مدیره و مدیران شرکت نفت و گاز پرشیا و رئیس هیأت مدیره موسسه 
دانش بنیان برکت، معرفی توانمندی های شــرکت های دانش بنیان و 
فناور، واحدهای جهاددانشگاهی مستقر و استفاده از ظرفیت های آنان در 

راستای گسترش همکاری با شرکت نفت و گاز پرشیا بود.
دکتر طیبی رییــس جهاددانشــگاهی در این بازدیــد ضمن معرفی 
فعالیت های پارک علم و فنــاوری البرز، مجتمع تحقیقاتی شــهدای 
جهاددانشگاهی و واحدهای این نهاد و شرکت های فناور و دانش بنیان 
مستقر در پارک، در خصوص همکاری مشترک با شرکت نفت و گاز پرشیا 
گفت: نگاه اصلی ما در جهاددانشگاهی به عنوان زیرساخت های مهم و 
اساسی به چهار مقوله توسعه فرهنگی، توســعه فنی و فناورانه، توسعه 
فعالیت های آموزشی و تخصصی و در نهایت ترویج کارآفرینی می باشد.

وی افزود: هدف از این بازدید آشــنایی شــرکت نفت وگاز پرشــیا با 

توانمندی ها و دستاوردهای مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی و پارک 
علم و فناوری البرز  و آغاز همکاری در پروژه های بزرگ نفتی می باشــد 
که به عنوان یک مجموعه »ایی ان پی« در پروژه های بزرگ نفتی ایران با 

شرکت های خارجی همکاری می نماید.
دکتر حجازی رییس هیات مدیره شرکت نفت و گاز پرشیا پس از انجام 
بازدید و آشنایی با واحدهای مســتقر و توانمندی های آنان گفت: ما به 
عنوان نمایندگانی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( مصر هستیم 
که بیش از پیش از ظرفیت های داخل در امر توسعه اقتصاد کشور استفاده 

نماییم.
وی ادامه داد: با توجه به حضور قدرتمند جهاددانشگاهی و واحدهای 
فناور مســتقر در آن در تولید علم، به کارگیــری دانش فنی و تولید، 
جذب نیروی متخصص و گسترش اشتغال و تجاری سازی محصوالت، 
امیدوارم همکاری گسترده و بیشتری با این مجموعه ها داشته باشیم.

در ادامه، از مرکز خدمات تخصصی تجهیزات تست فشار قوی واحد علم 
و صنعت، سایت دکل های نفتی، سالن پایلوت پژوهشکده توسعه صنایع 
شیمیایی ایران، مرکز مبدل ها و منابع تغذیه واحد علم و صنعت، مرکز 
خدمات تخصصی فرایندهای شــیمیایی واحد تهران و مرکز تخصصی 

ماشین های الکتریکی واحد خواجه نصیر بازدید به عمل آمد.

بازدید هیات مدیره و مدیران شرکت نفت و گاز پرشیا از توانمندی و 
دستاوردهای جهاددانشگاهی



   114

پیام جهـاد | شماره 161
w w w . a c e c r . a c . i r

تجاݤرݤیݤ ساݤزݤیݤ فناݤوݤرݤیݤ وݤ 
اݤشتغاݤلݤ دݤاݤنشݤ آݤموݤختگاݤنݤ

اولین همایش ملی »اشتغال دانش بنیان« به صورت همزمان 
با دومین جشنواره استانی ایده های برتر کسب و کار به همت 
جهاددانشگاهی استان کردستان ۳ اســفندماه در سنندج 

برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی  جهاددانشگاهی واحد کردستان، اولین همایش 
ملی »اشتغال دانش بنیان« و دومین»جشــنواره ایده های برتر کسب 
و کار« توسط جهاددانشگاهی اســتان کردستان و با همکاری جمعی از 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و علمی کشــوری و استانی طی دو روز در 

سنندج برگزار شد.

رییس جهاددانشگاهی واحد کردستان:
بخش اشتغال در کشــور مورد بی مهری قرار 

گرفته است
حمیدرضا مجردی رییس جهاددانشگاهی واحد کردستان در مراسم افتتاح 
این همایش ملی »اشتغال دانش بنیان« که در مجتمع ایثار سنندج برگزار 
شد، با اشاره به اینکه بیکاری یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها، جامعه و 
کل کشور است، اظهار کرد: متأسفانه علی رغم تأکیدات مقام معظم رهبری 
در بخش اشتغال، چندان خوب عمل نکرده ایم و این بخش مورد بی مهری 

قرار گرفته است.
وی گفت: باید توجه داشــت که جمعیت زیاد ولی بی سواد و بی انگیزه به 
نفع هیچ کشوری نیســت و باید جمعیت فعال، پژوهشگر، خالق و دارای 

ایده باشد.
رییس جهاددانشگاهی واحد کردســتان اضافه کرد: اقتصاد علمی مهم و 
پیشرفته است چراکه این امر با سرانه جمعیت کار دارد و هرچه اقتصاد یک 
کشور ارتقا یابد، توسعه و پیشرفت آن کشور نیز فراهم می شود. اقتصاد دانش 

بنیان تنها می تواند راهگشای رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.
مجردی با اشاره به اینکه اقتصاد دانش بنیان از پایه های سیاست  اقتصاد 
مقاومتی محسوب می شود، عنوان کرد: اقتصاد دانش بنیان نقش مهمی در 
ایجاد اشــتغال پایدار دارد که با برنامه ریزی و تالش در استفاده از دانش و 
خالقیت نخبگان و فراهم آوردن محیطی مناســب برای نوآوری می تواند 

راهگشای بسیاری از مسایل جامعه شود.

برگزاری اولین همایش ملی "اشتغال دانش بنیان" و دومین 
"جشنواره ایده های برتر کسب و کار" در سنندج 

مدیــر تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال جهاد 
دانشگاهی استان کردستان خبر داد:

ارسال 121 ایده به اولین همایش ملی »اشتغال 
دانش بنیان« 

در ادامه مجید آوج مدیر تجاری ســازی فناوری و اشتغال جهاددانشگاهی 
استان کردستان، اظهار کرد: 49 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که 

39 مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته و 30 مقاله به عنوان برگزیده انتخاب شد.
وی افزود: 121 ایده به دبیرخانه دومین جشنواره ایده های برتر کسب و کار 
ارسال شده که 114 ایده داوری شده و از این تعداد 20 ایده به عنوان ایده 

برتر در این جشنواره مورد تجلیل قرار می گیرند.
وی در ادامه افزود: این همایش با حمایت مؤثر سازمان ها، دانشگاه ها و مراکز 
علمی و تحقیقاتی، توسط سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش 

آموختگان جهاددانشگاهی استان کردستان برگزار شده  است.
آوج با اشاره به اهداف برگزاری این همایش بیان کرد: بسترسازی زمينه های 
پژوهشــی در حوزه كارآفرينی، ارزش آفرينی و خلــق ثروت)اقتصادي، 
سياســی، فرهنگی، اجتماعی( برای جامعه و مردم، آشــنایی با آخرین 
دســتاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشــی در حوزه اشتغال 
دانش بنیان، ترويج پژوهش های بنيادي و كاربردی در بخش های مرتبط 
و شناسایی ایده های برتر و تبدیل آن ها به طرح های سازنده، فراهم سازي 
بستر مناســب برای انتقال دانش و تجربيات پژوهشگران، ارایه راهبردها 
و راهکارهای تحقق فعالیت های بنیادین در جامعه و شــناخت ارزش ها و 
الگوهای مناسب، دستيابی به راهبردها و راهكارهای توسعه كارآفريني و 

کسب و کار از اهداف برگزاری این همایش است.
وی در پایان یادآور شد: صاحبان ایده هایی که به صورت برگزیده شناخته شده 
اند، مورد حمایت اداری، آموزشی و مالی جهاددانشگاهی قرار خواهند گرفت.
در ادامه رامین اســدی مشــاور اســتاندار و رییس مرکــز پنجره واحد 
سرمایه گذاری استان کردستان، با اشــاره به ظرفیت های موجود استان 
کردستان اظهار کرد: ظرفیت های خالی در واحدهای صنعتی، فرصت های 
ســرمایه گذاری شــهرداری،ایجاد واحدهای صنعتــی و راکد در تملک 
بانک ها و نیز شرکت شهرک های صنعتی و شرکت سرمایه گذاری اوقاف از 

ظرفیت های موجود استان کردستان است.
گفتنی است، آیین اختتامیه این جشنواره روز چهارشنبه چهارم اسفند در 

سنندج برگزار شد. 
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نمایشگاه کسب و کارهای 
مجازی جهاددانشگاهی 
2۹ تــا ۳۱ فروردین ماه 
از سوی سازمان تجاری 
سازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختــگان در 
دانشگاه علم و فرهنگ 

این نهاد برگزار شد. 

به گزارش روابــط عمومی  
جهاددانشــگاهی به نقل از 

ایسنا، رشد چشــمگیر تکنولوژی و همه گیر شدن شبکه ها و فضاهای 
مجازی در سال های اخیر بر کسی پوشیده نیست و استفاده از اینترنت در 
یک دهه اخیر به قدری همه گیر شده و در زندگی بشر ورود پیدا کرده که 
به اذعان کارشناسان به نوعی موجب تغییر سبک زندگی بشر شده است 
که می توان این تغییر سبک زندگی را از جنبه های مثبت و منفی مورد 

بررسی و ارزیابی قرار داد. 
تاکنون متخصصان و کارشناســان زیادی درباره نقاط مثبت و منفی 
استفاده از فضاهای مجازی داد سخن داده اند. اما اینکه فضاهای مجازی 
چگونه می توانند به تغییر سبک زندگی افراد به طور مثبت کمک کنند 
و همگام با نیازهای بشر گام بردارند و به کمک این نیازها بیایند پرسشی 
است که در ســال های اخیر توسط برخی کســب و کارهای مجازی تا 

حدودی به آن پاسخ داده شده است. 
اگرچه کسب و کارهای مجازی با فاصله زمانی بیشتری از کشور ما در 
کشورهای توســعه یافته ظهور کردند و جای خود را در بین مردم آن 
کشــورها یافتند اما در ایران نیز با ظهور خالقیت و ایده پردازی های نو 
چند سالی است این کسب و کارها در حال رشد هستند و مردم در حال 

شناسایی و استفاده از خدمات شرکت های مجازی هستند. 
در این راستا جهاددانشگاهی با برپایی نمایشگاهی با حضور 61 شرکت 
مجازی برخی از توانمندی هایی کشــور در این زمینه و ایده های نو و 
خالقانه ی صاحبان کســب و کارهای مجازی را 29 تا 31 فروردین ماه 
در دانشگاه علم و فرهنگ به نمایش گذاشــت تا ضمن حمایت از این 
مشاغل به انتقال تجارب این کســب و کارها به دانشجویان و صاحبان 

ایده کمک کند.

معاون رییس جهاددانشگاهی:
حمایــت از مشــاغل اینترنتی مناســب اما 

فرآیند ها ضعیف است

دکتر محمد صادق بیجندی معاون رییس جهاددانشگاهی اظهارکرد: 
براساس اهداف و برنامه های ســازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان و ماموریت های این سازمان نمایشگاه کسب و کارهای 

مجازی برپا شد.
وی با اشــاره به اینکه یکی از 
اهداف برپایی نمایشگاه کسب 
و کارهــای مجــازی ترویج 
و فرهنگ ســازی در حــوزه 
اشــتغال و کار آفرینی است، 
گفت: براساس هماهنگی که 
بین کمیته علمی ســومین 
کنفرانس بیــن المللی وب 
پژوهــی و ســازمان تجاری 
سازی انجام شد برای اولین 
بار همزمان با کنفرانس بین المللی وب پژوهی نمایشگاه کسب و کارهای 

موفق در فضای مجازی برگزار شد.
رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان ادامه 
داد: شرکت هایی که در نمایشگاه کسب و کارهای اینترنتی حضور پیدا 
کردند در مرحله اول دسته بندی شدند به شرکت های مطرح و موفق 
و شناخته شــده و شــرکت های رده ی دو و در نهایت شرکت های تازه 
تاسیس که برنامه های خوبی را برای آینده داشتند و بعد از بررسی کلی 
61 شرکت مجموعا به نمایشگاه راه پیدا کردند که مجموعه فعالیت های 

آن ها در حوزه IT و فناوری است. 
دکتر بیجندی با بیان اینکه اطالعات به دســت آمده نشان می دهد از 
مجموع 61 شرکت مستقر در نمایشگاه کسب و کارهای مجازی 6 هزار 
و 800 شغل مستقیم و حدود 142 هزار شغل غیر مستقیم ایجاد شده 
است، گفت: این مساله یک پیام دارد و آن پیام این است که در فضای وب 
امکان ایجاد اشتغال بسیار زیاد فراهم است، اما باید در این زمینه با برنامه 
پیش رفت و اگر شــرکت ها فاقد برنامه باشند و تیم منسجمی نداشته 

باشند ممکن است با شکست مواجه شوند. 
وی با تاکید بر اینکه برگزاری این نمایشگاه دو هدف عمده داشته است، 
گفت: یک هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی بــوده و هدف دیگر انتقال 
تجربه ها به نسل جوان و نو پا و ایده مند است که در این زمینه امیدواریم 
این اتفاق موجب شود تجربیات این شرکت ها به طور موفقیت آمیز به 

دانشجویان منتقل شود. 
رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان اظهار 
کرد: برداشت ما این اســت که حمایت ها از فناوری ها خوب می باشد 
اما فرایندها دچار مشکل هســتند و اطالع رسانی نیز ضعیف است و ما 
منتظریم کارآفرین خالق سراغ ما بیاید، اما مساله اینجا است که ما باید 

سراغ کارآفرین ها برویم.  
دکتر بیجندی با بیان اینکه مدعی اشــتغال در کشور زیاد وجود دارد، 
گفت: اگر به تعداد مدعیان اشتغال، شــغل ایجاد شود مشکلی وجود 
نخواهد داشــت اما این امکان ایجاد نشده اســت چراکه همه نهادها 
جزیره ای عمل می کنند و هر کس خود می خواهد مشکل اشتغال را به 

تنهایی حل کند.

نمایشگاه کسب و کارهای مجازی جهاددانشگاهی برپا شد

با هدف ترویج و فرهنگ سازی در حوزه اشتغال و کارآفرینی؛
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 رویــداد کارآفرینی »مد و فناوری« ســازمان 
تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 
جهاددانشــگاهی با همکاری دانشــگاه علم و 
فرهنگ این نهاد و همزمــان با اولین کنفرانس 
ملی نوآوری در منسوجات و پوشاک کار 25 تا 27 

اردیبهشت ماه برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، در سال اقتصاد 
مقاومتی تولید- اشتغال، سازمان تجاری سازی فناوری 
و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی با همکاری 
دانشگاه علم و فرهنگ این نهاد، اولین رویداد استارت 

اپی »مد و فناوری« از مجموعه رویدادهای کارآفرینی جهاددانشگاهی را 
با هدف اطالع رسانی و ترویج فرهنگ کار، تولید و اشتغال در بستر صنایع 

فرهنگی برگزار کرد.
از محورهای این رویداد می توان به »بازآفرینی طرح های اصیل البسه ایرانی - 
اسالمی«، »برندسازی، بازاریابی تقویت فروش طراحی های برگرفته از نقوش 
ایرانی - اسالمی«،  »نوآوری در طراحی و تولید ملزومات البسه و پوشاک« و 

»نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه صنعت پوشاک« اشاره کرد.

رییس سازمان تجاری سازی جهاد دانشگاهی خبر داد:
اختصاص فضای کار به تیم های برتر رویداد 

استارتاپی مد و فناوری 

دکتر محمدصادق بیجندی در مراسم افتتاحیه این رویداد با بیان اینکه 
فضایی را برای کار در اختیار تیم های برتر در این رویداد به مدت 6 ماه قرار 
می دهیم، اظهار کرد: البته اگر تیمی موفق نشد می تواند با حضور در شورای 
فناوری کانون شکوفایی و خالقیت سازمان تجاری سازی جهاد دانشگاهی 
از طرح خود دفاع کند و در صورت پذیرش شورا، می تواند به کار ادامه دهد.
رییس سارمان تجاری سازی جهاد دانشــگاهی با بیان اینکه در سراسر 

کشور 31 شعبه داریم، افزود: طبق برنامه ششم توسعه 
جهاد سازمان تجاری ســازی باید 600 رویداد ظرف 5 

سال برگزار کند.
وی با اشــاره به رویداد اســتارتاپی مد و فناوری، ادامه 
داد: بسیار خوشحال خواهیم بود که این رویداد اولین 

و آخرین رویداد در حوزه طراحی پارچه و لباس نباشد.
دکتر بیجندی تصریح کرد: حوزه طراحی پارچه و لباس 
یکی از حوزه هایی است که جای کار زیادی دارد چراکه 
این حوزه نه تنها می تواند منجر به اشتغال پایدار و ملی 
شــود بلکه از قاچاق نیز جلوگیری به عمــل می آورد و 
همچنین به رونق صنایع پوشاک کشور نیز کمک می کند.

دکتر بیجندی با بیان اینکه دانشگاه علم و فرهنگ همواره در مسایل این 
چنینی پیشرو بوده است، گفت: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد برگزاری 

رویدادهای فوق تخصصی در حوزه های مختلف باشیم.
در این رویداد 45 ایده مطرح شد که در پایان رای گیری 8 ایده به عنوان 
برتر اعالم شدند و تیم خود را تشکیل دادند. این تیم ها از 26 اردیبهشت 
ماه و به مدت دو روز با کمک منتورها و شــرکت در کارگاه های آموزشی 

ایده خود را تکمیل کرده و نمونه و دموی اولیه کار خود را آماده کردند. 

معرفی تیم های برتر

اختتاميه و داوري و اعالم تيم هاي برتر رويداد کارآفريني مد و فناوري، 
27 ارديبهشت ماه در سالن زنده ياد دکتر کاظمي دانشگاه علم و فرهنگ، 
برگزارشــد و بر همين اســاس تيم کولفاژ به عنوان نخست رويداد مد و 
فناوري، تيم آتريانيز رتبه دوم و تيم کيفکا و طراح ياب مشترکا رتبه سوم 
را به خود اختصاص دادند؛ الزم به ذکراست سه تيم برتر رويداد کارآفريني 
مد و فناوري، به کانون رشد، شکوفايي و خالقيت سازمان تجاري سازي 
فناوري و اشــتغال دانش آموختگان معرفي خواهند شــد و از خدمات 

حمايتي اين کانون بهره مند مي گردند.

رویداد کارآفرینی "مد و فناوری" برگزار شد

به همت سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی؛
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رویــداد کار آفرینــی 
»تیک  2« با موضوع »نقش 
مشاوره و سرمایه گذاری 
در زیست بوم کارآفرینی 
استان« با حضور منتورها 
توســط  مشــاوران  و 
»شتابدهنده فناوری تیک« 
در سالن عالمه طباطبایی 
ساختمان جهاد دانشگاهی 

استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری جهاددانشــگاهی 
کرمانشاه، در ابتدای این رویداد مجتبی گراوندی مدیرعامل »شتابدهنده 
فناوری تیک« اظهار داشــت: بررســی چالش های موجود در زیست بوم 
کارآفرینی در استان هدف اصلی این رویداد است و آشنایی با نظرات منتورها 
و مشاوران و همچنین استفاده از تجربیات استارتاپ های در حال رشد استان 

می تواند به این امر بیانجامد.
وی گفت:شتابدهنده تیک پس از یک ســال مطالعه و با کمک پارک علم 
وفناوری کرمانشاه و با سه اســتراتژی ورود، شتابدهی و خروج به صورت 
خصوصی راه اندازی شد و مهمترین چیزی که در شتابدهنده مد نظر است 
ورود تیم  و ایده هایی با قابلیت مقیاس پذیری است و مشکل عمده ما در 

کشور برای ورود به این حوزه وجود فرد به جای تیم است.
گراوندی با اشاره به فرصت شش ماهه شتابدهنده به تیم های صاحب ایده 
اظهار داشت: حمایت های نقدی و غیر نقدی از این تیم ها به عمل خواهد آمد 
و در صورت موفقیت قسمتی از سهام آنها به شتابدهنده تعلق خواهد یافت. 

وی پیــش بینــی کــرد که 
شتابدهنده در سه سال آینده 
پذیرای 1000 ایــده خواهد 
بود که  طی 6 دوره شش ماهه 
حدود85 ایده مورد بررســی 
و در نهایت 10 شرکت موفق 
به ارزش 10 میلیارد تومان در 
این دوره  سه  ساله شکل گیرد.

گراوندی با اشــاره به زحمات 
صورت گرفته در حوزه فناوری 
در استان اظهار داشت: متاسفانه با وجود این زحمات ما هنوز دچار 
مشکالتی هستیم که دلیل اصلی آن فرهنگ کار دولتی است و ما برای 
این موضوع برنامه هایی در نظر گرفتیم که از آن جمله می توان به کافه ایده، 

باشگاه کارافرینان فردا و سازمان کسب و کار اشاره کرد.
در ادامه این رویداد، شروین مشایخ کارشناس و مشاور در حوزه کار آفرینی 
در سخنانی عنوان کرد: منتورها نقشــه راه را طراحی و بایدها و نبایدها را 
گوشزد می کنند و در این راه شناخت معضل های پیش رو می تواند برای 

صاحبان کسب و کار بسیار راه گشا باشد.
وی شناسایی مناسب ترین شریک در کســب و کار و اجرای یک ایده را از 
موضوعات مهم دیگر دانست و افزود:با شرایط جدید منتورها هم می توانند 

منتور داشته باشند و از تجربیات آنها بهرمند شوند.
گفتنی است در این جلسه،  داستان موفقیت و چالش های  کسب و کار »کانی 
وب« یکی از واحد های فناور پارک علم و فناوری  توســط امیر میرمعینی 
مطرح و در بخش پایانی موضوعاتی مانند چالش های موجود نظام آموزشی 

در ایجاد فضای کارآفرینی مورد گفتگو و بررسی حاضران قرار گرفت.

سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان و دانشگاه علم و 
فرهنگ تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تجاری ســازی فناوری و اشتغال دانش 
آموختگان،  در راستاي بهره مندي از توانمندي نهادهاي علمي و پژوهشي 
و ايجاد شرايط الزم براي توسعه اشتغال مولد و پايدار و حمايت از کسب و 
کارهاي نوپا  تفاهم نامه همکاری مشترک ميان سازمان تجاري سازي فناوري 

و اشتغال دانش آموختگان و دانشگاه علم و فرهنگ منعقد گرديد.
از اهداف این تفاهم نامه می توان به »برگزاري اولين نمايشگاه کسب و کارهاي 
موفق در حوزه وب«، »توسعه فعاليت ها در زمينه ترويج کسب و کارهاي نوپا 

در فضاي مجازي«، »هدايت و ساماندهي دانش آموختگان به ايجاد اشتغال با 
بهره گيري از ايده هاي شرکتهاي استارت آپي«، »ارتقاء کيفي بيش از پيش 
سومين کنفرانس بين المللي وب پژوهي به منظور کاربردي نمودن نتايج 

پژوهش ها و تحقيقات« اشاره کرد.
»برگزاري هدفمند و همکاري دو جانبه ميان ســتفا و دبير خانه سومين 
کنفرانس بين المللي وب پژوهي به منظور اجراي هر چه موفق تر کنفرانس«، 
»بســتر ســازي  و کاربردي نمودن بيش از پيش نتايج سومين کنفرانس 
بين المللي وب پژوهي در قالب نمايشگاه جانبي« و »برگزاري نمايشگاه کسب 
و کارهاي موفق در حوزه وب« از موضوعات بیان شده در این تفاهم نامه است.

برگزاری دومین رویداد کارآفرینی"تیک"
 در پارک علم و فناوری کرمانشاه

همکاری مشترک بین سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش 
آموختگان و دانشگاه علم و فرهنگ کلید خورد

با امضای تفاهم نامه توسط دومجموعه از جهاددانشگاهی؛
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به همت دفتر تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان 
جهاددانشگاهي استان مركزي سمينار»اقتصاد مقاومتي ، توليد 
و اشتغال« با محوريت گردشگري و كشاورزي ۱0 اردیبهشت ماه 

برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، سمينار »اقتصاد 
مقاومتي ، توليد و اشتغال« با محوريت گردشگري و كشاورزي به همت 
دفتر تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهي 
استان مركزي و با حضور دكتر بيجندي معاون رییس جهاد دانشگاهي 
و ریيس ســازمان تجاري سازي فناوري و اشــتغال دانش آموختگان 
جهاددانشــگاهي، دكتر زيني وند فرماندار شهرستان محالت، دكتر 
حسيني مدير كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و  گردشگري استان 
مركزي و دكتر سيد جعفر نظام دوست ریٍيس جهاددانشگاهي استان 
مركزي و ديگر مسووالن محلي و استاني، با همكاري اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دســتي و گردشگري اســتان مركزي در شهرستان 

محالت شهر نيم ور برگزار شد . 
دكتر بيجندي معاون جهاددانشگاهي و ریيس سازمان تجاري سازي 
فناوري و اشــتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهي طي سخناني به 
ظرفيت هاي باالي اين سازمان اشاره كرد و افزود: اين سازمان آمادگي 
دارد تا در جهت تسهيل در امور كارآفريني و اشتغال مشاوره و كمك هاي 
فكري خود را با در اختيار داشتن افراد با تجربه در اختيار عالقه مندان و 

كارآفرينان قرار دهد .
وی در ادامه گفت: همواره جهاددانشگاهي سد شكني كرده و كارهاي 

عظيمي را در زمينه هاي مختلف در كشور به انجام رسانده است.

در ادامه دكتر سيد جعفر نظام دوست رییس جهاددانشگاهي استان مركزي 
با عنوان این مطلب که گردشــگري بهترين زمينه براي توسعه اشتغال در 
كشور است و جهاددانشگاهي مددكار صنعت تصريح كرد: جهاددانشگاهي 
توانست مركز علمي كاربردي نيم ور را به كمك مردم منطقه راه اندازي كرده 
و رشته هاي تحصيلي مرتبط با صنعت فعال منطقه را ايجاد كند تا به توسعه 

صنعت اول اين منطقه كه سنگ و فرآوري سنگ است كمك شود.
نظامدوست با اشاره به برگزاري سمينار اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال، 
اين سمينار را اقدامي در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري عنوان 
كرد و افزود: در راستاي اجرايي شدن شعار سال، اين سمينار براي اولين 
بار با عنوان اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال با محوريت گردشگري و 
كشاورزي در استان مركزي برنامه ريزي و عملياتي شد و اميدوارم اين 
ســمينار و مباحث مطروحه در آن در توجه مسووالن به گردشگري و 

كشاورزي موثر واقع شود
 در ادامه اين مراسم دكتر زيني وند فرماندار شهرستان محالت در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به تالش هاي صورت گرفته در حوزه 
اقتصاد مقاومتي اظهار كرد: توجه به مشاغل كوچك و خرد روستايي و 
استفاده از توان بانوان، جوانان و افراد ساكن در روستاها يكي از راه هاي 

اشتغال زايي گسترده در سطح كشور است . 
همچنین دكتر سيد محمد حسيني مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری با بيان اينكه روســتاها ظرفيت و امكانات ويژه اي 
براي ايجاد اشتغال پايدار دارند، عنوان كرد: با توجه به اينكه بارش نزوالت 
آسماني در سال هاي گذشته كاهش يافته و به تبع آن كشاورزي رونق 
گذشته را ندارد، بهترين فرصت براي پرداختن به توسعه گردشگري در 

روستاها امروز است .  

سمینار "اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال" در محالت برگزار شد

به همت دفتر تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهي استان مرکزي؛
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 سازمان تجاری سازی فناوری 
و اشتغال دانش آموختگان 
شــعبه ی جهاددانشگاهی 
صنعتی اصفهان بــا ارایه 
محصوالتی چون کیسه های 
پلیمری بســته بندی قیر، 
دمنده ی هوای گرم و دستگاه 
اتوماتیک نشــاء برنج، در 

سیزدهمین جشنواره ی ملی فن آفرینی شیخ بهائی که 7 و 8 
اردیبهشت ماه برگزار شد، حضوری فعال داشت.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، مدیر شعبه ی 
سازمان تجاری سازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان)ستفا( گفت: با 
جلسات و مذاکرات صورت پذیرفته با دبیر جشنواره ی ملی آفرینی شیخ بهایی 
و اعالم آمادگی کامل جهاددانشــگاهی به منظور مشارکت در بخش های 
مختلف جشنواره و همچنین سفر معاون جهاددانشگاهی و رییس ستفا به 
اصفهان توانستیم در بخش جذب سرمایه گذار، بخش سرمایه گذاری به عنوان 

سرمایه گذار، بخش نمایشگاهی 
و ارایه ی سه محصول، حضوری 

فعال داشته باشیم.
ابوالفضل کرمی افزود: کیسه های 
پلیمری بسته بندی قیر، دمنده ی 
هوای گرم بــه منظور جلوگیری 
از ســرمازدگی محصوالت باغی 
و کشاورزی و دستگاه اتوماتیک 
نشاء برنج که قابلیت اســتفاده در گلخانه ها و مزارع گیاهان دارویی 
نیز دارد، محصوالت ارایه شــده ی واحد در جشنواره ی ملی آفرینی 

شیخ بهایی بود.
وی از بازدید دکتر وحید احمدی معــاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از 
غرفه ی جهاددانشــگاهی واحد صنعتی اصفهان خبر داد و افزود: محصول 
کیسه های پلیمری بسته بندی قیر مورد توجه وی قرار گرفت و قول مساعد 
و دستور پیگیری به منظور فراهم آوردن فرصت به منظور رفع موانع تولید و 
فروش این محصول و جایگزینی آن بجای محصوالت وارداتی از طریق وزارت 

نفت را صادر نمود. 

حضور و مشارکت جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان در سیزدهمین 
جشنواره ی ملی فن آفرینی شیخ بهایی

محمود مرآثی در نشست مشترک با معاون 
رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان 
تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان 
از ایجاد زیرساخت های الزم برای تاسیس 
شرکت های دانش بنیان در واحد اصفهان 

در سال جدید خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، نشست مشترک 
هم اندیشی معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان تجاری  سازی و 
اشتغال دانش آموختگان و رییس جهاددانشگاهی واحد اصفهان به همراه 

معاونان این واحد 26 فروردین ماه برگزار شد.
محمود مراثی رییس جهاددانشگاهی واحد اصفهان با اشاره به فعالیت های 
این واحد در عرصه های مختلف، گفت: یکی از برنامه های مهم این واحد 
در سال 96 پیگیری و فراهم نمودن زیرســاخت های الزم برای تاسیس 

شرکت های دانش بنیان است.
معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس ســازمان تجاری سازی و اشتغال 
دانش آموختگان نیز در این جلسه با اشاره به نام گذاری سال96 به نام سال 
»اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال«، اظهار کرد: باید با بهره گیری از توانایی و 
ظرفیت های موجود جهاددانشگاهی در راستای تحقق این شعار و به خصوص 

اشتغال، گام های اساسی برداشت.
دکتر بیجندی با اشاره به فعالیت شــرکت های مختلف در زیر مجموعه 
جهاددانشگاهی، افزود: یکی از برنامه  های مهم این نهاد در سال جاری، سامان 

دهی وضعیت این شرکت ها است.
وی بیــان کرد: نــگاه کالن این نهــاد باید به 
این شــرکت ها برمبنای نگاه تجاری سازی و 
ایجاد اشتغال باشــد و برهمین اساس جهاد از 
پژوهش هایی که قابلیت تجاری سازی داشته 

باشند، حمایت خواهد کرد.
دکتر بیجندی با اشــاره به فعالیت شرکت های 
دانش بنیان، گفت: تاسیس این شرکت ها باید بعد از طی پروسه های الزم انجام 
شود، یعنی اینکه ابتدا یک دانش فنی به بلوغ برسد و به بازارعرضه شود تا بتوان 

آن را در قالب شرکت دانش بنیان دنبال کرد.
سرپرست سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی 
با اشــاره به فعالیت واحدهــای جهاددانشــگاهی صنعتــی اصفهان و 
جهاددانشگاهی واحد اصفهان در عرصه های فنی مهندسی، علوم انسانی و 
پزشکی، گفت: هر دو واحد باید به صورت متوازن رشد کنند و واحد اصفهان 
به تاسیس شرکت های دانش بنیان در عرصه علوم انسانی و پزشکی مورد 

توجه قرار گیرد.
هومن سراج مدیر شعبه سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان 
جهاددانشگاهی واحد اصفهان نیز با اشاره به فعالیت سه گروه مطالعاتی  
مرتبط با حوزه های علوم انسانی و پزشکی در معاونت پژوهشی این واحد، 
گفت: فراهم نمودن زیرساخت های الزم برای تاسیس شرکت های دانش 
بنیان در دستور کار این واحد قرار گرفته است که اکنون در حال مطالعه و 

بررسی این مهم هستیم.

 ایجاد زیرساخت های تأسیس شرکت های دانش بنیان  در واحد اصفهان 
رییس جهاددانشگاهی واحد اصفهان خبر داد:
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تجاݤرݤیݤ ساݤزݤیݤ فناݤوݤرݤیݤ وݤ 
اݤشتغاݤلݤ دݤاݤنشݤ آݤموݤختگاݤنݤ

آغاز همکاری مشترک شرکت عضو 
پارک علم و فناوری البرز با پژوهشکده 

توسعه صنایع شیمیایی ایران
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، شــرکت 
صنایع شیمی ســاختمان آبادگران عضو پارک علم و فناوری 
البرز به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی مشــترک، تجاری 
سازی صنعتی طرح های دانش بنیان و بهره مندی از امکانات 
و تجهیزات متقابل، همکاری خود با پژوهشکده توسعه صنایع 

شیمیایی ایران وابسته به جهاددانشگاهی را آغاز نمود.
مهندس مجذوب مدیر عامل شرکت آبادگران ضمن معرفی 
کامل شــرکت آبادگران و تاکید بر اهمیت دقت و صحت در 
تحقیقات، تولید و کنترل کیفیت محصوالت این شرکت، به 
توانمندی های موجود در این شرکت اشاره نمود و گفت: ما در 
آبادگران تمایل بسیاری داریم تا امسال بتوانیم در زمینه های 
تولید محصوالتی که در صنایع مختلف به خصوص پتروشیمی، 
نفت و گاز کاربرد دارند فعالیت نماییــم و بتوانیم پروژه های 
تحقیقاتی مشترکی را با پژوهشکده انجام داده و تا پایان سال 

96 حداقل دو پروژه تحقیقاتی مشترک را صنعتی نماییم.
دکتر کمبرانی رییس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران نیز 
با اشاره بر پایه تحقیقاتی پژوهشکده و لزوم تجاری سازی پروژه های 
تعریف شده، نسبت به ایجاد همکاری مشترک با بخش خصوصی 
در پروژه های تحقیقاتی، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی 

مشترک و بهره مندی از امکانات دو مجموعه تاکید داشتند.
در این جلسه مهندس ربانی رییس پارک علم و فناوری البرز،  
دکتر کمبرانی رییس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران،  
مهندس زینالی مدیر اداره تحصیالت تکمیلی پژوهشــکده،  
مهندس مجذوب مدیر عامل شــرکت آبادگــران،  مهندس 
محرابی معاون فناوری آبادگران و مدیران پارک علم و فناوری 

البرز حضور داشتند.

حضور پررنگ شرکت های پارک علم و 
فناوری البرز در پنجمین نمایشگاه تجهیزات 

و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، در پنجمین نمایشگاه 
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران پنج شرکت عضو پارک علم و 
فناوری البرز )از 5 تا 7 اردیبهشت 1396( حضور یافته و به معرفی و ارایه 

محصوالت خود پرداختند.
این شرکت ها موفق به صدور بیش از 230 میلیارد ریال پیش فاکتور در 
این نمایشگاه گردیدند که انتظار می رود تا پایان سه ماهه اول سال منهتی 

به عقد قرارداد گردد.
شرکت فناوری داروسازی درسا به ساز، شــرکت دانش بنیان رایمند 
زیست فناور البرز، شرکت پالسما پژوه پارس، شرکت نورصنعت فردوس 
و شرکت کنترل سیستم خاورمیانه اسامی شرکت های وابسته به پارک 

حاضر در نمایشگاه است.   

به همت جهاددانشگاهی واحد اصفهان؛

همایش "شرکت های تعاونی 
دانشجویی، گامی به سوی اقتصاد دانش 

بنیان" برگزار شد
به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی واحد اصفهــان، همایش 
»شرکت های تعاونی دانشجویی، گامی به سوی اقتصاد دانش بنیان« به 
همت سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان وابسته به 

جهاددانشگاهی واحد اصفهان یکشنبه 8 اسفندماه برگزار شد.
معاون اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان در این همایش با بیان 
اینکه شرایط اقتصادی حاکم در کشور باعث شده تا کمتر به موضوع تعاون 
بپردازیم، گفت: صدا و سیما، وزارت ارشــاد و آموزش و پرورش به عنوان 
اصلی ترین ارگان ها متولی فرهنگ سازی کار گروهی در کشور هستند و 

باید انجام کارگروهی در کشور را نهادینه کنند.
تیغ ساز با بیان اینکه قدیمی ترین مستند در زمینه کارگروهی مربوط به 
حوزه کشاورزی است، ادامه داد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری تنها 
راهی که اقتصاد کشور را از بن بست نجات می دهد تعاون و کارگروهی است.

در ادامه این همایش رییس پارک علم و فناوری شیخ بهایی گفت: امروز 
تأکید بسیاری از سوی مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح است که بدون شک یکی از المان های 

تأثیرگذار آن به سمت اقتصاد دانش بنیان است.
همچنین رییس مرکز رشد جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 
با اشاره به فضای حمایتی و قوانین سازمان تحقیقات در جهت حمایت از 
فعالیت های دانش بنیان و تجاری سازی تحقیقات گفت: یکی از اقدامات 
حمایتی امکان تأسیس شرکت های اقماری و تأسیس صندوق ملی در جهت 

حمایت از توسعه پژوهش های کاربردی در بخش کشاورزی است.
شایان ذکر است در حاشیه این مراســم جشنواره ادواری عکس افتتاح و 

پوستر تعاون رونمایی شد.

عضویت رییس جهاددانشگاهی 
در شورای سیاستگذاری نخستین 
نمایشگاه و جشنواره ی بین المللی 

)2017-ICS( فناوری های نوین شهری
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 
دکتر مهدی جمالی نژاد شــهردار اصفهان و رییس شورای عالی 
سیاستگذاری جشنواره طی حکمی دکتر حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشگاهی را به عضویت شــورای سیاستگذاری نخستین 
نمایشــگاه و جشــنواره  ی بین المللی فناوری های نوین شهری 

)ICS-2017( منصوب نمود.
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