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فرازی از وصیتنامه دانشجوی شهید 
عباس پورش همدانی

امروز استکبار جهانی با همه قوا به میدان مبارزه 
با اسالم آمده و هر روز بیشتر از پیش خود را 

مجهز می کند که نفس وجود او در عدم ماست 
و تا صدای اهلل اکبر ما را خاموش نکند از پای 

نمی¬نشیند پس بپای خیز و صدای خداوندان زر 
و زور و تزویر جهانی را در گلویشان خفه کنید و 
فرصت یک نفس راحت را هم به آنها ندهید که 
نفس راحت آنها خون دیده و آه سرد مستضعفین 

عالم را همراه دارد. غیرتمندان برخیزید و قلم 
پای این متجاوزین به حقوق انسانهای محروم که 

یااللمسلمین شان بلند است بشکنید.
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... تربیت عالِم که من از آن تعبیر می کنم به تولید عالم، و تولید علم که 
همان چیزی است که سال ها است تکرار میکنیم؛ یعنی خطوط مرزِی 
علم را شکستن و جلو رفتن که این کاری است که ما در کشورمان 
هنوز نتوانســته ایم آن چنان  که شایسته ی نظام جمهوری اسالمی 
است به آن برسیم؛ البّته کارهایی شده، لکن عقبیم. باید بتوانیم از 
لحاظ علمی جلو برویم؛ وقتی علم جلو رفت، آن وقت فّناوری هم جلو 
می رود؛ وقتی فّناوری جلو رفت، تأثیر در زندگی می گذارد؛ وقتی 
فّناوری جلو رفت، در دنیا چشم ها به شما متوّجه می شود و احساس 
نیاز می کنند؛ در زندگی انسانها تأثیر می گذارید؛ این ها مسائل بسیار 
مهّمی است. تکیه ی بنده بر روی علم و فّناوری و مانند این ها 
که همیشــه می گویم، به خاطر این است؛ اینها فراموش 
نشود. همه ی مجموعه ی دانشگاه -مدیران دانشگاه، 
از وزیر محترم گرفته تا رؤسای دانشگاه ها، استادها، 
دانشجوها، متون درسی، فرآیندهای آموزشی، 
کارگاه ها و مانند اینها؛ همه ی اینها- باید در 
این چهارچوب قرار بگیرند؛ یعنی بایستی 
تولید علم، تولید عالــم و جهت دهی 
صحیح ]صورت بگیرد[؛ این سّومی 
را توّجه داشته باشید: جهت دهی 

صحیح به علم و عالم. 
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آیین رونمایی از مته حفاری دندانه ای ساخت محققان جهاددانشگاهی 
با فناوری بومی، 8 خرداد ماه با حضور دکتر سیدحمیدرضا طیبی رییس 
این نهاد و مهندس بیژن عالیپور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت 

خیز جنوب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، آیین رونمایی از این مته، با حضور 
دكتر ســید حميدرضا طيبي رييس جهاددانشــگاهي، مهندس بيژن عاليپور 
مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، مهندس رامین قلمبر دزفولی مدیر 
پشتیبانی ساخت و تامین کاالی شرکت ملی نفت ایران، مهندس ابراهیم طالقانی 
سرپرست مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران و جمعي از مديران 

و پژوهشگران صنعت نفت و حفاري و جهاددانشگاهي، برگزار شد.
مته حفاری دندانه ای یکی از اقالم اساســی و استراتژیک صنعت نفت است که 
دانش فنی، طراحی و ساخت آن در اختیار کشورهای محدودی است؛ با توجه 
به تحریم های کشــورمان، تامین این مته می توانســت به یکی از 
گلوگاه های اصلی صنعت نفت تبدیل شود. در چنین شرایطی بود 
که شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از یک سو و جهاددانشگاهی 

از سوی دیگر با درک صحیح واقعیت های موجود، در قالب یک پروژه پژوهشی 
مشترک، نسبت به بومی ســازی دانش فنی بســیار پیچیده طراحی و ساخت 

مته های مذکور اقدام کردند.
پیچیدگی های موجود را می توان در بخش های مختلفی از جمله پیچیدگی های 
هندســی و دینامیکی مته، خواص ویژه مکانیکی و متالورژیکی قســمت های 

مختلف مته و تدوین روش های ساخت عنوان کرد.
پژوهشگران پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاددانشــگاهی خوزستان با انجام 
پژوهش هایی دامنه دار در زمینه های مختلــف و در یک جهاد علمی تمام عیار 
و با پشتیبانی تجربیات ارزشمند متخصصان صنعت نفت توانستند دانش فنی 
طراحی و ساخت مته های حفاری دندانه ای را بومی سازی کنند و این مته پس از 

ساخت، از آزمایش میدانی نیز سربلند بیرون آمد.
این پروژه عظیم دســتاوردهای علمی متعددی را به همراه داشــته است که از 
آن جمله می توان به »دســتیابی به دانش تاثیر پارامترهای مختلف هندسی بر 
عملکرد، کارایی و دوام مته حفاری«، »مدل سازی و شبیه سازی مته حفاری«، 
»شبیه سازی تماس مته حفاری و سازند و بهینه ســازی شرایط عملکردی«، 
»تدوین روش های ماشــین کاری و ســاخت اجزا مختلف مته«، »دستیابی به 

مته حفاری دندانه ای ساخت محققان 
جهاددانشگاهی رونمایی شد

گــــزارش

با حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و رییس جهاددانشگاهی؛

   4



پیام جهـاد | شماره 162
w w w . a c e c r . a c . i r

گــــــــزارش

خواص ویژه مکانیکی و متالورژیکی« و »دستیابی به دانش جوشکاری 
سوپرآلیاژها« اشاره کرد.

اقدام وزارت نفت در اجرای پروژه بومی ســازی 10 قلم کاالی اساسی 
مورد نیاز صنعت بوده و در این راستا، مسوولیت انبوه مته های حفاری 
دندانه ای نیز به عنوان یکی از اقالم اساســی دهگانه، به پژوهشــکده 

تکنولوژی تولید جهاددانشگاهی خوزستان واگذار شده است.
مته حفاري دندانه اي ساخته شده از سوي جهاددانشگاهي خوزستان 
چندي پيش به درون چاه فرستاده شد و عمليات حفاري را با موفقيت 

به پايان رساند.

رییس جهاددانشگاهی:
مدیران برای تولید مبتنی بر فناوری ریسک 

معقول کنند

رییس جهاددانشگاهی در مراسم رونمایی از این مته با بیان اینکه اگر تنها 
به فکر انجام پروژه ها با تکنولوژی خارجی و بدون تمرکز بر تولید داخلی و 
تولید مبتنی بر دانش و فناوری بومی باشیم پاسخگوی ایجاد اشتغال برای 
جوانان نخواهیم بود، گفت: تعهد ما انجام کار خوب در پاسخ به ریسک 
معقول مدیران برای حمایت از تولید ملی است؛ ان شاءاهلل هم در شورای 
عالی انقالب فرهنگی و هم در مجلس تالش می کنیم که قوانین مناقصات 
را به شکل معقول اصالح کنیم و تا اصالح قوانین از مدیران می خواهیم 

که ریسک معقول در استفاده از تولید ملی را انجام دهند.
 دکتر حمیدرضا طیبی ضمن گرامیداشت یاد امام)ره( و شهدا اظهار کرد: 
تمام کشورهای دنیا، اکنون تالش می کنند تا اقتصاد خود را به سمت 

اقتصاد متکی بر تولید و تولید مبتنی بر دانش و فناوری سوق دهند.
 وی با بیان اینکه بازار دنیا محدود است و کشورهای جدید سعی در وارد 
شدن به این بازار دارند، گفت: کشورهای دنیا برای داشتن سهم بیشتری 
از این بازار روی بحث تکنولوژی کار می کنند تا فناوری های جدیدتری 

را تولید کرده و بتوانند از بازار سهم بیشتری بگیرند.
رییس جهاددانشــگاهی ادامه داد: رکود اقتصادی در دنیا طی چند سال 
گذشته حتی به کشورهای پیشرفته یک شوک وارد کرد و کشورهایی که در 
مباحث فناوری برتر بودند یا دچار مشکل نشدند یا به راحتی از رکود خارج 
شدند و اکنون بر بحث تولید فناوری و فناوری های پیشرفته تمرکز کرده اند.

 دکتر طیبی افزود: اگر ما در خصوص این جریان غفلت کنیم و با تمام 
انرژی وارد صحنه نشــویم و این حرکت ها را با شــدت بیشتری ادامه 
ندهیم، دچار مشکالت جدی خواهیم شد. در انتخابات نیز شاهد بودیم 

که حجم توقعات باال رفته و اگــر بخواهیم تنها به فکر انجام پروژه ها با 
تکنولوژی خارجی و بــدون تمرکز بر تولید داخــل و تولید مبتنی بر 
دانش و فناوری بومی باشیم، پاســخگوی ایجاد اشتغال برای جوانان 

نخواهیم بود.
 وی عنوان کرد: در جهاددانشگاهی به عنوان بخشی از فرزندان ملت، بنا 
بود ثابت کنیم که این توانایی در کشور وجود دارد و می توان کارهای 
بزرگی انجام داد. خوشبختانه از ابتدای انقالب اسالمی و دهه شصت، 
ارتباط خوبی با صنعت نفت ایــران برقرار کردیم و حمایت های خوبی 
انجام شد؛ امروز نیز این مته حفاری رونمایی می شود و امیدواریم این 

حرکت با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.
رییس جهاددانشگاهی با بیان اینکه تعهد ما انجام کار خوب در مقابل 
ریسک معقول مدیران در حمایت از تولید ملی است، خاطرنشان کرد: 
ما هنوز سیستم مسوولی خارج از صنعت برای حمایت از تولید فناوری 
و کاربرد آن نداریم و لذا حمایت مدیران از تولید داخل و پذیرش ریسک 
آن ضروری است. به سهم خودمان اذعان داریم که موقعیت امروز ما در 
جهاددانشگاهی حاصل حمایت ها و ریسک هایی است که کارشناسان 

و مدیران صنعت در حمایت از تولید ملی متقبل شدند.
 دکتر طیبی ادامه داد: اکنون قول می دهم که جهاددانشگاهی، تمام 
تالش خود را می کند که این ریسک ها را جبران کند و این حمایت از 
همه شرکت های خصوصی، غیردولتی و دولتی انجام بگیرد. ضروری 
است مشکالت قوانین مناقصات ما در حمایت از محصولی که برای اولین 
بار در ایران تولید می شود برطرف شود، زیرا این بازار متعلق به ما است و 
نباید قوانین موجود باعث حذف سازنده داخلی در مقابل سازنده خارجی 
شود؛ حتما در ابتدای کار باید حمایت معقول شود و مراقب باشیم که 

از بازار سوءاستفاده نشود.
وی عنوان کرد: در شــورای عالی انقالب فرهنگــی و مجلس تالش 
می کنیم که قوانین را به شکل معقول اصالح کنیم و تا اصالح قوانین 
از مدیران درخواست داریم که ریسک معقول در استفاده از تولید ملی 

را انجام دهند. 

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خبر داد:
 تولید 41 درصد کاالهای نفتی خوزســتان 

توسط سازندگان داخلی

بيژن عالی پور مديرعامل شــركت ملي مناطق نفتخيز جنوب نيز در 
اين آیین گفت: وقتی این مته حفاری که توسط جهاددانشگاهی تولید 
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شده را می بینم، احساس خرسندی می کنم که چه کار بزرگی صورت 
گرفته است.

وی افزود: این کار بسیار عظیم و بزرگ بود و مطمئن هستم کاالهای 
دیگری که تخصصی تریــن و پیچیده ترین کاالها هســتند، به زودی 
توســط خودمان تولید می شــوند و از واردات کاال از دیگر کشــورها 
بی نیاز می شویم. این شعار نیست، بلکه واقعیت است که در خوزستان 
توانسته ایم 41 درصد کاالهای نفتی را توســط شبکه های صنعتی و 

سازمانی داخل کشور تولید کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ادامه داد: در زمان جنگ 
تا مدت زیادی کلیه تجهیزات سرچاهی و خطوط جریانی را از خارج از 
کشور وارد می کردیم، اما اکنون کلیه تجهیزات سرچاهی توسط خود ما 
تأمین می شود و خرسندیم که می بینیم در کل کشور حدود 80 درصد 
کاالهای نفتی توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی تأمین می شود. 
امیدواریم 20 درصد باقی مانده نیز به زودی توســط سازندگان داخل 

تأمین شود تا بتوانیم به طور کامل روی پای خود بایستیم.

سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان:
رونمایی از مته، محصــول اعتماد صنعت و 

مراکز پژوهشی است

سيدعليرضا علوي سرپرست ســازمان جهاددانشگاهي خوزستان نيز 
در اين آيين، توليد مته حفاري دندانه اي را محصول اعتماد صنعت به 
مراكز پژوهشي دانست و تاكيد كرد: پروژه ساخت مته حفاري دندانه اي 
پروژه اي با فراز و نشيب هاي بسيار بود و اگر اعتماد و همكاري متقابل 
همكاران در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و اهتمام پژوهشگران 
پژوهشكده تكنولوژي توليد جهاددانشــگاهي خوزستان نبود، امروز 

شاهد رونمايي از اين محصول نبوديم.
وي افزود: جهاددانشــگاهي اكنون افتخار دارد به عنوان مجموعه اي 
كه دانش فني توليد مته حفاري دندانه اي را بومي كرده است، از سوي 
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب به عنوان يكي از تامين كننده هاي 
ده  قلم كاالي اساسي مورد نياز صنعت نفت انتخاب شده است و بنده نيز 
به نوبه خود از زحمات همه افرادي كه در اين پروژه فعاليت داشته اند و 

همچنين از حمايت هاي مجموعه صنعت نفت تشكر مي كنم.
در ادامه، حسن محمدی مجد مدیر پروژه طراحی و ساخت مته حفاری 
دندانه ای جهاددانشــگاهی خوزســتان نيز در اين آیین با بیان اینکه 

ساخت مته از پروژه های بسیار مهم جهاددانشگاهی است که با همکاری 
مناطق نفت خیز آغاز شد، اظهار کرد: مســووالن و مدیران در شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب با نگاه ویژه و حساب شده به صنعت نفت 
توانستند از نیازهای اساسی این صنعت، یک پروژه که حاصل اعتماد به 

دانشگاه است، به این نهاد واگذار کنند.
وی افزود: همــه ایــن حرکت ها به لطــف پیوند مبــارک صنعت و 
جهاددانشگاهي محقق شد و اگر این دو بال وجود نداشتند، امروز شاهد 
این موفقیت ها نبودیم. پس از تدوین دانش فنی، مشکالت پیچیده ای 
به دلیل محدودیت های موجود برای ادامــه کار پیش آمد، اما به لطف 
تالش های همکاران در صنعت نفت، بخشی از مشکالت حل شد و شاهد 

تست میدانی موفق این مته بودیم.
محمدی مجد با بیــان اینکه این مته قبل از اینکــه یک مته جهادی 
باشد، محصول مشترک جهاددانشگاهی و صنعت نفت است، گفت: اگر 
حمایت وزارت نفت نبود، بعد از تست میدانی اول، کار با شکست مواجه 
می شد، اما حمایت آن ها بعد از این تست بسیار بیشتر شد و موجب شد 
تا در نمونه های دوم و سوم شاهد بهینه سازی های قابل توجهی باشیم.

مدیر پروژه طراحی و ساخت مته حفاری دندانه ای عنوان کرد: به دنبال 
دید بلند مســووالن در زمینه اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی کشور، 
پروژه 10 قلم کاالی اساسی نفت آغاز شد که پروژه پژوهشی طراحی و 
ساخت مته مقدمه ای بر آن بود و اکنون در این زمینه شاهد یک مدل 
پیچیده و منسجم هســتیم که تعامل همه جانبه وزارت نفت، مناطق 
نفت خیز جنوب و کاالی نفت تهران، این پروژه را به پیش برد. پس از 
ارزیابی، ما توانستیم برنده مناقصه تولید 770 قلم مته دندانه ای باشیم.

 

سرپرست پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران:
پــروژه مته حفــاری نمــاد اتکا بــه داخل و 

خودباوری است

ابراهیم طالقانی سرپرست مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت 
ايران نيز در اين آیین، اظهار کرد: امروز، روز مبارکی اســت که شاهد 
رونمایی از محصولی هستیم که از مرحله پژوهش و ایده به مرحله خلق 

ثروت نزدیک می شود.
  وی افزود: این کار یک نمونه از آن چیزی است که در سال های گذشته 
اتفاق می افتاد و باید تغییر رویه می داد؛ چراکه به طور معمول، پژوهش 
انجام می شد و محصول آن در کتابخانه قرار می گرفت. از سال های 88 و 
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89 که با جهاددانشگاهی قراردادهای همکاری فناورانه منعقد کردیم، 
همواره محصوالتی دریافت کرده ایم که می تواند وارد صنعت شود و از 

خرید خارجی جلوگیری کند.
طالقانی با بیان اینکه 30 درصد نیاز شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
در یکی از حوزه ها از دانش بومی شده جهاددانشگاهی تأمین می شود، 
گفت: ما از حوزه صنعت وارد تجارت شدیم؛ اگر این رویه شکل بگیرد، 
می توانیم در حوزه صنعت ادعا کنیم آنچه در حوزه دفاعی اتفاق افتاد، 
در صنعت هم اتفاق می افتد. یک نمونه مثال زدنی این است که در دوره 
جنگ تحمیلی وزارت دفاع با پژوهش های بومی توانست جنگ را اداره 
کند و امروز ما سازنده تمام تجهیزات مورد نیاز دفاعی خودمان هستیم.

وی ادامه داد: در هشــت ســال تحریم، در دوره جنگ نفتی بودیم و 
آنچه امروز می بینیم آثاری باقی مانده از دوران جنگ نفتی است. باید 
در آینده، ساالنه چندبار شــاهد چنین رونمایی هایی باشیم. آنچه در 
تولید این کاالها اتفاق افتاده، از بین بردن مرز کارفرمایی،  پیمانکاری و 
پژوهشگری است که اگر این مرز برداشته نمی شد، امروز این محصوالت 

رونمایی نمی شدند.
 سرپرست مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: 
بدنه نفت و همچنین پژوهشگران و جهادگران خود را صاحب این پروژه 
می دانستند؛ مدیرعامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب، بازرسی های 
مختلفی را تحمل کرد. اگر بخواهیم نمونه بومی سازی و اتکاء به داخل 
و خودباوری را مثال بزنیم، این پروژه نمادی اســت که صنعت نفت و 

جهاددانشگاهی توانستند آن را به نتیجه برسانند.
 

مدیر پشتیبانی ســاخت شــرکت ملی نفت ایران 
عنوان کرد:

تولیــد 874 متــه حفــاری توســط جهاد 
دانشگاهی تا سه سال آینده

رامین قلمبر دزفولی مدير پشــتيباني، ساخت و تامين كاالي شركت 
ملي نفت ايران نيز در اين آیین اظهار کرد: وزیر نفت که در سال 93 این 
پروژه را مشــخص کرد، این کار را در راستای تجاری سازی پروژه های 
پژوهشی انجام داد و ابالغیه ای صادر کرد که اصل مطلب آن، این بود که 
ما صرف مهندسی معکوس یا صرف ساخت را نمی خواهیم بلکه کاالیی 
می خواهیم که دانش فنی آن، توســط برند معتبــر خارجی در ایران 

بومی سازی یا توسط شرکت های توانمند داخلی تولید شود.

 وی افزود: پروژه ای که امروز از آن صحبت می شود، یکی از پروژه هایی 
است که دانش فنی آن توسط جهاددانشــگاهی خوزستان طراحی و 
بومی سازی شده است و خرســندم از اینکه از بین هفت پروژه ای که 
تاکنون به مرحله قرارداد رسیده اند، ســه مورد آن در خوزستان بوده 
 است که پروژه های مته  حفاری دندانه ای با جهاددانشگاهی و پمپ های 

سرچاهی SRP با دانشگاه شهید چمران اهواز هستند.
قلمبر دزفولی گفت: اکنون با دســتور صریح مدیرعامل شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب ظرف 2 ماه دســتور تجمیع تقاضا داده شد و 
یک قرارداد پژوهشی با جهاد دانشــگاهی در 2 اندازه 17 و یک دوم، 
و هشت و یک دوم به سرانجام رسید که باید تجاری سازی و تبدیل به 
یک برند شود. من از جهاددانشگاهی خواهشمندم که در خصوص اخذ 

گواهینامه های بین المللی اقدام کند. 
  مدیر پشتیبانی، ساخت و تأمین کاالی شرکت ملی نفت ایران با اشاره 
به تحریم ها گفت: اکنون شرکت هایی هستند که اعتبار جهانی دارند 
و می توانند گواهی مطابقت پروســه تولید را ارایه دهند. در پروژه های 
ده گانه، نباید خرید محض کنیم بلکه باید توانمندی شرکت ها را ارزیابی 

و دورنمای آن را ترسیم کنیم. 
  قلمبر دزفولی عنوان کرد: قرارداد ما ساخت 874 مته دندانه ای در پنج 
سایز به مبلغ 44 میلیارد تومان است که با قرارداد پژوهشی که به طور 
مستقیم با مناطق نفت خیز بسته شد، امتیازی برای جهاددانشگاهی 
فراهم شده است تا آن را تجاری سازی کند و با گرفتن گواهینامه های 

بین المللی به بحث صادرات هم وارد شود.
 وی ادامه داد: این قرارداد در سه سبد تعریف شده که سبد اول، مته 
17 و یک دوم اینچ اســت که امروز رونمایی شد و ظرف هفته آینده 
تولید انبوه آن آغاز می شود. ســبد دوم مته های هشت و یک دوم و 
هشت و سه هشتم اینچ است که اکنون کار تدوین دانش فنی طراحی 
آن آغاز شــده و تا اواخر تیرماه طراحی نهایی آن انجام خواهد شــد 
و امیدواریم در آبان ماه بتوانیم آن را به تســت نهایی برسانیم. سبد 
سوم نیز مته های 12 و یک چهارم و 6 و یک هشتم هستند که تولید 
دانش فنی طراحی آن از آبان ماه آغاز خواهد شــد. با نقشه راهی که 
جهاددانشگاهی تعریف کرده است، ظرف ســه سال تعداد مته ها به 

874 عدد خواهد رسید.
مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کاالی شرکت ملی نفت ایران با بیان 
اینکه تمام تقاضای مته از سوی شرکت مناطق نفت خیز است، گفت: 
ما تقاضای حدود 1500 مته را تجمیع کردیم که تمام آن ها از ســوی 
شرکت مناطق نفتخیز درخواست شده اســت؛ پروژه های ده گانه، نیز 
برخی چند بخشی هســتند، مانند پروژه لوله ها که شامل سه بخش 
اســت و بخش اول آن قرارداد CRA به ارزش 556 میلیون یورو هفته 
گذشته منعقد شد و می توان گفت بزرگترین قرارداد خرید تجهیزات 

در دنیا است.
 وی با بیان اینکه ارزیابی ها در پروژه های ده گانه توسط کارگروه های 
خاصی انجام می شود، خاطرنشــان کرد: جهاددانشگاهی خوزستان 
حداقل توســط یک تیم 12 نفره ارزیابی شده اســت. خواهشمندم 
جهاددانشــگاهی با برنامه ریزی دقیق این پروژه را پیش ببرد و آن را 
به سرانجام خوبی برساند و به  موقع به شــرکت ملی مناطق نفت خیز 

تحویل دهد.



   8

گــــــــزارش
پیام جهـاد | شماره 162
w w w . a c e c r . a c . i r

مراسم اختتامیه جشــنواره ملی- دانشــجویی خط و نقاشی 
خط »روح اهلل« و افتتاح نمایشــگاه آثار برگزیده با حضور دکتر 
ســید حمیدرضاطیبی رییس جهاددانشگاهی و حجت االسالم 
والمسلمین محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ 

و ارشاد اسالمی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، به همت مرکز امام، والیت فقیه 
و انقالب اسالمی این نهاد مراسم اختتامیه جشنواره ملی دانشجویی خط 
و نقاشی خط »روح اهلل « و افتتاح نمایشــگاه آثار برگزیده 3 خرداد ماه با 
حضور دکتر سیدحمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، حجت االسالم 
والمسلمین محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ وارشاد 
اسالمی، حجت االســالم والمسلمین علی کمســاری معاون فرهنگی و 
ارتباطات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( و دیگر مسووالن برگزار 

و 18 اثر برگزیده معرفی شد.

دکتر طیبی بیان کرد:
توجــه هنرمندان 
به وجوه سیاسی و 
فرهنگی شخصیت 

امام خمینی)ره(
دکتر ســیدحمیدرضا طیبی 
در این مراسم با اشاره به وجوه 
شــخصیتی امام خمینی )ره( 
گفت: باید از هنرمندان دعوت 
کرد به سایر وجوه شخصیتی امام به ویژه در حوزه سیاسی فرهنگی اجتماعی 
و اقتصادی و علم و فناورانه توجه کنند؛ زیرا جامعه ما به شدت به تفکر امام 

نیاز دارد تا به اهداف انقالب برسد.
وی در ادامه افزود: یکی از این وجوه بــه ابتدای انقالب باز می گردد. تأکید 
ایشان برای تعیین حکومت جمهوری اسالمی بر جمهوریت بود. جمهوریت 
نظام یعنی حضور مردم و ابزار حضور مردم و نخبگان در کشور نیز تشکیل 

احزاب قوی است.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به جمله»ما می توانیم« امام )ره( که به دفعات 
در بیاناتشان استفاده می شد اظهار کرد: از دیگر وجوه شخصیتی امام اتکای 

ایشان به توان داخل است. ما باید در کشور صاحب اقتدار اقتصادی شویم. 
اقتدار اقتصادی اســت که برای فرزندان ایجاد شغل می کند و این موضوع 
زمانی حاصل می شود که متکی بر توان علم و فناوری داخل شویم. ما نیاز 

به تعامل با دنیا داریم.
دکتر طیبی ادامه داد: به نظر می رسد که جامعه امروز ما بیش از هر زمان 
دیگری برای آنکه به اهداف متعالی انقالب اسالمی برسد، به تفکر امام )ره( 
نیاز دارد و عرصه هنر این مجال را به وجود آورده اســت که به ابعاد و وجوه 

شخصیت امام راحل به عنوان رهبر یک جامعه اسالمی نگاه کنیم.
رییس جهاددانشگاهی ادامه داد: ما برای رســیدن به اهداف متعالی افق 
1404 نیاز به برداشتن گام های بزرگی در عرصه های گوناگون کشور داریم 
و باید صاحب فناوری شویم. منتهی باید مسیر را درست انتخاب کنیم. این 
مسیر را امام به ما نشان داده است و این میان چه ابزاری مهم تر و کارآمدتر از 
هنر را می توان سراغ گرفت که ما را در رسیدن سریع به این اهداف متعالی 

یاری برساند.

معاون قــرآن و عترت 
وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی مطرح کرد:
احیای جشــنواره 
»طریــق جاویــد« 
همــکاری  بــا 

جهاددانشگاهی
در ادامــه حجت االســالم 
محمدرضــا  والمســلمین 

حشمتی معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: خرداد، 
ماه پرخاطره و پرحادثه ای در تاریخ معاصر ایران است و وقایعی همچون 15 
خرداد 42، سوم خرداد 61 و رحلت جانسوز امام راحل را در سال 68 در آن 

شاهد بودیم.
حجت االسالم والمسلمین حشمتی ادامه داد: به همین دلیل است که هر 
سال در موسم خردادماه هر فردی بسته به نوع فعالیتی که دارد به ویژه در 
عرصه فرهنگ و هنر درصدد است تا به نوعی با خلق و بر جای گذاشتن اثری 
به این مهم اهتمام ورزد مانند جشنواره »طریق جاوید« که به دنبال احیای 

جشنواره ملی- دانشجویی خط »روح اهلل« 
برترین های خود را شناخت 

به همت مرکز امام، والیت فقیه و انقالب اسالمی جهاددانشگاهی؛ 
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آن هستیم و از جهاددانشگاهی هم در این زمینه کمک می خواهیم تا این 
جشنواره را سطح بزرگ ملی حتی بین المللی  برگزار کنیم.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: مسأله ای 
که ما در حوزه معرفتی و دینی با آن روبرو هستیم بحث بیان و ابزار کارآمد 
آن اســت که چگونه بتواند در نگاه مخاطب مقبول افتاده و در او اثربخشی 
مثبتی داشته باشد؛ تصور می کنم یکی از ابزار مؤثر در این راستا ابزار فرهنگی 

و هنری است.
وی در ادامه افزود: هنرمند به خلق اثر هنری خود کمک می کند که مخاطب 
شناخت بهتر و بیشتری با ماهیت یک پدیده داشته باشد و بتواند آن را از وجوه 
گوناگونی جدای از شکل و فرم ظاهری آن بنگرد؛ قطعاً اگر فعالیت هنری در 
فضای پرطراوت و جوان دانشجویی نیز صورت گیرد ذوق و خالقیت و نیروی 

جوانی نیز چاشنی آن شده و نتیجه بهتری خواهد داشت.
وی تأکید کرد: به نظر من دیگر دوران سخنرانی و خواندن چیزی از روی متن 
و اینکه این توقع را داشته باشیم که بیشترین اثر را بر روی مخاطب داشته 

باشد به سر آمده و ما نیاز به بیان اهدافمان با استفاده از ابزار هنر هستیم.
حجت االسالم حشمتی در پایان گفت: در حوزه قرآن و معارف اهل بیت)ع( 
نیز به این نتیجه رسیده ایم که با اســتفاده از بیان هنری راحت تر و مؤثرتر 
می توان مفاهیم را به ذهن و روح مخاطبان منتقل کرد؛ این اقدامی است که 
سخت به دنبال توسعه آن از رهگذر برنامه های معاونت قرآن و عترت هستیم.

معاون فرهنگی، هنری 
و ارتباطات مؤسســه 
تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی )ره(: 
امام )ره( دارای یک 
تفکــر منظومه ای 

بود
ادامــه حجت االســالم  در 
و المســلمین علی کمساری 
معاون فرهنگی، هنری و ارتباطات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  خمینی)ره( 
گفت: باید به چند نکته در مواجهه با اندیشه های امام راحل توجه کرد و به 
عنوان نکته نخست که بسیار نیز اهمیت دارد باید بگویم که ایشان دارای یک 
تفکر منظومه ای بودند؛ شخصیت چندوجهی داشتند و از یک مشرب فکری 

تلفیقی برخوردار بودند.
وی ادامه داد: بر این اساس در مواجهه هنری باید به تفکر امام از دیدگاه یک 
فقیه)نقل گرا(، فیلســوف)عقل گرا( و عارف و مفسر قرآن در کنار شخصی 
سیاسی و اجتماعی که از آن برخوردار بودند نگاه کرد و از تک بعدی دیدن 

شخصیت ایشان بر حذر بود.
حجت االسالم کمساری تصریح کرد: بر این اساس امام راحل عالوه بر اینکه 
یک کنشگر سیاسی و اجتماعی بودند از ایشان می توان به جامع اضداد نیز 
تعبیر کرد، امری که حداقل در تاریخ معاصر نمی توان نمونه دیگری مشابه 
آن یافت و مثالً در قرون گذشته می توان از حضرت علی)ع( و شخصیت واالی 

ایشان مثال آورد که واجد چنین خصوصیاتی بودند.
معاون فرهنگی و هنری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  خمینی)ره( در ادامه 
افزود: نکته دوم در مواجهه با شخصیت واالی حضرت امام که متأسفانه در 
سال های اخیر به عنوان یکی از جدی ترین آسیب ها در بعد بررسی شخصیتی 
ایشان نیز مطرح است عدم توجه به وجوه مختلف فرمایشی و گرایشی امام 
راحل است که گاه در تحریف لفظی از ایشان متجلی می شود و بدون آنکه به 
صراحت از زبان ایشان شنیده باشیم که عبارت »خرمشهر را خدا آزاد کرد« 

تعبیری از فرمایش ایشان را نقل به این مضمون می کنیم و از همه مهمتر 
در تحریف معنوی شخصیت ایشان است که مانع از درک جوهره حقیقی و 

باطنی آن امام سفر کرده می شود.
وی در پایان ادامه داد: نکته پایانی که باید به آن اشاره کنم اینکه ما با استفاده 
از ابزار هنر قادر هستیم که این فضای گفتمانی را که به نظر می رسد تخصصی 
باشد برای تزریق در دل جامعه تبدیل به یک فرهنگ عمومی کنیم که به 
هر حال تالش دوستان در برگزاری این جشنواره بر همین امر استوار بود که 

استمرار این حرکت فرهنگی و بسط و گسترش آنها را خواهانم.

سرپرست مرکز فرهنگی 
دانشجویی امام، والیت 
فقیه و انقالب اســالمی 

جهاددانشگاهی:
جشنواره ملی روح اهلل 
بازتــاب افــکار امام 
خمینی)ره( اســت/ 
ارســال 200اثــر به 

دبیرخانه
در ادامه سید محمد هاشمی تروجنی دبیر جشنواره خط و نقاشی خط روح 
اهلل و سرپرست مرکز فرهنگی دانشجویی امام، والت فقیه و انقالب اسالمی 
گفت: هنر بستر آفرینش خرد آدمی و چشمه جوشان از حقیقت و تجلی 
زیبایی فطرت و خالقیت در طول تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و یکی از اصلی 

ترین ابزار انتقال فرهنگ و تمدن اقوام بوده است.
دبیر جشنواره افزود: هنر یکی از پایه های اصلی فرهنگ ایران زمین است که 
توانست در مقابل تمام فرهنگ های مهاجم و بیگانه از خود دفاع کند و قدرت 
فرهنگ جامعه را به اثبات برساند، آنگاه که کالم با هنر تنبیده می گردد و 

روحی دوباره به فرهنگ و تمدن جامعه دمیده می شود.
وی در ادامه بیان کرد: این گونه بود که هنر جمهوری اسالمی جان دوباره 
گرفت و در حیات فرهنگی جامعه سبز شد و اکنون جشنواره روح اهلل بازتاب 
افکار منور امام خمینی )ره( است که جلوه ای از این تالش هنری را در آثار 

خط و نقاشی خط هنرمندان دانشجوی سراسر کشور شاهدیم.
هاشمی تروجمنی با اشاره به فراخوان جشنواره گفت: فراخوان جشنواره در 
سال 1395 اعالم شد و طی این مدت 200 اثر به دبیرخانه ارسال گردید که 

از بین آنها 18 اثر برگزیده شد.

18 برگزیده جشنواره ملی - دانشجویی خط و 
نقاشی خط »روح اهلل« تقدیر شدند

اسامی برگزیدگان به شرح زیر است: 
رشته نستعلیق: هادی هنردوست رتبه اول ، سید مرتضی جعفری رتبه دوم، سید 

علیرضا مطلبی رتبه سوم
رشته شکسته نستعلیق: علی امین هیهاتی آذر رتبه اول، محمد کرمی رتبه دوم، 

سارا سوزنده رتبه سوم
رشته معلی: محسن زرکش رتبه اول، یاسمین مهردادفر رتبه دوم، مریم جاللی 

رتبه سوم
رشته ثلث: ستار ولی نژاد رتبه اول، واحد ناصری رتبه دوم، سلمان نیازی رتبه سوم
رشته نقاشی خط: فاطمه امینی رتبــه اول، محمود وطن خواه خانقاه رتبه دوم، 

سلمان نیازی رتبه سوم
رشته حروف نگاری: فاطمه فرحزادی رتبه اول، سید جعفر حسین جعفرزاده رتبه 

دوم، مهری بیدل رتبه سوم
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یافته های محققان پژوهشــگاه رویان جهاددانشگاهی نشان می دهد 
پانسمان با استفاده از پرده آمنیوتیک انسان و سلول های بنیادی تاثیر 
قابل توجهی در بهبود سوختگی های شــدید خصوصا در دو هفته اول 

درمان دارد.

 به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از پژوهشگاه رویان، سوختگی در 
اثر سوانح مختلف، سالیانه به افراد زیادی در جوامع صدمه می زند. درجات مختلفی 
از سوختگی وجود دارد. سوختگی های شــدید عوارض و اثرات جبران ناپذیری بر 
سالمت و ظاهر افراد دارند که درمان آنان دغدغه دیرینه علوم پزشکی بوده است. 
به دنبال یافتن راهی برای درمان ســوختگی های شــدید، دکتر باجوری، دکتر 
اقدمی، دکتر فرج زاده، دکتر آذرگشت، دکتر حسن پور، دکتر موالیی، دکتر معتمد 
و همکارانشان در پژوهشــگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان 15 
خرداد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان بابک، پژوهشی را طراحی 
کردند که طی آن روند بهبود زخم در حیوان مدل آزمایشــگاهی با 
استفاده از پرده آمنیوتیک انسان و سلول های بنیادی مورد بررسی 

قرار گرفت.

در این آزمایش حیوانات مدل آزمایشگاهی دچار سوختگی به چهار گروه تقسیم 
شــدند، گروهی که پانســمان معمولی دریافت کرد، گروهی که به وســیله پرده 
آمنیوتیک انســان پانســمان شــد و دو گروهی که پرده آمنیوتیک غنی شده با 

سلول های بنیادی چربی یا فیبروبالستی دریافت کرد.
نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی American Journal of Surgery به 
چاپ رسیده است، نشان داد، چهارده روز پس از آغاز درمان، میزان بهبود در گروه 
دریافت کننده غشاء آمنیوتیک و سلول فیبروبالستی 81 درصد، غشاء آمنیوتیک 
و سلول بنیادی چربی 81 درصد، غشــاء آمنیوتیک به تنهایی 74 درصد و گروه 
کنترل 69 درصد بود. بسته شدن زخم در گروه های دریافت کننده غشا و سلول 
40 روز، در گروه دریافت کننده غشــا به تنهایی50 روز و در گروه کنترل 60 روز 
طول کشید. بررسی های بافت شناسی نشان داد که گروه های دریافت کننده غشا 

و سلول کمترین میزان التهاب را در محل زخم داشته اند.
ننایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که حضور سلول های فیبروبالستی و 
سلول های بنیادی چربی در کنار غشاء آمنیوتیک، که نمونه ای از پوست های زیست 
مهندسی شده است، می تواند روند بهبود سوختگی های شدید را به خصوص در 14 

روز نخست تسهیل کند.  

گام موفق محققان پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی 
در بهبود سوختگی های شدید با پوست زیست 

مهندسی شده در کشور 

پژوهش و فناوری
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پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی 
گفــت: هــدف اصلــی از تغییــر در 
ساختارمعاونت پژوهش وفناوری این نهاد 
را می توان تجمیع و هم افزایی ساختارها، 
فرایندها و منابع حوزه پژوهش و فناوری 
برای ورود به کارها و ماموریت های بزرگ، 

عنوان نمود. 

دکتر محمدرضا پورعابدی در گفت و گو با روابط 
عمومی جهاددانشگاهی به تشریح اهداف تغییر 
در ساختارهای حوزه پژوهش وفناوری پرداخت 

و گفت: هدف اصلی تجمیع و هم افزایی ساختارها، فرایندها و منابع حوزه 
پژوهش و فناوری برای ورود به کارها و ماموریت های بزرگ است.

وی در ادامه تصریح کرد: »متناسب سازی و استفاده بهینه از ساختارهای 
موجود پژوهش و فناوری«، »اختصاص بهینه منابع )انسانی و مالی(«، 
»ارزیابی بهینه و موثر برنامه ها وساختارهای پژوهش و فناوری«، »ارتباط 
ساختارمند با مسایل و موضوعات جامعه « و »استمرار و تعمیق فعالیت ها« 

از دیگر اهداف این بازآفرینی است.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در رابطه با اولویت های فعالیت 
این معاونت در سال جاری افزود: از مهمترین اولویت های حوزه پژوهش 
و فناوری در سال 1396 استقرار ساختار جدید معاونت با تاکید بر ایجاد 
دفاتر تخصصی و دادن نقش و ماموریت های تخصصی به آنها است. انتظار 
ما این اســت که مدیران کل دفاتر تخصصی حوزه پژوهش و فناوری با 
حضور موثرتر بتوانند نقش ویژه ای در پروژه یابی و نظارت تخصصی بر 

طرح های بزرگ و ملی ایفا نمایند.

ایجــاد ســازوکارهاي تقویــت ارتباطــات و 
همکاري هاي علمی و تخصصی بین المللی در 

برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی
وی با تأکید بر این که فعالیت های سال جاری این حوزه براساس برنامه 
ششم که پنج ساله تعریف شده انجام خواهد گرفت، گفت: سیاست هایی 
بر برنامه ششم جهاددانشگاهی حاکم است که با مرور برخی از آن ها روح 
برنامه ها بهتر درک می شود که از جمله آن ها می توان به حمایت از کاربست 
نتایج تحقیقات، صدور محصوالت و خدمــات تخصصی و دانش فنی و 
فناوري، حمایت از ظرفیت سازي و توانمندسازي در واحدهاي مستعد، 
زمینه سازي براي تقویت نوآوري )جذب، حفظ و تشویق نوآوران(، حمایت 
از تحقیقات کاربردي و توســعه اي در حوزه هاي منتخب علوم انسانی و 
اجتماعی، توسعه همکاري با بخش خصوصی، ایجاد سازوکارهاي تقویت 
ارتباطات و همکاري هاي علمی و تخصصی ملی ، منطقه اي و بین المللی 

و... اشاره کرد.
دکتر پورعابدی افــزود: همچنین براســاس این سیاســت ها اهدافی 

دنبال خواهد شد که بخشــی از آنها عبارتند از 
»توســعه قطب هاي علم و فناوري«، »سازمان 
پژوهشــي برتر در چند حــوزه از فناوري هاي 
نوين«، »سازمان پژوهشي برتر در توليد و بهره 
برداري فناوري هاي منطبق بر اولويت هاي الف 
نقشه جامع علمی كشور«، »ســازمان برتر در 
پژوهش هاي كاربردي منتخــب در حوزه های 
مسایل اجتماعی، اقتصادی، مطالعات شهری، 
گردشگری و مدیریت فناوری«، »ایجاد و توسعه 
روابط با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در سطح 
ملی و بین المللی«، »صدور فناوری های تولید 
شده توســط جهاددانشــگاهی به خارج از کشور« و ســایر اهدافی که 
متضمن توســعه پایدار توانمندی و ارتقا جایــگاه پژوهش و فناوری در 

جهاددانشگاهی است.
معاون پژوهــش و فناوری جهاددانشــگاهی بیان کــرد: در این حوزه، 
فناوری هایی ایجاد شــده که هنوز آنچنان که شایسته می باشد از آن ها 
بهره برداری نشده است و یا ســطح بهره برداری چندان مطلوب نیست. 
باید اذعان کرد که لزوما حوزه پژوهشی بهره بردار نیست و نتایج حاصل 
می بایست توسط سایر بخش ها در جوامع هدف مورد استفاده قرار گیرد. 
برخی از فناوری ها نیز تا سطح پایلوت می تواند پیش رود ولی فراتر از آن 

نیازمند سرمایه گذاری های کالن است.
وی در ادامه گفت: در جهت تحقق امر توسعه بهره برداری از نتایج طرح ها 
نیز تمهیداتی در سیاست ها، اهداف و برنامه ها اندیشیده شده که اقدامات 
الزم با همکاری سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 
)ستفا( انجام خواهد گرفت. همچنین به دنبال مشارکت بخش خصوصی 

نیز هستیم تا نتایج در صنعت به کار گرفته شود.

توجه به کوتاه تر کردن فرآیند امور پژوهش و 
فناوری در تغییر ساختار این حوزه 

دکتر پورعابدی تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف تغییر ساختار کوتاه تر 
کردن فرآیند انجام امور است. سرعت عمل در انجام امور پژوهش با توجه 
به رقابت های تنگاتنگی که در جریان اســت از اهمیت خاص برخوردار 
می باشد و امیدواریم که ساختار جدید بتواند پاسخگوی نیاز حال و آینده 

باشد.
وی گفت: امیدوارم با رویکردهای جدید در حوزه پژوهش و فناوری و با 
تالش پژوهشگران و سایر همکاران این حوزه بتوانیم افق های تازه ای را در 
برنامه های پژوهش و فناوری کشور تعریف کنیم و سهم بیشتری از تحقق 
اهداف در اسناد باالدستی مانند سند چشم انداز 20 ساله و نقشه جامع 

علمی کشور داشته باشیم.
دکتر پورعابدی در پایان اظهار کرد: پژوهش و فناوری زمانی پویا خواهد 

شد که ایده های نو را هم جستجو کنیم و هم از آنها استقبال نماییم.

تشریح اهداف تغییر 
در ساختار معاونت پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی

در گفت و گو با دکتر پورعابدی انجام شد؛

   11
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پژوهشکده  سرپرســت 
فــرآوری مــواد معدنی 
جهاددانشگاهی از موفقیت 
پژوهشکده  این  محققان 
در تولید کاغــذ معدنی از 
کربنات کلسیم میکرونیزه 
خبــر داد و گفــت: کاغذ 
سنگی، نســل جدیدی از 
کاغذ است که اخیرا برای 
کاربری های مختلف مورد 
توجه پژوهشــگران قرار 

گرفته است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، مهدی ذاکری سرپرست 
پژوهشــکده فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی بیان کرد: محققان 
پژوهشــکده فرآوری مواد معدنی این نهاد با انجام تحقیقات گسترده 

موفق به تولید نمونه کاغذ معدنی در مقیاس پایلوت شدند.
وی افزود: کاغذ ســنگی، نسل جدیدی از کاغذ اســت که اخیرا برای 

کاربری های مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
مهدی ذاکری با بیان اینکه مواد اولیه این کاغذ، کربنات کلسیم و مواد 
پلیمری  بوده که می تواند جایگزین استفاده از چوب برای تولید کاغذ 

شود، خاطر نشان کرد: ضد آب 
بودن، مقــاوم در برابر پارگی و 
برگشــت پذیری آن به خاک 
طی دوره بازیافت کوتاه مدت 
را می توان از جمله خواص این 

نوع کاغذ دانست.
سرپرست پژوهشکده فرآوری 
مواد معدنی جهاددانشــگاهی 
تربیــت مــدرس با اشــاره به 
مصرف باالی ســرانه کاغذ در 
کشور و امکان جایگزینی این 
محصول را با کاغذهای معمولی، از 
این دســتاورد به عنوان مصداق بارز تحقق شعار سال مبنی بر اقتصاد 

مقاومتی ، تولید و اشتغال یاد کرد .
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی گفت: کاربردهای این محصول را در 

بسته بندی و چاپ است.
ذاکری کاغذ تولید شــده توسط محققان پژوهشــکده فرآوری مواد 
معدنی جهاددانشگاهی تربیت مدرس را دوستدار محیط زیست عنوان 
و تصریح کرد: در فرآیند تولید کاغذ سنگی نه تنها از آب استفاده نمی 
شود، بلکه نیازی به استفاده از سفید کننده ها هم وجود ندارد که این 
امر به سازگاری این محصول با محیط زیست نیز کمک خواهد کرد. 

دکتــر قاضــی زاده 
پژوهشــگاه  رییس 
همراهی  بــا  نیــرو 
طیبی  دکترحمیدرضا 
رییس جهاددانشگاهی 
واحــد خواجــه  از 
بازدید  نهاد  نصیراین 

بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی 
جهاددانشــگاهی واحــد 
خواجــه نصیــر، دکتــر 

قاضی زاده رییس پژوهشــگاه نیــرو با همراهی دکتــر طیبی رییس 
جهاددانشگاهی، دکترکبیری قائم مقام پژوهشگاه نیرو و دکتر عمیدپور 
رییس پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشــگاه نیرو، مهندس 
خدادادی رییس جهاددانشــگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی از 

این واحد بازدید کرد. 
در ایــن بازدیــد که 28 
خرداد مــاه انجام شــد، 
ســاختار های پژوهشی و 
محصوالت شاخص واحد 
توسط دکتر قاضی مغربی 
معاون پژوهشــی تشریح 

گردید.
 همچنیــن مقرر شــد 
همــکاری الزم بــرای 
تاســیس و توسعه مرکز 
تخصصــی طراحــی و 
ساخت ماشین های الکتریکی، همچنین ساخت و تولید موتورهای 
گیرلس آسانســور و سیســتم های کنترل برای دوچرخه و موتور 
سیکلت برقی بین پژوهشــگاه نیرو و جهاددانشگاهی خواجه نصیر 

صورت گیرد.

بازدید رییس پژوهشگاه نیرو از توانمندی های جهاددانشگاهی 
خواجه نصیرالدین طوسی

موفقیت پژوهشگران پژوهشکده فرآوری مواد معدنی 
جهاددانشگاهی در تولید کاغذ معدنی از کربنات کلسیم میکرونیزه
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بــرای اولین بــار در 
ایران، تولیــد قارچ 
خوراکی- دارویی شاه 
صدف با برند ارینجی 
در مقیــاس صنعتی 
در جهاددانشــگاهی 
خراسان رضوی آغاز 

شد.

به گزارش روابط عمومی 
سازمان جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی، مهندس 

جواد جانپور عضو هیات علمی 
گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی، افزود: فرآیند اجرایی 
تولید قارچ خوراکی- دارویی ارینجی از تابســتان ســال گذشــته با 
اختصاص بودجه و حمایت های ریاســت و معاونت پژوهشی سازمان 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی آغاز شــد و در خرداد ماه امسال در 

مقیاس صنعتی این قارچ نیز به بهره برداری رسید.
عضو هیات علمی گروه پژوهشی زیســت فناوری قارچ های صنعتی 
سازمان جهاددانشگاهی خراســان رضوی با اشاره به اینکه پیش بینی 
می کنیم به زودی ماهانه یک تن قارچ خوراکی- دارویی ارینجی تولید 
و به بازار عرضه کنیم، ادامه داد: این میزان تولید در طرح توسعه و بسته 
به تقاضای بازار، افزایش خواهد یافت و در تولید قارچ خوراکی-  دارویی 

ارینجی محدودیتی نخواهیم داشت.
وی استقبال مصرف کنندگان از خرید قارچ خوراکی- دارویی ارینجی 
را خوب دانست و بیان داشــت: در حال حاضر قارچ خوراکی - دارویی 
ارینجی تولید شده در جهاددانشــگاهی خراسان رضوی در شهرهای 

مشهد و تهران عرضه می شود.
مهندس جانپور به عضویت گروه پژوهشــی زیست فناوری قارچ های 
صنعتی ســازمان جهاددانشگاهی خراســان رضوی در کارگروه فنی 
قارچ های خوراکی معاونت امور باغبانی وزارت جهادکشــاورزی اشاره 
و تصریح کرد: در این کارگروه به دنبال بررسی شرایط تولید قارچ های 
دیگر خوراکی در کنار قارچ  دکمه ای هستیم که امیدواریم دستورالعمل 
تولید اینگونه قارچ ها تا 2 ماه دیگر به تصویب و به استان ها ابالغ گردد.

وی با اشاره به برگزاری حداقل 14 دوره آموزشی تولید قارچ دکمه ای در 
این سازمان، افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، به دنبال این 
هستیم دوره های آموزشی مشابه برای تولید قارچ خوراکی - دارویی 

ارینجی را نیز برای تولیدکنندگان برگزار کنیم.
مهندس جانپور آماده سازی بستر برای کشت، مایه زنی، سالن رشد و فاز 
میوه دهی را از مراحل صفر تا 100 تولید قارچ خوراکی- دارویی ارینجی 
برشمرد و بیان داشت: تمام مراحل تولید قارچ خوراکی - دارویی ارینجی 
در کشور توسط سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی بومی شده است.

وی تصریــح کــرد: در 
مرحلــه آماده ســازی 
بســتر کشــت موفق به 
ثبت اختراع بهینه سازی 
فرمول بســتر کشــت 

شده ایم.
عضو هیــات علمی گروه 
پژوهشی زیست فناوری 
صنعتــی  قارچ هــای 
سازمان جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی در ادامه 
یادآور شد: با ثبت اختراع 
بهینه ســازی فرمول بســتر 

کشت، توانسته ایم  به راندمان بیشتری دست یابیم.
وی با تاکید بر اینکه در تمامی مراحل تولیــد قارچ خوراکی- دارویی 
ارینجی به صورت کامال ارگانیک می باشــد، افــزود: مهمترین مزیت 
قارچ خوراکی- دارویی ارینجی نسبت به قارچ های دکمه ای، افزایش 

ماندگاری و خواص دارویی آن است.
مهندس جانپور به خواص دارویی قارچ ارینجی اشاره و تصریح کرد: این 
قارچ دارای مقدار قابل توجهی از کربوهیدرات های غیر ذخیره ای )فیبر 
دار(، ویتامین ها، مواد معدنی است، مقدار کم کالری، مقدار ناچیز قند 
و همچنین نداشتن نشاسته، قارچ ارینجی را تبدیل به یک رژیم غذایی 

مناسب و سالم کرده است.
وی در ادامه افزود: قــارچ خوراکی- دارویی ارینجی به دلیل داشــتن 
ترکیبات دارویی متعدد موجود در آن باعث تقویت سیستم ایمنی در 
مقابله با بیماری ها، بهبود سالمت استخوان و دستگاه گوارش می شود. 
برخی از خواص دارویی اثبات شــده این قارچ عبارتند از: خواص ضد 
سرطانی، خواص ضد ویروســی )نوعی از آنزیم الکاز و ترکیبی به نام 
پلئوررین(، خواص آنتی اکسیدانی )پلی ســااریدها(، تقویت سیستم 
ایمنی بدن )انواعــی از بتاگلوکان ها(، خواص ضــد میکروبی )ترکیب 

ارینجین(، خواص کاهنده چربی )ترکیب لواستاتین(.
عضو هیات علمی گروه پژوهشی زیســت فناوری قارچ های صنعتی 
سازمان جهاددانشگاهی خراساان رضوی با بیان اینکه قارچ خوراکی- 
دارویی ارینجی خواص ضد ســرطانی دارد، تصریح کــرد: تاثیر این 
ترکیب در بهبود نارســایی قلبی و آسیب های کبدی ثبت بین المللی 

شده است.
وی افزود: قارچ ارینجی حاوی بیش از 8 نوع استرول مختلف است که 

در فیزیولوژی و سوخت و ساز بدن نقش مهمی را ایفا می کند.
وی با اشــاره به اینکه به دلیل دارا بودن آهن موجود در قارچ ارینجی 
هموگلوبین خون افزایش یافته و مصرف این قارچ برای افراد مبتال به 
کم خونی بسیار مناسب است، خاطرنشــان کرد: این قارچ نیز دارای 
مقادیر قابل توجهی از ویتامین های خانواده B و ویتامین D می باشد.  

تولید قارچ خوراکی - دارویی شاه صدف با برند ارینجی 
در مقیاس صنعتی  توسط جهاددانشگاهی خراسان رضوی
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سرپرست پژوهشکده  
ـ ریزی  توسعه و برنامـ
جهاددانشگـــاهی 
در نشست مشتـرک 
شبکه های منطقـــه 
ویژه علــم و فناوری 
ربع رشــیدی تبریز 
کــه 23 خردادمــاه 
در محــل اداره کل 
حفاظت محیط زیست 
آذربایجان شــرقی 

برگزار شد، گفت: طراحی 
شارژر سریع خودروهای برقی توســط این سازمان در دست 
مطالعه است و همچنین طراحی نیروگاه های چند مگابایتی نیز 
از دیگر طرح های حامی محیط زیست در این سازمان به شمار 

می آید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، علی 
جهانگیری مدیر منطقه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز در این نشست 
بیان کرد: فناوری هایی که در استان تولید می شوند باید در همین استان 
تجاری سازی شــوند و در همه ی کشورها بخش سرمایه گذاری از این 

طرح های فناورانه حمایت می کنند.
وی همچنین با اشــاره به ضرورت همفکری در راستای حل مشکالت 
زیست محیطی گفت: جمع شــدن و همفکری متخصصان در تمامی 
حوزه ها در قالب شــبکه ی فناوری محیط زیست می تواند گام مثبتی 

در این راستا باشد.
 در ادامه دکترجعفرمحســنی، سرپرست ســازمان جهاد دانشگاهی 
آذربایجان شرقی تاکید کرد: این سازمان به عنوان حامی محیط زیست، 

طرح های بسیاری را در دست مطالعه و اجرا دارد. 
 وی اظهار کرد: این نشست در راستای تجمیع پتانسیل های استانی و 
هم افزایی نیروهای فعال انسانی در حوزه های مختلف در راستای  کمک 
به محیط زیست و استفاده از پتانسیل های اســتانی کاهش آلودگی 

محیط زیست برگزار شد.
 محســنی افزود: باید از ایده ها و توانمندی های افــراد متخصص در 
حوزه های مختلف در این راســتا بهره گرفت؛ چرا که تبعات زیســت 

محیطی همه را درگیر می کند .
 سرپرست سازمان جهاددانشــگاهی آذربایجان شــرقی، با اشاره به 
فعالیت های سازمان جهاددانشگاهی استان در حوزه ی محیط زیست 
عنوان کرد: سازمان جهاد دانشــگاهی به عنوان دبیرخانه ی شبکه ی 
انرژی های تجدیدپذیر فعالیت می کند و همچنین این سازمان پیشرو 

و متولی انرژی بادی- خورشیدی است.

سرپرســت ســــازمان 
نشـــگاهی  جهــــاددا
آذربایجان شــرقی، بــا 
اشــاره به اینکــه تفاهم 
نامه ای ســه جانبه بین 
سازمان جهاددانشگاهی، 
دانشگاه تبریز و شبکه ی 
توزیع برق استان جهت 
مهندسی معکوس شارژ 
سریع خودروهای برقی 
امضا شد،گفت: استفاده 
از خودروهای برقی در آینده 
نزدیک معمول خواهد بود و تولید برق فســیلی جهت تولید شــارژ 
خودروها نیز در آلودگی هوا تأثیرخواهد داشــت، لذا تولید شــارژر 

خودروهای برقی اهمیت ویژه ای خواهد داشت.
 وی افزود: تاسیس نیروگاه های خورشــیدی نیز از دیگر اقداماتی 
اســت که می تواند منبع مهمی در کاهــش آلودگی هوا بخصوص 
co2 باشد و سرمایه گذاران بســیاری تمایل به سرمایه گذاری در 

این راستا دارند. 
دکترنجف قراچورلو، سرپرســت پژوهشکده  توســعه و برنامه ریزی 
جهاددانشگاهی، نیز در این نشست اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن 
در آستانه هفته ی محیط زیست الزم است تا انرژی هایی با منشا پاک را 
دنبال کنیم و سازمان جهاددانشگاهی نیز در این راستا اقدامات زیادی 

را انجام داده است.
وی افزود: طراحی شارژر سریع خودروهای برقی توسط این سازمان 
در دست مطالعه است و همچنین طراحی نیروگاه های چند مگابایتی 
نیز از دیگر طرح های حامی محیط زیســت در این سازمان به شمار 

می آید.
 سرپرست پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاددانشگاهی عنوان کرد: 
سرمایه گذاری و حمایت از طرح  های آینده محور باید از همین االن آغاز 
شــود تا از بحران های محیطی همچون آلودگی دریاچه  ی ارومیه در 

آینده جلوگیری شود.
قراچورلو تاکید کرد: تبدیل زباله ی تر شــهری به کــود بیولوژیک با 
روش های زیستی نیز توسط سازمان جهاددانشگاهی استان به صورت 
آزمایشگاهی طراحی شده اســت و همچنین پکیج عشایری نیز دیگر 
دستاورد سازمان می باشد که بیش از یک هزار و 500 عدد از آن توزیع 

شده است.
 گفتنی است، سیاست گذاری فناورانه در راستای حل مشکالت زیست 
محیطی، مدیریت منابع آبی و شناسایی منابع آبی و محیطی، تهیه ی 
نقشه های گیاهی و جانوری در معرض خطر از مباحث مطرح شده در 

این نشست بود.  

حرکت جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی 
به سوی طراحی شارژر سریع خودروهای برقی
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رییس جهاددانشــگاهی با بیان 
اینکه عقیده بسیار جدی داریم 
که جهاددانشگاهی خوزستان به 
یکی از جهادهای موفق صنعتی 
کشور تبدیل شود، گفت: با قرارداد 
بزرگی که بسته ایم خط تولید مته 
در خوزستان شکل خواهد گرفت، 
همچنین درحال مذاکره با شرکت 
ملی مناطــق نفت خیز جنوب و 
شرکت ملی  حفاری هستیم که 
به تدریج کارهای دیگری نیز  آغاز 

شوند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
خوزستان، دکتر حمیدرضا طیبی در خصوص کالن پروژه های پژوهشی 
و فناوری جهاددانشگاهی در سطح کشور اظهار کرد: در برنامه ریزی های 
انجام شده که در برنامه ششم توسعه هم تعریف شده است، یکی از کالن 
پروژه ها انتقال فناوری در صنعت حمل ونقل ریلی اســت؛ در حال حاضر 
ساخت مترو در کالن شهرهای ایران به  سرعت در حال پیشروی است و به 

تعداد بسیار زیادی واگن نیاز است.
وی افزود: در مجلس شورای اسالمی این بحث را مطرح کردیم که برای 
ساخت واگن ها، در زمینه هایی که نیاز به خرید خارجی وجود دارد، حتما 
بحث انتقال تکنولــوژی صورت بگیرد و جهاددانشــگاهی متولی انتقال 
تکنولوژی و حســاس ترین بخش ســاخت واگن یعنی سیســتم رانش 
واگن های مترو باشد که خوشــبختانه این بحث با  پروژه ساخت 2 هزار 

دستگاه مترو عملی می شود.
رییس جهاددانشــگاهی ادامه داد: در بحث آب شیرین کن ها نیز همین 
پیشنهاد را مطرح کردیم که با توجه به اینکه آب مورد نیاز نزدیک به 45 
میلیون نفر از جمعیت کشور در استان های جنوبی و مرکزی باید از طریق 
آب شیرین کن تامین و تعداد زیادی آب شیرین کن باید خریداری شود، در 

این زمینه تجمیع خرید و انتقال تکنولوژی داشته باشیم.
دکتر طیبی با اشاره به صنعت نفت عنوان کرد: در این زمینه نیز پروژه های 
تحقیقاتی بزرگی تعریف کرده ایم که درحال انجام هســتند. یکی از این 
پروژه ها ساخت سیستم های نمک زدایی است؛ وقتی عمر چاه های نفت 
طوالنی شود، نفت محتوی آب و آب نمک می شود که باید از نفت جدا شوند. 
ما این پروژه را به عنوان یکی از پروژه های بزرگ تعریف کرده ایم و با شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب در حال مذاکرات نهایی هستیم که قرارداد 

طراحی و ساخت آن ها منعقد شود.
وی اظهارداشــت: در خصوص ســاخت هیدروموتورها کــه در حفاری 
نقش بسیار مهمی دارند، جهاددانشــگاهی در حال اجرای پروژه مهمی 
با کمک شرکت ملی حفاری است تا این هیدروموتورها برای این شرکت 

ساخته شوند. در گذشته دستگاه های 
 Coiled( لوله هــای مغــزی ســیار
tubing( را ساخته ایم که پس از اتمام 

عملیات حفاری، عملیات سوراخ کردن 
لوله های جداری )Casing( را انجام 
می دهند تا ارتباط مخزن با بدنه چاه 
برقرار شود و نفت به سطح زمین بیاید.

رییــس جهاددانشــگاهی ادامه داد: 
از اقالم مصرفــی در لوله های مغزی 
سیار، خود لوله است که تا حدود شش 
کیلومتر باید وارد چاه شود که پروژه 
ساخت این لوله را نیز در دست داریم؛ 
به طور کلی پروژه هــای متعددی در 
زمینه صنعت نفت در حال اجرا هستند که 
با انجام آن ها تعداد دیگری از فناوری های مورد نیاز صنعت نفت در ایران 

تامین خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه کشاورزی نیز مذاکرات خوبی با وزارت جهاد 
کشاورزی انجام داده ایم؛ در خصوص تولید بذرهای هیبریدی برای تولید 
چهار قلم بذر هیبریدی با وزارت جهاد کشاورزی به توافق اولیه رسیده ایم 
تا بتوانیم  آن ها را تولید کنیم؛ همچنین طرح اصالح نهالستان ها و باغ های 

گردو با وزارت کشاورزی مطرح است.
دکتر طیبی با بیــان اینکه گردو از محصوالت مهــم تولیدی و صارداتی 
ماست که در این زمینه به تکنولوژی پیوند دست یافته ایم و در حال کسب 
تکنولوژی تکثیر ریز ازدیادی هستیم، گفت: وزارت کشاورزی نیز عالقه مند 
است که این پروژه دنبال شود. در تولید جنین های مرغوب گاوی نیز کار 

خوبی با وزارت کشاورزی در حال انجام است.
وی گفت: در مجموع تعریف کرده ایم که همه واحدهای جهاددانشگاهی 
براساس مزیت استانی خود و نیازهای ملی پروژه های شاخص تعریف کنند که 
این کار در قالب برنامه ششم این نهاد انجام شده است و با تصویب  آن در هیات 

امنای جهاد دانشگاهی باید در پی تامین منابع مالی برای اجرای آن باشیم.
رییس جهاددانشگاهی با بیان اینکه خوزســتان از قطب های صنعتی و 
کشاورزی کشور است، گفت: عقیده بسیار جدی داریم که این سازمان به 
یکی از جهادهای موفق صنعتی تبدیل شود؛ ما حمایت جدی کردیم که 
بحث تولید مته حفاری دندانه ای در خوزستان انجام شود که خوشبختانه 
انجام شد و با قرارداد بزرگی که بســته ایم خط تولید مته در اینجا شکل 

خواهد گرفت.
دکتر طیبی ادامه داد: در حال پیگیری موضوعات دیگری نیز هستیم، اما 
چون کار بسیار سنگین اســت، تمام انرژی متمرکز شده تا پروژه ساخت 
مته به شکل بسیار مطلوبی به اتمام برسد، درحال مذاکره با شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری هستیم که به تدریج کارهای 

دیگری هم  آغاز شوند.

جهاددانشگاهی خوزستان 
یکی از جهادهای موفق صنعتی کشور می شود

دکتر طیبی:
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 رییس پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی 
)مرکز تحقیقات سرطان پستان( از برگزاری 
کنگره های علمی ملی و بین المللی سرطان 
پستان، طب فراگیر در سرطان و همچنین 
سمینار ملی ســرطان سارکوم، در مهرماه 
سال جاری از ســوی این پژوهشکده به 

صورت همزمان خبر داد.

به گزارش روابــط عمومی پژوهشــکده معتمد 
جهاددانشگاهی، دکتر کیوان مجیدزاده رییس این 
پژوهشکده با اعالم این خبر گفت: مرکز تحقیقات 
سرطان پستان با دو دهه تجربه و برگزاری هشت 
دوره کنگره ملی و بین المللی سرطان پستان، قصد 

دارد نهمین دوره این کنگره را امسال به صورت بین المللی و با حضور برترین 
اساتید ایران و دنیا و به شکل کامال تخصصی در 18 تا 20 اکتبر )26  تا 28 

مهرماه سال جاری( برگزار نماید.
دکتر مجیدزاده با اشاره به لزوم بروز رسانی اطالعات علمی متخصصان از 
طریق برگزاری مجامع علمی بزرگ از جمله کنگره ی بین المللی سرطان 
پستان بر لزوم تشریک مساعی و هم اندیشی حضوری اساتید علمی دنیا در 

تبادل جدیدترین روش های درمانی در بحث سرطان پستان تاکید نمود.
وی محورهای تخصصی جراحی، انکولوژی، ژنتیک، کیفیت زندگی بیماران 

سرطانی، انفورماتیک و اخالق زیست پزشکی در 
ســرطان را از موضوعات اصلی قابل طرح در این 

کنگره ی بین المللی سه روزه عنوان کرد.
رییــس پژوهشــکده معتمد جهاددانشــگاهی 
همچنین با اشاره به اهمیت بررسی و درمان سرطان 
با روش های طب فراگیر و علــوم چند تخصصی 
در ســال های اخیر ضمن یادآوری تشکیل گروه 
پژوهشی طب فراگیر درسرطان در پژوهشکده در 
ســال 1393، از برگزاری دومین دوره کنگره ملی 
طب فراگیر در سرطان، همزمان با برگزاری کنگره 

سرطان پستان در تاریخ 26 تا 27 مهرماه خبر داد.
دکتر مجیدزاده رییس پژوهشکده معتمد و رییس 
کنگره های سه گانه ســرطان همچنین در ادامه 
ضمن اشاره به ورود جهاددانشــگاهی در عرصه های درمان های مغفول 
مانده در کشور از جمله درمان سرطان سارکوم که در سال 1394 توسط 
پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی و با حضور تیم تخصصی و فوق تخصصی 
تشکیل شــد؛ از برگزاری دومین دوره ی سمینار ملی سارکوم به صورت 

همزمان با دو کنگره فوق خبر داد.
گفتنی است، مقرر شد کنگره های ســه گانه سرطان جهاددانشگاهی به 
صورت دوساالنه در سطح ملی و بین المللی از سوی پژوهشکده با برگزاری 

همزمان کنگره های مذکور برپا گردد.

بخش واریس و آزمایشــگاه 
عروق مرکــز ترمیم زخم و 
بافت »یــارا« 10 خرداد ماه با 
حضور دکتر ســید مهدی 
طبایی رییــس واحد و دکتر 
محسن فاتح معاون پژوهشی 
و دکترغالمرضا اسماعیلی 
جاوید مدیر این مرکز افتتاح 

شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران،  بیماری های 
عروقی یکی از علل شایع و مهم در ایجاد زخم های حاد و مزمن و آسیب های 
بافت هم بند بشــمار می رود. در حال حاضر بســیاری از پژوهشــگران و 
متخصصان بالینی و علوم پایه در تالشند تا با استفاده از فن آوری های نوین، 
در بهبود روندهای تشخیصی، درمانی و مشکالت عروقی گامی موثر بردارند.
دکترغالمرضا اسماعیلی جاوید مدیرمرکز ضمن اشاره به اهمیت موضوع 
عنوان کرد: براساس برنامه توسعه پژوهشی جهاددانشگاهی علوم پزشکی 

تهــران در حوزه ترمیــم زخم و 
بافت، راه انــدازی آزمایشــگاه 
عروق وتخصصی واریس یکی از 
زیرســاخت های اصلی به شمار 
می رود. ایــن مرکز بــا توجه به 
فعالیت های دانش بنیان گروه های 
پژوهشــی و مرکز تحقیقات لیزر 
در پزشــکی جهاددانشگاهی از 
فن آوری لیزر و رادیوفرکوئنسی 
اقدامات درمانی غیر تهاجمی و ســرپایی را به بیماران مبتال به مشکالت 

واریس و زخم های وریدی مزمن ارایه می کند.
وی ضمن اشاره به اهمیت انجام پژوهش های مرتبط با ترمیم زخم و بافت 
اعالم کرد که این مرکز آمادگی همکاری با مراکز دانشگاهی وخصوصی به 
منظور استفاده از فن آوری های نوین در تشخیص و درمان زخم های مزمن و 
آسیب های بافت همبند خواهد داشت. همچنین در آزمایشگاه عروق با توجه 
به آخرین فن آوری تشخیص، مشکالت عروقی ) شریانی و وریدی( زیر نظر 

متخصصان و فلوشیپ رادیولوژی مداخله ای بررسی می شوند.

برگزاری سه مجمع علمی ملی و بین المللی سرطان به صورت یکپارچه

بخش واریس وآزمایشگاه عروق مرکز ترمیم زخم وبافت" یارا " افتتاح شد

رییس پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی خبر داد:

به همت جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران؛ 
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رییس جهاددانشگاهی استان قزوین اعالم کرد: جهاددانشگاهی 
قزوین طرح پژوهشی »سند آمایش علم و فناوری استان قزوین« 
را اجرا خواهد کرد، این درحالی است که تا به حاال چنین سندی 

در هیچ یک از استان های کشور تدوین نشده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، محمدحسین 
فائزی با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی قزوین برای اولین بار در کشور 
طرح پژوهشی »سند آمایش علم و فناوری استان قزوین« را اجرا خواهد 
کرد، افزود: پس از فراخوان کارگروه پژوهش و فناوری اســتان به مراکز 
علمی و دانشــگاهی، طرح نامه این واحد پس از طی کردن داوری های 
متعدد به عنوان طرح نامه برتر برگزیده و طی مصوبه این کارگروه اجرای 
این طرح پژوهشی به جهاددانشگاهی اســتان قزوین سپرده شد. این 
درحالی است که تا به حال چنین سندی در هیچ یک از استان های کشور 

تدوین نشده است.
وی افزود: پژوهش حاضر، متاثر از رویکرد دوم در آمایش سرزمینی در 
حوزه ی علم و فناوری، تالش می کند به استان قزوین به مثابه واحدی 
مســتقل، پویا و دارای مزیت های فراوان منطقه ای نــگاه کند و ضمن 
شناخت این مزیت ها، راهبردهایی کالن و برنامه ای عملیاتی ارایه کند 
که با استفاده از این برنامه بتوان مزیت های منطقه ای در حوزه ی علم و 
فناوری اعم از مزیت های صنعتی، انســانی و شبکه های اطالع رسانی و 
فناوری اطالعات را در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر به منظور رفع نیازها 

با اولویت نیازهای علمی و فناوری منطقه ای فعال سازی کرد.
فائزی در خصوص ضرورت های اجرای این طرح پژوهشی تصریح کرد: 
استان قزوین به دلیل قرارگیری در منطقه مرکزی کشور و برخورداری 
از فرصت های مختلف صنعتی و فنی، ظرفیــت آن را دارد که با اتخاذ 

الگویی هدفمند و هماهنگ با کل کشــور، در مســیر پیشرفت علم و 
فناوری گام بردارد.

وی افزود: پیشرفت علم و فناوری می تواند با افزایش فزاینده در کیفیت 
و کاهش چشــمگیر در هزینه های تولید، ارزش افزوده ی فراوانی را در 
بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت و کشاورزی ایجاد کند و از 

این نظر استان قزوین زمینه های در خور وجهی دارد.
رییس جهاددانشــگاهی استان قزوین اظهار کرد: ســند آمایش علم  و 
فناوری در استان چنانچه در شبکه ای هماهنگ با دیگر مناطق کشور 
و با تکیه بر مبنای صحیح در اولویت گــذاری و ارزیابی بخش ها و مراکز 
دانش بنیان تدوین شود، می تواند راهنمای این پیشرفت علمی و فناورانه 

شود.
وی گفت: غفلت از برنامه ریزی براســاس »نظریه ای مبنایی« در جهت 
انتخاب و گســترش علوم و فناوری ها، نه تنها ظرفیت ها و فرصت های 
تاریخی موجود را از بین می برد بلکه با تحمیل هزینه های زیاد به کشور، 
عمال تاثیر مثبتی در پیشرفت کلی و فراگیر کشور به بار نخواهد آورد و 

چرخه عقب گرد را تقویت خواهد کرد.
فائزی خاطرنشان کرد: رصد و ارزیابی وضعیت علم و فناوری و بنگاه ها 
و مراکز دانش بنیان در استان و ارایه مبنایی برای ارزیابی، اولویت بندی، 
جهت دهی و حمایت از فعالیت های علمی و فناورانه نیازمند تدوین این 

سند و طراحی گام های اجرایی و عملیاتی برای تحقق آن است.
وی از اهداف پژوهش به شناســایی پراکنش فعالیت های توسعه علم و 
فناوری در استان، تدوین چشم انداز، سیاست ها، راهبردها و اولویت های 
توسعه علم و فناوری استان و ظرفیت ســنجی و استفاده از قابلیت ها و 
مزیت های موجود برای خلق مزیت های جدید در زمینه علم و فناوری 

در استان اشاره کرد.

اجرای طرح پژوهشی »سند آمایش علم و فناوری استان 
قزوین« برای اولین بار در کشور

توسط جهاددانشگاهی قزوین صورت می گیرد؛
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 رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی به مراحل 
بررســی اثربخشــی محصوالت دارویی تولید شده در این 
پژوهشکده اشاره کرد و گفت: 12 فرآورده جدید این مجموعه 
پس از طی فاز سلولی-مولکولی و فاز حیوانی، فاز کلینیکی 
را نیز طی کرده که مجوز وزارت بهداشت برای تعدادی از آنها 

صادر و تعدادی دیگر نیز در حال اخذ مجوز است.

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از  ایســنا، دکتر 
شمسعلی رضازاده در حاشیه دیدار مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت 

جهاد کشــاورزی از پژوهشــکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی که 
هفتم خرداد انجام شــد، گفت: آغاز کار اولین مرکز تحقیقات گیاهان 
دارویی کشور به ســال 63 باز می گردد و پس از آن جهاددانشگاهی با 
هدف ایجاد یک مرکز ملی ایجاد مرکز ملی تحقیقات گیاهان دارویی 

را به تصویب رساند.
دکتر رضازاده افزود: در نهایت مجموعه پژوهشــکده گیاهان دارویی 
کشور در سال 77 شــکل گرفت و در حال حاضر کار خود را در چهار 
حوزه شناسایی، جمع آوری، بهبود شرایط کشت و غنی سازی گیاهان 

دارویی پیگیری می کند.

مدیــران و کارشناســان 
فنــاوری  پژوهشــکده 
پژوهشــگاه  اطالعــات 
ارتباطات و فناوری اطالعات 
از مرکز اطالعــات علمی 
جهاددانشــگاهی بازدید 

کردند.

به گــزارش روابط عمومی مرکز 
اطالعات علمی جهاددانشگاهی، 
در ایــن بازدید که در راســتای 

همکاری مرکز اطالعات علمی در طرح ملی جویشگر بومی صورت گرفت، 
دکتر آزاد نیا مدیر اداره آزمایشگاه هاي فناوري اطالعات، دکتر بذرافشان 
مدير دفتر اسناد و منابع علمي و تعدادی از کارشناسان پژوهشکده ضمن 
حضور در این مرکز در جلسه ای با حضور رییس و مدیران مرکز اطالعات 

علمی در خصوص وضعیت اجرای طرح به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این جلسه دکتر عظیم زاده سرپرست مرکز اطالعات علمی توضیحاتی 
اجمالی در خصــوص اقدام های صورت گرفته توســط این مرکز در طرح 
جویشگر بومی ارایه داده و در ادامه مهندس مشیدی مدیر اداره نشریات 

علمی به تشریح  فعالیت های کلی مرکز اطالعات علمی پرداخت.
دکتر آزادنیا و دکتر بذرافشــان نیز ضمن قدردانی از فعالیت های صورت 
گرفته اظهار داشتند که مرکز اطالعات علمی به عنوان یکی از دستاوردهای 
مهم در زمینه اطالع رسانی در جامعه علمی کشور دارای مقبولیت فراوانی 

بوده و به عنوان یک کار ارزشمند ملی قابل تقدیر است.
در ادامه مدعوین ضمن بازدید از بخش های مختلف این مرکز از نزدیک با 

نحوه جمــع آوری و مدیریت 
اطالعات مربوط به همایش ها 
و نشــریات علمی و چگونگی 
ورود اطالعــات آنها در تارگاه 
SID آشنا شــدند و اشتغال 

ایجــاد شــده در راســتای 
این پــروژه و ظرفیــت ایجاد 
اشــتغال بیشــتر به عنوان 
نقــاط قــوت اجــرای طرح 
توسط مرکز اطالعات علمی 
جهاددانشــگاهی مورد توجه 
قرار گرفت. همچنین حجم اطالعات موجود در مرکز اطالعات علمی جهاد 
دانشگاهی و نحوه دسترسی کاربران به این حجم از اطالعات به عنوان نقطه 

قوت این مرکز برشمرده شد.
گفتنی است، در طرح بزرگ ملی جویشگر بومی که در زمره طرح های ملی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بوده و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 
اطالعات مجری آن می باشد، مرکز اطالعات علمی از بین مراکز مختلف 
علمی کشور به عنوان یکی از تامین کننده محتوای سرویس جستجوی 
مستندات علمی در عرصه مجامع علمی  انتخاب شد و در طی سه فاز اقدام 
به شناسایی و ارزیابی مجموعه مقاالت معتبر و نمایه سازی مجامع معتبر 

علمی کشور نمود. 
براساس اجرای این طرح از شهریور 1395 تا کنون بیش 110 هزار مقاله از 
بیش از 1300 عنوان همایش معتبر علمی در کشور جهت دسترسی رایگان 
پژوهشگران به مقاالت علمی در بانک مجامع علمی تارگاه SID به نشانی 

www.SID.ir نمایه شده است.

آزمایش موفقیت آمیز 12 فرآورده دارویی 
در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

 بازدید مدیران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
از مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی

   18
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محققان در پژوهشگاه 
رویان جهاددانشگاهی 
توانســتند با بررسی 
ســلول های بنیادی 
و تاثیــر آن گامــی 
در راســتای ابــداع 
روش هایی برای درمان 

ریزش مو بر دارند.

به گزارش روابط عمومی 
جهاددانشــگاهی به نقل 

از پژوهشــگاه رویان، از دست دادن موی ســر اتفاقی ناخوشایند و در 
سال های اخیر متأسفانه شایع است. بر آمدگی های بافتی واقع در عمق 
پوست »پاپیالی درم« و سلول های بنیادی »اپیتلیال« عامل ایجاد و 
تنظیم چرخه رشد مو هستند؛ آسیب به این سلول ها یا از بین رفتن آنان 

علت اصلی از دست دادن مو است.
برخی پژوهشگرها موفق شــدند در جوندگان مدل آزمایشگاهی روند 
احیای این ســلول ها را القا کنند اما برای رسیدن به هدف مشابهی در 
انسان، تالش های بیشتری الزم اســت. بدین منظور و به امید یافتن 
راهی برای شناخت سلول های پیش ساز مو در انسان تحقیقاتی توسط 

محققان پژوهشگاه رویان انجام گرفت.
ایــن محققان در یک پــروژه پاپیــالی درم و ســلول های بنیادی 
اپیتلیال از پوست برداشت شده از سر انسان جدا شده را در شرایط 
آزمایشگاهی کشت دادند. سپس 15 موش آزمایشگاهی فاقد مو به 

3 گروه تقسیم شدند، یک 
گروه سلول های پاپیالی 
درم را دریافت کرد، گروه 
دوم ســلول های پاپیالی 
درم و سلول های بنیادی 
اپیتلیــال را هم زمــان 
دریافت کرد و گروه سوم 
هیچ سلولی دریافت نکرد 

)گروه کنترل(.
نتایج ایــن پژوهش که در 
مجله بین المللــی یاخته 
)Cell Journal( به چاپ رســید، نشــان داد در هر دو گروه دریافت 
کننده ســلول رویش مو اتفاق افتاد اما در گروهــی که ترکیب هر دو 
سلول را دریافت کرده بود رویش محسوس تر و با چشم غیر مسلح قابل 

تشخیص بود.
همچنین مشخص شد که پیوند سلول های بنیادی موثر در رویش مو 
می تواند در موش مدل فاقد مو منجر به رویش مو شــود. با تحقیقات 
بیشتر و درک بهتر سازوکار رویش مو در انسان امید است بتوان راه هایی 

برای درمان از دست دادن مو در انسان ابداع کرد.
در این پروژه دکتر ناصر اقدمی، دکتر پروانه محمدی، دکتر محمد 
علی نیل فــروش زاده، دکتر الهام رحیمی جامع و همکارانشــان در 
پژوهشگاه رویان، مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات لشمانیا و بیماری های پوستی 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پژوهشی همکاری داشتند.

موفقیت محققان پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی
 در ابداع روش درمان ریزش مو با سلول های بنیادی

وی با بیان اینکه معرفی محصوالت حاصل از آلوئه ورا و آویشن توسط 
این مجموعه صورت گرفت افزود: کار بر روی یک گونه خشخاش ایرانی 
برای تولید پیش نیازهای ضد درد نیــز در این مجموعه در حال انجام 

است.
رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی به انجام اقداماتی 
در حوزه بیوتکنولوژی از جمله کشت بافت، اصالح ژنتیک و استخراج و 
خالص سازی مواد موثر گیاهان دارویی در این پژوهشکده اشاره و اعالم 
کرد: در کنار این اقدامات خدمــات مربوط به آنالیز را به مجموعه های 

خارج از پژوهشکده ارایه می دهیم.
دکتر رضازاده در بخش دیگری از ســخنان خود به مراحل بررســی 
اثربخشی محصوالت دارویی تولید شــده در این پژوهشکده اشاره و 
تصریح کرد: 12 فرآورده جدید این مجموعه پس از طی فاز ســلولی-
مولکولی و فاز حیوانی، فاز کلینیکــی را نیز طی کرده که مجوز وزارت 

بهداشــت برای تعدادی از آنها صادر و تعدادی دیگر نیز در حال اخذ 
مجوز است.

وی از معرفی دو فرآورده برای کنترل دیابت و آلزایمر در سال گذشته 
گفت و اظهار کرد: امسال نیز فرآورده های جدیدی را معرفی خواهیم 

کرد.
رییس پژوهشــکده گیاهان دارویی جهاددانشــگاهی به فعالیت های 
تجاری در تولید فرآورده های دارویی این پژوهشکده اشاره و اعالم کرد: 
این اقدام با تولید دمنوش های گیاهی، تولید کپســول های دارویی و 

تولید شربت و مایعات دارویی پیگیری می شود.
دکتر رضازاده در پایان به تولید نشــاء گیاهان دارویی و تکثیر بذر 
در حجم قابل قبول اشاره کرد و گفت: پژوهشکده گیاهان دارویی 
تمایل دارد حمایت خود از کشاورزان را با چنین فعالیت هایی انجام 

دهد.
   19
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هجدهمیــن كنگره بيــن المللي بــاروري و 
ناباروري و دوازدهمین همایش پرســتاری و 
مامایی در پزشکی تولید مثل پژوهشگاه رویان 
جهاددانشگاهی 8 تا 10 شهریورماه سال جاری 
در سالن همایش های بین المللی برج میالد برگزار 

می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، هجدهمین 
كنگره بين المللي باروري و نابــاروري و دوازدهمین 
همایش پرســتاری و مامایی در پزشکی تولید مثل 
پژوهشگاه رویان این نهاد ویژه متخصصان ارولوژی، 

زنان و زایمان، دکترای ژنتیک انســانی، دکترای بیولــوژی تولید مثل، 
متخصص رادیولوژی، دکترای ایمنی شناســی، دکترای علوم تشــریح، 
دکترای بهداشــت بــاروری، دکترای حرفــه ایی علوم آزمایشــگاهی، 
کارشناس و کارشــناس ارشــد و دکترای مامایی،کارشناس ارشد علوم 
آزمایشگاهی،کارشناس ارشــد ایمنی شناسی،کارشناس ارشد زنتیک، 

کارشناسی ارشد مشــاوره در مامایی، پزشک عمومی 
شاغل در طرح پژشــک خانواده، دکترای داروسازی 
بالینی، دکتــرای حرفه ایــی داروســازی، دکترای 
روانشناسی، دکترا اپیدمیولوژی، روانپزشکی، متخصص 
بیهوشــی، متخصص آســیب شناســی، متخصص 
بیماری های داخلی، پزشــکی اجتماعی، کارشناس و 
کارشناس ارشد و دکترای پرستاری، دکترای اخالق 
پزشکی، دکترای سیاســت گذاری سالمت، دکترای 
سالمت و رفاه اجتماعی، دکترای اقتصاد سالمت8 تا 

10 شهریورماه سال جاری برگزار می شود.
دبیر علمی این همایش دکتر پروانه افشاریان و دبیر 

اجرایی آن دکتر عبدالحسین شاهوردی است.
گفتنی است، سایر رشته ها مجاز به شرکت در این کنگره هستند.

عالقه مندان جهت ثبت نام تا 7 شهریورماه زمان دارند تا از طریق تکمیل 
فرم در سایت این پژوهشگاه اقدام کنند و در صورت مواجهه با هرگونه 

مشکل با شماره 23562177-23562758 تماس بگيريد.

هجدهمین کنگره بین المللی رویان جهاددانشگاهی برگزار می شود

آزمایشــگاه »پرتابــل و غیر 
مخــرب متالورژی« ســازمان 
جهاددانشگاهی صنعتی شریف 16 
خردادماه با حضور دکتر محمدرضا 
پورعابدی معاون پژوهش و فناوری 
جهاددانشگاهی و مهندس ولی ا... 
روشــن مدیر کل دفتر تخصصی 
فنی مهندسی و علوم پایه معاونت 

پژوهش و فناوری، مهندس حسینعلی 
حاجیلو رییس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، دکتر 
محمدصادق حاجی تاروردی سرپرســت پژوهشکده توسعه 

تکنولوژی و حضور معاونان این سازمان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، آزمایشگاه 
»پرتابل و غیر مخرب« که به همت  متخصصان گروه پژوهشی متالورژی راه 
اندازی شده است، به امکاناتی همچون آناليزكوانتومتري در 10 پایه شامل 
 ،)Zn(روی ،)Co(کبالت ،)Ni(نیکل ،)Cu(مس ،)Al(آلومینیم ،)Fe(آهن
قلع)Sn(، سرب)Pb(، تیتانیوم)Ti( و منیزیم)Mg( در ابعاد بسيار كوچك 
 APF و IP و قطعات بزرگ بــا تخريب يا بدون تخريب مجهز به سیســتم

)تشخیص خودکار فلزات مجهول( مجهز شده است.
متالوگرافی غیر مخرب و رپلیکا گیری، ســختی سنجی پرتابل، ضخامت 

ســنجی غیر مخــرب بــه روش های 
الکترومغناطیس)هــر نوع پوشــش 
غیــر آهنــی بــر روی فلــزات پایــه 
ادی  و  الکترومغناطیســی( 
کارنت)پوشــش های غیر هادی بر روی 
فلزات پایه غیر الکترومغناطیســی( و 
 PT، MT، آزمون هاي غیر مخرب شامل
UT، RT  بخــش دیگــری از خدمات 

آزمایشگاه »پرتابل و غیر مخرب«است 
که با کیفیتی خوب به مشتریان ارایه می شود.

از دیگر خدمات این آزمایشگاه می توان به سالت اسپری، متالوگرافی، تمیزی 
فوالد، ماکروگرافی، سختی سنجی ویکرز- برینل و راکول، کشش، فشار، 
 Nick Break، Flair Test، Flang ،خمش، ضربه، ثابت فنر، تخت کردن

Test، آزمون های کامل پیچ و مهره و میلگرد و PQR جوش اشاره کرد.

تعیین گرید الکترود جوش، آنالیز کربن و گوگرد، شیمی تر و جذب اتمی، 
میکروسکوپ الکترونی)SEM(، تعيين جنس و ضخامت پوشش، عملیات 
حرارتی آنیل، کوئنچ و تمپر، حل سازی و ... در محیط های اتمسفر و گاز 
خنثی، بررســی علت تخریب و شکســت قطعات فلزی، مشاوره تجهیز 
آزمایشگاه متالورژی و پیاده سازی ISO 17025، آموزش های تخصصی 
متالوگرافی، کوانتومتری، خواص مکانیکی و ... بخشــی دیگر از خدماتی 
است که از سوی کارشناسان آزمایشگاه »پرتابل و غیر مخرب متالورژی« 

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف به صنایع مختلف ارایه می شود.

افتتاح آزمایشگاه "پرتابل و غیر مخرب متالورژی" سازمان 
جهاددانشگاهی صنعتی شریف

8 تا 10 شهریور ماه



   21

پیام جهـاد | شماره 162
w w w . a c e c r . a c . i r

پژوهشوفناوری

دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی 
زخم و ترمیم بافت توسط مرکز تحقیقات لیزردر 
پزشکی جهاددانشگاهی در سالن دکتر غرضی 

بیمارستان میالد برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد علوم 
پزشکی تهران، دکتر فاتح دبیر اجرایی این کنگره 
اظهار کرد:  کنگره زخم و ترمیم بافت از سوم تا پنجم 
آبان ماه سال جاری توســط مرکز تحقیقات لیزر 
در پزشکی جهاددانشگاهی در سالن دکتر غرضی 

بیمارستان میالد برگزار می شود.
دکتر فاتح افزود: تا کنون جلسات متعددی در خصوص 

روند اجرایی این کنگره با حضور مسووالن علمی و اجرایی کنگره تشکیل 
شده است. در این مدت سازمان های همکار در برگزاری از جمله سازمان 
هالل احمر، سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، جهاددانشگاهی علوم 

پزشکی شهید بهشتی و وزارت ورزش و جوانان اعالم آمادگی کرده اند. 
دبیر اجرایی کنگره تصریح کرد: برنامه های اولیه این کنگره و محورهای 
اصلی آن که در بخش علوم بالینی و علوم پایه است در حال تدوین هستند 
و ســایت کنگره به آدرس www.wtrc.ir  به دو زبان فارسی و انگلیسی 
طراحی و راه اندازی شده است و تمام مقاالت ارسالی از این طریق تا پایان 

شهریور ماه 1396 قابل دریافت است.
وی گفت: با توجه به ماهیت کنگره که بر حل معضالت موجود در زمینه 
ترمیم زخم و بافت تمرکز دارد و عالوه بر آن طراحی این کنگره به صورت 
چند تخصصی و بین رشته ای می باشد، پیش بینی می شود مورد استقبال 

گســترده متخصصان، محققان، دانــش پژوهان و 
دانشجویان رشته های علوم بالینی و پایه قرار گیرد. 
دکتر فاتح اظهار کرد: محورهــای اصلی کنگره در 
دو بخش ارایه شــده که محورهای بالینی شامل: 
درماتولوژی و زخم، طب داخلی، چشــم پزشکی 
و جراحی، زخم ناشــی از عوامل محیطی، شــغل، 
حوادث و جنگ ، توانبخشی، پرستاری، پیشگیری 
و عوامل روانشــناختی/اجتماعی، تکنولوژی های 
نوین تشــخیصی و درمانی، زخم های پیوند اعضا و 
پالکت و ترمیم زخــم و محورهای بخش علوم پایه 
شامل: مهندسی بافت و طب بازساختی در ترمیم، 
زیست فناوری در ترمیم، فیزیوپاتولوژی، فارماکولوژی 
و میکروبیولوژی در زخم، بیوشیمی، بیوفیزیک و بیوفوتونیک در ترمیم، 
ژنتیک و نانوبیوتکنولــوژی در ترمیم زخم می شــود و مقاله هایی که در 
این زمینه ها هســتند نیز پذیــرش می گردند. البته از ایــن بین محور 
تکنولوژی های نوین تشخیصی و درمانی و نانوبیوتکنولوژی رویکرد های 

اصلی کنگره امسال را تشکیل می دهند.
وی در پایان بیان کرد: امسال نیز همانند سال های گذشته متخصصان علوم 
بالینی، متخصصان علوم پایه، پزشکان، پرستاران و دانشجویان رشته های 
مرتبط با موضوعات مورد بحث در کنگــره مخاطبان اصلی این کنگره را 
تشــکیل می دهند. این کنگره نیز مانند کنگره های سال های قبل برای 
رشته های زیرگروه پزشکی دارای امتیاز بازآموزی خواهد بود که میزان 
امتیاز پس از تصویب دفتر آموزش مداوم به تفکیک گروه های تخصصی 

به اطالع خواهد رسید.

ذخیره 120 نمونه در بانک خون بندناف جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 

دومین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت آبان ماه برگزارمی شود 

به همت جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران؛ 

مسوول بانک خون بند ناف جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از 
ذخیره 120 نمونه در بانک خون بندناف این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، ملیحه بهنامیان 
ضمن اعالم این خبر افزود: بانک خون بند ناف در واقع از زمان تاســیس، 
فعالیت خود را در راستای اطالع رسانی به خانواده هایی که در آستانه تولد 
فرزند بوده و نیاز به ذخیره سازی سلول های بنیادی دارند، آغاز کرده است.

وی ادامه داد: خون بند ناف منبعی از ســلول های بنیادی خون ساز است 
و می تواند در روند درمان بیماری های بدخیم مورد اســتفاده قرار گیرد 
که بسیار مهم و ضروری است تا همه اقشــار جامعه و خانواده ها از علت 

ذخیره سازی و موارد استفاده خون بند ناف اطالع و آگاهی داشته باشند.
مسوول بانک خون بند ناف جهاددانشگاهی خراسان جنوبی تصریح کرد: 
سلول های بنیادی همانند خون در تمامی جراحی ها و درمان بیماری های 

خونی از اهمیت بسزایی برخوردار هستند.

بهنامیان گفت: خون بند ناف مملو از سلول های بنیادی خون ساز است که در 
بیماری هایی که منشأ خونی دارند همچون تاالسمی و بیماری نقص سیستم 
ایمنی، به دلیل اهمیت سلول های بنیادی کاربرد فراوانی دارد که نگهداری 

و ذخیره آن ، پس اندازی برای سالمت فرزندانمان و نسل های آینده است.
وی بیان کرد: نگهداری از خون بندناف و تهیه سلول های بنیادی از آن در 
حقیقت مانند نوعی بیمه عمل می کند. ما ممکن است ماه ها و سال ها برای 
آن که خانه یا ماشین مان را بیمه کنیم وجهی پرداخت کنیم تا شاید برای 
روز مبادایی بتوان از آن استفاده کرد. نگهداری از خون بندناف نیز همین 

حالت را دارد.
مســوول بانک خون بند ناف جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در پایان با 
بیان اینکه از سال گذشته تاکنون 120 نمونه در بانک خون بندناف این 
استان ذخیره شده است، یادآور شد: با توجه به تازه تاسیس بودن دفتر بانک 
خون بند ناف جهاددانشگاهی خراسان جنوبی این میزان از ذخیره سازی 

نشان از ارتقای سطح آگاهی عمومی هم استانی ها دارد.
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تفاهــم نامه همــکاری بین 
اتــاق  و  جهاددانشــگاهی 
بازرگانی تاتارســتان با حضور 
رامیل مایلوف رییس این اتاق 
و دکتر محمدرضــا پورعابدی 
معــاون پژوهــش و فناوری 
جهاددانشگاهی، 17 خردادماه 

به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، 
نشســت انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و اتاق بازرگانی 
تاتارســتان با حضور رامیل مایلوف رییس این اتاق و هیأت همراه و دکتر 
محمدرضا پورعابــدی معاون پژوهش و فنــاوری، دکتر بیجندی معاون 
رییس و رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان و 
مهندس علی مرادی سرپرست دفتر همكاري هاي علمي و ارتباطات بين 
الملل جهاددانشگاهی و حمید صابر فرزام رییس سازمان فعالیت های قرآنی 

دانشگاهیان، برگزار و تفاهم نامه همکاری به امضا رسید.
این تفاهم نامه به منظور توســعه همکاری های مشــترک در زمینه های 
تکنولوژی و تحقیق )نفت، گاز و پتروشــیمی، صنایع حمل و نقل ریلی، 
تکنولوژی اطالعات و علوم درمان و پزشکی(، آموزش عالی )اجرای دوره ها 
و پروژه های آموزشی مشترک، تبادل استاد و دانشجو( و ارتباطات فرهنگی 
)گردشگری دانشجویان، همکاری دو جانبه در حوزه افکارسنجی، فرهنگ 

و هنر ایرانی و اسالمی( منعقد شد.
دکتر پورعابدی در این نشســت اظهار کرد: در جلساتی که پیش از این با 
حضور دو طرف برگزار شد، گزارشــی از فعالیت های جهاددانشگاهی در 
حوزه های آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و تجاری سازی فناوری 
توسط دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس این نهاد ارایه گردید و در ادامه نیز 

اقدامات خوبی هم صورت گرفت.

وی افزود: جهاددانشگاهی به عنوان 
بزرگترین مجموعه علمی، کاربردی 
و توسعه ای در کشور ایران خوشحال 
خواهد بود در زمینه هایی مانند نفت، 
گاز و پتروشــیمی، صنایــع ریلی، 
فناوری های نوین در حوزه پزشکی 
و سالمت و حوزه آموزش آکادمیک 
همکاری هــای الزم را با جمهوری 

تاتارستان داشته باشد.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی 
تصریح کرد: امیدوارم این تفاهم نامه اجرایی شود و دو طرف از ظرفیت های 

هم به نحو مطلوب استفاده کنند.
در ادامه رامیل مایلوف رییس اتاق بازرگانی تاتارستان گفت: ما در جریان 
سفر هیأت اعزامی جهاددانشگاهی به تاتارستان هستیم و هم می دانیم که 

در وزارت بهداشت این جمهوری تمایل همکاری با این نهاد وجود دارد.
وی افزود: براســاس این تفاهم نامه و زمینه های همــکاری موجود، تمام 
تالش خود را خواهیم کرد تا مفاد تفاهم نامه در حوزه نفت و پتروشیمی به 

نتیجه برسد.
رییس اتاق بازرگانی تاتارستان اظهار کرد: پس از انعقاد تفاهم نامه نیاز داریم 
تا از سوی دو طرف هیأت های تخصصی در زمینه های همکاری مشخص 
شود تا به تاتارستان یا ایران سفر کنند و در زمینه هایی که دارای تخصص 

هستند با یکدیگر همکاری نمایند.
وی با اشاره به این که هدف تفاهم نامه ایجاد منافع تجاری است، تصریح 

کرد: انعقاد این تفاهم نامه پایه ی کارهای اجرایی ما می باشد.
 همچنین صابر فرزام اظهار کرد: در مکاتبه با رییس جمهور تاتارستان در 
رابطه با برگزاری مسابقات قرآن دانشجویان مسلمان طی چند روز گذشته 
دستور بررسی و انجام این مسابقات را داده شد. این مسابقات اوایل ماه اکتبر 

با حضور نمایندگاه 50 کشور در شهر قازان برگزار می شود.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و اتاق بازرگانی تاتارستان

امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان پدافند غیرعامل و پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

تفاهم نامه همکاری بین معاونت امور شهری و تهران سازمان 
پدافند غیرعامل و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 

جهاددانشگاهی 30 خردادماه به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي 
جهاددانشگاهي، تفاهمنامه همکاری بین سازمان پدافند غیرعامل و 

این پژوهشگاه امضا شد.
در چارچوب رسالت های اصلی جهاددانشــگاهی برای پاسخ گویی به 
نیازهای اساسی جامعه و کاربردی کردن نتایج طرح های پژوهشی و به 
منظور مشاركت و بهره گيري متقابل از توانايی های پژوهشی و مشاوره اي 

و ايجاد و گسترش همفكري و همكاري هاي علمي- تحقيقاتي و توسعه 
فعاليت هاي آموزشي و در راستای توســعه ملي، تفاهم نامه همکاری 
بين »معاونت امور شهری و تهران ســازمان پدافند غیرعامل کشور« 
و »پژوهشــگاه  علوم انســاني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي« 
30خردادماه 96 به امضای مهندس اسداهلل کریمی معاون امور شهری 
و تهران سازمان پدافند غیرعامل و دکتر ایرج فیضی رییس پژوهشگاه 

 علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي رسید.
در این نشســت دو طرف با اشــاره به ظرفیت های علمی موجود برای 
همکاری های مشترک، بر لزوم ایجاد ارتباط پژوهشی و آموزشی و تشکیل 

کمیته مشترک جهت بررسی موضوعات اولویت دار تاکید کردند.
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رییس جهاددانشگاهی 
چهارمحال و بختیاری از 
آغاز به کار ارایه خدمات 
تخصصی صنعت جوش و 
بازرسی های فّنی جوش 
NDT( در  و خوردگی )

این واحد خبر داد.

به گــزارش روابط عمومي 
جهاددانشگاهي چهارمحال 

و بختياري، ریيس این واحد، با 
اعالم اين خبر افزود: با عنايت به ظرفيت منحصربه فرد استاني در زمينه 
صنعت جوشکاري در اســتان و وجود نيروي انساني متخصص در شهر 
هفشجان که بايد از اين شهر به عنوان قطب جوشکاري کشور نام ببريم و 
با توجه به اينکه حدود 50 درصد زيربناي تجهيزات ساخت و ساز و توليد 
کشور از صنعت جوش منشا مي شود، جهاددانشگاهي در زمينه خدمات 
تخصصي بازرسي هاي فني جوش و خوردگي شروع به فعاليت نموده است.

وحيد خليلي، رعايت اســتاندارد هاي بين المللي در محصوالت مرتبط 
با جوشــکاري را يکي از نکاتي دانســت که بايد به آن توجه کرد و آن را 

زمينه ساز اشتغال و توليد دانست.

ریيس جهاددانشــگاهي 
چهارمحــال و بختياري 
افــزود: جــدا از ارایه ی 
خدمات مستقيم در زمينه 
بازرســي هاي فني جوش 
و خوردگــي )NDT( در 
صنايع اســتان و کشور، 
ارایــه ی آموزش هــاي 
کوتاه مــدت تخصصي در 
حوزه ی جوش و تست هاي 
غيرمخــرب و تحقيقــات و 
پژوهش هاي مرتبط با موضوع هم از اهداف اين زمينه ی نوين پژوهشي 

در جهاددانشگاهي استان است. 
گفتنی است، جهاددانشگاهی در زمینه خدمات تخصصی بازرسی های 
فنی جوش و خوردگی با انجام کارهای اجرایی در صنعت فوالد و نفت 
و گاز، گام های خوبی برداشته است که بازرسی های جوش شرکت صفا 
فوالد سپاهان )خطوط انتقال آب بروجن به فوالد(، بازرسی های جوش 
شرکت انرژی گســتر نصیر )کارخانه فوالد چهارمحال و بختیاری ( و 
بازرسی های جوش مخازن شــرکت کیمیا صنایع داالهو از جمله این 

اقدامات است. 

ملی  کنفرانس  دومین 
بتن  نوین  فناوری های 
توسط جهاددانشگاهی 
استان گیالن و موسسه 
آموزش عالــی جهاد 
دانشگاهی رشت بهمن 

96 برگزار می شود.

به گزارش روابــط عمومي 
جهاددانشــگاهي گیالن با 
توجه به برگــزاری دومین 

کنفرانس ملی فناوری های نوین 
بتن توسط این واحد و موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی رشت در 

بهمن 96، دبیرخانه این کنفرانس آغاز به کار کرد.
وب سایت رســمی دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن نیز 
با آدرس www.concretetech.ir افتتاح شــد. عالقمندان می توانند 

برای کسب اطالعات بیشتر 
به سایت رســمی دومین 
کنفراس ملی فناوری های 
نوین بتــن مراجعه کنند یا 
با شماره  01333465557 

تماس حاصل نمایند.
ایــن  دبیرخانــه  آدرس 
کنفرانــس رشــت - بلوار 
الکان - شهرک مهر - میدان 
والیــت - ذوالفقــار جنوبی 
- موسســه آمــوزش عالی 
جهاددانشگاهی رشــت، ایمیل 

info@cocretetech.ir و فکس 01333465562 است.
گفتنی است، اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن نیز همزمان 
با هشتمین دوره مسابقات ملی بتن در30 و 31 اردیبهشت ماه توسط 

جهاددانشگاهی گیالن برگزار شد.

جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری خدمات صنعت جوش را تخصصی کرد

 دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن برگزار می شود

توسط جهاددانشگاهی استان گیالن؛
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عضویت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در کنسرسیوم آسیایی 
حفاظت و کاربرد پایدار ذخایر میکروبی

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در کنسرسیوم آسیایی 
حفاظت و کاربرد پایدار ذخایر میکروبی عضو شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، ذخایر 
زیستی میکروبی که عامل انکارناپذیری در پژوهش های علمی، بیوتکنولوژی 
و صنایع زیستی محسوب می شوند نقش مهمی در توسعه تکنولوژی، اقتصاد 
و امور اجتماعی کشورها ایفا می کنند. از این رو ظرفیت سازی، دسترسی 
قانونی به ذخایر زیستی و بهره برداری عادالنه از این منابع نقشی کلیدی در 

حفاظت و بهره برداری پایدار از این ذخایر ارزشمند خواهد داشت.
دکتر سید ابوالحسن شــاهزاده فاضلی رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 
زیستی ایران در خصوص این عضویت گفت: کنسرسیوم آسیایی حفاظت 
 The Asian Consortium for the(و کاربرد پایدار ذخایــر میکروبــی
  Conservation and Sustainable Use of Microbial Resources

ACM( در سال 2004 با هدف  توسعه همکاری ها بین دولت ها و سازمانهای 

عمومی فعال در زمینه حفاظت و بکارگیری پایدار ذخایر زیستی میکروبی 

در قاره آسیا پایه گذاری شد. در حال حاضر 25 مرکز از 14کشور آسیایی 
از جمله ژاپن، چین، کره، هند، تایلند، مالزی، اندونزی، ویتنام، فیلیپین، 
مغولستان، الئوس، میانمار و کامبوج به عضویت این کنسرسیوم در آمده اند 
و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تنها مرکزی در کشور است که 

برای عضویت در این کنسرسیوم پذیرفته شده است.
وی همچنین افزود: اهداف عمده این کنسرسیوم افزایش سطح همکاری ها 
بین مراکز ذخایر زیســتی، توســعه پژوهش ها و دانش فنــی در زمینه 
کاربردهای صنعتی منابع میکروبی، ارتقای سطح دانش نیروی انسانی، 
تبادل ایده ها و اطالعات، برگزاری نشســت های علمی و افزایش سطح 

آگاهی های عمومی نسبت به فعالیت های کنسرسیوم می باشد.
دکتر فاضلی بیان کرد: اعضای این کنسرسیوم تالش می کنند ضمن رعایت 
وفاداری نسبت به معاهدات معتبر بین المللی، مکانیسم های مناسب تبادل 
ذخایر زیستی در بین اعضا را تبیین نمایند و با تقویت و توسعه روابط بین 
اعضا ظرفیت سازی الزم در زمینه توسعه دانش تخصصی و میکروبیولوژی 

را فراهم آورند.

سرپرست ســازمان جهاد دانشگاهی 
خوزستان با تاکید بر اهمیت فعالیت های 
مرکز خدمات تخصصی پزشکی، تاکید 
کرد: بر اساس برنامه  ششم توسعه، این 
مرکز در پنج سال به مجتمع پزشکی 

تبدیل می شود.

بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان 
جهاددانشگاهی خوزســتان، سیدعلیرضا 

علوی در آیین تکریم و معارفه سرپرست و مدیر داخلی مرکز پزشکی این 
ســازمان اظهار کرد: پس از واگذاری مسوولیت سازمان جهاددانشگاهی 
خوزستان به اینجانب، بالفاصله تیم هایی برای مطالعه و بررسی وضعیت 
سازمان انتخاب و مستقر شدند. کار بررسی و آسیب شناسی حوزه پزشکی 
جهاددانشگاهی خوزستان نیز از همان زمان آغاز و جلسات متعددی نیز در 
این زمینه برگزار شد و نتیجه این جلسات، برنامه ریزی برای انجام اقدامات 

موثر در قالب برنامه ششم توسعه برای حوزه پزشکی است.
علوی با اشاره به سابقه فعالیت جهاددانشگاهی خوزستان در حوزه پزشکی، 
تصریح کرد: این سازمان از سال 1363و با عنوان آزمایشگاه مستضعفان، 
فعالیت در حوزه پزشکی را آغاز کرد و در سه دهه گذشته خدمات خوبی را 
به جامعه ارایه داده است. نوع فعالیت این مرکز به گونه ای می باشد که عالوه 
بر جنبه اقتصادی، جنبه رفاه اجتماعی و ارایه خدمات به مردم نیز دارد که 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اگر بتوانیم دردی را از بیماری تسکین 

دهیم، قطعا برای سازمان برکت به همراه خواهد داشت.
علوی تاکید کرد: براساس برنامه ششم توسعه مقرر شد که حوزه پزشکی 

جهاددانشگاهی در سه فاز به یک مجتمع 
پزشکی تبدیل و خدمات نوینی به ویژه در 
حوزه پزشکی هسته ای در این مرکز ارایه 
شود و تحقق این اهداف به همکاری همه 

پرسنل بستگی دارد.
عبدالرحمــن یزدی پور معاون پژوهشــی 
سازمان و سرپرست مرکز خدمات تخصصی 
پزشکی جهاددانشگاهی خوزستان نیز در این 
آیین گفت: مرکز پزشکی جهاددانشگاهی با 

توجه به خدمات عمومی که به جامعه ارایه می دهد، اهمیت ویژه ای دارد. 
محمدمهدی آقاکوچک مدیر داخلی مرکز خدمات تخصصی پزشــکی 
جهاددانشگاهی خوزستان اظهار کرد: در مجموعه پزشکی که مجموعه ای 
خدماتی است، دو دسته کار باید انجام شود؛ نخست رسیدگی به امور جاری 
و دوم، ساختارگذاری، اصالح فرآیندها و ایجاد فرآیندهای جدید است و 

در این میان باید میان امور جاری و امور ساختاری نیز تعادل برقرار شود.
وی با تشریح اولویت های پنج گانه در مرکز خدمات تخصصی پزشکی، افزود: 
رسیدگی به وضعیت منابع انسانی، اولویت نخست مجموعه است، زیرا منابع 
انسانی، سرمایه مرکز است. در این زمینه استقرار نظام کارانه در اولویت قرار 
دارد و پرسنل باید بر اساس میزان فعالیت و خالقیت، در سود مرکز سهیم 
باشند. نظام اضافه کار و پرداخت، بر اساس میزان حضور، منسوخ شده است 

و پرداخت ها باید بر اساس بهره وری، کارایی و میزان خالقیت انجام شود.
گفتنی است، در پایان این مراسم اسداله باعثی و عباس معین زاده، مدیر و 
مدیر داخلی سابق مرکز پزشکی تقدیر و عبدالرحمن یزدی پور و محمدمهدی 

آقاکوچک به عنوان سرپرست و مدیر داخلی جدید مرکز معرفی شدند.

تبدیل مرکز خدمات تخصصی پزشکی این سازمان به مجتمع در پنج سال

سرپرست جهاددانشگاهی خوزستان خبر داد:
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دکتر ســید حمیدرضا 
طیبــی رییــس جهاد 
دانشگاهی 13 خرداد ماه 
از گروه پژوهشی فرآوری 
مــواد فلزی ســازمان 
جهاددانشگاهی تهران 
بازدید کرد و در جریان 
فعالیت های در حال انجام 

گروه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان 
جهاددانشــگاهی تهران، در ایــن بازدید که با حضــور دکتر محمدرضا 
پورعابدی معاون پژوهشی، دکتر احمد شــریفی زاده معاون هماهنگی 
و امور مجلس جهاددانشــگاهی، ســید علی طباطبایی رییس سازمان 

جهاددانشــگاهی تهــران، 
مرتضی پرهیــزکار معاون 
پژوهشی و ســید عزیز آشنا 
سرپرســت گروه فــرآوری 
مواد فلزی انجام شد، ضمن 
ارایه گزارشی از طرح های در 
دست انجام، نحوه ادامه پروژه 
لوله مغزی ســیار به عنوان 
یکــی از پروژه های محوری 
گروه مورد بحث و بررســی 

قرار گرفت.
گفتنی است، رییس جهاددانشــگاهی و هیأت همراه، از فعالیت های 
انجام شــده در بازســازی فضای فیزیکی کارگاه ها و آزمایشگاه گروه 

بازدید کردند.

نماینده مردم غرب هرمزگان 
در مجلس شورای اسالمی در 
حاشیه بازدید از جدیدترین 
نسل ساخته شــده دستگاه 
آبساز جهاددانشگاهی واحد 
اســتان گفت: به عنوان یک 
نماینده مجلس از این برنامه 
حمایت کرده و تالشــم را در 
جهت بــه ثمر نشــاندن این 
طرح به کارخواهم بســت تا 
بتوانیم این طرح کشوری را به 
بهره برداری رسانده و در آینده 

در مسیر کم آبی یا بی آبی بتوانیم 
از مشکالت بکاهیم.

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایســنا، ناصر 
شریفی در حاشــیه بازدید از جدیدترین نســل ساخته شده دستگاه 
آبســاز جهاددانشــگاهی واحد هرمزگان، افزود: ایــن هدف گذاری 
جهاددانشــگاهی حرکتی بزرگ و ارزشــمند در مســیر حل یکی از 

مهم ترین معضالت استان است.
وی با بیان اینکه باید از این برنامه حمایت هــای الزم صورت بگیرد، 
خاطرنشان کرد: هزینه در راه پژوهش سرمایه گذاری برای دستیابی 
به هدفی ارزشــمند اســت و نباید از هزینه و صرف بودجه در این راه 

تردید کرد.

شریفی با اشــاره به اینکه ورود به 
این طرح های پژوهشــی همت و 
توان فنی می خواهــد، اضافه کرد: 
از اینکه جهاددانشگاهی هرمزگان 
با اســتفاده از جوانــان متخصص 
توانســته به ایــن موضــوع مهم 
ورود کرده و تا اینجــای کار با این 
سرعت پیش رود جای امیدواری و 

خوشحالی دارد.
نماینده مردم غــرب هرمزگان در 
مجلس شــورای اســالمی با بیان 
اینکه مشــکل کم آبــی و بی آبی 
هرمزگان و سایر نقاط کشور را تهدید 
می کند، تصریح کرد: تولید دستگاه آبســاز می تواند یکی از اقدامات 
مهم در راستای برطرف کردن این مشکل باشد و باید با برنامه صحیح 
و حمایت های مناسب در این مسیر حرکت کنیم تا شاهد رسیدن به 

آن نقطه مطلوب و تأمین نیازهای استان باشد.
ناصر شــریفی در پایان با تأکید بر اختصاص حمایت های شــورای 
برنامه ریزی استانداری از این طرح و ســوق دادن خیرین به سرمایه 
گذاری در این پروژه، خاطرنشان کرد: به عنوان یک نماینده مجلس 
از این برنامه حمایت کرده و تالشــم را در جهت به ثمر نشاندن این 
طرح به کارخواهم بست تا بتوانیم این طرح کشوری را به بهره برداری 
رســانده و در آینده در مســیر کم آبی یا بی آبی بتوانیم از مشکالت 

بکاهیم.

بازدید رییس جهاددانشگاهی از گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی

حمایت نماینده مردم هرمزگان
 در مجلس از دستگاه آبساز جهاددانشگاهی
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اولین سمینار تخصصی مدیریت زخم پای دیابت در ارومیه برگزار شد

تالش برای ایجاد انقالبی سبز در حوزه گیاهان دارویی 

اولین سمینار تخصصی مدیریت زخم پای دیابت 6 خردادماه در 
مجتمع علمی تحقیقاتی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با حضور 

اساتید و روسای مراکز درمانی، پزشکان و پرستاران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی، در این سمینار 
دکتر ولی عاقلی رییس واحد اظهار کرد: به همت این واحد و با فرهنگ کار 
جهادی، برای اولین بار خدمات درمانی و ترمیم زخم های دیابتی با تعرفه 

دولتی به بیماران استان ارایه می شود.
وی اظهار کرد: درمانگاه تخصصی دیابت با واحد کلینیکی زخم و ترمیم 
بافت سال گذشــته برای اولین بار در آذربایجان غربی با رویکرد درمانی 
زخم های دیابتی و مزمن تحت حمایت جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 

راه اندازی شد.
وی در خصوص ارایه خدمات نخستین واحد کلینیکی زخم و ترمیم بافت 
آذربایجان غربی گفت: ویزیت، درمان زخــم دیابتی، کنترل قند خون و 
پیشگیری از عوارض دیابت و مشاوره تغذیه بخشی از خدمات ارایه شده 
از سوی این درمانگاه در دو شیفت صبح و عصر به افراد دیابتی خواهد بود.

رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی گفت: این مرکز در راستای حمایت 
از اقشار کم درآمد و محروم جامعه، سعی می کند حمایت های مختلف الزم 

را برای این قشر از مردم منطقه فراهم نماید.

همچنین مهندس کیا مدیرکل نیازسنجی و پروژه یابی جهاددانشگاهی 
نیز در این ســمینار گفت: دوره های آموزشی کوتاه مدت پزشکی توسط 

جهاددانشگاهی ساماندهی می شود.
وی اظهار کرد: این طرح آموزشی و پژوهشی با همکاری جهاددانشگاهی 
و وزارت بهداشت در راستای ســاماندهی دوره های آموزش کوتاه مدت 

پزشکی صورت خواهد پذیرفت.
مهندس کیا ادامه داد: در راستای طرح تحول نظامت سالمت، به بیش از 

8000 نفر دوره های آموزشی تخصصی ارایه شده است.
وی اظهار کرد: جهاددانشگاهی پس از ورود به مبحث آموزش کشور، توانست 
به ساماندهی مباحث مهمی در زمینه فرهنگی، پژوهشی و آموزشی بپردازد 

و بخشی از نیازهای جامعه را به صورت مطلوب پاسخ بگوید.
مدیرکل نیازسنجی و پروژه یابی جهاددانشگاهی با بیان اینکه از مجموع 
650 هزار نفری که در سراسر کشــور به آموزش اشتغال دارند 230 هزار 
نفر آن را کارکنان دولت تشــکیل می دهند، گفت: شماری از این افراد را 
کارکنان وزارت بهداشت و 45 هزار نفر آنان را دانشجویانی تشکیل می دهند 
که در مراکز دانشگاهی جهاددانشگاهی تحصیل می کنند و 180 دانشجو 

نیز به صورت پژوهش محور به تحصیل اهتمام دارند.
وی در پایان گفت: جهاددانشگاهی نهادی اســت که به دنبال باال بردن 

کیفیت تربیت و رشد افرادی است که دنبال کسب تجربه و علم هستند.

جالل الدین صادقی با تأکید بر اینکه به دنبال انقالبی سبز در حوزه 
گیاهان دارویی هستیم، گفت: تالش می کنیم که گیاهان دارویی 

به فضای سبز شهری، مدارس، منازل، آپارتمان ها و ... راه یابد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، جالل الدین 
صادقی، 23 خردادماه در حاشیه بازدید از پروژه دهکده گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی استان با اشــاره به اینکه یکی از مزیت های منطقه ای، 
گیاهان دارویی است، عنوان کرد: جهاددانشگاهی سالهاست در سطح کشور 
در موضوع گیاهان دارویی آموزش ارایه می دهد، فرهنگ سازی و پژوهش 

می کند و خدمات انجام می دهد.
وی با تاکید بر اینکه با بحران آب و شوری و کیفیت پایین آب و خاک رو به 
رو هستیم، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم بهره گیری از گیاهان دارویی، 

در فضای سبز شهری است.
رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی ارتقا سالمت جسمی، روحی، ایجاد 
اشتغال، افزایش سطح آگاهی اجتماعی در خصوص کاربردها، آشکار کردن 
ثروت های نهان در دسترس را از نتایج استفاده گیاهان دارویی در فضای 

سبز عنوان کرد.

صادقی افزود: وجود گیاهان دارویی در فضای ســبز نشانه ای از توانایی 
اقلیمی و احوال فرهنگی منطقه است ضمن اینکه با کاشت آن بخشی از 

هزینه های ریالی قابل بازیافت است.
وی با بیان اینکه برخی گیاهان دارویی دارای حدود تحمل نسبتا خوبی به 
شوری، خشکی، قلیایی بودن خاک، تشعشع شدید خورشید، کم آبی و ... 
هســتند، اظهار کرد: گیاهان دارویی در مدت کوتاهی در سطح خاک قرار 
می گیرند و به علت سبزی و کوتاهی شــان زیبایی خاصی پدید می آورند، 
نسبت به مواد غذایی پر توقع نیستند،  آب زیادی الزم ندارند، دارای سهولت 

تکثیر و نگهداری هستند و باعث افزایش تنوع در فضای سبز می شوند.
صادقی با تأکید بر اینکه علی رغم سابقه استفاده از گیاهان دارویی و وجود 
انواع آن در کشور و استان، متاســفانه درصد کمی از فرهیختگان و قشر 
تحصیل کرده با گیاهان دارویی آشنا هستند، ادامه داد: انجام پژوهش های 
کاربردی و آموزش های عمومی جهت جلب مشارکت مردمی و سازمان ها 

از اقداماتی است که جهاددانشگاهی با جدیت تمام به آن پرداخته است.
وی خاطرنشان کرد: جهاددانشــگاهی آمادگی دارد در قالب تفاهم نامه 
همکاری مشترک نسبت به طراحی، نظارت و اجرای کاشت گیاهان دارویی 

در فضای سبز شهری، محیط های اداری و مدارس اقدام نماید.

به همت جهاددانشگاهی آذربایجان غربی؛

رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: 
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آمادگی جهاددانشگاهی کردستان
 برای حمایت از طرح های پژوهشی پژوهشگران 

سرپرست جهاددانشگاهی کردســتان با اشاره به اینکه بستر 
فعالیت های پژوهشی در این نهاد علمی فراهم است، گفت: این 

واحد آماده حمایت از طرح های پژوهشی پژوهشگران را دارد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد کردستان، مهندس چیا 
سهراب نژاد، سرپرست این واحد، 16 خردادماه در دیدار با اساتید دانشگاه 
علمی - کاربردی جهاددانشگاهی استان اظهار کرد: این دیدار در راستای 
ایجاد زمینه همفکری و همکاری بیشــتر در زمینه پژوهشی و آموزشی 

برگزار شده است.
سرپرست جهاددانشگاهی کردستان عنوان کرد: جهاددانشگاهی در سطح 
کشور دارای پژوهشگاه ها و پژوهشکده های معتبری بوده که پژوهشگاه 

رویان یکی از پژوهشگاه های برتر کشور در زمینه علمی است.
وی با اشــاره به راه اندازی دفتر پژوهش در دانشــگاه علمی - کاربردی 
جهاددانشگاهی اعالم کرد: اساتید و مدرسان در قالب این دفتر می توانند 
کتاب، مقاالت، طرح های پژوهشی خود را ارایه کنند و از حمایت این نهاد 

برخوردار شوند.
سهراب نژاد یادآور شــد: ما در تالش هستیم در هفته پژوهش فعال  تر از 
گذشته در عرصه علمی استان حضور داشــته باشیم و اعضای افتخاری 

پژوهشی جهاددانشگاهی را فعال کنیم.
فرهاد زمانی از اساتید دانشگاه علمی - کاربردی جهاددانشگاهی در ادامه 
این جلسه گفت: برای پیشرفت های پژوهشــی باید کارگروه تخصصی 

متشکل از 9 نفر از اساتید دانشگاه را در سطح استان راه اندازی کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: برای پیشــرفت علمی دانشگاه هم دانشجو و هم 
اساتید باید از اساتید در رشــته های تخصصی خود آن ها استفاده شود و 

واحدهای واگذار شده آنان نیز براین اساس باشد.
فرهاد زمانی در پایان انتقادپذیری، دیدار با اساتید و دانشجویان، برگزاری 
منســجم برنامه های هفته پژوهش و ... را از برنامه های پیشــنهادی به 

سرپرست جهاددانشگاهی واحد کردستان عنوان کرد. 
جاهده تکیه خواه، سرپرست معاونت پژوهش جهاددانشگاهی کردستان 
در ادامه این جلسه از راه ندازی دفتر پژوهش این واحد خبر داد و اظهار کرد: 
این دفتر در راستای تحقق اهداف و برنامه های پژوهشی جهاددانشگاهی 

تأسیس شد.
وی افزود: با راه اندازی این دفتر دو کارگروه تخصصی مطالعات نیازسنجی 
و پروژه یابی و کارگروه مستندســازی یافته های پژوهشــی کار اساتید 

جهاددانشگاهی در استان تشکیل می شود.
تکیه خواه به اهداف کارگروه مطالعات نیازسنجی و پروژه یابی اشاره و بیان 
کرد: بررسی و شناسایی اولویت های پژوهشی، پیگیری و برقراری ارتباط 
با سازمان ها و ارگان های مربوطه، پیگیری و مذاکره جهت اخذ طرح و ... از 

اهداف ایجاد این کارگروه است.
وی عنوان کرد: انجام هماهنگ های الزم جهت برگزاری و شــرکت در 
همایش ها و جشــنواره های تخصصی جهت ارایه یافته های پژوهشی، 
تهیه و تنظیم کارنامه علمی - پژوهشی اساتید دانشگاهی دانشگاه علمی-  
کاربردی جهاددانشگاهی، انتشار و ارایه آن به مسووالن از اهداف تشکیل 

کارگروه مستندسازی و انتشار یافته های پژوهشی است.

معاون عمران استانداری خراسان جنوبی اعالم کرد: 

حمایت از طرح کشت گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
 در فضای سبز شهری

معاون عمران اســتانداری خراســان جنوبی حمایت خود را از 
طرح کشــت گیاهان دارویی در فضای سبز شــهری به همت 

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی اعالم کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی، جالل الدین 
صادقی رییس این واحد در دیدار با معاون عمران استانداری با تاکید بر بومی 
سازی دانش و فناوری در منطقه گفت: گیاهان دارویی یکی از مزیت های 

بسیار خوب استان می باشد که مورد غفلت واقع شده است.
وی با اشاره به هزینه های باالی کشت چمن در فضای سبز شهری اظهار کرد: 

گیاهان دارویی بخش قابل توجهی از هزینه ها را جبران می کند.
رییس جهاددانشــگاهی خراســان جنوبی همچنین معرفی مزیت های 
منطقه ای را از دیگر مزایای کشت گیاهان دارویی در فضای سبز شهری عنوان 
کرد و افزود: در بررسی های انجام گرفته مشخص شده که گیاهان دارویی با 

شرایط متفاوت سازگاری دارند.
صادقی با بیان اینکه طرح کشت گیاهان دارویی به تمامی شهرداری ها ارایه 

شده خاطرنشان کرد: اقبالی از این طرح تاکنون صورت نگرفته است.
معاون عمران استانداری نیز با اشاره به کمبود آب در منطقه خراسان جنوبی 
اظهار کرد: با توجه به مشکل تامین آب در برای فضای سبز و جداسازی آب 
شرب از فضاهای سبز شهری موضوع کشــت گیاهان دارویی را پیگیری 

می کنیم.
فرهادی با بیان اینکه کشت گیاهان دارویی در همه نقاط شهری میسر نیست 
افزود: می توان در برخی از نقاط به عنوان نمونه کشت کرد و در صورتی که 

جوابدهی خوبی داشت این طرح را توسعه داد.
 وی یاد آور شد: جهاددانشگاهی تاکنون مستقیما با خود شهرداری ها در 
تماس بوده و اگر طرح را به معاونت عمران استانداری ارایه دهند حتما موضوع 

بررسی و پیگیری خواهد شد. 



   28

پیام جهـاد | شماره 162
w w w . a c e c r . a c . i r

پژوهشوفناوری

گلخانه جهاددانشگاهی واحد ایالم؛  
فرصتی برای کشاورزان و شهرداری های استان

ارایه خدمات ویژه 
در مرکز درمان ناباروری قفقازجهاددانشگاهی  به زوج های نابارور

مدیر مرکز تخصصی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی واحد استان 
ایالم از کاشــت گیاهان دارویی و گل  های زینتی با کیفیت الزم 
در گلخانه  این واحد خبر داد و گفت: کشاورزان در زمینه تولید 
گیاهان دارویی و شهرداری های استان در زمینه تولید گیاهان 

زینتی می توانند از این ظرفیت بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان ایالم، علی فرضی نژاد 
مدیر مرکز تخصصــی گیاهان دارویــی این واحد، اظهار کــرد: گلخانه  
جهاددانشگاهی واحد استان ایالم در راستای برنامه سه ساله تولید و قلمه 
و نشای گیاهان دارویی در سال 1395 در قالب قراردادی با بخش خصوصی 

در فضایی به مساحت 800 متر کار خود را آغاز کرد.
وی با اشاره به اینکه هم  اکنون حدود 90 درصد گلخانه های استان غیرفعال 
هستند، گفت: راه اندازی این گلخانه که خود ابتکاری نو محسوب می شود، از 
صفر تا 100 این مجموعه توسط جهادگران دانشگاهی انجام شده است و در 
آن کاشت گیاهانی مانند بادرنجبویه، آویشن باغی، زوفایی)گونه بومی استان 
ایالم(، مرزنجوش و سرخارگل صورت می گیرد. در سال اول نیز 400 هزار 

محصول نشا و قلمه تولید شده و خوشبختانه از کیفیت الزم نیز برخوردارند.
مدیر مرکز تخصصی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان ایالم ادامه داد: 
کشت قلمه گل محمدی از نوع گونه ی بومی استان برای اولین بار کاشته 
شد و از کیفیت مناسبی برخوردار می باشــد و در صورت نیاز کشاورزان 
و عالقه مندان به کشــت این گیاه می توانند بــا مراجعه به مرکز خدمات 

تخصصی گیاهان دارویی اقدام به خرید نمایند.
فرضی نژاد، تولید قلمه گل رز، نســترن و مینیاتوری، به لیمو، رزماری و 
اسطوخودوس را از جمله گل های زینتی موجود در این گلخانه اعالم کرد 
و گفت: در زمینه کاشــت گل و گیاهان زینتی هم فضای فیزیکی و هم 
تجربه  الزم وجود دارد و شهرداری های اســتان می توانند از این ظرفیت 

بهره مند شوند.
مدیرمرکز تخصصی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی با بیان اینکه انجام 
فعالیت های تخصصی مورد نیاز در گلخانه  توسط جهادگران دانشگاهی 
این مرکز انجام می گیرد، تصریح کرد: فاز دوم کار در گلخانه کاشت قلمه 
گیاه دارویی »به لیمو« در فضای گلخانه ای است که در سطح حدود 800 

متر نیز انجام گرفت.

خدمات درمــان نازایــی مرکز درمــان نابــاروری قفقاز 
جهاددانشگاهی اردبیل با تخفیف مصوب شده از سوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی به زوج های نابارور ارایه 

می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحداستان اردبیل، مهران 
اوچی سرپرست جهاددانشگاهی واحد اســتان اردبیل با اعالم این خبر 
افزود: با انعقاد قرارداد همکاری بین جهاددانشــگاهی و دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اســتان اردبیل، حمایت های الزم 
از زوج های نابارور مطابق با ضوابط و مقررات مندرج در دســتورالعمل 
ابالغی حمایت از زوجین نابارور از خردادماه تا پایان سال در مرکز درمان 

ناباروری قفقاز انجام می گیرد.
مهران اوچی اردبیلی با اشــاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی 
در جهت افزایش جمعیت و ابالغ سیاست های جمعیتی از سوی ایشان 
خاطرنشان کرد: این طرح با توجه به مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 

در خصوص سیاست های جمعیتی اجرا می شود.
وی افزایش نرخ رشــد جمعیت، برقراری دسترسی عادالنه به خدمات 
درمان ناباروری، کاهش پرداخت از جیب مــردم برای درمان ناباروری 

و بهبود کیفیت ارایه خدمت را از اهداف کلی ایــن طرح اعالم و اضافه 
کرد: با توجه به باال بودن هزینه درمان ناباروری، متاســفانه بسیاری از 
زوج های نابارور به دلیل شرایط نامناسب مالی نمی توانند اقدام به درمان 
و فرزندآوری کنند به همین خاطر این طرح فرصت خوبی برای چنین 

زوج هایی است تا با رفع مشکل خود صاحب فرزند شوند.
اوچی اردبیلی با اشــاره به آمادگی مرکز درمان ناباروی قفقاز برای ارایه 
خدمات بــه زوج های نابارور تصریــح کرد: این مرکز به دلیل داشــتن 
پشتوانه ای علمی و مستحکم به نام پژوهشــگاه رویان که نماد درمان 
ناباروری در دنیا معرفی شــده اســت توانســته در این زمینه کارنامه 

درخشانی از خود برجای بگذارد.
سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل با بیان اینکه برنامه حمایت 
مالی زوج های نابارور و مدیریت و توســعه خدمات درمــان ناباروری از 
مجموعه برنامه تحول نظام سالمت است، تصریح کرد: بر اساس بخشنامه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تمام زوج های مراجعه کننده به 
مرکز درمان ناباروری مشروط به دارا بودن شرایط مندرج در دستورالعمل، 
برای اســتفاده از روش های درمانی میکرواینجکشــن)ICSI(، تلقیح 
آزمایشگاهی)IVF(، انتقال جنین های فریز شده و تلقیح داخل رحمی 

)IUI( تحت پوشش حمایتی قرار خواهند گرفت.
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به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد کردستان، در همایش 
تجلیل از جوانان برگزیده کردســتانی از پرویز اصالنی پژوهشــگر 
جهاددانشگاهی و ویدا باغبانی سردبیر و خبرنگار خبرگزاری ایسنا در 

منطقه کردستان تقدیر شد.
همایش تجلیل از جوانان برگزیده کردستانی در حوزه های مختلف 
فرهنگی، اجتماعی، ورزشــی و علمی 10 خردادماه در شهر سنندج 

برگزار شد.
استاندار کردستان، معاون سیاسی امنیتی استانداری، مدیرکل ورزش 
و جوانان استان، معاون فرهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه در کردستان 
و دیگر مسووالن استانی و در آیین تجلیل از جوانان برتر حضور داشتند.
این همایش به همت موسســه فرهنگی افق و بــا همکاری معاونت 

فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان جهادانشگاهي تهران، اين تفاهم نامه پيرو مذاکرات اوليه مرکز خدمات تخصصي نفت و گاز با هدف ايجاد چارچوبي 
براي همکاري مؤثر در انجام تحقيقات، پروژه ها و فعاليت هاي آموزشي در زمينه توسعه پايدار به ويژه در بخش صنعت منعقد شد.

مديريت ريسک فرآيند، حفاظت از محيط زيست و اقليم، بهداشت حرفه اي و ايمني حفاظت، حفاظت از مصرف کنندگان و حفاظت عمومي محورهاي 
تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان جهاددانشگاهی تهران و شرکت ایتالیایی ایکارو می باشد.

انعقاد تفاهم نامه بین سازمان جهاددانشگاهی تهران و شرکت ایتالیایی ایکارو

قرار گرفتن سردبیر ایسنا و پژوهشگر جهاددانشگاهی در بین 14 جوان برگزیده کردستانی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان گلستان، در راستای 
تعامالت علمی، پژوهشی و بهره مندی از امکانات و توانمندیهای نهادهای 
استان گلستان، تفاهم نامه ای بین دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی 

انتظامی استان گلستان و جهاددانشگاهی واحد استانی منعقد گردید.
در این تفاهم نامه دوطرف توافق نمودند در زمینه ی طراحی و اجرای 
دوره های آموزشی و طرح های پژوهشی کاربردی، اطالع رسانی در 
طرح های افکارسنجی و پرسشگری، مشارکت در زمینه های علمی و 
پژوهشی مرتبط با موضوعات کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، 
پیشنهاد دوره های آموزشــی و معرفی مخاطبان دوره های مذکور، 
پیشنهاد موضوعات پژوهشــی، افکارسنجی و پرسشگری مرتبط با 
حوزه ی مأموریتی نیروی انتظامی همکاری الزم را داشته  باشند و 

زمینه ی اجرایی نمودن آن را فراهم آورند.

در نشست مشترکی که در این زمینه برگزار شد، مهندس ثقفی رییس 
واحد گلستان ضمن معرفی حوزه های تخصصی جهاددانشگاهی در 
کشور،  به مأموریت و ساختار جهاددانشگاهی در استان اشاره نمود و 
آمادگی این واحد استانی را برای اجرای طرح های پژوهشی مشترک، 
حول محور اهداف و برنامه های عملیاتی در شــعبه افکار ســنجی، 

حوزه ِی پژوهشی و معاونت آموزشی اعالم نمود.
سرهنگ سعیدی رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی 
استان نیز در این نشست به موضوعاتی پرداخت که طرح و تصویب 
آنها در استان صورت می گیرد و محدوده ی جغرافیایی آن گلستان 
می باشد و نیز موضوعاتی که براســاس مصوبه و موافقت کشوری، 
محدوده ی جغرافیایی خارج از استان را نیز می تواند در برگیرد که در 

چارچوب فرآیند بررسی و تصویب اجرایی می گردند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی گلستان و دفتر تحقیقات 
کاربردی فرماندهی انتظامی استان 

اخبار کوتاه

دستگاه اندازه گیری گوگرد و اندازه گیری صمغ پژوهشکده توسعه 
صنایع شیمیایی جهاددانشگاهی راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی دســتگاه اندازه گیری گوگرد 
)EDXRF Sulfur Anaalyzer ( و صمــغ )Gum content( مــدل 
Loip,Russia مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی پژوهشکده توسعه 

صنایع شیمیایی جهاددانشگاهی نصب و راه اندازی گردید.
 با استفاده از این دستگاه،  اندازه گیری گوگرد میزان گوگرد، در گستره غلظتی 
ppm50  تا 5% در انواع حالل ها و فرآورده های نفتی شامل نفت خام، نفت کوره، 

نفت گاز، بنزین و سایر برشهای نفتی به روش X-Ray اندازه گیری می شود.

با استفاده از دستگاه اندازه گیری صمغ، میزان صمغ بنزین و سایر فرآورده های 
نفتی با روش جت بر اساس استاندارد بین المللی ASTM D381 اندازه گیری 

می گردد. 
الزم به ذکر است، مرکز آنالیز شیمیایی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 
دارای گواهینامه آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد در زمینه تعیین 
ماهیت فرآورده های نفتی بوده و در زمینه آزمون محموله های صادراتی و 

وارداتی با ستاد قاچاق  کاال و ارز و گمرکات کل کشور همکاری می نماید.
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حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی تقوی جهادگر جانباز، مدیرعامل 
پیشین خبرگزاری ایکنا و رییس سابق ســازمان فعالیت های قرآنی 
وابسته به جهاددانشــگاهی در پی عملیات تروریستی 17 خرداد به 

مجلس شهید شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی 
تقوی جهادگر جانباز ، مدیرعامل پیشین خبرگزاری ایکنا و رییس سابق سازمان 
فعالیت های قرآنی وابسته به جهاددانشــگاهی و از اعضای دفتر نماینده مردم 
شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسالمی طی حمله تروریستی به 

مجلس به شهادت رسید. 

پیام تسلیت رییس جهاددانشگاهی در پی شهادت 
مدیرعامل سابق خبرگزاری ایکنا

در پی شــهادت حجت االسالم والمسلمین ســیدمهدی تقوی، رییس پیشین 
خبرگزاری ایکنا، سیدحمیدرضا طیبی، رییس جهاد دانشگاهی پیامی صادر کرد.

لُوا تَْبِدياًل )احزاب-23( .. َفِمْنُهْم َمْن َقَضى نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن يَْنَتِظُر َوَما بَدَّ
جهادگر جانباز و رزمنده جبهه های دفاع مقدس بــه آرزوی دیرین خویش که 

شهادت وفیض لقاءا... بود نائل آمد. 
حجت االسالم والمسلمین مرحوم سید مهدی تقوی عضو 
جهاددانشگاهی و رییس سابق سازمان فعالیت های قرآنی 

و خبرگزاری قرآنی )ایکنا(  به دیدار خدا شــتافت و همکاران و دوستان خود را 
اندوهگین و عزادار نمود.

اینجانب شهادت این جهادگر عزیز را به پیشــگاه مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( و ملت شــهید پرور ایران و همکاران جهاددانشگاهی و خاندان محترم 
و بازماندگان ایشان تبریک و تســلیت عرض می نمایم و علو درجات این شهید 

گرانقدر را از درگاه الهی مسئلت دارم.

پیــام تســلیت مدیرعامل ایکنــا در پی شــهادت 
حجت االسالم تقوی

حمید صابر فرزام طی پیامی شهادت حجت االســالم و المسلمین سیدمهدی 
تقوی، تسلیت گفت.

باسمه تعالی
انا هلل و انا الیه راجعون

شهادت همسنگر و همکار جهادی حجت االسالم و المسلمین سیدمهدی تقوی 
مایه غم و اندوه همه همکاران جهاد دانشگاهی و دوستان و یاران ایشان در سازمان 

فعالیت های قرآنی است.
همسنگر عزیز، جانباز و مجاهدم حجت االسالم تقوی از فعاالن عرصه فرهنگی - 
قرآنی بود که دل در گرو خدمت به انقالب و نظام اسالمی داشت و چندین سال در 
کسوت ریاست سازمان فعالیت های قرآنی و مدیریت ایکنا به مجاهدت پرداخت 

و ثمرات فعالیت او همچنان برپاست.

شهادت جهادگر جانباز جهاددانشگاهی در حمله تروریستی به مجلس

   30
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عروج آسمانی حجت االسالم والمسلمین ســیدمهدی تقوی، رییس 
سابق ســازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشــور و مدیرعامل 
سابق خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا( را در حادثه تروریستی صبح 
امروز که توسط تکفیرهای خبیث و ددمنش داعش در مجلس شورای 
اســالمی صورت پذیرفت به عموم مومنین و اصحاب رســانه تسلیت 

می گویم.
ایشان که از مجاهدت های علمی دریغ نداشت همیشه در سنگر ایمان 
و دیانت پیشــرو بود و با فداکاری و مجاهدت در راه ترویج ارزش های 

اسالمی گام بر می داشت، راهش پر رهرو باد.

بیانیه رییس فراکســیون قرآن مجلس در پی 
شهادت حجت االسالم تقوی

در پی حادثه تروریستی تهران در مجلس شورای اسالمی و حرم مطهر 
بنیانگذار کبیر انقالب و شهادت حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی 
تقوی، رییس سابق ســازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور و 
مدیرعامل سابق خبرگزاری ایکنا، حجت االسالم والمسلمین نصراهلل 
پژمانفر از سوی فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس بیانیه ای به شرح 

زیر صادر کرد:
ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اهللَّ

ِِّهْم يُْرَزُقوَن ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحَياٌء ِعْنَد َرب َِّذيَن ُقِتُلوا فِي َسِبيِل اهللَّ َواَل تَْحَسَبنَّ ال
ماه قرآن و میهمانی خداوند با طعم شیرین شهادت همراه شد. اقدامات 
ضد اسالمی و ضد انسانی عمال استکبار در حرم مطهر بنيانگذار نظام 
مقدس جمهوري اسالمي و مجلس شوراي اسالمي، جان روزه دارانی 
بی گناه را گرفت و صفحه ای دیگر بر تاریخ مظلومیت مردم شریف ایران 
افزود. با وجود اینکه تروریست ها با اقدام شوم خود خدشه ای بر مسیر 
تعالی ملت ایران وارد نکردند اما نام خود را در بی رحمی و شــقاوت بار 

دیگر در تارک تاریخ قساوت ثبت کردند.
هر چند خبر شهادت حجت االسالم والمســلمین سیدمهدی تقوی، 
رزمنده دفاع مقدس و جهاد گر قرآنی در خانه ملت، در خالل اقدامات 
کوردالن از حقیقت بی خبر، جان خانواده، جامعه قرآنی و جهادگران 
ایران را آزرد، اما فیض شهادت را نصیب فردی کرد که سال ها آن را در 

میادین جهاد جسته بود.
وی به عنوان رییس سابق سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور 
و مدیرعامل سابق خبرگزاری بین المللی قرآن)ایکنا(، سال ها پرچمدار 
فعالیت جهادی در عرصه قرآن و عتــرت بود که منجر به نتایج مبارکی 

برای جامعه قرآنی شد.
بدینوسیله شهادت این عضو جهاددانشگاهی و فعال قرآنی را به خانواده 
محترم، اعضاي جهاددانشــگاهی و جامعه دینی کشور تبریک و تسلیت 
عرض کرده و از خداوند منان علو درجات را برای ایشان و ديگر شهداي اين 

دو حادثه تروريستي مسئلت دارم.

تشییع پیکر شهید حجت االسالم تقوی 

پيكر مجاهد جانباز شهید حجت االسالم سیدمهدی تقوی، پنجشنبه 
18 خرداد، در تهران تشییع و جهت خاکسپاری به قم منتقل  شد. 

برگزاری مراســم یادبود دو جهادگر شــهید 
در حملــه تروریســتی به مجلس از ســوی 

جهاددانشگاهی

به مناسبت شهادت دوتن از اعضای خانواده بزرگ جهاددانشگاهی در 
جریان حمله تروریستی 17 خرداد به مجلس شورای اسالمی، مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی تقوی، رییس پیشین سازمان 
فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشــور مدیرعامل سابق خبرگزاری 
بین المللی قرآن و مرحوم علی توده  فالح همسر خانم مردی، جهادگر 
جهاددانشگاهی، مجلس تکریم و یادبودی از سوی جهاددانشگاهی، 

24 خردادماه در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراسم، دکتر ســیدحمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، 
معاونان و همــکاران واحدهای جهاددانشــگاهی، اعضای ســازمان 
فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور، اصحاب رسانه، خانواده معظم 
این دو شهید بزرگوار و سوگواران شهدای تروریستی حضور داشتند و  
یاد و خاطره شهدای حادثه تروریستی تهران، به ویژه دو شهید جهادگر 

جهاددانشگاهی را گرامی داشتند.
این مراسم با تالوت آیاتی از قرآن کریم توسط محمد برخورداری، آغاز شد 
و سپس گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی)ره( درباره شهیدان قرائت 
شد. همچنین سیدعلی صالحی خوانساری، ذاکر و مداح اهل بیت)ع( در این 
مراسم به ذکر مصیبت پرداخت و در ادامه آیاتی از سوره مبارکه الرحمن با 

تالوت مجتبی بیگی از دیگر قاریان حاضر در این مجلس قرائت شد.
در پایان این مراســم نیز حجت االسالم والمســلمین سیدابوالحسن 
دعوتی، کارشــناس مذهبی و پژوهشــگر قرآن، به عنوان ســخنران 
این مراســم، ضمن ابراز تسلیت به مناســبت ضربت خوردن حضرت 
امیرالمومنین)ع(، اظهار کرد: این شهیدان در ماه مبارک رمضان و با لب 
تشنه شهید شدند. ما آنها را از دست دادیم و عزادار هستیم اما برای آنها 

نوشته شده بود که به این مقام برسند.
وی ادامه داد: روزها پیش از آنکه این شهید بیاید، در عالم برزخ اعالم 
شده این شــهید می خواهد بیاید، شــهدا، صدیقین و ... به استقبال 
می آیند. مرحوم تقــوی از همکاران ما بود، هر جــا احتمال کوچکی 
می داد که می شود کاری کرد، آن را جدی می گرفت و دنبال می کرد و 
به سادگی از کنار آن نمی گذشت، به دنبال آن بود تا در لبنان شعبه ای 

از خبرگزاری ایکنا تاسیس کند.
حجت االسالم والمسلمین دعوتی گفت: ایشان بارها در معرض شهادت 
قرار گرفت، چه آن زمان که در جبهه های هشت سال دفاع مقدس حضور 
داشت و حاصل آن جانبازی بود، چه آن زمان که به لبنان سفر کردیم 
و به مرز لبنان و رژیم غاصب اسرائیل رفتیم، اما این دعوت نامه الهی در 
ماه مبارک رمضان برای ایشان و دیگر شهیدان این حادثه فرستاده شد.

وی در پایان به اشــاره به اعمال ننگین تروریســت های داعشــی 
خاطرنشــان کرد: نام داعش را نباید تنهــا آورد، باید گفت داعش 
آمریکایی! این ها حتی در مدینه منوره هم موسســه بزرگی دارند 
و تکفیری هــا در آنجا حضور دارند، این چه حکمی اســت که یک 
نفر در خیابان راه برود و به مردم عادی تیراندازی کند؟ ان شــاءاهلل 
شرشان به خودشان برگردد و قطعا خون این شهیدان گریبانشان 

را خواهد گرفت.
   31
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رییس جهاددانشــگاهی با اشاره به 
شهادت مجاهد شهید حجت االسالم 
تقوی، اظهار کرد: این نهاد، همکاری 
انقالبی را از دست داد. این اعمال ننگین 
تروریســتی باعث نمی شود مردم ما 
در کشور احساس ناامنی کنند و یا در 
اتحاد و اراده آن ها در مبارزه با استکبار، 

آمریکا و ایادی آن ها خللی وارد شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایکنا، حجت االسالم 
والمسلمین سیدمهدی تقوی رییس سابق سازمان فعالیت های قرآنی 
دانشگاهیان کشور و مدیرعامل خبرگزاری ایکنا در پی عملیات تروریستی 

مجلس شورای اسالمی به مقام رفیع شهادت نایل آمد. 
دکتر ســیدحمیدرضا طیبی ضمن ابراز تســلیت به همکاران جهادی، 
مجموعه خبرگزاری ایکنا و خانواده این شهید، اظهار کرد: من از ابتدای 
مسوولیتم در جهاد و ارتباطم با ایکنا، با شهید تقوی آشنا شدم، تا زمانی 
که در جهاد دانشــگاهی علم و صنعت مسوولیت داشــتم، ارتباطی با 
سازمان فعالیت های قرآنی و ایکنا نداشتم، اما از آن زمان که مسوولیت 
جهاددانشــگاهی را عهده دار و با ایکنا آشنا شدم، مرحوم تقوی را در این 

سازمان مشغول فعالیت دیدم.
وی افزود: ایشان فردی مومن و بااخالق بودند، اگرچه با ورودم به ساختمان 
مرکزی جهاد، ارتباط نزدیک کاری با ایشان نداشتم، اما به همان میزان که 
با وی در ارتباط بودم و در فرصت هایی که پیش می آمد و با یکدیگر مالقات 
داشتیم، وقتی در مورد مسایل کشور و جهاد صحبت می کردند، ایشان 

را فردی دلسوز و فداکار می دیدم، ایشان جانباز انقالب و خادم قرآن بود.

رییس جهاددانشگاهی تصریح کرد: در 
دوره ای که ایشان مسوولیت سازمان 
فعالیت های قرآن و خبرگزاری ایکنا 
را بر عهده داشــتند و بنده مجدد به 
جهاددانشگاهی علم و صنعت برگشتم، 
ارتباط دوستی ما همچنان برقرار بود و 
پس از آن زمانی که مجدد مسوولیت 
جهاد برای بار دوم و سوم به من واگذار 

شد، این ارتباط عمیق تر از قبل شد.
دکتر طیبی ادامه داد: مرحوم تقوی چندی پیش ابراز عالقه کردند که در 
مجلس شورای اسالمی مشغول فعالیت باشند و بنده نیز موافقت کردم. در 

این مدت هم ارتباط نزدیکشان با جهاد برقرار بود.
وی در پاسخ به این پرسش که شــهید تقوی چه ماموریتی در مجلس 
شورای اســالمی داشتند، گفت: مجلس شورای اســالمی طبق قوانین 
می تواند از برخی سازمان ها درخواست کند که افرادی را برای همکاری با 
مجلس مامور کنند، برخی نمایندگان تمایل داشتند با جهاددانشگاهی 
در ارتباط باشند و پس از آن درخواســت خود را با ما در میان گذاشتند 
و مرحوم تقوی نیز که خودشــان تمایل داشــتند به عنــوان نماینده 

جهاددانشگاهی در مجلس حضور یابند، به آنجا رفتند.
رییس جهاددانشگاهی عنوان کرد: اگر چه ایشان به فیض شهادت رسیدند و 
جهاددانشگاهی، همکاری خوب و انقالبی را از دست داد، اما آنچه که اهمیت 
دارد این است که این اعمال ننگین تروریستی باعث نمی شود مردم ما در 
کشور احساس ناامنی کنند و یا در اتحاد و اراده آن ها در مبارزه با استکبار، 
آمریکا و ایادی آن ها خللی وارد شود و ان شــاءاهلل هرچه زودتر شر آن ها و 

ایادی پلیدشان همچون تکفیری ها، از جهان اسالم کنده خواهد شد.

جهاددانشگاهی در پی حمالت تروریسی به مجلس و حرم مطهر 
امام خمینی)ره( بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، متن بیانیه به شرح زیر است:
ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اهللَّ

اَر َوالُْمَنافِِقيَن َواْغُلْظ َعلَْيِهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس  َُّها النَِّبيُّ َجاِهِد الُْكفَّ يَا أَي
الَْمِصيُر»توبه آیه ی 73«

مزدوران اســتکبار و جالدان نامســلمان، امروز در تهــران جمعی از 
روزه داران ضیافت الهــی از جمله جهادگر جانباز جهاددانشــگاهی 
حجت االسالم والمسلمین ســید مهدی تقوی رییس پیشین سازمان 
فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشــور و مدیرعامل سابق خبرگزاری 
ایکنا را به رگبار گلوله بسته و مظلومانه به شهادت رساندند. این اقدام 

تروریستی و ناجوانمردانه که در ادامه ی خباثت های دشمنان اسالم با 
ملت رشید ایران اسالمی صورت گرفت نشان از استیصال آنان و ضربات 
کاری اقدامات ضد تروریستی جمهوری اسالمی ایران به ستون فقرات 

این پدیده ی شوم در منطقه دارد.
نهاد انقالبی جهاددانشگاهی با محکومیت حمالت امروز مجلس شورای 
اسالمی و حرم مطهر امام خمینی )ره( شهادت جمعی از هموطنان را 
به پیشــگاه مقدس حضرت ولی عصر)عج( رهبر معظم انقالب و ملت 
شهید پرور ایران تبریک و تسلیت گفته و از خداوند متعال شفای کامل 

مجروحان را مسألت می نماید.
بی شک اهتمام جدی مســووالن امنیتی و انتظامی که به فضل الهی 
تاکنون با صالبت توطئه های متعددی را خنثی نموده اند بر پیگیری و 

انهدام تروریست های نفوذ کرده به کشور مورد انتظار است.

اعمال ننگین تروریست ها، خللی در اراده مردم ایجاد نمی کند/ جهاد، 
عضوی انقالبی را از دست داد 

بیانیه جهاددانشگاهی در محکومیت حمالت تروریستی به مجلس تهران و 
حرم مطهر امام خمینی)ره(

دکتر سیدحمیدرضا طیبی:
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امیر دریادار شــهرام ایرانی معاون 
تربیــت و آموزش نیــروی دریایی 
راهبردی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران گفت: نیــروی دریایی آماده 
همکاری با جهاددانشگاهی زنجان 
در حوزه های پژوهشــی، فرهنگی، 

آموزشی و فناوری اطالعات است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی زنجان، امیر دریادار شــهرام 
ایرانی، 8 خردادماه در نشست با رییس و معاونان جهاددانشگاهی استان 
گفت: می توانیم در زمینه های مختلفــی از جمله حوزه فناوری اطالعات 
با جهاددانشگاهی استان زنجان تعامل داشته باشیم و در دیگر حوزه ها از 
جمله پژوهشی، فرهنگی و آموزشی نیز با همکاری جهاددانشگاهی ورود 

پیدا کنیم.
این مسوول با اشاره به سیستم ویدئو کنفرانس بومی سازی شده به عنوان 
دستاورد جهاددانشگاهی اســتان زنجان، خاطرنشان کرد: استفاده از این 
ویدئو کنفرانس های بومی از خواسته های نیروی دریایی است؛زیرا عالوه  بر 
اینکه ساخت ایران است، از امنیت باالیی نیز برخوردار بوده و می توان از آن  

در نیروی دریایی استفاده کرد.
وی افزود: یکی از معضالتی که در ماموریت های نیروی دریایی وجود دارد 
عدم امکان استفاده از سبزیجات و لبنیات بعد از یک دوره زمانی است، زیرا 
ماندگاری این مواد غذایی کم است، از طرفی به دنبال غذاهای کم حجم با 

انرژی باال هستیم که امیدواریم بتوانیم 
با همکاری جهاددانشــگاهی که توان 
باالیی در صنایــع غذایی به خصوص 
صنایع غذایی ســالم دارد، برای حفظ 
سالمت پرسنل اقداماتی را انجام دهیم.
معاون تربیت و آموزش نیروی دریایی 
راهبردی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران، یادآور شــد: طــی بازدیدی که 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران از دانشــگاه اراک 
داشت، این دانشگاه در حوزه خشک و فریز کردن سبزیجات دارای توانایی 
باالیی اســت که می توان با استفاده از دانش آنان، ســبزیجات را به مدت 

بیشتری نگه داری کرد.
دریادار ایرانی با بیــان اینکه امروز باید در همــه حوزه ها گام های موثری 
برداشته شــود، گفت: در نقصان هایی که وجود دارد باید امروز کارهایی را 
انجام دهیم؛ چرا که مشکالت بسیار عمیق است و جهاددانشگاهی می تواند 
در این زمینه کارهای بزرگ جهادی بکند و اگر امروز در اصالح امور سریعا 

اقدام نکنیم ظرفیت و پتانسیل هایمان را از دست خواهیم داد.
وی افزود: نیروی دریایی هشــت مرکز آموزشی و سه شرکت دانش بنیان 
دارد که می تواند با بخش های مرتبط جهاددانشگاهی ارتباط برقرار کند. 
همچنین نیروی دریایی ارتش این امکان را دارد که در بحث انرژی پاک با 
جهاددانشگاهی همکاری کند؛ چرا که در این مناطق در فصل تابستان امواج 

اقیانوسی و بادهای موسمی وجود دارد که مستعد ایجاد انرژی پاک است.

آمادگی نیروی دریایی برای همکاری با جهاددانشگاهی 

جهاددانشگاهی می تواند در حوزه های اقتصادی و فرهنگی اثر گذار باشد

معاون تربیت و آموزش نیروی دریایی راهبردی ارتش اعالم کرد:

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، 
گفت: امروز مهم ترین مشکل جامعه ما 
در عرصه اقتصادی و فرهنگی است و 
جهاددانشگاهی با فعالیت هایی که در 
این حوزه دارد می تواند موثر و اثرگذار 

باشد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
آذربایجان شرقی، حجت االسالم والمسلمین 

سیدمحمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز، در 
دیدار با جمعی از جهادگران دانشگاهی استان، ضمن ابراز خوشحالی از دیدار 
با جهادگران با اشاره به مشکالت موجود در جامعه اظهار کرد: دشمنان انقالب 
و نظام جمهوری اســالمی اگر چه تهدیداتی را به شکل نظامی نسبت به ما 
دارند، اما با توجه به تجربه ای که در طول جنگ 8ساله دفاع مقدس دارند از 
برخورد سخت افزاری و سخت با نظام پرهیز کرده و جرات نمی کنند از این 
طریق با نظام جمهوری اسالمی برخورد نمایند، لذا از طریق جنگ نرم به سراغ 

ما آمده اند.
وی ادامه داد: در جنگ سخت دشمن مقابل 
شما مشخص اســت و مقابله با آن آسان 
است اما در جنگ نرم بدون سروصدا تمام 
اقشار مردم خانواده ها و جوانان در معرض 
تهدیدات جنگ نرم دشمن قرار دارند؛ لذا 
باید مســووالن و متولیان فرهنگی دقت 

بیشتری در این عرصه ها داشته باشند.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه گــزارش 
رییس جهاددانشــگاهی اســتان و فعالیت های این نهاد در استان افزود: 
جهاددانشــگاهی باید در این عرصه نیز در کنار سایر دستگاه های متولی 

فرهنگی فعال شده و نسبت به گذشته بیشتر تالش نماید.
حجت االسالم آل هاشم، در پایان اظهار کرد: جهاددانشگاهی در کنار سایر 
فعالیت های ارزشمندی که در حوزه های مختلف فرهنگی، علمی، رسانه ای 
و غیره دارد می تواند در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز فعال شــده و اقدامات 

موثری داشته باشد.
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دکتر سیدحمیدرضا 
رییــس  طیبــی 
و  دانشگاهی  جهاد 
مهندس سیدمهدی 
صادقی یکم خرداد 
ماه با یکدیگر دیدار 

نمودند. 

بــه گــزارش روابــط 
عمومی جهاددانشگاهی 
واحد استان قم، دیدار 
مهندس ســیدمهدی 

صادقی استاندار قم و دکتر 
ســید حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشــگاهی و مدیران این نهاد و 
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی انجام شد.

استاندار قم: 
جهاددانشگاهی از نهادهای انقالبی ارزشمند 

و پرثمر است 

اســتاندار قم در این دیدار گفت: جهاددانشــگاهی از نهادهای بسیار 
فعال اســتان قم و کشــور در عرصه های علمی، فرهنگی، آموزشی و 

خدمت رسانی است.
وی افزود: این نهاد در اســتان قم با نیروی اندک و بهره وری باال نمونه 
دستگاهی می باشد که با کیفیت باال، کارآمد و پیگیر و جهادی اقدامات 

بسیار ارزشمندی را دنبال کرده است.
استاندار قم بیان کرد: فعالیت های جهاددانشگاهی استان در زمینه های 
مختلف قابل اعتنا و چشمگیر است که باید این فعالیت ها هر روز افزایش 

یافته و استان نیز آمادگی حمایت از این فعالیت ها را دارد.
صادقی تصریح کرد: امیدواریم با گشایش های خوبی که در آینده کشور 
شاهد خواهیم بود به روند رو به رشد خود و حمایت از نهادهایی چون 

جهاددانشگاهی واحد استان قم اقدام کنیم.
وی در پایان سخنان خود جهاددانشــگاهی را از نهادهای باکیفیت و 
پرثمری دانست که با نیروی کم اما کارآمد فعالیت های گسترده ای را 

در استان رقم زده است.

دکتر سیدحمیدرضا طیبی:
جهاددانشگاهی به دنبال ایجاد فضای جدید 
برای ماموریت  های مهم توسعه فناوری است 

در ادامه این دیدار، دکتر سیدحمیدرضا طیبی گفت: جهاددانشگاهی 
از بنای تاسیس خود به دنبال رفع چالش های مهم کشور در عرصه های 

علمی، فرهنگی، دانشی و... بوده است.

وی با اشــاره به تاکید 
مقام معظم رهبری در 
خصوص مسوولیت های 
دســتگاه های مختلف 
در راســتای رشــد و 
توسعه کشــور، افزود: 
هی  نشــگا ا د د جها
نیز بــه دنبــال ایجاد 
فضــای جدیــد برای 
ماموریت  های مهم در 
عرصه توســعه فناوری 
و رشد کشور بوده است.

رییس جهاددانشگاهی بیان 
کرد: در برنامه ششم توســعه این نهاد به دنبال توانمند کردن مراکز 
مختلف اســتان ها برای انجام یک یا دو فعالیت چشــمگیر و شاخص 
هســتیم که در این زمینه می توانند کمک جدی به توسعه استان قم 

و کشور کنند.
وی با بیان این که مدیریت فناوری به دلیل شیوه انتقال دانش های نوین 
بیشترین مشکل در بخش توانمندسازی واحدهاست، گفت: می توان به 
جای در اختیار قرار دادن بازار کشور به خارجی ها، این کشورها به شکل 
محدود وارد بازار کرد تا فناوری نوین و کارآمد آن ها در بخش های مورد 

نیاز در قالب برندی وارد کشور شود.
دکتر طیبی اظهارکرد: جهاددانشگاهی قم در عرصه درمان ناباروری 
فعالیت های خوبی انجام داده است که امیدواریم در آینده به توسعه و 
رشد خود ادامه دهد و مدیران عالی استان نیز به حمایت از این فعالیت ها 

بپردازند.
وی افزود: از سوی دیگر در دوره جدید بنا داریم یک یا دو حوزه جدی 
و قوی را در استان فعال کنیم که این دو حوزه با توجه به پتانسیل های 
گسترده جهاددانشگاهی، می تواند توان استان را در عرصه های شاخص 

ارتقای چشمگیری دهد.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به توانمندی های این نهاد در زمینه های 
گوناگون گفت: امروز جهاددانشــگاهی در عرصه خدمات پزشــکی، 
آزمایشگاهی، سلول درمانی، درمان سرطان، گیاهان دارویی، صنایع 
دریایی، نفت گاز و صنایع مخابراتی و... گام های بســیار ارزشمندی را 
برداشته است که امیدواریم در آینده این توســعه را در استان قم در 

بخش هایی که بیشترین نیاز استان را تشکیل می دهد شاهد باشیم.
دکتر طیبی عنوان کرد: به نظر می  رســد این شکل صرف بودجه های 
پژوهشی در کشور ناقص است و این پژوهش ها باید به شکل ماموریت 
محور تقسیم شود و نتیجه نیز به خوبی استحصال شود تا این نتایج در 

کنار هم به یک نتیجه واحد برسد.
وی در پایان گفت: زمان آزمون و خطا وجود ندارد و نباید صبر کرد که 
نسل جوان کشور، پیر شود تا به نتیجه برسیم بلکه اقتصاد مقاومتی به 

دنبال استحصال نتایج قوی و درست و سریع است.

استاندار قم و رییس جهاددانشگاهی با یکدیگر دیدار کردند
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دبیر هیأت امنای جهاددانشگاهی، 
11 مصوبه یکصد و چهل و دومین 
نشست هیأت امنای این نهاد را 

تشریح کرد.

دکتر محمدرضا پورعابدی در گفت و گو 
با روابط عمومی جهاددانشگاهی، گفت: 
یکصد و چهل و دومین جلســه هیأت 
امنای این نهاد با حضور دکتر حمیدرضا 

طیبی رییس جهاددانشگاهی، حجت االســالم والمسلمین محمدیان 
رییس دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه های کشور، دکتر بهزاد قره 
یاضی به نمایندگی 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 عبدالحســین شاهوردی، 
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو و دکتر محسن قرنفلی اعضای هیأت 

امنای جهاددانشگاهی در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد.

وی با اشاره به این که این جلسه دارای 
11 مصوبه بود، بیان کرد: مصوبات این 
جلسه شامل »موافقت با دستورالعمل 
پرداخت حق الزحمه مبتنی بر عملکرد 
پزشکان، متخصصان و کارکنان مرتبط 
با امور خدمات تشخیص و درمانی حوزه 
پزشکی جهاددانشگاهی«، »تصویب 
آیین نامه اعطای تسهیالت آموزشی 
جهاددانشگاهی«، »تصویب اساسنامه 
مرکز رشد فناوری های نوین سالمت سازمان جهاددانشگاهی خوزستان«، 
»تصویب مــاده واحده کلیات بودجه ســال 1396 جهاددانشــگاهی«، 
»تصویب اساســنامه صندوق پس انداز، صندوق ذخیره سنوات و پاداش 
پایان خدمت اعضای جهاددانشگاهی« و موافقت با تبدیل حکم سرپرست 
2 پژوهشکده »توسعه و صنایع شیمیایی ایران«،»توسعه و برنامه ریزی 
سازمان جهاددانشگاهی اســتان آذربایجان شرقی« و 2 مرکز »اطالعات 

علمی« و »امام، والیت فقیه و انقالب اسالمی« می شود.

مراســم تقدیر از مدیران گروه های 
تخصصی معاونت پژوهشی و مدیرکل 
امــور مجلس جهاددانشــگاهی و 
معارفه مدیر کل جدید، 1 خردادماه 
با حضور رییس، معاونان و مسووالن 

جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، 
مراســم تقدیر از دکتر ایرج فیضی مدیر 
گــروه تخصصی علــوم انســانی و هنر، 
مهندس میرزگر مدیر گــروه تخصصی 
فنی-مهندســی، دکتــر طباطبایــی 

مدیرگروه تخصصی علوم پایه و دکتر جاوید مدیر گروه تخصصی پزشکی 
معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی به همراه تقدیر از دکتر حیدری مدیر 
ســابق و معارفه فقیه زاده مدیرکل جدید امور مجلــس این نهاد برگزار 

گردید.
دکتر طیبی در این مراسم با اشاره به نیازهای جامعه اظهار کرد: ضرورت های 

جامعه ی ما بیشتر توسعه اقتصاد و اشتغال 
به ویژه توســعه ی اقتصــاد دانش بنیان 
اســت و اگر تا افق 1404 کار جدی ای در 
ایــن حوزه ها صورت نگیرد کشــور دچار 

بحران های شدیدی خواهد شد.
وی افزود: خوشــبختانه جهاددانشگاهی 
زمینه هــای کاری خــود را مطابــق با 
همین نیازها انتخاب کرده اســت. یکی از 
برنامه های این نهاد توســعه فعالیت های 
شــاخص می باشــد و تمام واحدها برای 
برون سازی و فرهنگ سازی باید فعالیت 

شاخص داشته باشند.
دکتر طیبی بیان کرد: باور جامعه و مسووالن نیز این است که این کار را 
هم خودمان می توانیم انجام دهیم و هم می توانیم از دیگران یادگرفته و 
از خارج به داخل انتقال دهیم. این موضوع باعث شد موضوع بازنگری در 
ساختار معاونت پژوهش و فناوری این نهاد ضروری شود و برای سرعت 
دادن به انجام کارهای پژوهشی و فناورانه این نهاد تغییراتی صورت بگیرد.  

مصوبات یکصد و چهل و دومین جلسه هیأت امنای جهاددانشگاهی 
تشریح شد

مدیران گروه های تخصصی معاونت پژوهشی و مدیرکل امور 
مجلس جهاددانشگاهی تقدیر شدند

با حضور دکتر طیبی؛

از سوی دکتر پورعابدی؛
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جهادگران جهاددانشــگاهی همگام با دانشــگاهیان کشور با  عمـــومــی
آرمان های انقالب اسالمی، امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری 

تجدید میثاق کردند.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، در آستانه فرار رسیدن بیست 
و هشتمین سالگرد ارتحال امام خمینی)ره(، جهادگران جهاددانشگاهی 
9 خردادماه همگام با سایر دانشگاهیان کشــور، با حضور در حرم مطهر با 

آرمان های ایشان تجدید میثاق کردند. 
دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی به همراه معاونان و سایر 

مسووالن این نهاد در این مراسم حضور داشتند.
در این مراســم جهادگران جهاد دانشگاهی و دانشــگاهیان با قرائت 
میثاق نامه ای با آرمان های حضرت امام خمینــی )ره( و مقام معظم 

رهبری تجدید میثاق کردند.

رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
با اشــاره به دغدغه های مقام معظم 
رهبری در حوزه آسیب های اجتماعی 
گفت: مقابله با آسیب های اجتماعی به 
عنوان اولویت در دستور کار این نهاد 

قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی 
خراســان جنوبی، جالل الدیــن صادقی، 10 

خردادماه در نشستی که با حضور روسای اداره مشارکت و مشاوره معاونت 
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان در محل جهاددانشگاهی برگزار شد، 
گفت: این نهاد از بنای تاسیس خود به دنبال رفع چالش های مهم کشور در 

عرصه های علمی، فرهنگی، دانشی و... بوده است.
وی بیان کرد: جهاددانشــگاهی عالوه بر اینکه یکــی از نهادهای برتر در 
زمینه سلول های بنیادی، درمان ناباروری و تکنولوژی های پیشرفته است، 
با داشتن پژوهشکده ها و پژوهشــگاه ها از جمله پژوهشگاه علوم انسانی، 

اقدامات ارزشمندی در حوزه آسیب های اجتماعی انجام داده است.
رییس جهاددانشگاهی خراســان جنوبی افزود: جهاددانشگاهی بهترین 
و موفق ترین نمونه نهادهای غیردولتی است که با کمترین بهره مندی از 

اعتبارات دولتی توانسته افتخارات ملی و بین المللی بسیاری کسب کند.
وی با بیان اینکه جوان امروز خواسته های جدید دارد که نیازمند بازنگری 
در تمام مراحل زندگی اســت، عنوان کرد: جهاددانشگاهی در این زمینه 
به عنوان دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی معرفی شده و نیازسنجی 

پژوهشــی و تدوین اولویت های تحقیقاتی، 
شناخت و اســتفاده از ظرفیت های انسانی 
خراسان جنوبی، آســیب شناسی روش ها 
و تدابیر پیشــین در مقابله با آســیب های 
اجتماعی در دســتور کار این دبیرخانه به 

عنوان اولویت اول قرار گرفته است.

 رییس اداره مشــارکت معاونت
 اجتماعی فرماندهی انتظامی استان:

جهاددانشگاهی پل ارتباطی بین محیط  علمی 
و بازار کار است

ملک آبادی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی پل ارتباطی 
بین محیط  علمی و بازار کار است، گفت: این نهاد پلی مستحکم برای ارایه 

خدمات علمی و فنی در تمامی زمینه ها به جامعه است.
وی با اشاره به اینکه با 30 ســال مبارزه نیروی انتظامی، بیشتر زندانیان 
و درگیری ها و قتل ها به دلیل موادمخدر اســت، ادامــه داد: کار معاونت 
اجتماعی نیروی انتظامی پیشــگیری و آگاه سازی است که مشارکت در 

آموزش از مهدها تا مساجد را برای این پیشگیری انجام داده است.
رییس اداره مشارکت معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی 
اظهارکرد: عدم آگاهی مردم بیشــترین ضربه را به آنها می زند، بنابراین 

نیروی انتظامی برای باال بردن سطح آگاهی مردم تالش زیادی می کند.
گفتنی اســت، در پایان دوطرف موافقت نمودند تفاهــم نامه همکاری 

مشترک تنظیم و به امضا مسووالن ارشد دو سازمان برسد.

جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان های امام خمینی)ره( 
تجدید میثاق کردند

آمادگی این نهاد در عرصه علمی مبارزه با آسیب های اجتماعی 

رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی:
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 عمـــومــی

رییس جهاددانشگاهی با واجب و 
ضروری دانســتن پاسخ مقتدرانه 
جمهوری اسالمی ایران به تحرکات 
نابخردانه دشمنان جمهوری اسالمی 
جهت ایجاد عدم امنیت در ایران، 
مراتب حمایت جهاددانشــگاهی 
را از حملــه موشــکی ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمی به مقر 
تروریســت های داعشی در شهر 

دیرالزور سوریه اعالم کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
به نقل از ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی 
قدرت موشکی ایران را نتیجه باور به توان 
ملی در تولید پیشرفته ترین فناوری های 
مورد نیاز صنایع دفاعی کشور بیان کرد و 
افزود: اگر همین باور به توان ملی در حوزه 
اقتصادی و توسعه صنعتی کشور اتفاق 
بیافتد، قادر به تولید اغلب فناوری های 
مورد نیاز توســعه صنعتی و رسیدن به 

اقتدار اقتصادی هستیم.

در نشستی که با حضور رییس و معاونان جهاددانشگاهی قم 
و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار شد، بر لزوم 

گسترش همکاری های مشترک تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی قم، دکتر محمد حیدری، 
سرپرست جهاددانشگاهی این واحد در دیدار با مدیرکل آموزش فنی 
و حرفه ای اســتان ضمن تأکید بر لزوم حرکت آموزشــی این نهاد به 
سمت برگزاری دوره های تخصصی و تخصصی پیشرفته گفت: این نهاد 
آمادگی دارد که از تمام ظرفیت های خود با همکاری اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای قم جهت خدمت رســانی به شهروندان استان و حتی 

استان های همجوار استفاده نماید.
دکتر حیدری افــزود: باتوجه به لزوم مهارت آمــوزی نیروهای جوان 
و آماده بــه کار در شــرایط کنونی کشــور و نیز ظرفیــت تجربیات 
جهاددانشــگاهی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، لزوم همکاری 
این دو مجموعه جهت خدمت رسانی به جوانان بیش از پیش احساس 

می شود.
سرپرست جهاددانشگاهی قم تأکید کرد: این نهاد انقالبی آمادگی دارد 
با عقد تفاهم نامه های همکاری زمینه را برای رســیدن به این مهم در 

استان قم مهیا سازد.

در ادامه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان قم، گفت: با شناختی 
که از مجموعه جهاددانشگاهی قم دارم، نیروهای این نهاد با اینکه از نظر 
تعداد کم هستند اما از لحاظ توانمندی بسیار غنی می باشند که همین 
توسعه چند سال اخیر این نهاد انقالبی در استان، گواه این مسأله است.
احمد عطارنیا اظهار داشــت: قم از معدود اســتان هایی است که اکثر 
جمعیت شهرنشین آن در مرکز استان مســتقر هستند و نیاز به ارایه 

آموزش های تخصصی و مهارت محور در آن بسیار احساس می شود.
وی با بیان اینکه مدرک دوره های آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای در 
160 کشور دنیا معتبر است، افزود: در حال حاضر آموزش های این اداره 
کل در بیش از 100 کارگاه آموزشی در سطح استان قم به متقاضیان 

ارایه می گردد.
عطارنیا ضمن اعــالم آمادگی اداره کل آموزش فنــی و حرفه ای برای 
همکاری در تمام دوره های آموزشی با جهاددانشگاهی ابراز امیدواری 
کرد: با گسترش همکاری های مشترک زمینه برای افزایش سطح علمی 

دوره های آموزشی فراهم گردد.
در پایان این نشست که با حضور معاونان و مدیران جهاددانشگاهی و 
اداره کل فنی و حرفه ای استان قم برگزار شد، مقرر گردید که دو طرف 
شرایط الزم را جهت گســترش همکاری های مشترک در قالب تفاهم 

نامه فراهم آورند.

قدرت موشکی ایران نتیجه باور به توان ملی است

جهاددانشگاهی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای قم بر گسترش 
همکاری مشترک تأکید کردند

در نشستی: 

دکتر طیبی:
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 عمـــومــی

مراسم تکریم رامز نصیری 
صالح رییس سابق و معارفه 
مهران اوچی سرپرســت 
جهاددانشــگاهی  جدید 
واحد استان اردبیل با حضور 
معاون هماهنگــی و امور 
مجلس جهاددانشــگاهی و 
دکتر نصیری معاون سیاسی 
امنیتی اســتاندار اردبیل 

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل، مراسم تکریم و معارفه 
رییس سابق و سرپرست این واحد 18 خرداد ماه برگزار شد.

دکتر شریفی زاده:
حضــور جــدی جهاددانشــگاهی در حوزه 
فرهنگی در دانشگاه ها / تعریف دو پروژه تولید 

اسانس و نشاسته در واحد اردبیل

دکتر احمد شــریفی زاده در این مراســم با بیان اینکــه ماموریت های 
جهاددانشــگاهی در ســه حوزه پژوهش و فنــاوری، آمــوزش با نگاه 
توانمندسازی و اشتغال و فرهنگ خدمات مختلفی ارایه می دهد، گفت: 
فعالیت مرکز افکارسنجی ایسپا نیز دقیق و به دور از مسایل سیاسی است 
و در دوره های اخیر انتخابات نیز تطبیق بسیار باال با درصد خطای بسیار 

کم داشته است.
وی با بیان اینکه اولین خبرگزاری تخصصی و خصوصی به نام ایسنا توسط 
جهاددانشگاهی ایجاد شد، افزود: این کار باعث ایجاد فرصت برای حضور 

سایرین در کشور شد.
دکتر شــریفی زاده با بیان اینکه جهاددانشــگاهی در حوزه فرهنگی در 
دانشگاه ها حضور جدی داشــته و فعالیت های بسیاری انجام داده است، 
تصریح کرد: در حوزه پژوهش نیز مشــکالت کشور را که به قفلی تشبیه 

می شود، با کلید همت و حضور جوانان با اراده و کارآمد باز می کنیم.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی با بیان اینکه در حوزه صنایع 
مختلف شیمیایی، نفت و غیره کارهای بزرگ و عظیمی با پشتوانه تالشگران 
جهاددانشگاهی انجام شده است، ادامه داد: این فرصت و امکان برای این نهاد 

فراهم است تا در حوزه اشتغال فارغ التحصیالن قوی ظاهر شود.
وی به توانمندسازی فارغ التحصیالت دانشگاه ها با آموزش های تخصصی 
در جهاددانشــگاهی تاکید کرد و گفــت: در بحــث کارورزی نیز برای 

جهاددانشگاهی استان فرصتی مهیا خواهد شد.
دکتر شــریفی زاده با بیان اینکه دو پروژه مهم تولید اسانس و نشاسته به 
همت جهاددانشگاهی واحد اســتان اردبیل کلید زده خواهد شد، افزود: 
با توجه به اینکه اســانس دارای ارزش افزوده باال بــوده و اردبیل یکی از 
قطب های تولید گیاهان دارویی است، این پروژه در اردبیل انجام خواهد 

شد.

معاون هماهنگــی و امور مجلس 
جهاددانشگاهی با بیان اینکه این 
نهاد سعی کرده است در خدمت 
نیازهای کشــور پلی میان بخش 
اجرایی، دانشگاه و صنعت باشد، 
افزود: اگر این سه بخش باهم بوده 
و پیوستگی داشــته باشند، نقش 
ویژه ای در توسعه کشور خواهند 

داشت.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
جهاددانشــگاهی در برخی استان ها 
دبیرخانه اتاق فکر ایجاد کرده است، گفت: آماده ایم این دبیرخانه را در واحد 

استان اردبیل نیز ایجاد کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل:
دانشــگاه ها از تحقیقــات و پژوهش هــای 

جهاددانشگاهی استقبال کنند

در ادامه ناصر نصیری گفت: جهاددانشــگاهی در سطح کشور یک نهاد 
عمومی غیردولتی است که با حکم و دستور امام راحل)ره( تاسیس شده 
و در این مدت فعالیت های چشــمگیری در سطح کشور داشته است که 
امید می رود تاثیرات فعالیت های آن روز به روز در ســطح کشور و استان 

موثرتر شود.
وی با بیان اینکه در ســطح اســتان انتظار داریم رابطه این واحد بیش از 
گذشته با مراکز دانشگاهی، صنعتی و خدماتی گسترش یابد، افزود: با توجه 
به اینکه مقام معظم رهبری در سال های اخیر تاکیداتی در بحث اقتصاد 
مقاومتی داشتند و امسال نیز بحث تولید و اشتغال را پر رنگ تر کرده اند، 
جهاددانشگاهی در این زمینه تحقیقات و پژوهش های موثری داشته باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل با بیان اینکه وجود 
مرکز درمان ناباروری در حوزه پزشکی برای استان اردبیل بسیار ارزشمند 
اســت، تصریح کرد: امکان مانور، حرکت و پژوهش جهاددانشگاهی در 

حوزه های مختلف مطلوب است. 
نصیری با بیان اینکه دانشگاه ها از تحقیقات و پژوهش های جهاددانشگاهی 
استقبال کنند، افزود: بارور شدن 700 زوج در استان کار بسیار ارزشمند 
و تجربه موفقی است که باید با فعالیت های بیشتر بهره وری مرکز باالتر از 

وضعیت فعلی باشد. 
وی با بیان اینکه حوزه فعالیت جهاددانشگاهی محدود نیست، افزود: بر 
اساس نیاز و شرایط استان، انتظار داریم در مواردی که جهاددانشگاهی 

می تواند در توسعه و رشد استان موثر واقع شود، ورود پیدا کند. 
در ادامه رییس سابق جهاددانشگاهی اردبیل با بیان اینکه جهاددانشگاهی 
در جهت آموزش، پژوهش و فرهنگ ورود پیدا کرده و بر حسب نیاز بومی 
اســتان ها برای فعالیت های خود جهت گیری می کنــد، افزود: در طول 
سال های گذشته در زمینه موضوعات پزشکی، کشاورزی و فنی و مهندسی 

فعالیت های چشمگیری در استان انجام شد. 

مراسم معارفه سرپرست جدید جهاددانشگاهی اردبیل برگزار شد
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سرپرست جهاددانشگاهی واحد 
استان قم 18 خرداد ماه با حضور 
در حرم مطهــر حضرت فاطمه 
معصومه)س( با آیت اهلل سعیدی 
تولیت حرم کریمه اهل بیت)س( 

دیدار و گفت وگو کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشــگاهی واحد استان قم، 
دکتر محمد حیدری سرپرست این 

واحــد در دیدار با آیت اهلل ســید محمد 
سعیدی امام جمعه قم که در سالن محراب شبستان امام خمینی)ره( انجام 
شد، گفت: جهاددانشگاهی امروزه به عنوان نمادی از حرکت علمی انقالبی 
کشور می باشــد که با توان داخلی جوانان دانشگاهی و مومن و متعهد به 
دنبال پرکردن خالهای جدی کشــور در عرصه  های مختلف پا به عرصه 

گذاشته است.
دکتر حیدری با بیان اینکه جهاددانشــگاهی به عنوان یک نهاد انقالبی در 
راستای تحقق انقالب فرهنگی برای ایجاد واسطه ای میان اقتصاد، تجارت و 
علم تشکیل شده است، اظهار کرد:  این مجموعه هر ساله دستاوردهای مطلوبی 
را در عرصه های مختلف به خود اختصاص می دهد به همین علت رهبر انقالب 

اسالمی به عملکرد مطلوب جهاددانشگاهی اشارات مستقیم داشته اند.
وی با تاکید بر اینکه رهبر انقالب اســالمی نســبت به جهاددانشگاهی 
نگاهی ویژه دارند، اضافه کرد: نیروهای این مجموعه تا کنون با اســتفاده 
از رهنمودها و حمایت های ایشان به شیوه مطلوبی وظایف خود را دنبال 

کرده اند.
دکتر حیدری افزود:  امروز فعالیت های عظیمی در عرصه علمی، فرهنگی و 
آموزشی در جهاددانشگاهی انجام می شود که بسیاری از آن ها کشور را در 

مقابل بسیاری از آسیب ها بیمه و ایمن کرده است.
در ادامه آیت اهلل ســعیدی امــام جمعه قم و تولیت آســتان کریمه اهل 
بیت)س( به تشریح موقعیت امروز کشور به خصوص رسالت های بزرگ 
فرهنگی نهادهای علمی از جمله دانشگاه پرداخت و بر لزوم تعامل بیشتر 
نهادهای علمی و دانشگاهی با مراکز دینی و حوزوی و داشتن نگاه دقیق و 

جدی دینی در این عرصه تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه کارهای ارزشــمندی در مجموعه جهاددانشگاهی 

انجام شده است، اضافه کرد: یکی از 
آرزوهای دست نیافتنی مردم موضوع 
رفع مشکل ناباروری بود که به لطف 
جهاددانشگاهی مسیری باز شده تا 
با استفاده از راهکارهای مشروع نیاز 

طبیعی افراد را رفع کنیم.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه 
معصومه )س( افزود: افرادی که با نیت 
خالص و برای رضای خداوند متعال کار 
کنند جهادگرانی هستند که خداوند 

متعال راه ها را به آنها نشان می دهد.
وی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسالمی بر اساس جهاد استوار شده 
است، تصریح کرد: مردم در قیام خود جهادگرانه وارد شده و با جان، مال و 
آبروی خود برای رسیدن به پیروزی تالش کرده اند به همین علت خداوند 

در های نعمت را روی ملت باز کرده است.
آیت اهلل سعیدی از تاکید رهبر انقالب اســالمی نسبت به داشتن روحیه 
جهادی یاد کرد و گفت: ایشــان بارها از مدیریت جهادی تقدیر کردند، 
چرا که مدیریت جهادی کشــور را به ســمت پیشــرفت سوق می دهد؛ 
پیشرفت های کنونی در عرصه های مختلف علمی نشان می دهد که به لطف 

خداوند متعال افراد بسیاری به دغدغه های رهبری توجه دارند.
امام جمعه قم در پایان با تاکید بر اینکه دشمنان به دنبال اسارت علمی 
نیروهای انقالبی هستند، گفت: نیروهای انقالبی در حال وارد شدن به 
خطوط ممنوعه دشمن در حوزه های مختلف پژوهش و دانش هستند و 
به زودی به فتوحات مشخصی می رسند به همین علت دشمنان هراسان 

شده اند.
همچنین سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان قم با نماینده مردم قم در 

مجلس شورای اسالمی نیز دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار حجت االسالم والمسلمین ذوالنوری نیز با اشاره به خدمات 
ارزشمند جهاددانشــگاهی قم این نهاد را نهادی پیشرو در فعالیت های 
علمی، خدماتی، درمانی و... دانست که خدمات ارزشمندی را به استان و 

کشور ارایه کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مباحث مختلفی پیرامون تالش 
علمی دنیا برای پیشی گرفتن در صحنه دانش اشاره کرد و بر لزوم تقویت 

نهادهای علمی کشور تاکید کرد.

سرپرست جهاددانشگاهی قم با آیت اهلل سعیدی و نماینده 
مردم استان در مجلس دیدار کرد

نصیری صالح ادامه داد: در حوزه پزشــکی راه اندازی مرکز ناباروری، در 
حوزه آموزشــی فعالیت مراکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت و در 
حوزه فرهنگی خبرگزاری های دانشــجویان ایران)ایسنا(، بین المللی 
قرآن)ایکنا(، مرکز افکارســنجی )ایســپا( و کانون های دانشــجویی 

فعالیت های چشمگیری دارند. 
وی گفت: در بخش عمرانی نیز کلنگ ساختمان ملکی جهاد در سال 1389 
زده شده و با تالش و پیگیری همکاران در آینده نزدیک با تکمیل 15 درصد 

باقیمانده، شاهد بهره برداری کامل این مجموعه خواهیم بود.

رییس سابق جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل با بیان اینکه پذیرش بیمار 
از سال 1391 در مرکز درمان ناباروری جهاد آغاز شد، گفت: این مرکز یکی 
از مراکز معتبر شــمال غرب بوده و از متخصصان مجربی بهره مند است و 

همچنین ارتباط مستمری با پژوهشگاه رویان دارد. 
نصیری  صالح در پایان با بیان اینکه عمده فعالیت جهاددانشگاهی واحد 
استان اردبیل در حوزه پژوهش، در مرکز خدمات تخصصی مطالعات شهری 
است، گفت: در حوزه پژوهش با دفتر فنی استانداری و همچنین شرکت آب 

منطقه ای انعقاد قرارداد داشته ایم.
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دکتــر علی اکبر شمســیان بــر ضرورت 
استفاده بیشــتر دولت آینده از ظرفیت های 
جهاددانشگاهی برای توسعه کشور تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر 
علی اکبر شمســیان، اظهار کرد: جهاددانشگاهی 
از ظرفیت های بســیاری برخوردار اســت که این 
پتانســیل ها می تواند در خدمت منویات رهبری و 

دولت قرار گیرد؛ اما با وجود تمام این ظرفیت ها کمتر از آن ها استفاده می شود.
وی بــا بیان اینکــه کارایی، بهــره وری، روحیــه جهادی و گذشــت در 
جهاددانشگاهی نهادینه شده اســت، ادامه داد: تهیه اســناد باال دستی، 
کارآفرینی، حل مشکل اشتغال جوانان با هزینه بسیار کم و بهره وری باال و 
ظرفیت های علمی و فرهنگی را می توان از جمله توانایی های این نهاد نسبت 

به سایر سازمان ها دانست.
رییس جهاددانشگاهی خراسان رضوی عنوان کرد: سند اشتغال، توسعه 
کارآفرینی، صنعت، آمایش سرزمینی و بسیاری از اسناد باالدستی استان 
توسط جهاددانشگاهی تهیه شده است، زیرا این سازمان از انعطاف پذیری و 

ظرفیت باالیی برخوردار است.
دکتر شمسیان با تاکید براینکه باید به جوانان اعتماد کنیم، تصریح کرد: 
روحیه آزادگی، شور و نشاط در جوانان باعث شده که ما در جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی به جوانان اعتماد کنیم که این الگو می تواند در تمام کشور 

اجرا شود، زیرا اگر بخواهیم کشور متحول شود، 
باید به جوانان اعتماد کنیم.

وی با اعالم اینکه در خصوص اشتغال مسوولیت 
بزرگی از جانب اســتانداری خراسان رضوی به 
جهاددانشگاهی مشهد واگذار شده است، گفت: 
ما در حال تهیه بانک اطالعاتی از فارغ التحصیالن 
استان هســتیم تا اقدامات بعدی در این زمینه 

صورت پذیرد.
رییس جهاددانشگاهی خراســان رضوی با بیان اینکه اشتغال ما در بخش 
صنعت و کشاورزی اشباع شده و سیستم اجازه اشتغال بیشتر را نمی دهد، 
اضافه کرد: بیشترین اشتغال امروز در بخش خدمات و رشته های فنی است. 
اگر بین نیازها و تخصص های موجود هماهنگی وجود داشته باشد، می توان 

برای بسیاری فارغ التحصیالن شغل فراهم کرد.
دکتر علی اکبر شمسیان با اشاره به راهکار جهاددانشگاهی استان برای حل 
مشکل اشــتغال جوانان، افزود: ما در این سازمان با بررسی چگونگی امکان 
مدیریت میان نیازها و تخصص ها، اجرای پروژه های بزرگ و کوچک در شهرها 

و روستاها، به دنبال ارایه راهکار برای اشتغال فارغ التحصیالن استان هستیم.
وی یادآور شد: برای درمان مشکالت جمهوری اسالمی ایران بایستی ابتدا به 
پیشرفت میهن و سازمان خود بیاندیشیم؛ زیرا اگر آن ها توسعه یابند به دنبال 
آن وضع عمومی ما نیز بهبود خواهد یافت، اما این درحالی است که ما معموال 

ابتدا به فکر تامین منافع خود هستیم.  

رییس جمعیت هالل احمر قم 27 خرداد 
ماه در دیدار با سرپرست جهاددانشگاهی 
استان با اشاره به خدمات ارزشمند این 
واحد، جهاددانشگاهی را نهادی پیشرو 
در فعالیت های علمی، خدماتی، درمانی 
و... دانست که خدمات ارزشمندی را به 

استان و کشور ارایه کرده است.

به گزارش جهاددانشگاهی واحد استان قم، در این 
دیدار روسای دو سازمان در خصوص چگونگی استفاده از ظرفیت ها و توانایی 
دو مجموعه در راستای خدمت رسانی هرچه بیشتر به زایران و مجاوران حرم 

کریمه اهل بیت )س( به بحث و گفت گو پرداختند.
دکتر محمد گلفشان رییس جمعیت هالل احمر استان قم تصریح کرد: 
امیدوارم تا در آینده نزدیک، این همکاری ها ارتقا یافته و شــاهد توفیقات 

روز افزون دو دستگاه در خدمت رسانی به مردم شریف استان قم باشیم.
وی گفت: جهاددانشگاهی نهادی پیشرو در فعالیت های علمی، خدماتی، 
درمانی و ... است که خدمات ارزشمندی را به استان و کشور ارایه کرده است. 
در ادامه دکتر محمد حیدری سرپرست جهاددانشگاهی قم ابتدا، با اشاره 
به ظرفیت ها و اقدامات مختلف این واحد گفت: مراکز مختلف این واحد به 

شکل مستمر طرح های ناظر به نیازهای روز در 
جهت ارتقای خدمت رسانی بیشتر به استان در 
امور مختلف علمی و مهارتی را دنبال می  کنند.
وی با بیان اهمیــت فعالیت  هــای این نهاد 
انقالبی در اســتان بیان کرد: درصدد افزایش 
فعالیت هــای جهــاد در زمینــه برگــزاری 
کالس های آموزشــی، طرح هــای علمی و 
پژوهشی و... هستیم تا این تعامالت موجبات 

رشد علمی و مهارتی استان را فراهم کند.
سرپرست جهاددانشگاهی واحد قم رسالت های این نهاد در راستای رفع 
نقایص و چالش  های علمی و درمانی کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: 
امروز نیز واحد قم توان بسیار باالیی برای رفع این مشکالت در استان از خود 
بروز داده است که از جمله آنها می  توان به تالش گسترده و ثمر بخش در 

زمینه رفع مشکالت مرتبط به ناباروری اشاره کرد.
وی با بیان اینکه جمعیت هالل احمر در استان توانایی های بسیار خوبی 
در جهت ارایــه خدمات و نیازهای درمانی سرتاســر اســتان دارد و ابراز 
امیدواری کرد با همکاری و همیاری بیشتر دو دستگاه بتوانند از ظرفیت ها 
و توانایی های یکدیگر جهت خدمت رســانی به زایرین و مجاورین بارگاه 

ملکوتی کریمه اهل بیت )س( بهره مند شوند.

جهاددانشگاهی نهادی پیشرو در فعالیت های علمی، خدماتی و درمانی

ضرورت استفاده دولت آینده از ظرفیت های جهاددانشگاهی

رییس جمعیت هالل احمر استان قم بیان کرد: 

رییس جهاددانشگاهی خراسان رضوی تاکید کرد:
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جهاددانشگاهی با صدور بیانیه 
ای ضمن دعــوت مردم جهت 
حضور در راهپیمایی روز قدس 
بر این موضــوع که جمهوری 
اســالمی ایران هرگز دفاع از 
حق و عدالت را به خاطر میل 
قدرت های اســتکباری کنار 

نمی گذارد، تأکید کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشــگاهی، در بخشــی از این 

بیانیه آمده است:
پیام روشن روز جهانی قدس، بعنوان یادگار ارزشمند معمار کبیر انقالب 
اسالمی، این است که جمهوری اسالمی ایران هرگز دفاع از حق و عدالت 

را به خاطر میل قدرت های استکباری کنار نمی گذارد و همچنان 
پیشتاز این حرکت مبارک باقی خواهد ماند.

فلســطین به عنوان پاره تن جهان 
اسالم از ابتدای تشکیل دولت جعلی 
صهیونیســتی، هرگز روی آرامش 
و صلح را به خود ندیده اســت و اگر 
هــم در مقاطعی با دسیســه رژیم 
اشــغالگر قدس و امپراتوری خبری 
اش از طریق برجســته سازی سایر 
حوادث منطقه و جنگ های نیابتی 
از دید جهانیان پنهان داشته شود اما 
باز این، عظمت روز قدس است که 
گریبان صهیونیست ها را می گیرد و ترس 
از جبهه بیداری و مقاومت اسالمی در منطقه را بر آنان مستولی می سازد.

روز قدس، روز حیات اسالم است؛ روز منکوب نمودن تروریسم دولتی 
رژیم صهیونیستی است. مردم مسلمان و روزه دار ایران، هماره این روز 
را گرامی داشته و با نمایش وحدت و اقتدارشان، پیام همبستگی 

خود رابه ملت مظلوم فلسطین اعالم کرده اند.

بیانیه روز قدس جهاددانشگاهی 

با همكاري جهاددانشگاهي استان؛

کارگاه آموزشی قنات داری و 
قنات شناسی در سمنان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي سمنان، كارگاه آموزشي 
قنات داري و قنات شناسي با همكاري شركت آب منطقه اي سمنان 
و واحد استان با حضور پروفسور عبدالكريم بهنيا پدر علم قنات در 

ايران از 31 اردیبهشت ماه تا 1 خرداد ماه برگزار شد.
در روز اول این كارگاه آموزشي که در شركت آب منطقه اي سمنان 
برگزار شد، پروفسور عبدالكريم بهنيا پدر علم قنات ايران پيرامون 
مباحث قنات داري، قنات شناسي، حفظ و احياء قنات ها و تاريخچه 
و قدمت قنات در ايران و همچنين سيماي آينده و وضعيت آينده 

قنات ها در ايران سخنراني كرد.

نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان با 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، رییس واحد، معاون فرهنگی و مدیر سازمان دانشجویان واحد 8 خردادماه با حضور در اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با حجت االسالم والمسلمین ارزانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی دیدار و گفت و گو کردند.

در دیدار رییس، معاون فرهنگی و مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بر عضویت 
جهاددانشگاهی در شورای فرهنگ عمومی استان تاکید شد.

در ابتدای دیدار مرتضی تیموری رییس واحد به ارایه گزارشی کلی در مورد فعالیت های مختلف جهاددانشگاهی از جمله حوزه فرهنگی پرداخت و خواستار 
تعامل و همکاری بیشتر جهاددانشگاهی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی شد. 

حجت االسالم والمسلمین ارزانی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان هم ضمن استقبال از همکاری های مشترک در حوزه فرهنگی بین واحد 
صنعتی اصفهان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، قول مساعد داد در زمینه هایی که امکان پذیر باشد از برنامه های فرهنگی جهاددانشگاهی حمایت شود.

                      سیزدهمین جلسه هیات اجرایی  
جذب جهاددانشگاهی برگزار شد 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، سیزدهمین جلسه و نخستین 
جلسه هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی در سال جاری، 22 خرداد ماه 
به ریاست دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس این نهاد در دفتر مرکزی 

جهاددانشگاهی برگزار شد.
دکتر سید سعیدهاشــمی دبیر هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی در 
خصوص مصوبات این جلسه تصریح نمود: در این جلسه یک پرونده انتقال، 
و یک پرونده تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی آزمایشی و سه پرونده 

ورود به رسته هیات علمی پیمانی بررسی و به تصویب رسید.
همچنین هیات اجرایی جذب به ترکیب قبلی کارگروه صالحیت عمومی 
دو  نفر را اضافه نمود که به هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی 

جهت تایید نهایی پیشنهاد گردید.

اخبار کوتاه
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رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی: 

پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی 
نیازمند بازنگری در روش ها است

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، جالل الدین 
صادقی، رییس این واحد و عضو کارگروه اجتماعی، فرهنگی استان، 9 
خردادماه در اولین جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی استان در سال 
96، اظهار کرد: آسیب های اجتماعی یک روزه به وجود نیامنده اند و یک 

روزه نیز از بین نمی روند.
وی افزود: بحث دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی با دستور معاون 
سیاسی، امنیتی، اجتماعی اســتاندار خراسان جنوبی و اعالم آمادگی 

جهاددانشگاهی به واحد استان واگذار شد.
رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی ادامه داد: در راستای فعالیت های 
این دبیرخانه، در فاز اول یک جلسه هماهنگی در استانداری و با فاصله 
یک ماه جلسه دیگری در جهاددانشگاهی استان برگزار شد و در گام بعدی 
کارشناسان و محققانی از خارج و داخل استان دعوت شدند که در نهایت 
نشستی در پایان سال گذشــته با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی 
استانداری خراسان جنوبی و نمایندگان 6 سازمان دیگر برگزار و افتتاح 

رسمی دبیرخانه کلید خورد.
وی ادامه داد: در سال گذشته، یک طرح با عنوان نذر کتاب که با همکاری 
35 سازمان و نهاد با هدف ایجاد فاصله از شبکه های اجتماعی مخرب و 
میل به کتابخوانی با شعار خانه ها را کتابخانه کنیم، طراحی و اجرا کردیم.

کسب دو مقام برتر برای 
جهاددانشگاهی واحد اصفهان در 

همایش روابط عمومی های استان 
به گزارش روابط عمومــی جهاددانشــگاهی واحد اصفهان، 
دوازدهمین جشنواره روابط عمومی استان اصفهان سوم خرداد 
ماه به همــت انجمن فرهنگي روابط عمومي هاي اســتان و با 
حضور مدیران روابط عمومی های ارگان های دولتی و خصوصی 
اســتان در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشــاورزي استان 

اصفهان برگزار شد.
در این جشــنواره بــه محمدرضا آذین مدیــر روابط عمومی 
جهاددانشگاهی واحد اصفهان به عنوان برگزیده هیات داوران 
در دو بخش »انتشــارات، تبلیغات و مراســم« و »ایده های نو 
در روابط عمومی« لوح ســپاس و تندیس جشــنواره روابط 

عمومی های استان اصفهان اهدا شد.
گفتنی است، این جشنواره در بخش های ارتباطات رسانه ای، 
انتشارات، تبلیغات و مراسم، روابط عمومی الکترونیک، برنامه 
ریزی، پژوهش و افکارســنجی و ایده های نو در روابط عمومی 
عملکرد ســال گذشــته روابط عمومی ها را مورد ارزیابی قرار 

داده است.

نشست مشترك روسای جهاددانشگاهی و 
پارك علم و فناوری استان مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی استان مرکزی، نشست 
روسای پارك علم و فناوري و جهاددانشــگاهي استان مركزي 20 

خردادماه با حضور دكتر سيد جعفر نظام دوست برگزار شد.
در اين جلســه ابتدا دكتر محمد رفيعي رییس پارک علم و فناوری 
استان گزارشي را در خصوص وضعيت فعلي پارك علم و فناوري استان 
و تعداد شركت ها، واحدهاي فناورو شركت هاي دانش بنيان كه در اين 

پارك مشغول فعاليت هستند را ارایه نمود.
وي جايگاه پارك و علم و فناوري را به عنوان يك عامل اصلي در بسط و 
توسعه استان مركزي و شهرستان اراك مورد اشاره قرار داد و عالقه مندي 
خود را جهت همكاري با دانشگاه ها و مراكز علمي و جهاددانشگاهي با 
توجه به زير ساخت هاي پارك اعالم نمود و خواستار همكاري هاي بین 

جهاددانشگاهي استان مركزي و پارك علم و فناوري شد. 
در ادامه دكتر ســيد جعفر نظام دوســت ریيس جهاددانشــگاهي 
استان مركزي ضمن معرفي ظرفيت هاي جهاددانشگاهي استان در 
حوزهاي درمان و تحقيقات ناباروري، گروه هاي پژوهشي، فرهنگي، 
آموزشي و تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان و مركز 
رشــد واحدهاي فناور محالت و نيم ور بــه فعاليت هاي پارك هاي 
علم و فناوري جهاددانشگاهي در كرمانشــاه و البرز به عنوان ديگر 

ظرفيت هاي اين نهاد اشاره کرد.

گسترش همکاری های 
جهاددانشگاهی واحد صنعتی 

اصفهان و اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی استان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 
در نشستی با حضور رییس جهاددانشگاهی این واحد و رییس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بر گسترش و 
ارتقای سطح همکاری های مشترک بین دو طرف تأکید گردید.

در این جلسه که 20 خردادماه با حضور رییس، معاون پژوهشی 
واحد و رییــس و مدیران اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی اصفهان برگزار گردید، مرتضــی تیموری رییس 
جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان ضمن معرفی جامع از 
فعالیت ها و طرح های بزرگ ملی انجام شده در واحد، بخشی از 

فعالیت های در دست اجرا را تشریح نمود.
ســیدعبدالوهاب ســهل آبادی رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
نیز با بیان خرســندی از طرح های انجام شــده، بر گسترش 

همکاری های بین دو طرف تأکید کرد.
در پایان جلسه نیز، مقرر گردید مدیران میانی دو طرف فرآیند 
اجرای طرح های پژوهشی و آموزشی مشترک را بررسی نمایند.
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امضای تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشگاهی و اداره کل امور 

عشایر آذربایجان  شرقی
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی آذربایجان 
شرقی، در راســتای توســعه و فروش پکیج برق و روشنایی در 
مناطق عشایری تفاهم نامه همکاری بین سازمان جهاددانشگاهی 

آذربایجان شرقی و اداره کل امور عشایر استان امضا شد. 
جلســه امضای این تفاهم نامه با حضور دکتر محمدحســن 
آل هاشم مدیرکل امور عشایر اســتان و دکتر جعفر محسنی 
سرپرست سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی در محل 

سالن اجتماعات جهاددانشگاهی برگزار گردید. 
دکتر جعفر محســنی سرپرست ســازمان جهاددانشگاهی 
آذربایجان شرقی با اشاره به همکاری های قبلی این نهاد با اداره 

کل امورعشایر استان خواستار توسعه همکاری ها شد.
ســید محمدحســن آل هاشــم مدیــر کل امــور عشــایر 
آذربایجان شرقی، نیز در این مراســم آمادگی این اداره کل را 
جهت توسعه همکاری با جهاددانشــگاهی اعالم کرد و گفت: 
امیدواریم بتوانیم با توسعه همکاری های بین دوطرف خدمات 

مناسبی به قشر عشایر ارایه نماییم.

 انعقاد تفاهم نامه جهاددانشگاهی و ستاد 
بازسازی عتبات عالیات استان قزوین 

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی اســتان قزوین، 
جهاددانشگاهی قزوین و ستاد بازســازی عتبات عالیات استان 
به منظــور اســتفاده از ظرفیت های طرفین در راســتای جلب 
مشارکت بیشتر دانشگاهیان در ستاد اربعین و سایر مأموریت های 

ستاد عتبات عالیات تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
پوشش رســانه ای مناسب از فعالیت های ســتاد و خصوصیات 
مشــارکت در تشــکیل ســتاد خبری اربعیــن با اســتفاده از 
خبرگزاری های ایســنا و ایکنــا، اعمال تخفیف بــه میزان 40 
درصد در کلیه خدمات آموزشــی کوتاه مدت مراکز آموزشــی 
جهاد دانشگاهی برای افراد معرفی شده از سوی ستاد و اعضای 
خانواده ایشان، ایجاد زمینه برای حضور بیشتر دانشگاهیان در 
اقدامات واقفانه و خیرخواهانه، ایجاد زمینه برای حضور بیشتر 
اساتید دانشــگاه های اســتان در پیاده روی اربعین، تولید اقالم 
فرهنگی-ایرانی جهت توزیع در پیاده روی اربعین، تولید فرش 
با مشارکت خیرین جهت ایجاد اشتغال استانی و جهت اهدا به 
حرم اهل بیت)ع( و اجرای آموزش عمومی مکالمه زبان انگلیسی 
و عربی با تخفیف 70 درصدی جهت کلیه متقاضیان پیاده روی 
اربعین ازجمله تعهدات جهاد دانشگاهی در این تفاهم نامه است.

انعقاد تفاهم نامه ی همکاری بین 
جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان با 

دانشگاه صنعتی استان 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، این 
تفاهم نامه به منظور استفاده ی بهینه از ظرفیت های موجود و گسترش 
همکاری های متقابل و توسعه ی فعالیت های پژوهشی و آموزشی بین 
جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و دانشکده ی مهندسی شیمی 

دانشگاه صنعتی اصفهان تفاهم نامه ی همکاری امضا شد.
این تفاهم نامه با موضوع بهره مندی از توانمندی های بالفعل و بالقوه ی 
دو طرف درخصوص همکاری  در زمینه های پژوهشی و آموزشی در 5 

ماده تنظیم و به امضا رسید.
گفتنی است، زمینه های همکاری این تفاهم نامه که به مدت 3 سال 
اعتبار دارد، همکاری در اجرای پروژه های پژوهشی، برگزاری کارگاه 
و سمینارهای تخصصی، برگزاری همایش های ملی و بین المللی، 
پروژه یابی طرح های پژوهشــی، اســتفاده از خدمــات و فضاهای 
آزمایشــگاهی و کارگاهی، تعریف و اجرای پروژه های مشــترک تا 
مرحله ی دستیابی به دانش فنی و تجاری سازی و فراهم آوردن امکان 
همکاری نیروی انسانی متخصص دو طرف به منظور اجرای طرح های 

پژوهشی می باشد.

تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشگاهی و دانشگاه محقق 

اردبیلی منعقد شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، 
به منظور توسعه فعالیت های مشــترک، تفاهم نامه همکاری 
بین جهاددانشگاهی استان اردبیل و معاونت پژوهشی دانشگاه 

محقق اردبیلی منعقد شد.
سرپرســت این واحد با اعالم این خبر افــزود: این تفاهم نامه 
در راستای تقویت فرهنگ مشــارکت و گسترش همکاری در 
زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی از طریق تعامل پویا و 
سازنده با دانشگاه ها و مراکز علمی به ویژه دانشگاه ما در استان 

منعقد شده است.
مهران اوچی اردبیلی برگزاری کارگاه، دوره آموزشی، سمینار، 
همایش، نمایشــگاه و  نشســت های تخصصی مشــترک را 
از برنامه هــای پیش بینی شــده در این تفاهــم نامه عنوان و 
خاطرنشــان کرد: همکاری در تألیف کتاب و نشریات علمی- 
آموزشی، انجام پروژه های علمی و پژوهشی و کاربردی کردن 
دســتاوردها، هدایت و حمایت از پایان نامه های تحصیلی در 
مقاطع کارشناسی ارشد، تبادل و استفاده از تجارب یکدیگر، 
ارایه خدمات مشترک علمی، آموزشی از مفاد این تفاهم نامه 

است.
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به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، به منظور توسعه 
فعالیت های مشترک، تفاهم نامه همکاری بین این واحد و نیروی انتظامی 

استان منعقد شد.
جالل الدین صادقی با اعالم این خبر افزود: این تفاهم نامه در راســتای 
تقویت فرهنگ مشارکت و گســترش همکاری در زمینه های آموزشی، 

پژوهشی و فرهنگی با نیروی انتظامی استان منعقد شد.
رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی اجرای اقدامات مطالعاتی مورد نیاز 

نیروی انتظامی، همکاری بین دو طرف در زمینه های )علمی - پژوهشی( 
در موضوعات مرتبط با آســیب های اجتماعی و جرایم با تأکید بر کنترل 
و کاهش آن، فراهم کردن زمینه های انجام امــور مطالعاتی و تحقیقات 
کاربردی را از برنامه های پیش بینی شــده در این تفاهم نامه بیان کرد و 
افزود: فراهم کردن زمینه برگزاری جلســات مشاوره گروهی به جوانان و 
دانشجویان با موضوعات مرتبط با آسیب های اجتماعی از مفاد این تفاهم 

نامه است.

به گزارش روابــط عمومي جهاد دانشــگاهي واحد اســتان همدان، به 
منظور ايجاد و گســترش همكاري و همفكري در زمينــه فعاليت هاي 
آموزشي، پژوهشي و فرهنگی تفاهم نامه اي بين اکبر اسدی به نمایندگی 
جهاددانشگاهي همدان و دکتر اســداله نقدی به نمایندگی گروه علوم 
اجتماعی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا به مدت 2 

سال شمسي منعقد گرديد.
ارتقای سطح همکاری و تقویت پیوند بین طرفین در راستای انجام طرح های 
پژوهشی، آموزشی و فرهنگی -  اجتماعی و استفاده از ظرفیت های طرفین در 

راستای تحقق اهداف مشترک  از اهداف این تفاهم نامه است.
از مفاد این تفاهم نامه، اجرای طرح های پژوهشــی )بنیادی، کاربردی و 
توسعه ای(، انجام امور تالیف، ترجمه، نشر کتب و مقاالت علمی مشترک 
و برگزاری نشست های علمی مشترک با تاکید بر یافته های پژوهش های 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی در حوزه پژوهشی و برگزاری همایش های 
علمی مشترک و برگزاری کارگاه های آموزشی متناسب با نیاز دانشجویان 
در حوزه آموزشی و همچنین برگزاری نمایشــگاه، جشنواره و مسابقات 

علمی - دانشجویی مشترک در حوزه فرهنگی می باشد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشگاهی و اداره کل 

منابع طبیعی یزد
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان 
يزد، سازمان جهاددانشگاهي و اداره كل منابع طبيعي و 
آبخيزداري استان يزد در راستاي استفاده از ظرفيت هاي 
آموزشي، پژوهشــي و خدماتي مشــترك، تفاهم نامه 

همكاري نوشتند.
براساس اين تفاهم نامه همكاري سه ساله كه به امضای 
مهدي باصولي رييس سازمان جهادانشگاهي استان و 
محمدرضا آخوندي مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان رسيده است، دو طرف در جهت توسعه و ارتقای 
ســطح همكاري هاي آموزشي، پژوهشــي، فرهنگي، 

تجاري سازي و خدمات تخصصي تالش خواهند كرد.
انجام طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي، برگزاري دوره هاي 
آموزشــي و ســمينارهاي تخصصي، تجاري ســازي 
يافته هاي پژوهشي، ارایه خدمات تخصصي و استفاده 
از امكانات آزمايشگاهي، ترويج، فرهنگ سازي و توسعه 
كاشــت گياهان دارويي و همكاري در طرح هاي ملي و 
اســتاني گياهان دارويي، از جمله زمينه هاي همكاري 

مطرح شده در اين تفاهم نامه است.

گسترش  همکاری بین سازمان جهاددانشگاهی تهران و 
پژوهشکده چشم انداز وآینده پژوهی با امضای تفاهم نامه

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران، تفاهمنامه همکاري هاي علمي 
و آموزشي بين سازمان جهاد دانشگاهي تهران و پژوهشکده چشم انداز و آينده پژوهي 
به امضا رســيد و به موجب اين تفاهم نامه دو طرف در زمينه تربيت مديران راهبردي 
آينده، دوره آموزشي سند چشم انداز جمهوري اســالمي، دوره هاي اقتصاد مقاومتي 
تربيت مشاوران آينده مدار، مديريت و مديريت استراتژيک، مديريت دانش و ...با يکديگر 

همکاري مي کنند.
گفتنی است، پژوهشکده چشم انداز و آينده پژوهي به صورت مشترک از سوي دبيرخانه 

مجمع تشخيص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسالمي تشکيل گرديده است.

سازمان جهاددانشگاهی و بسیج علمی پژوهشی 
استان یزد تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان يزد، این سازمان و بسيج 
علمي، پژوهشي و فناوري اطالعات استان يزد در جهت استفاده بهينه و كارآمد از 

خدمات و ظرفيت هاي متقابل، تفاهم نامه همكاري مشترك امضا كردند.
موضــوع اصلي ايــن تفاهم نامه كه بــه امضاي مهــدي باصولي رييس ســازمان 
جهاددانشگاهي استان و احسان ملكي مسوول ســازمان بسيج علمي، پژوهشي و 
فناوري اطالعات استان رسيد، بهره مندي اعضا و خانواده  سازمان بسيج از دوره هاي 

آموزشي جهاددانشگاهي است.

طی تفاهم نامه ای صورت گرفت:
افزایش  همکاری بین جهاددانشگاهی و نیروی انتظامی خراسان جنوبی

تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی همدان و دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 
دانشگاه بوعلی سینا منعقد شد
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 سرپرست جهاددانشگاهی استان 
کردستان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر سید حمیدرضا 
طیبی رییس این نهاد طی حکمی مهندس چیا سهراب نژاد را  به 
عنوان»سرپرست جهاددانشگاهی اســتان کردستان« منصوب 

کرد.
گفتنی اســت، طی نامه ای جداگانه از تالش های دكترحميدرضا 
مجردي گيالن در طول مدت تصدي »رياســت جهاددانشگاهي 

واحد كردستان«تقدیر و تشکر شد.

انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی 
جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 
مرتضی تیموری رییس جهاددانشــگاهی این واحد طی حکمی، 
مهندس احمد پایداری را به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی این 

واحد منصوب کرد.

سرپرست مرکز خدمات تخصصی پزشکی جهاددانشگاهی خوزستان منصوب شد
به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي خوزستان، در حكمي از سوي سیدعلیرضا علوی سرپرست جهاددانشگاهي خوزستان، عبدالرحمن 

يزدي پور با حفظ سمت به مدت يك سال به عنوان سرپرست مركز خدمات تخصصي پزشكي این سازمان منصوب شد.
همچنين سيدعليرضا علوي در نامه اي خطاب به اسداله باعثي، از زحمات وي در دوران مسووليت در مركز خدمات تخصصي پزشكي جهاددانشگاهي 

خوزستان تقدير كرد.

با حکم استاندار؛
معاون جهاددانشگاهی آذربایجان غربی به عضویت کارگروه حقوق شهروندی استان درآمد

                          انتصاب سرپرست جهاددانشگاهی 
واحد استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر سید حمیدرضا 
طیبی رییس این نهاد در حکمــی مهندس علي احمدي زاده را به 
عنوان سرپرست جهاددانشگاهي واحد استان بوشهر منصوب کرد.

گفتنی است، جهاددانشگاهی در تمامی استان ها به جز بوشهر دارای 
واحد، پژوهشگاه، پژوهشکده و موسسه آموزشی مستقل است که با 
انتصاب سرپرست جهاددانشگاهي واحد بوشهر و آغاز به کار واحد 

این مجموعه نیز به جمع واحدهای این نهاد می پیوندد.

سرپرست معاونت فرهنگی 
جهاددانشگاهی خوزستان منصوب شد

به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي خوزستان، در حكمي 
از سوي سرپرست این ســازمان محمدامين صالحي نژاد به عنوان 

سرپرست معاونت فرهنگي اين سازمان منصوب شد.

انتصاب دبیر هیأت اجرایی جذب 
جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر سید حمیدرضا 
طیبی رییس این نهاد طی حکمی، دكتر ســید سعید هاشمي را 

به عنوان دبير هيأت اجرايي جذب جهاددانشگاهی منصوب کرد.

عضو شوراي نظارت و گسترش مراکز 
آموزشی جهاددانشگاهی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر سید حمیدرضا 
طیبی رییس این نهاد در حکمی دكترحســين اميني مشهدي را 
برای مدت دو سال به عنوان عضو شوراي نظارت و گسترش مراكز 

آموزشي جهاددانشگاهي منصوب کرد.

انتصاب

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی، امین 
رستم زاده معاون فرهنگی واحد و عضو گروه پژوهشی مدیریت و گروه 
حقوق مرکز بعنوان عضو اصلی کارگروه اصلی حقوق شهروندی استان 

منصوب شد.
مدیران کل دادگستری استان، آموزش و پرورش، فرماندهی نیروی انتظامی، 
صدا و سیما، فرهنگ و ارشاداســالمی،رییس یکی از دانشگاه های مطرح 

استان، علوم پزشکی، اقتصاد، تعاون و کار نیز از جمله سایر  اعضای اصلی 
چهارده گانه حقوقی کارگروه اصلی حقوق شهروندی استان ها می باشند.

گفتنی اســت، در زیرمجموعه کارگروه اصلی حقوق شــهروندی استان 
7 کمیسیون تخصصی و ستاد صیانت از حقوق شهروندی وجود دارد که 
جهاددانشگاهی یکی از اعضای حقوقی کمیته صیانت از حقوق شهروندی 

آذربایجان غربی است.
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پژوهشوفناوری

سوم خردادماه دومین جشنواره سراسری دانشجویی داستان کوتاه 
»زاینده رود« همراه با نکوداشــت محمد کلباسی از داستان نویسان 
مطرح و پیشکســوت اصفهان و ایران به همت جهاددانشگاهی واحد 

اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، دومین جشنواره سراسری 
دانشجویی داستان کوتاه زاینده رود همراه با نکوداشت محمد کلباسی از داستان 

نویسان مطرح و پیشکسوت اصفهان و ایران به همت این واحد برگزار شد.

جشــنواره داستان نویســی زاینده رود 
بین المللی می شود 

در ابتدای این مراسم داریوش اسماعیلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد 
اصفهان اظهار کرد: کشف اســتعدادهای نو و حمایت از خالقان این نوع ادبی در 
شرایطی که طی سال های گذشته توجه در خوری از سوی دست اندرکاران محلی 
به این مهم به عمل نیامده و همچنین جلب توجه همگان به مسئله زاینده رود به 
منزله شریان حیات بخش منطقه و تأثیرات غیرقابل انکار آن در زندگی در تاریخ و 
تمدن و فرهنگ و روح مردم این منطقه ما را بر آن داشت تا ایده جشنواره داستان 

کوتاه زاینده رود را مطرح کنیم.
وی خاطر نشــان کرد: طرح این ایده با معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان و استقبال و مشارکت جدی دوســتان در دوره گذشته و همراهی مرکز 
آفرینش های ادبی قلمستان در این دوره و حمایت های بی دریغ معاونان فرهنگی 
جهاد دانشــگاهی در همه این دوره ها امروز منجر به تولد و اســتمرار جشنواره 

زاینده رود شده است.

ارســال 400 اثــر از 210 دانشــگاه بــه دبیرخانه 
جشنواره

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی اصفهان تصریح کرد: جشنواره ای که به دنبال 
این اســت تا به یکی از معتبرترین جوایز ادبی داستانی کشــور تبدیل شود، 
امیدوارم در آینده ای نه چندان دور بتواند به عنوان جشنواره ای بین المللی در 
حوزه داستان کوتاه تبدیل شود، ارسال حدود 400 عنوان داستان در 3 بخش 
آزاد، ویژه و داستان کوتاه از بیش از 210 دانشگاه و موسسه آموزش عالی مهر 

پرونده دومین دوره جشنواره داستان کوتاه زاینده رود بسته شد

فرهنگی

   46
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تأییدی است بر گام هایی که از 93 تا کنون برداشته ایم.
اسماعیلی بیان کرد: برپایی کارگاه های داستان نویسی در طول زمان 
برگزاری جشنواره با حضور نویســندگان صاحب نام و اساتیدی که 
صمیمانه دعوت ما را پذیرفتند از دیگر اقداماتی اســت که در جهت 
توجه به آموزش و تداوم پویایی جریان های ادبی ویژه عالقه مندان در 

نظر گرفته شده است.
وی گفت: در این دوره 53 درصد از شرکت کنندگان آقایان و 47 درصد 
بانوان بوده اند که از این میان 57,3 درصد آثار رســیده از دانشجویان 
دانشگاه های دولتی، 20 درصد از دانشــگاه های آزاد، 8 درصد از آثار 
پیام نور و 8 درصد نیز از مؤسســات آموزش عالی و غیرانتفاعی بوده 

است.
معاون جهاددانشــگاهی اصفهان اظهار داشــت: براســاس مقاطع 
تحصیلی، اثار شــرکت کنندگان 47 درصد در ســطح کارشناسی، 
24,5 کارشناسی ارشد و 17 درصد دکتری و دکتری تخصصی است، 
نویسندگان آثار رسیده اغلب در گروه سنی 25 تا 34 سال بوده و 48,6 
درصد از این جمعیت را تشــکیل داده اند، پس از آن گروه سنی کمتر 
از 24 ســال با 31,5 درصد قرار دارد که نشــان از روح جوان و بالنده 

جشنواره دانشجویی است.
وی افزود: داوری آثار این دوره توسط بلقیس سلیمانی، مهدی یزدانی 
خرم و سیاوش گلشیری از داستان نویسان معاصر صورت گرفته که 
در مرحله پایانی داوری به 18 داستان برگزیده و شایسته تقدیر ختم 
گردید، دغدغه نسبت به مسایل روز جامعه و خالقیت در موضوعات و 
پرداخت هنرمندانه آن ها و رعایت ایجاز در بیان داستان از نقاط قوت 

برخی آثار رسیده به شمار می آیند.

توصیه معاون وزیر درباره قصه گویی

در ادامه دکتر مهدی فیض معاون پرورشــي و فرهنگي وزیر آموزش 
و پرورش در مراسم اختتامیه جشنواره داســتان کوتاه زاینده رود  با 
اشاره به قصه های قرآنی، اظهار کرد: در اولین دوره این جشنواره بنده 

مسئولیت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور را برعهده داشتم.
وی بیان کرد: ما تصور می کنیم که در قرآن قِصه زیاد گفته شده است، 
در صورتی که در قرآن به جای قِصه، »َقصــه« آمده و در ادبیات عرب، 
»َقصه« به  معنای خالصه ای از یک قِصه اســت؛ به عبارت دیگر، قرآن 
بدون پرداختن به حواشی و زوائد ماجرا، اصل داستان را بیان کرده است.

دکتر فیض افزود: خداوند در ابتدای سوره یوسف می فرماید: »ما احسن 
الَقَصص یعنی بهترین َقصه ها را با وحی کردن این قرآن بر تو می خوانیم 
که منظور همان ماجرای حضرت یوســف است و سی سال از زندگی 
حضرت یوسف را در 15 صفحه به صورت خالصه بیان می کند و شاید 

بتوان از این شیوه قرآن برای بیان داستان استفاده کرد.
وی اضافه کرد: تمام داستان های قرآن با امید به لطف پروردگار به پایان 
می رسد و لذا ما نیز در مقام فردی که قصه می نویسد، توجه کنیم که 

داستان چگونه تمام می شود.
معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش و پــرورش گفت: به این 
نکته توجه داشته باشــیم که پایان داستان بســیار مهم است، آیا با 
امید پایان می یابد یا با ناامیدی و لذا ایده گرفتن از قرآن می تواند در 

داستان نویسی کمک شایانی به ما بکند.

جشنواره داستان کوتاه زاینده رود قائم به فرد 
یا گروه نباشد

هچنین در این مراسم، سیاوش گلشــیری مدیر سازمان دانشجویان  
جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان و دبیر علمی دومین دوره جشنواره 
سراسری دانشــجویی داســتان کوتاه زاینده رود اظهار کرد: اولین 
روزهای پاییزســال 1393 بود که با همفکری همکاران ایده برپایی 
جشنواره ای دانشجویی در زمینه داســتان کوتاه مطرح شد و همه با 

انتخاب عنوان زاینده رود برای این جشنواره اشتراک نظر داشتیم.
وی افزود: کارهای اجرایی جشــنواره به ســرعت انجام شد که البته 
بدون یاری و پشتیبانی مدیران خوشفکر جهاد دانشگاهی و دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان و ســایر همکاران و دوستان هیچگاه انجام این 

کار ممکن نبود.
مدیر سازمان دانشجویان  جهاددانشــگاهی واحد اصفهان ادامه داد: 
اکنون با اختتامیه دومین دوره جشنواره و بعد از فراغت از خواندن آثار 
ارسالی، به این فکر می کنم که فایده اجرای چنین برنامه هایی چیست 
و آیا می توان به جای صرف این همه وقت و انرژی و ســرمایه، تنها بر 
خواندن و نوشتن متمرکز شد، فقط برای خودمان بنویسیم و دایره ما 
محدود به خودمان باشــد، مثل دیگرانی که در انزوای خویش به کار 

خود مشغول هستند.

فرهنگـــــی
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تجلیل از تالش های محمد کلباسی

بخشی از مراسم اختتامیه جشنواره سراسری دانشجویی داستان کوتاه 
زاینده رود به بزرگداشت محمد کلباسی داستان نویس و مترجم اصفهانی، 
اختصاص یافت. در این بخش، ابتدا مستندی از زندگی محمد کلباسی 
به همراه نظر دیگر بزرگان داستان نویسی کشــور درباره ویژگی های 
شخصیتی او پخش شد که مورد استقبال حاضران در مراسم قرار گرفت.

تجلیل از برگزیدگان جشــنواره در بخش های 
آزاد، ویژه)زاینده رود( و کوتاهِ کوتاه

در بخش شــرکت کنندگان آزاد، با حضور مهــدی یزدانی خرم، علی 
خدایی، بلقیس سلیمانی، فرهاد کشوری و سیاوش گلشیری، از »وحیده 
ابراهیم زاده« کارشناس مهندسی معماری دانشگاه آزاد مشهد و نویسنده 
داستان شهر آنوسی ها، »ارشاد ازغ« کارشناس علوم تربیتی از دانشگاه 
فرهنگیان سنندج و نویسنده داستان او از چه کسی فرار می کرد، »سینا 
برازجانی« کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از موسسه آموزش عالی 
خرد بوشهر و نویسنده داستان غربی، »سعید رضایی« کارشناس اعضای 

مصنوعی و وسایل کمکی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان و نویسنده 
داستان مرداب، »نوید ظریف کریمی« کارشناس ارشد ادبیات نمایشی 
از دانشــگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و نویســنده داستان حوری، و 
همچنین »عرفان مهبد« کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه 

آزاد واحد خمین و نویسنده داستان تصویری از من تقدیر شد.
همچنین با حضور محمد کشاورز، کیهان خانجانی و محمد کلباسی، 
در بخش داستان کوتاِه کوتاه، از »ریحانه کفشچیان« کارشناس ارشد 
نقاشی از دانشگاه سوره و نویسنده داستان تایپینگ، »زهرا اصالنی« 
دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارســی از دانشــگاه آزاد رودهن و 
نویســنده داســتان خودباخته و »فریبا رحمانی« کارشناس ارشد 
مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد تهران مرکز و نویسنده داستان کفش 

تجلیل شد.
در بخش ویژه نیز، از »الهه امینی« کارشــناس زبان و ادبیات فارسی از 
دانشگاه اصفهان و نویسنده داستان بستر، »پویا منشی زاده« دکترای 
مهندسی برق از کشور هلند و نویســنده داستان زخم های زاینده رود، 
»حمید بابایی« کارشناس ارشــد پژوهش هنر از دانشگاه آزاد تهران 
مرکز و نویســنده داســتان ماهی ســرخ کویر، و همچنین »مسعود 
ریاحی«کارشناس ارشد مشاوره از دانشگاه آزاد تهران جنوب و نویسنده 
داستان قبل از آنکه رودخانه خشک شود آقای ناظری در آن غرق شد، 

تقدیر شدند.
در بخش برگزیدگان آزاد نیز، »پویا کیانی« دکترای پزشکی عمومی از 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نویسنده داستان لرز و همچنین »احسان 
مرزبان« دکترای علوم تخصصی فنون مذاکره از دانشگاه تهران و نویسنده 
داستان هواپرست، به صورت مشترک عنوان نخست را به دست آوردند، 
»میالد حسینی« نویسنده داستان برسد به دست لیلی و همچنین »علی 
شکیبایی« نویسنده داستان خالق نیز مشترکاً رتبه دوم را به دست آوردند 
و رتبه سوم نیز به داستان عروس نوشته»ســروش مستور« رسید. در 
بخش بداهه نویسی نیز الهه دهقانی، بهار نژند و راضیه دیانت رتبه های 

برتر را به دست آوردند.  
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در جلسه هیات اعزامی سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان 
کشور به قازان با وزیر بهداشت تاتارستان، که یکم خردادماه انجام 
شد بر افزایش همکاری های دو طرف به ویژه در حوزه تجهیزات 

پزشکی و توریسم درمانی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

به گزارش سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور، هیات اعزامی 
سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشــور به تاتارستان، در ادامه 
سلسله دیدارها و نشست های فشرده خود، با عادل وافین وزیر بهداشت 

این جمهوری خودمختار در محل هتل korsten قازان دیدار کرد. 
حمید صابرفرزام رییس سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور و 
مدیرعامل ایکنا در این جلسه که علی مرادی مدیرکل دفتر همكاری های 
علمی و ارتباطات بین الملل جهاددانشگاهی نیز حضور داشت، به تشریح 
عملکرد و دســتاوردهای این نهاد در حوزه های فرهنگی، آموزشــی و 

پژوهشی پرداخت.
وی با اشــاره به فعالیت های پژوهشــگاه رویان و ابن سینا و پژوهشکده 
گیاهان دارویی و پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی تصریح کرد: رویان 
در حال حاضر از برجسته ترین پژوهشگاه های دنیا در زمینه سلول های 
بنیادی است و امروز این پژوهشــگاه در حوزه درمان ناباروری جزء سه 
مؤسسه برتر دنیاست که با تکنیک های کامال حالل در این زمینه فعال 
است و بیماران از سراســر دنیا حتی آمریکا برای درمان به ایران مراجعه 

می کنند.
فرزام با اشاره به وجود بانک بند ناف در رویان، تصریح کرد: ما دارای 10 
زیست بانک هستیم که در آن گونه های نادر گیاهان و حیوانات نگهداری 

می شود که جزء بزرگترین بانک های گیاهی و حیوانی منطقه است.
رییس سازمان فعالیت های قرآنی جهاددانشگاهی در ادامه این دیدار که 
بیشتر با محوریت کارهای پژوهشی و علمی در حوزه بهداشتی و پزشکی 
صورت گرفت، از آمادگی این نهاد برای همکاری با وزارت بهداشت و علوم 

تاتارستان در حوزه مختلف به ویژه انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک، 
اعزام اساتید و دانشجویان و نیز توریسم درمانی خبر داد.

در ادامه این دیدار، مرادی مدیرکل دفتر همکاری های علمی و ارتباطات 
بین المللی جهاددانشگاهی، در سخنانی با اشاره به برنامه ششم توسعه 
جهاددانشگاهی گفت: براســاس این برنامه ما به دنبال شناخت مناطق 
هدف جهت حضور این نهاد انقالبی هستیم و بر همین اساس قرار است 
طی ایــن دوره نمایندگی های جهاددانشــگاهی در خاورمیانه، آفریقا و 
جنوب شرق آسیا ایجاد شود که در این راستا با کشورهای لبنان و مالزی 

هماهنگی هایی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: بر همین اساس تصور ما این است که در حوزه کشورهای 
مشــترک المنافع و حوزه جمهوری های فدرال روسیه نیز ظرفیت های 
بزرگی برای حضور جهاددانشــگاهی وجود دارد و در دیداری که رامیل 
ماولیوتف، رییس اتاق بازرگانی تاتارستان در سفر اخیر خود به ایران، با 
رییس جهاددانشگاهی داشت، عالقمندی دو طرف برای همکاری های 

مشترک اعالم شد.
عادل وافین، وزیر بهداشت جمهوری خودمختار تاتارستان نیز در دیدار، 
ضمن ابرای خرسندی از شنیدن دستاوردهای جهاددانشگاهی، به برخی 
توفیقات تاتارستان در حوزه پزشکی اشاره کرد و گفت: ما تجهیزات بسیار 
خوبی در این عرصه تولید کرده ایم و اگر جهاددانشگاهی آمادگی داشته 
باشد، می توانیم از کانل این نهاد تجهیزات مذکور را به ایران ارسال کنیم تا 

این کار خود مقدمه افزایش همکاری های دو طرف باشد.
وی همچنین با اشــاره به ســفرهای قبلی خود به ایــران و با تجمید از 
ظرفیت های کشورمان، تصریح کرد: در تیرماه سال جاری سفر دیگری 

به تهران خواهم داشت.
بنابر دعوت رسمی هیات ایرانی، قرار شد که وزیر بهداشت تاتارستان در 
سفر آینده خود به ایران، یک روز کاری به بازدید از پژوهشکده های پزشکی 

جهاددانشگاهی و سایر بخش های این نهاد اختصاص دهد.

جهاد دانشگاهی؛ پل ارتباطی ایران و تاتارستان در حوزه درمانی 
و تجهیزات پزشکی

در دیدار هیات اعزامی سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور با وزیر بهداشت تاتارستان عنوان شد:
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دیدار رییس مرکز گردشــگری علمی-فرهنگی دانشجویان 
ایران وابسته به جهاددانشگاهی با مدیر مرکز اسالمی مسکو، 1 
خردادماه در راستای برنامه ریزی در جهت تقویت برنامه های بین 

المللی گردشگری دانشجویی بین ایران و روسیه صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومي مركز گردشگري علمي - فرهنگي دانشجويان 
ايران، رحيــم يعقوب زاده ریيس مركز گردشــگري علمــي - فرهنگي 
دانشــجويان ايران با حضــور در مرکــز اســالمی ایران در مســکو با 

حجت االسالم والمسلمین صابر اکبری جدی دیدار و گفت وگو کرد.
 در اين ديدار رحیم یعقو ب زاده، ضمن اشاره به اهداف مركز گردشگري 
علمي - فرهنگي دانشجويان ايران در توسعه و ترويج فرهنگ گردشگری، 
همگرایی و تعامل بین جوامع، گفت: این مركز به طور سالیانه 250 اردوی 
دانشجویی گردشگری را به عنوان طرح ایران مرز پرگهر برگزار می کند و 
طرح دیگری که در دستور کار خود قرار داده با عنوان ایران جهانی و جهان 
ایرانی است که با هدف تبادل دانشجو با سایر کشورها طراحی شده و این 
آمادگی وجود دارد که با دانشگاه های روسیه در این زمینه همکاری های 

مشترکی داشته باشد.
 رییس مركز گردشــگري علمي - فرهنگي دانشــجويان ايران در ادامه 
ضمن اشاره به ضرورت توجه به توسعه گردشگری در ابعاد بين المللي و در 
قالب دانشجويي از سوي دستگاه هاي مختلف مرتبط گفت: دانشجويان 

كشورهاي خارجي مبلغان خوبي براي صنعت گردشگري ايران هستند؛ 
به ویژه اين كه اين مبلغان از بدنه دانشجويي و علمي جامعه هدف باشند 
چراكه گروه هاي گردشگران جوان و دانشجويي شــايد درآمد زيادي را 
متوجه جامعه ميزبان محلي نكنند ولي از منظر فرهنگي و تبليغي، اين 
مخاطبان به لحاظ ارتباطات نزديك و عميق تر با مردم كشور ميزبان محلي، 
يك تصوير مثبت از جامعه ايراني فرا گرفته و اين تجربه ی مواجه با فرهنگ و 
تمدن ايران را به جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند منتقل و آن ها را براي 

سفر به ايران ترغيب مي كنند. 
وی افزود: می توانیم در قالب این طرح در دانشگاه های دو طرف هفته های 

گردشگری برگزارکنیم و نیز تبادل دانشجو داشته باشیم.
مدیر مرکز اسالمی مسکو ضمن استقبال از این طرح گفت: در این زمینه 
الزم اســت با رایزنی علمی ایران گفت وگوهایی صورت گیرد چرا که در 
این زمینه اقداماتی انجام داده اند و زمینه برای عملیاتی شــدن این طرح 

وجود دارد.
همچنين در این دیدار حمید صابر فرزام رییس سازمان فعالیت های قرآنی 
دانشگاهیان کشــور و مدیرعامل خبرگزاری ایکنا گزارشی از سفر هیات 
اعزامی جهاددانشگاهی به قازان ارایه کرد و در ادامه علی مرادی مدیرکل 
دفتر همكاری های علمی و ارتباطات بین الملل جهاددانشگاهی نیز به بیان 
فعالیت های جهاددانشگاهی در حوزه بین الملل پرداخت و برنامه هایی را 

برای فعالیت در روسیه پیشنهاد داد.

رییــس پژوهشــکده علوم 
بهداشتی جهاد دانشگاهی از 
سوی رییس جمهور به عنوان 
خادم قرآن کریم مورد تجلیل 

قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی ســازمان 
فعالیت هــای قرآنی دانشــگاهیان 
کشــور، در بیســت و دومین آیین 

تجلیل از خادمان قرآن کریم دکتر علی منتظری، رییس پژوهشکده علوم 
بهداشتی جهاددانشگاهی از سوی رییس جمهور تجلیل شد.

دکتر منتظری در سال 1337 در قم متولد شد و دکترای تخصصی سالمت 
همگانی خود را از دانشگاه گالسکو انگلستان دریافت کرد. وی همچنین 
فلوشیپ سالمت همگانی از کالج سلطنتی پزشکان انگلستان است و به 

عنوان استاد پژوهش در جهاددانشگاهی فعالیت می کند.
دکتر منتظری از جمله اعضای مؤســس خبرگزاری دانشــجویی ایران 
)ایســنا( بوده و فعالیت های دیگری نیز در زمینه مطبوعات و خبر دارد. 

اما این شــخصیت برجسته علمی 
و جهــادی یکی از شــاخص ترین 
فعاالن قرآنی بوده و توانسته در کنار 
مباحث علمــی، فعالیت های قرآنی 

جهاددانشگاهی را ارتقا دهد.
وی بنیانگذار مســابقات ملی قرآن 
دانشجویان کشــور، عضو موسس و 
شورای مرکزی سازمان فعالیت های 
قرآنی دانشگاهیان کشــور و عضو 

موسس خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا( محسوب می شود.
علی منتظری قطعا یکی از چهره های نام آشنای عرصه علمی، فرهنگی و 

فعالیت های قرآنی کشور است.
گفتنی اســت، در بیســت و دومین آیین تجلیل از خادمان قرآن کریم، 
عالوه بر دکتر علی منتظری، شجاع زویدات، احمد ابوالقاسمی، علی اکبر 
حشــمتی، حوریه عقبایی، حجت االسالم ســیدجعفر کشفی،  آیت اهلل 
محمدعلی گرامی، حجت االسالم منصور برزگر، سیدحسین موسوی بلده 

و عباس دوزدوزانی مورد تجلیل واقع شدند.

تجلیل از دکتر منتظری به عنوان خادم قرآن کریم 

نشست مشترک رییس مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان 
ایران و مدیر مرکز اسالمی مسکو برگزار شد

از سوی رییس جمهور صورت گرفت؛
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بیســت و چهارمین جشنواره کتاب 
سال دانشــجویی به همت سازمان 
انتشارات جهاددانشگاهی در حالی 
به کار خود ادامه می دهد که یکی از 
بخش های ویژه فراخوان این دوره از 
جشــنواره، دریافت آثاری در حوزه 
»مطالعات میان رشته ای قرآن کریم« 
است و این بخش با همکاری سازمان 
فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور 

دنبال می شود.

به گزارش روابط عمومی ســازمان انتشــارات جهاددانشگاهی، بیست 
وچهارمین جشنواره کتاب سال دانشــجویی و سومین دوره کتاب سال 
دانشجویان فارســی نویس همزمان با ایام هفته کتاب، در آبان ماه سال 
96 برگزار می شود که تا کنون بیش از600 اثر به دبیرخانه این جشنواره 

ارسال شده است.
گفتنی است، این جشنواره در بخش های اصلی علوم انسانی، علوم پزشکی 
و دام پزشکی، فنی و مهندسی، هنر و معماری، کشاورزی و منابع طبیعی 
و علوم پایه و همچنین بخش های ویژه اقتصاد مقاومتی، فضای مجازی، 
گردشگری، تجاری سازی دانش و فناوری های نوین، فرهنگ عمومی و 
آسیب های اجتماعی و مطالعات میان رشته ای قرآن کریم آماده دریافت 

اثار دانشجویان عزیز می باشد.
همچنین این جشــنواره در بخش جنبی 
خود آمــاده دریافت عکــس، نماهنگ و 
فیلم کوتاه صد ثانیــه ای با موضوع کتاب 

و کتابخوانی می باشد.

سومین دوره انتخاب کتاب 
سال دانشــجویان فارسی 

نویس برگزار می شود

همزمان با سومین دوره انتخاب کتاب ســال دانشجویان فارسی نویس، 
بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی از سوی سازمان 

انتشارات جهاددانشگاهی برگزار می شود.
در این جشنواره که به عنوان بخش جانبی بیست و چهارمین جشنواره ملی 
کتاب سال دانشجویی برگزار می شــود، برای سومین بار، آثار تولید شده 
به زبان فارسی توسط دانشجویان غیر ایرانی فارسی نویس و دانشجویان 
ایرانی مشــغول به تحصیل در خارج از ایران، مورد ارزیابی و داوری قرار 

خواهد گرفت.

یادآور می شود، مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان این جشنواره، آبان ماه 
امسال و همزمان با هفته کتاب جمهوری اسالمی برگزار خواهد شد.

همزمان با بيست و هشتمین سالگرد 
رحلــت بنیان گذارکبیرجمهــوري 
اســالمي ايران، حضرت امام خميني 
)ره( ،کتاب »جایگاه دانشگاه در نگاه امام 
خمینی)ره(« و نیز ویژه نامه»دانشگاه 
تراز انقالب اســالمی« به همت مرکز 
فرهنگی دانشــجویی امــام، والیت 
فقیه و انقالب اســالمی وابســته به 

جهاددانشگاهی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز فرهنگی دانشــجویی امام، والیت فقیه و 
انقالب اسالمی، کتاب »جایگاه دانشگاه در نگاه امام خمینی)ره(« به اهتمام 
دکتر غالمرضا حسین پور در شش فصل، با موضوعات حقیقت و منزلت 
علم، وضعیت دانشگاه قبل از انقالب، انقالب فرهنگی، تعلیم و تهذیب در 
دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه و دانشگاه اسالمی تدوین گردیده که با 

شمارگان 10000 نسخه در 117 صفحه با 
مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به 

چاپ رسیده است.
همچنین، ویژه نامه » دانشگاه تراز انقالب 
اسالمی؛ بررســی تحلیلی ابعاد دانشگاه 
اسالمی تمدن ساز در نگاه امام خمینی)ره( 
«با هدف بازخوانی آرمان و اندیشــه هایی 
چون دانشگاه اسالمی، انقالب فرهنگی و 
دانشگاه تمدن ســاز در چهار پرونده با عناوين 
»امام خمینی)ره( و انقــالب فرهنگی«، »امام خمینی)ره( و دانشــگاه 
اسالمی«، »امام خمینی)ره( و اســتقالل دانشگاه«،» امام خمینی)ره( و 

وحدت حوزه و دانشگاه« منتشر شده است.
این ویژه نامه با شمارگان20 هزار نسخه در 60 صفحه با حمایت معاونت 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت فرهنگی 

ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی)ره( به چاپ رسید.

اضافه شدن »مطالعات میان رشته ای قرآن« 
به بخش ویژه جشنواره کتاب سال دانشجویی

کتاب »جایگاه دانشگاه در نگاه امام خمینی)ره(« 
و ویژه نامه »دانشگاه تراز انقالب اسالمی« منتشر شد

به همت مرکز فرهنگی دانشجویی امام، والیت فقیه و انقالب اسالمی؛ 
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اعضای فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس شورای اسالمی 
عصر سه شنبه با حضور در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی 

قرآن، از غرفه ایکنا بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور 
وابســته به جهاددانشــگاهی، همزمان با نهمین روز بیست وپنجمین 
نمایشگاه بین المللی قرآن، جمعی از اعضای فراکسیون قرآن، عترت و نماز 
مجلس شورای اسالمی از غرفه ایکنا بازدید و در جریان روند فعالیت های 

این خبرگزاری و بخش های متنوع نمایشگاه قرآن قرار گرفتند.
در این بازدید حجت االســالم والمســلمین نصراهلل پژمانفر، رییس و 
همچنین زهرا ســعیدی مباركه، سکینه الماســی،  فریده اوالد قباد، 
سیدجواد حسینی کیا، غالمرضا شرفی، سیدتقی کبیری و بشیر خالقی 

از اعضای این فراکسیون حضور داشتند.
طی این بازدید عباس نظری راد مدیرکل ارتباطات و هماهنگی معاونت 
قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با اشــاره به گسترش 
فعالیت های بیست و پنجمین دوره نمایشــگاه بین المللی قرآن کریم، 
اظهار کرد: امسال ربع قرن از برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 
می گذرد به همین دلیل سعی کرده ایم فعالیت هایی متنوع و متفاوت در 

این نمایشگاه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تا قبل از این نمایشگاه قرآن با 10 بخش اداره می شد، 
افزود: امروز مفتخریم که اعالم کنیم به برکت قرآن و فعالیت های قرآنی 

این تعداد به 2 برابر افزایش پیدا کرده است.
در ادامه فریده اوالد قباد ضمن تاکید بر ضرورت افزایش بودجه قرآنی 
و حمایت از فعالیت های قرآنی در کشور گفت: حمایت از فعالیت های 
قرآنی با برنامه ریزی صحیح می تواند روند کاهش آسیب های اجتماعی 

را در جامعه افزایش دهد.
وی افــزود: پرداختن بــه فعالیت های قرآنی در جامعــه یک ضرورت 
انکارناپذیر است و در این زمینه باید همه دستگاه های فرهنگی، دولت و 

مجلس تمام حمایت خود را انجام دهند.
همچنین حجت االسالم والمسلمین محمدرضا حشمتی، معاون قرآن، 
عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی بر ضرورت حمایت مجلس از 
فعالیت های قرآنی تاکید کرد و گفت: متاســفانه امروز به علت ضعف 
مادی و عدم حمایت، چاپ قرآن کریم به زیر یک میلیون نسخه رسیده 
است که در گذشته بیش از 6 میلیون نسخه در ســال بود؛ لذا بدون 

حمایت نمی توان این روند را توسعه بخشید.
وی با بیان اینکه اکثر قرآن های چاپ شــده امروزی در کشور به خط 
عثمان طه است، افزود: این درحالی است که خط های خوبی در کشور 

برای کتابت قرآن وجود دارد و باید از آنها استفاده کرد.

بازدید اعضای فراکسیون قرآن مجلس از غرفه ایکنا/ تجلیل نمایندگان 
از فعالیت های خبرگزاری

در نمایشگاه قرآن صورت گرفت؛
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: 

رییس جهاددانشگاهی همدان: 

نماینده ولی فقیه درخراسان جنوبی 
با اشــاره به اینکه کارخبری ادامه 
حرکت انبیا است، گفت: خبرگزاری 
ایکنای استان یک مجموعه موفق در 

حوزه اطالع رسانی است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
خراســان جنوبی، معاونت فرهنگی این 
واحد به همــراه خبرنــگاران ایکنا 29 

خردادماه با نماینده ولی فقیه در خراســان 
جنوبی دیدار کردند.

حجت االسالم والمســلمین عبادی، گفت: ایکنای خراسان جنوبی یک 
مجموعه موفق در حوزه اطالع رسانی است.

وی بیان کرد: اگر می خواهید به موفقیت برســید بایــد با متخصصان و 
کارشناسان برجســته حوزه و بزرگانی که عمر خود را در راه قرآن صرف 
کردند در ارتباط باشید، چرا که آن ها بهتر می توانند در شناسایی نیازهای 

روز به شما کمک کنند.
حجت االسالم والمسلمین ســیدعلیرضا عبادی ادامه داد: از سوی دیگر 
باید به دنبال سوژه هایی باشید که در شرایط پیچیده و دردمند امروز بتواند 

مشکلی را درمان کند و در این راستا باید اولویت ها را شناسایی کرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشــاره به اینکه کار خبری ادامه 

حرکت انبیاء اســت، افزود: دنیای امروز 
به اسالم عقالنی و بدون تحریف نیاز دارد 
و در این زمینــه خبرگزاری ایکنا چه در 
داخل و چه در خارج مسوولیت بزرگی در 

این زمینه دارد.
حمید مــرادی معــاون فرهنگی جهاد 
دانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: با 
توجه به رسالت جهانی خبرگزاری ایکنا 
و فعالیت  گســترده این رسانه قرآنی در 
عرصه بین الملل، در اسفندماه سال 1391 نام 
این خبرگزاری با مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به خبرگزاری بین المللی قرآن تغییر یافت تا بتواند فعالیت های قرآنی در 

سراسر دنیا را پوشش دهد.
وی ادامه داد: شیوه خبرگزاری ایکنا در تولید محتوا به دو گونه رویدادمحور 
شــامل پوشــش اخبار رویدادی حوزه های مختلف و سوژه محور شامل 
ســوژه پردازی موضوعات مختلف قرآنی براســاس مقتضیات و نیازهای 

مخاطبان و اولویت ها و سیاست های کالن رسانه ای ایکنا است.
معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبی با اشــاره به حضور 
خبرگزاری ایکنای استان در نمایشگاه قرآن خراسان جنوبی یادآور شد: 
فعالیت ایکنا در این نمایشــگاه قرآن مورد توجــه متولیان برگزاری این 

نمایشگاه قرار گرفت.

رییس جهاددانشگاهی واحد 
همدان گفت: درمجموع1500 
دانشجو از دانشگاه های مختلف 
همدان در این مسابقه شرکت 
کردند که 400 نفر از آن مربوط به 
دانشگاه بوعلی سینا بوده است.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشگاهی، اکبر اسدی رییس 

جهاددانشگاهی همدان سوم خردادماه 
در مراسم اختتامیه مسابقه کتابخوانی زنی از تبار الوند، با ابراز خرسندی 
از همکاری دانشگاه ها در برپایی مســابقه کتابخوانی زنی از تبار الوند، 
تصریح کرد: درمجموع1500 دانشجو از دانشگاه های مختلف همدان 
در این مسابقه شرکت کردند که 400 نفر از آن مربوط به دانشگاه بوعلی 

سینا بوده است.
وی ادامه داد: اســتانداری، سپاه انصار الحســین)ره(، اداره کل ارشاد 

اسالمی استان و دانشگاه ها از نهادهایی 
هســتند که در امر برپایی مســابقه 
کتابخوانی زنی از تبار الوند ما را یاری 

کردند.
اســدی افزود: این مســابقه به همت 
جهاددانشــگاهی در راســتای حفظ 
ارزش های انقالب اسالمی برگزار کرده 
چراکه خانم دباغ جزء افرادی بود که در 
مکتب امام )ره( تربیت شده و اعتقاد به 

مبانی اسالم و ارزش های انقالب داشت.
وی تاکید کرد: خانم دباغ الگوی بسیار موفقی برای زنان جامعه ما است 
چراکه هم در عرصه تربیتی و هم در اجتماع بسیار تأثیر گذار بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان به برگزاری مسابقه کتابخوانی توسط 
جهاددانشگاهی در دوره های گذشته اشاره کرد و گفت: در دوره گذشته 
مسابقه کتابخوانی دختر شــینا را برگزار کردیم که تاثیر فوق العاده ای 

داشت.

خبرگزاری ایکنای استان مجموعه ای موفق در حوزه اطالع رسانی است

1۵00 نفر دانشجو در مسابقه کتابخوانی "زنی ازتبار الوند" حضور یافتند
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رییس جهاددانشــگاهی اســتان 
زنجان گفت: براساس برنامه ششم 
جهاددانشگاهی، در سال جاری بیش 
از 200 عنوان برنامه فرهنگی در سطح 

استان اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به 
نقل از ایسنا، مهدی عباسی، در آیین تجلیل 
از برگزیدگان دومین جشنواره دانشجویی 
غذاهای بومی و محلی، از شــور و نشاطی 
که به واسطه برگزاری چنین برنامه هایی 

در محیط دانشجویی ایجاد شده است، ابراز خرسندی کرد و گفت: الزمه 
موفقیت در کارهای فرهنگی، ایجاد چنین فضاهای با نشاطی است.

وی با یادآوری این که فعالیت های حوزه فرهنگی به گونه ای است که کارها از 
روی عالقه انجام می شود، تصریح کرد: تجربه برگزاری چندین ساله چنین 
برنامه هایی حاکی از آن است که وقتی کارهای محوله با نیروی دانشجویی 
انجام شود، همیشه با موفقیت همراه خواهد بود و امیدواریم این روند در 

برنامه های آتی نیز تداوم داشته باشد.
این مسوول با بیان این که بی شک ایجاد نشاط در فضای کاری باعث می شود 
تا از انجام و ارایه کارهای کلیشــه ای پرهیز کنیــم، اظهار کرد: مهم ترین 
اتفاقی که در سه جشنواره دانشــجویی جهاددانشگاهی استان زنجان در 
اردیبهشــت ماه اتفاق افتاد، حضور همه شرکت کنندگان در فضایی مملو 

بدون در نظر گرفتن مسایل رقابتی بود، به 
همین خاطر معتقدیم دوران دانشجویی را 

باید بهترین دوران زندگی دانست.
مهدی عباسی در ادامه خطاب به دانشجویان 
بــا تأکید بر این کــه مهم تریــن توصیه به 
این قشــر، ایجاد و ترســیم محیط شاد با 
رعایت قوانین اســت، افزود: خوشــبختانه 
جهاددانشــگاهی ثابت کرده اســت که به 
برگزاری چنین برنامه هایی اهمیت می دهد 
و در همین راســتا نیز اجرای بیش از 200 
عنوان برنامه فرهنگــی را جزو اولویت های 

امسال قرار داده ایم.
وی با یادآوری این که اجرای این حجم برنامه فرهنگی، کاری بسیار سنگین 
و بی نظیر است که حوزه فرهنگی جهاددانشگاهی نسبت به تحقق آن جامه 
عمل خواهد پوشاند، ادامه داد: این نهاد با اشرافیت به ظرفیت هایی که در 
جامعه دانشجویی وجود دارد، همواره با نگاه ارزشی به این بخش توجه کرده 
است، چون معتقدیم آینده به دست همین دانشجویان ساخته خواهد شد.

رییس جهاددانشگاهی استان زنجان با بیان این که هر آنچه که باعث افزایش 
زمینه فعالیت دانشجویان شود، موجبات پیشرفت کشور را فراهم خواهد 
کرد، گفت: دانشجویانی که در این آیین تجلیل حضور دارند، سفیرانی برای 
همه دانشجویان هستند، سفیرانی که اجازه نخواهند داد دانشجویان در 

مسیرهایی غیر از مسیرهایی این چنینی وارد شوند.

اجرای بیش از 200 عنوان برنامه فرهنگی در سطح استان براساس 
برنامه ششم جهاددانشگاهی

رییس جهاددانشگاهی زنجان خبر داد:

چهارمین گردهمایی گروه های دانشجویی 
حامی محیط زیست و منابع طبیعی از سوی 
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی نیمه 

دوم شهریور ماه در گیالن برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی ســازمان دانشــجویان 
جهاددانشگاهی، چهارمین گردهمایی گروه های 
دانشــجویی حامی محیط زیست و منابع طبیعی 
به همت سازمان دانشــجویان جهاددانشگاهی و 
جهاددانشگاهی استان گیالن و با همکاری وزارت 
علوم و ســازمان حفاظت محیط زیســت برگزار 

می شود.
نشست های بحث و بررسی مســایل روز زیست محیطی، برنامه ریزی 
فعالیت های هماهنگ گروه ها در استان ها و مناطق در سال تحصیلی 

آینــده، برگــزاری پنل هــای آموزشــی، دیدار 
با مســووالن محیط زیســتی، انتخابات شورای 
مرکزی باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست، 
تور طبیعــت گردی و... از جملــه برنامه های این 

گردهمایی خواهد بود.
نمایندگان گروه های دانشــجویی فعال در حوزه 
محیط زیست و منابع طبیعی می توانند تا تاریخ 
15 مرداد ماه ســال جــاری با مراجعــه به دفاتر 
جهاددانشگاهی و یا وب سایت سازمان دانشجویان 
به آدرس  Studentcity.ir نسبت به ثبت نام خود 
برای شرکت در این گردهمایی ساالنه اقدام کنند.

گفتنی اســت، چهارمین گردهمایــی گروه های 
دانشجویی حامی محیط زیست و منابع طبیعی نیمه دوم شهریور ماه 

سال جاری در استان گیالن برگزار می شود. 

 چهارمین گردهمایی گروه های دانشجویی حامی محیط زیست و 
منابع طبیعی برگزار می شود

نیمه شهریورماه؛
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رییس ســازمان دانشجویان 
جهاددانشــگاهی با اشــاره 
بــه برگزاری مســابقات ملی 
مناظره در دانشگاه های کشور 
بر لــزوم راه اندازی باشــگاه 
مناظره کنندگان جــوان در 

استان ها تاکید کرد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشگاهی اســتان خراسان 

شمالی، مهدی کاظمی خالدی در آیین 
اختتامیه مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در خراسان 
شمالی اظهار کرد: متاسفانه امروز آنچنان که باید فرهنگ صحیح و اخالقی 

گفت وگو در جامعه، به ویژه در جامعه نخبگان رواج نیافته است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه جهاددانشگاهی برای حل این معضل از سال 
89 به صورت جد ورود یافته و با تفکر نهادینه کردن فرهنگ آزاداندیشی 
و آموزش فرآیند مذاکره و گفت وگو به دانشــجویان، اقدام کرده اســت، 
ادامه داد: در این فرآیند کارشناسان جهاددانشگاهی، با مطالعه سیره اهل 
بیت)ع( و اســتفاده از تجربیات مذاکرات در دانشگاه های دنیا، گام های 

مناسبی برداشته اند.
خالدی با اشاره به اینکه برای مطالعه رعایت شیوه های اخالق اسالمی در 
مناظرات دو سال زمان صرف شد، افزود: مناظره فرصتی برای یادگیری 
است و دانشجویان با ورود به این عرصه، بسیاری از تجربیات سخنوری و 

فرصت بیان نقطه نظرات را کسب می کنند.
رییس سازمان دانشجویی جهاددانشگاهی طراحی نوع مناظرات به شیوه 
گروهی را سیاستی مهم برای تمرین دانشجو برای حضور و قدرت بیان در 
جمع عنوان کرد و گفت: این مسابقات تمرین کارگروهی و فرصتی برای 
نخبگان برای دفاع از اندیشه و داشته هایشان است و شخص می تواند بدون 

دغدغه و با آزادی کامل، نقطه نظرات خود را مطرح کند.
کاظمی با اشاره به اینکه امسال 27 استان کشور و 12 گروه از دانشگاه های 

سطح تهران در قالب 500 تیم مذاکره 
کننــده، در مذاکرات دانشــجویی 
جهاددانشگاهی شــرکت کرده اند، 
افزود: خوشــبختانه تیم های بسیار 
قوی از سراسر کشور در این مناظرات 
حضور دارند و دانشــجویان با صرف 
وقت و انــرژی الزم، مطالعه کرده و 
با پشــتوانه علمی در این مســابقات 

شرکت می کنند.
وی با تاکید بر اینکه دانشــجویان و 
تیم هــای مذاکره کننــده بــا مطالعه و 
علم آموزی پتانسیل و نماینده خوبی از هر استان محسوب می شوند، اظهار 
کرد: از مسووالن دانشــگاهی و مدیران اجرایی درخواست می شود که با 

ایجاد باشگاه مناظره کنندگان در هر استان، از این جوانان حمایت کنند.
رییس جهاددانشگاهی خراسان شمالی نیز در این نشست، مناظره را فرصت 
یادگیری برای همه اقشار جامعه توصیف کرد و گفت: این مناظرات موفقیت 

بسیار خوبی برای دانشگاه ها محسوب می شود.
احسان عباسی اضافه کرد: امروز جهاددانشگاهی در سطح کشور، فرهنگ 

مناظرات و نقدپذیری را ترویج می کند.
وی با تاکید بر اینکه اخالق مداری در مناظرات بسیار مهم است، گفت: امید 
است مناظرات دانشجویی از دانشگاه ها، به بطن جامعه کشیده شود تا مردم 

فرصتی برای یادگیری بدست آورند.
رییس جهاددانشگاهی خراسان شمالی افزود: خوشبختانه این مناظرات 
امروز از سطح یک گروه فراتر رفته و اساتید پای کار آمده اند و از لحاظ کیفی 

پشتیبان دانشجویان هستند.
عباسی حضور 500 تیم مذاکره کننده دانشجویی در کشور را یک فرصت 
علمی برای یادگیری گفت و گو و ترویج فرهنگ گفتمان عنوان کرد و افزود: 
امید است تیم های دانشگاهی در خراسان شمالی نیز تا مراحل کشوری 
صعود کنند که البته زمینه این امر نیز پشتوانه علمی، مطالعه بیشتر و رفع 

نقاط ضعف است.

لزوم راه اندازی باشگاه مناظره کنندگان جوان در استان ها 

رییس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی تاکید کرد:

خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا( از میان رسانه های فعال در 
حوزه مکتوب و الکترونیک رتبه برتر بیست و پنجمین نمایشگاه 

بین المللی قرآن کریم را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور، 
در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 
که ، 26 خردادماه در محل سالن ویژه مراسم اختتامیه مصالی تهران 

برگزار شد، برترین ها معرفی شدند. 
در بخش رسانه های مکتوب و الکترونیک این نمایشگاه خبرگزاری ایکنا 
با مدیریت حمید صابرفرزام، خبرگزاری ایرنا با مدیریت محمد خدادی 
به عنوان رسانه های برتر و در بخش رسانه ملی نیز شبکه قرآن و معارف 
سیما با مدیریت محمدحسین محمدزاده، گروه اطالع رسانی معاونت 
صدای ایران با مدیریت مهران رهبر حقیقت به عنوان رسانه برتر انتخاب 

شده و حسین فراست از شبکه قرآن و معارف سیما نیز تجلیل شد.  

ایکنا؛ رسانه برتر بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن
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بــه همت انتشــارات 
واحد  جهاددانشگاهی 
در  اصفهــان  صنعتی 
خردادمــاه کتاب های 
»ترمـــــودینامیک 
»مدیریت  مهندسی«، 
تغذیه گیاعان زراعی«، 
»راهنمای شیمی معدنی 
شرایور«، »مبانی منطق 
فازی و کاربردهای آن« و 
»طراحی پارچه و لباس« 

منتشر شد.

به گــزارش روابط عمومی 
جهاددانشــگاهی واحــد 
اصفهــان،  صنعتــی 
کتاب منتشــر شــده اول 
»ترمودینامیک مهندسی« 

تألیف دکتر امیرهمایون مقدادی اصفهانی و مهندس ســبحان ربانی 
شیردل است که در آن سعی گردیده مفاهیم تئوری ترمودینامیک به 
همراه مثال های متعدد برای درک بهتر آن ها ارایه شود. در انتهای هر 
فصل نیز تعدادی تمرین در نظر گرفته شده است که حل آن ها توسط 
دانشــجویان به درک بهتر مطالب کمک می نماید. کتاب حاضر برای 
دانشجویان مهندسی مکانیک، هوافضا و سایر رشته ها که قصد آشنایی 
با مطالب درس ترمودینامیک و حل مثال های متعدد در این زمینه را 

دارند مفید خواهد بود.
کتاب دوم »مدیریت تغذیه گیاهان زراعی« تألیف دکتر محمدهادی 
میرزاپور و دکتر امیرحسین خوش گفتارمنش می باشد و در معرفی 
آن آمده است: تغذیه گیاه یکی از مهم ترین راهکارهای ارتقای تولید 
محصوالت کشاورزی هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی محسوب 
می شود. به طوری که به عقیده بســیاری از متخصصان، مهم ترین 
و تنها دلیل محدودیت تولیدات کشــاورزی در کشورهای در حال 
توســعه به ویژه در بین زارعان کم درآمد، حاصلخیز نبودن خاک ها 
اســت. از همین رو دانش کافی در مورد علم تغذیــه گیاه اهمیت 
راهبردی دارد. در کتاب حاضر ضمن بیان مختصری از برخی مبانی 
تغذیه گیاه، نقش عناصر غذایی مختلف در رشد، عملکرد و کیفیت 
محصوالت کشاورزی توضیح داده شده است. مطالب این کتاب برای 
دانشجویان مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای 
رشته های کشاورزی و نیز پژوهشگران کشاورزی و زیست شناسی 

مفید می باشد.
کتاب سوم »راهنمای شیمی معدنی شرایور« تألیف آلن هادزوویک و 

ترجمه حسن بسطامی است.

از ویژگی هــای این کتاب 
می تــوان مــواردی چون؛ 
اولیــن و تنهــا راهنمای 
شیمی معدنی شــرایور به 
زبان فارســی، پاسخ های 
کامال تشریحی برای تمامی 
خودآزمایی ها و پرسش های 
پایان فصل ها، افزودن متن  
خودآزمایی ها و پرسش ها، 
درج تصاویــر، جدول هــا، 
فرمول هــا و هــر آنچه در 
متن اصلی به کتاب درسی 
ارجاع داده شده در ترجمه 
فارسی، اصالح و تغییر پاسخ 
بعضی از پرسش ها که از دید 
مترجم ناقص یا نادرســت 
بوده اند با ذکر منبع معتبر 
و استفاده از تصاویر منحصر 
به فرد در پاسخ خودآزمایی ها و پرسش ها که در کتاب اصلی موجود 

نیست، را بیان نمود. 
کتاب چهــارم »مبانی منطق فازی و کاربردهای آن« تألیف خســرو 

سلیمانی و دکتر علیرضا حاجیان می باشد.
در کتاب مذکور نگرش فازی با زبانی ســاده و کاربــردی و به دور از  
پیچیده نمودن روابط ریاضی حاکم بر فضای فازی ارایه شــده است، 
به گونه ای که خواننده پس از مطالعه فصل های کتاب قادر خواهد بود 
نگرش فازی را در زمینه تخصصی مورد نظر خود عماًل به کار گرفته و 
به سهولت مواردی نظیر استنتاج فازی، مدلسازی فازی،  بهینه سازی و 
تصمیم گیری فازی را در شرایط وجود عدم اطمینان انجام دهد. عاله 
بر این، مثال های کاربردی متنوعی که در فصل آخر ارایه شــده، دید 
خوبی به خواننده در زمینه کاربردی نمــودن نظریه منطق فازی در 

صنعت می بخشد.
پنجمین کتاب »طراحی پارچه و لباس« تألیف سمیه قاسمی است.

در معرفی این کتاب آمده است: کشور ما پیشینه تاریخی غنی ای در 
زمینه پوشاک و منسوجات دارد، امروزه نیز طراحی تخصصی لباس 
و پارچه از دغدغه هــای هنرمندان و طراحان مد و لباس می باشــد. 
منسوجات و البسه ایران در گذشــته مبتنی بر تجارب استادکاران و 
هنرمندان سنتی و محلی بود و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شد. 
در چند دهه اخیر صنعــت طراحی لباس به یک علم تبدیل شــد؛ و 
طبعاً با رویکردی علمی مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که در 
آزمون های ورودی دانشگاه های هنر به خصوص رشته های طراحی و 
دوخت، طراحی پارچه و لباس، طراحی پوشاک و ... دروس آزمون به 

صورت کاماًل تخصصی برگزار می شود.  

چاپ پنج عنوان کتاب توسط 
انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
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خــط و فونــت نوین 
قرآنــی »واضح« کاری 
از گــروه طراحی »افق 
رویــداد« امــروز در 
ســازمان فعالیت های 
دانشــگاهیان  قرآنی 
به  وابســته  کشــور 
جهاددانشگاهی رونمایی 

شد.

بــه گــزارش ســازمان 
قرآنــی  فعالیت هــای 
دانشگاهیان کشور، مراسم 
رونمایی از خط و فونت نوین 
قرآنی »واضح« کاری از گروه 
»افق رویــداد« که زیر نظر 
و بــا حمایت مرکز رشــد و 
شــکوفایی فناوری ها و هنر 
قرآنــی جهاددانشــگاهی 

طراحی شــد، چهارشــنبه 31 
خرداد در سالن کنفرانس سازمان فعالیت های قرآنی برگزار گردید.

در این مراســم که حجت االسالم والمسلمین حشــمتی معاون قرآن 
و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی، دکتر سعید پورعلی معاون 
فرهنگی جهاددانشــگاهی، حســن بیادی عضو هیأت امنای سازمان 
فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشــور، احمد ابوالقاسمی مدیر رادیو 
قرآن، احمد حاجی شــریف معاون ارتباطات سازمان دارالقرآن الکریم 
و علی متقیان مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(، حمید 
صابرفرزام رییس ســازمان فعالیت های قرآنی دانشــگاهیان کشور و 
سرپرست مرکز رشــد و شــکوفایی فناوری ها و هنر قرآنی و ... حضور 
داشتند، پس از اظهار نظر کارشناسی برخی از حضار و استماع توضیحات 
وحید عزیزی نژاد مدیر پروژه فونت قرآنی »واضح« از این فونت به طور 

رسمی رونمایی شد.

خریداری فونت »واضح« به منظور فراگیر شدن

حجت االسالم و المسلمین محمدرضا حشــمتی معاون قرآن و عترت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این اظهار کرد: به هر حال ضمن تشکر 
از این گروه طراحی خوشحال هستیم که شاهد متوقف شدن چاپ مکرر 

قرآن کریم با استفاده از رسم الخط »عثمان طه« هستیم.
وی ادامه داد: البته هیچ گاه زیبنده نبوده و نخواهد هم بود که کشوری 
که مهد هنر خوشنویسی است اینچنین طی چند دهه خط رایجش برای 
خوشنویسی و کتابت قرآن»عثمان طه« باشد. البته برخالف اطالعاتی 
که ارایه شد و تعداد قرآن های چاپ شده با خط »عثمان طه« را بالغ بر 2 

میلیون نسخه در سال اعالم 
کردند، باید بگویم که این امر 
سیر نزولی داشته و اکنون به 
رقم تقریباً یک میلیون نسخه 
رســیده اســت و این روند 
تنزلی همچنان نیز با سعی 
و تالش مسئوالن و حمایت 
از طراحان و خوشنویســان 

ادامه خواهد داشت.
حجت االسالم حشمتی در 
پایان ســخنان خود گفت: 
معاونت قــرآن و عترت نیز 
تمام قد به رواج این خط در 
عرصه چاپ و نشــر کمک 
خواهد کــرد و البته در حد 
بضاعت و توان نسبت به این 
مهم توجه خواهد داشــت، 
کما اینکه تاکنون نیز ساالنه 
200 تا 330 هزار نســخه 

قرآنی را تهیه می کند.
حمید صابرفرزام رییس سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور 
در این مراسم با اشــاره به اینکه از عمر فعالیت مرکز رشد و شکوفایی 
فناوری ها و هنر قرآنی چیزی بالغ بر یک سال می گذرد، گفت: ضرورت 
ایجاد چنین مرکزی به این جهت بود که متأســفانه تا ســال گذشته 
علی رغم اینکه در حوزه علمی و پژوهشی 200 مرکز رشد و 20 پارک 
فناوری داشــتیم اما در زمینه علوم قرآنی و دینی فاقد چنین مرکزی 

بودیم.
وی ادامه داد: البته ایجاد چنین مرکزی با توجه به پیشــرفت هایی که 
در زمینه های علمی، فرهنگی و فناورانه در جهاددانشگاهی شاهد آن 
هستیم اصاًل کافی نیست و ما تنها توانستیم فضایی را ایجاد کنیم که در 
آن برخی پژوهشگران، محققان و مخترعان در زمینه فناوری های قرآنی 

بتوانند فرصت برای طرح ایده های خود داشته باشند.
وحید عزیزی نژاد، مدیر پروژه فونت قرآنی »واضح« در ادامه بیان کرد: 
ما اصالتا یک گروه مهندســی هستیم و هســته فعالیت ما در دانشگاه 
صنعتی شریف شکل گرفت. تخصص ما طراحی سرویس های اینترنتی 
با استفاده از فضای دیجیتال در بستر اینترنت است و تمام تالش خود را 
از زمان آغاز به فعالیت به کار بستیم تا خدماتی از این جنس را به شکل 

بهتری ارایه نماییم.
عزیزی نژاد تصریح کرد: ما در گروه »افق رویداد« ســابقه کار در زمینه 
طراحی سرویس های آموزش پزشکی، شبکه های اجتماعی، تبلیغاتی و 
... را داریم و در مورد این سرویس قرآنی که اخیرا ارایه شد و اکنون شاهد 
رونمایی از آن هستیم باید بگویم که ضرورت انجام این کار و ارایه این 

سرویس بیش از پیش احساس می شد.

خط و فونت نوین قرآنی »واضح« رونمایی شد
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جامعه شناســی  مدیرگروه 
پژوهشــگده گردشــگری 
جهاددانشــگاهی خراسان 
پیمایش  گفــت:  رضــوی 
ملــی ارزش هــا، نگرش ها و 
گردشگری  رفتارشناســی 
ایران برای اولین بار در کشور 
به تمامــی حوزه هــا و ابعاد 
گردشگری در کشور می پردازد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، حامد بخشی اظهار 
کرد: این پیمایش به سفارش سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می شود و 
گردآوری داده های آن در تیرماه اجرا و تا آخر شهریور ماه نتایج آن مشخص 

خواهد شد. 
مسوول پیمایش ملی ارزش ها، نگرش ها و رفتارشناسی گردشگری ایران 
عنوان کرد: این پیمایش در دو بخش مردم ایران و گردشگران خارجی انجام 
می گیرد که در آن نگرش و رفتار سفر مردم ایران و نیز گردشگران خارجی 
در ایران بررسی می شود. برخی متغیرهای پیمایش شامل نوع سفر، میزان 
هزینه کرد در بخش های مختلف زنجیره گردشــگری، نوع اقامتگاه مورد 
استفاده، وسیله سفر و همچنین شــامل متغیرهای ذهنی نظیر رضایت و 
ارزیابی آنان از خدمات دریافت شده، رابطه آنان با خدمات رسانان گردشگری 

و مردم محلی و انگیزه آنان از سفر می شود. 
عضو هیأت علمی پژوهشگده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی 
افزود: در سطح گردشگران خارجی نیز نگرش گردشگران از سفر به ایران، 
میزان تغییر نگرش آنان، رضایت مندی و اماکنی که مورد بازدید قرار گرفته 

است، سئوال و بررسی می شود.
وی نمونه آماری گردشگران داخلی را پنج هزار نفر از تمام 31 استان و نمونه 
گردشگران خارجی را 1000 نفر از پایانه های ورودی کشور برشمرد و افزود: 
در گردآوری داده ها از پرسشگران محلی استفاده خواهیم کرد و برای این 

منظور در اواخر ماه رمضان کارگاه 
آموزشــی برای سرپرسشــگران 
تمامی اســتان ها در شهر مشهد 

برگزار می کنیم. 
بخشــی در رابطــه بــا فرآیند 
شــکل گیری این پیمایش گفت: 
پس از تهیه طرح اولیه، مذاکرات 
مفصلی با معاونت گردشــگری 
سازمان میراث فرهنگی وقت انجام 
گرفت و نظــرات آنها در این طرح 
اعمال شــد تا یافته های این طرح مناســب نیازهای آنان به عنوان متولی 
گردشگری کشور باشد. با این حال، این سازمان به دلیل فقدان بودجه، حاضر 
به تامین هزینه پیمایش نشد. در نهایت سازمان برنامه و بودجه کشور تامین 
مالی این طرح را متقبل شد و این پیمایش با بودجه 4 میلیارد ریال از سال 

1394 آغاز گردید.
مسوول پیمایش ارزش ها، نگرش ها و رفتارشناسی گردشگری ایران ادامه 
داد: فاز مطالعاتی و عملیاتی این پیمایش با مطالعه تمامی طرح ها و انتشارات 
پژوهشی داخلی و خارجی در دسترس در حوزه رفتار گردشگری در طول دو 
سال انجام شد و اکنون پرسشنامه این طرح، آماده برای گردآوری داده هاست.

وی خاطرنشان کرد: اگر این پیمایش تداوم ساالنه و یا دوساالنه داشته باشد، 
می توانیم داده های بسیار خوبی را در طول زمان از نگرش و رفتار ایرانیان و 
گردشگران خارجی گردآوری کنیم که مبنای سیاست گذاری های کالن 

کشوری در این زمینه قرار گیرد. 
مدیرگروه جامعه شناسی پژوهشگده گردشگری جهاددانشگاهی با اشاره 
به اینکه تاکنون پیمایشی با این جامعیت در زمینه گردشگری کشور انجام 
نشده است، گفت: این پیمایش برای اولین بار در کشور به تمامی حوزه ها و 
ابعاد گردشگری در ایران می پردازد. البته پیمایش هایی درباره رضایت مندی 
از حوزه حمل و نقل یا جاذبه های یک شهر انجام گرفته اما به این شکل جامع 

و تفصیلی نبوده است.

اولین و جامع ترین پیمایش رفتارشناسی گردشگری ایران انجام می شود

مدیرگروه جامعه شناسی پژوهشگده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی: 

طي مراسمي نمايشگاه هاي پنج گانه جشنواره دومين جشنواره 
سراسري دانشــجويي قرآن و هنر با عنوان شهود قدسي 2 در 

شيراز برپا شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی فارس، نمايشگاه هاي پنج گانه نقاشي، 
عكاسي، گرافيك و خوشنويسي 20 خرداد ماه در 5 نگارخانه شيراز برپا گردید.
مدير اجرايي دومين جشنواره سراسري دانشجويي قرآن و هنر )شهود قدسي 
2( گفت: جشنواره شهود قدسي 2 با همكاري سازمان فعاليت هاي قرآني 

دانشگاهيان، برپا شد.
وي با اشــاره به برگزاري 32 كارگاه آموزشــي با هدف آمادگي مطلوب تر  
دانشجويان و آشنايي بيشتر آنان با مفاهيم هنري و قرآني، از پاييز سال گذشته 
در سراسر كشور، گفت: دبيرخانه اين جشنواره در شيراز، 3 هزار و 593 اثر 

دانشجويي دريافت كرد .

عليپوريان گفت: از مجموع آثار دريافت شده 554 اثر در بخش نقاشي، 475 
اثر در بخش خوشنويسي، 1 هزار و 236 اثر در بخش عكس و 1 هزار و 328 

اثر در بخش گرافيك بود.
وی با بيان اينكه پس از داوري اوليه، آثار منتخب به بخش نمايشگاهي راه 
يافت، گفت: اين آثار در بخش هاي مختلف و در نگارخانه هاي وصال، مركز 
اسناد و كتابخانه ملي، سروناز، حوزه هنري و فرهنگسراي هنر در شيراز به 

نمايش گذاشته شده است . 
عليپوريان خاطرنشان كرد: در برگزاري اين جشنواره قرآني، اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي فارس، حوزه هنري انقالب اسالمي فارس، انجمن صنايع 
دستي فارس، ستاد جامع علمي كاربردي استان، شهرداري شيراز، دانشگاه 
صنعتي شيراز، دانشگاه شيراز، دانشگاه  هنر شيراز، موسسه هاي آموزش عالي 
آپادانا و موسسه آموزش عالي هنر و ديگر نهادهاي فرهنگي و آموزشي فارس 

با معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان همراهي كرده اند.

برپایی نمایشگاه های جشنواره "شهود قدسی 2 " در پنج نگار خانه شیراز
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به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی؛ 
میزگرد تبیین و بررسی ابعاد آرا و اندیشه های امام خمینی )ره( 

16 خردادماه در ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی، ولی 
عاقلی رییس جهاددانشگاهی استان ضمن تسلیت به مناسبت سالگرد 
ارتحال بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران افزود: بدون تردید، نام امام 
خمینی )ره( با تاریخ معاصر جهان آمیخته شده است و ایشان با وجود 
سیطره تمدن غرب، مکتبی اصیل برای احیای ارزش ها و اصول اسالمی 

در جهان امروز ارایه کردند.
وی با اشاره به اینکه اثرات عمیق اندیشه های امام، تنها در بعد نظری و 
فکری، محدود نمی شــود، افزود: اندیشه ها و سلوک امام در بعد عملی 
موثرتر بوده و توانسته است که با دگرگونی معادالت موجود در نظام بین 
المللی، روابط سیستم های بین المللی و مقتضیات حاکم بر نظام بین 

الملل را به چالش بکشاند.
در ادامه این نشست امین رستم زاده، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی 
آذربایجان غربی با اشاره به جایگاه مردم در آراء و اندیشه های امام )ره( 

گفت: ابتدای انقالب در اظهار نظرهایی که به نوع حکومت در بین اقشار 
سیاسی در رسانه ها مطرح می شد، امام )ره( صراحتا اعالم نمودند باید 
نظر همه مردم مالک عمل قرار گیرد چرا که ایــن مردم برای انقالب 
خون و شــهید داده اند که این مهم و مصادیق بسیار زیادی که در آراء 
و اندیشــه های امام )ره( وجود دارد تجلی عینی مردم ساالری واقعی و 

جوهری در آراء ایشان است.
همچنین رمزی مدرس دانشگاه در ادامه این میزگرد با اشاره به اینکه در 
بررسی آرا و اندیشه های حضرت امام بیش از همه مجاهدت در راه خدا، 
والیت فقیه و مردم ساالری دینی مورد توجه قرار گرفته است تصریح 
کرد: در آیات متعددی از قران کریم ایمان و جهاد در راه خدا درکنار هم 

بوده و اصل مسأله تقویت دین جهاد در راه خدا می باشد.
این مدرس با بیان اینکه امام خمینی )ره( در مقابل نظام ســلطنتی بر 
حکومتی که بر احکام اسالمی و نظارت علما و رای مردم بنیان نهاده شده 
باشد تاکید می کرد، خاطر نشان کرد: جمهوری اسالمی اصطالحی بود 
که امام از همان ابتدا در توصیف نظام مطلوب خود عنوان کرد که منظور 
از جمهوریت مردمی بودن حکومت و پذیرش حق مردم در انتخاب نوع 

نظام سیاسی  و حاکمان  و شکل و قالب حکومت بوده است.

میزگرد تبیین و بررسی ابعاد آرا و اندیشه های امام خمینی )ره( برگزار شد

به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی؛ 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی،  سه کتاب »مربیگری 
و ارشاد در سازمان ها« ، »آشنایی با اختالالت رفتاری کودکان« 
و  »ظهور و ســقوط یک پایتخت«در خرداد ماه از سوی سازمان 

انتشارات جهاددانشگاهی روانه بازار شده است . 

کتاب »مربیگری و ارشاد در سازمان ها« تألیف دکتر ناهید نادری بنی با 
محوریت مشاوره کسب و کار و مربیگری عنوان کتابی است که توسط 

این سازمان منتشر شد.
این کتاب از 2 بخش کلی تشــکیل شده اســت که در بخش اول 
کتاب به موضوع مربی گری در سازمان ها پرداخته شده است.  این 
بخش از پنج فصل تشکیل شده اســت. فصل اول به مفهوم، فواید 
و چالش های مربی گری اختصاص یافته اســت. فصــل دوم انواع 
مربی گری را شرح می  دهد. در فصل سوم به نقش هایی که یک مربی 
می تواند  ایفا کند، پرداخته شده است. در فصل چهارم مهارت های 
مورد نیاز مربی گــری و در فصل پنجم به مدل هــا و فرایندهای 

مربی گری اشاره شده است.
در بخش دوم که شامل چهار فصل می شود به بحث ارشاد در سازمان 
پرداخته شده است. در فصل ششم بر مفهوم و سیر تکاملی ارشاد تاکید 
و در فصل هفتم نیز انتظاراتی که مدیر از فرایند کلی ارشاد، ارشادگر از 
دیگران و دیگران از ارشادگر دارند مشــخص شده است. فصل هشتم 
صالحیت ها و مهارت های مورد نیاز ارشادگر مورد بحث قرار گرفته و در 

فصل نهم به فرایند ارشاد و ابعاد آن پرداخته شده است.
کتاب دوم »آشــنایی با اختالالت رفتاری کودکان«  است که از سری 

کتاب های آموزشی جهاد دانشــگاهی می باشد، برای بار چهارم توسط 
این سازمان به چاپ رسید.

این کتاب توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی در حوزه روانشناسی 
کودکان تالیف گردیده، به آموزش مربیان و مادران در برخورد با کودکان 

پرداخته است.
کتاب حاضر دارای ده فصل در موضوعات  مراحل تحول بهنجار، سبب 
شناســی و پدید آیی رفتار نابهنجار با تأکید بر دیدگاه رفتاری، مروری 
بر اختالالت شایع رفتاری، مروری بر اختالالت شایع رشدی، شناخت 
کودکان اســتثنایی، اصول کلی تغییر رفتــار، روش ها و تکنیک های 
اصالح رفتار کودکان، مهارت های مربوط به افزایش رفتارهای مطلوب، 
مهارت های مربوط به کاهش رفتارهای نامطلوب و آشنایی با مراجع و 

مراکز مشاوره می باشد.
سومین کتاب »ظهور و سقوط یک پایتخت مطالعه ی باستان شناسانه 

درباره  ایجاد، توسعه و فروپاشی شهرسلطانیه« نام دارد. 
این کتاب توسط حســن کریمیان، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و 
همایون رضوان قهفرخی، كارشناس پژوهشــي دانشگاه تهران تألیف 

شده است.
در کتاب حاضر تالش شده اســت تا با مطالعۀ میدانی، منابع مکتوب 
و باستان شناسانه به پرســش هایی در زمینۀ شــکل گیری، توسعه و 
نابودی این پایتخت کم نظیر در دورۀ اسالمی پاسخ داده شود. به عبارت 
دیگر هدف آن است که ساختار اجتماعی و نوآوری های انجام شده در 
شهرسازی، معماری و تزئینات هنرمندانۀ شهر سلطانیه به عنوان یک 

پایتخت، معرفی شود.

انتشار سه عنوان کتاب توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
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به همت جهاددانشگاهی اردبیل؛ 

نشست علمی - فرهنگی»کرانه های 
زندگی دانشجویی« برگزار شد

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی اردبیل، به همت 
معاونت فرهنگی این واحد، نشســت دانشــجویی »کرانه های 
زندگــی دانشــجویی« در مرکزآمــوزش علمــی کاربردی 

جهادادانشگاهی شعبه اردبیل برگزار شد.
در این نشست که دوم خرداد برگزار شــد مسوول مرکز مطالعات 
فرهنگی و نیازسنجی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اردبیل با اشاره 
به اینکه وجود دانشجو در حال حاضر از مشخصات جامعه صنعتی 
است، گفت: امروزه دانشجوها با مفاهیم مدرن بازاریابی آشنا و ورود 
فارغ التحصیالن به بازار موجب تغییراتی در بازار سنتی که در گذشته 
شاهد آن بودیم شده و به همین ترتیب زبان و نوع تعامل تجاری تا 

حدی تغییر یافته است.
محمد زینالی محقق و پژوهشــگر علوم اجتماعــی به تفاوت های 
جامعه سنتی و مدرن اشاره و اضافه کرد: نگاه سنتی، ما را در تعارض 
با دانشگاه قرار می دهد. در حالی که دانشجو خود را فردی خالق و 
هدف مند می داند و دنبال برنامه ای است که به این هدف دست یابد. 
خود را متمایز از اعضای دیگر جامعه می داند و ریاضت و سختی های 
این دوران و جمعی بودن این تجربه را هم مورد توجه قرار می دهد. 
اما وارد شدن به جامعه بعد از دانشگاه، این معنا را چندان مورد توجه 
قرار نمی دهد چرا که اغلب همه سعی می کنند هویت دیگری را برای 
خود پذیرش کنند. خالقیت نیاز به ریاضت دارد و علم در اثر ریاضت 
اقتصادی و فکری به دست می آید، ما قرار است در دوران دانشجویی 
به تولد اندیشه برسیم و این سختی را تحمل کنیم و مدرک، سنجه 

توانایی و تالش های ما است.

جشنواره استانی 
"پرتوی از سیره و اندیشه حضرت 
امام)ره( و مقام معظم رهبری"

برگزار شد
به گزارش روابط عمومــی جهاددانشــگاهی واحد همدان، 
جشنواره استانی »پرتوی از سیره و اندیشه حضرت امام )ره( 
و مقام معظم رهبری« به همت این واحد در پردیس شــهید 

مقصودی همدان برگزار شد.
عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی همدان ضمن تشریح ابعاد 
شخصیت حضرت امام خمینی )ره( بیان کرد: رمز موفقیت و 
ماندگاری بنیانگذار نظام جمهوری اســالمی، توازن در ابعاد 

شخصیتی ایشان بوده است.
اکبر اسدی افزود: حضرت امام)ره( در ارتباط با »خدا«، ارتباط 
با »مردم« و ارتباط با »خود« توازن ایجاد کرده بودند و شاید 
این موضوع باعث شد که ایشــان در عرصه سیاست بهترین 
عملکرد را داشته باشند و بعد از گذشت ســه دهه از رحلت 

ایشان هنوز محبوب دلها باقی بمانند.
رییس جهاد دانشــگاهی واحد همدان اضافــه کرد: برای 
اســتمرار حرکت پرشــتاب نظام جمهوری اســالمی در 
عرصه های مختلف الزم اســت که آرا و اندیشــه های امام 
خمینی )ره(و انقالب اسالمی به درســتی تبیین شده و به 

نسل جدید انتقال یابد.

اخبار کوتاه

حضور خبرگزاری ایکنا در نمایشگاه 
قرآن کریم خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی، 
معاون فرهنگی جهادانشــگاهی خراســان جنوبی از حضور 
خبرگزاری ایکنا در یازدهمین نمایشــگاه قرآن کریم استان 

خبرداد.
حمید مرادی با اشــاره به نقش مهم ایکنا در پوشش خبری 
و تصویــری نمایشــگاه قرآن کریــم، اظهار کــرد: برگزاری 
نشست های تخصصی، گفت وگو با شــخصیت های برجسته 
قرآنی اســتان و مروجان معــارف دینی، دعــوت از قاریان و 
موسســات قرآنی از مهمترین برنامه های خبرگزاری در این 

نمایشگاه بود. 
گفتنی است، یازدهمین نمایشگاه قرآن کریم17 تا 24 خردادماه 

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان برپا بود.

عضویت دو جهادگر ایالمی در هیأت 
مدیره  خانه مطبوعات استان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد استان ایالم، 
انتخابات خانه مطبوعات ایالم، 10 خرداد به صورت الکترونیکی 
و همزمان با سراسر کشــور با حضور بیش از 98 درصد اعضای 
مجمع عمومی برگزار شد که در پایان اعضای هیأت مدیره این 

خانه مشخص شدند.
 براســاس این گزارش در این انتخابات مجید کیان ســردبیر 
ایسنای ایالم عضو هیأت مدیره و رضا نجفی از خبرگزاری ایکنا 

به عنوان بازرس انتخاب شدند.
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برپایی نمایشگاه سبک زندگی قرآنی
 در دانشگاه علمی - کاربردی
 جهاددانشگاهی کردستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد کردستان، 
چیا سهراب نژاد، سرپرست این واحد از برپایی نمایشگاه 
ســبک زندگی قرآنــی در دانشــگاه علمــی کاربردی 
جهاددانشــگاهی کردســتان خبر داد و اظهــار کرد: در 
راســتای ترویج فرهنگ قرآنی و آشــنایی دانشجویان با 
سبک زندگی قرآنی این نمایشگاه 27 خردادماه در دانشگاه 

علمی - کاربردی برپا شد.
وی با اشــاره به اینکه ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن 
و انس گرفتن با این کتاب الهی اســت، افزود: در راستا 
بهره گیری از فیوضات معنوی ماه مبارک رمضان و انس 
بیشتر دانشجویان با آیات قرآن نمایشگاه سبک زندگی 

قرآنی برپا شده است.
سرپرست جهاددانشگاهی واحد کردستان با اشاره به اینکه 
این نمایشــگاه یکی از مجموعه برنامه های کمپین ســبک 
زندگی قرآن اســت، بیان کرد: کمپین سبک زندگی قرآنی 
یکی از مجموعه برنامه های اداره اواقاف در راســتای ترویج 

فرهنگ دینی و قرآنی است.

حضور سازمان جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی در دوازدهمین نمایشگاه 

بین المللی قرآن و عترت مشهد

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی خراسان 
رضوی، معاون فرهنگی این سازمان از حضور فعال این سازمان در 

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد خبر داد.
مهنــدس علیرضــا حاتمی بــا بیان ایــن مطلــب افزود: 
خبرگزاری های ایکنا و ایسنا شعبه خراسان رضوی به منظور 
پوشش خبری این رویداد فرهنگی در این نمایشگاه حضور 

داشتند.
وی با اشــاره به اینکه مســوولیت کمیته  دانشــگاهی 
دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد 
بر عهده سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی است، 
تصریح کرد: با هماهنگی های انجام شــده در این دوره 
از نمایشــگاه دانشــگاه های فرهنگیان، علوم پزشکی، 
فردوســی، پیام نور و تربیت مدرس قرآن کریم مشــهد 

حضور خواهند داشت.
گفتنی است، که دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت 
از 13تا 20 خرداد ماه سال جاری در محل نمایشگاه آستان قدس 

رضوی برپا بود

به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی؛ 

کرسی آزاد اندیشی "چرا کتاب نمی خوانیم" برگزار شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد آذربایجان غربی، کرســی آزاد اندیشــی »چرا کتاب نمی خوانیم« به همت معاونت فرهنگی 

جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 7 خردادماه در ارومیه برگزار شد.
دکتر بابازاده مدرس دانشگاه و پژوهشگر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در این کرسی که با موضوع »مشکالت اقتصادی علت اصلی پایین 
بودن سرانه مطالعه در کشور است؟« برگزار شد، اظهار کرد: مسأله مهم و ایراد اصلی کاهش سرانه مطالعه در ایران نبود فرهنگ سازی کافی در این 
زمینه است و در هر جامعه ای دانش و اطالعات ابزار اساسی رشد و عامل مهمی در پیشبرد مسیر تعالی و توسعه فرهنگی آن جامعه محسوب می شود.
وی با بیان اینکه مشکل عدم سوق به کتابخوانی از مشکالت اساسی قشر فرهنگی امروز جامعه ما تلقی می شود، گفت: کتاب و مطالعه آن غذای روح 

انسان بوده و هیچ تمدنی بدون مطالعه راه تعالی را نتوانسته طی کند.
بابازاده با اشــاره به اینکه در جوامع گوناگون و در بین طبقات مختلف ســطوح مطالعه و میزان گرایش به آن متفاوت است، افزود: چاپ و توزیع 
کتاب با تیراژ باال در ایران عرضه می شود ولی متاسفانه به دلیل نبود فرهنگسازی در  این زمینه میزان مطالعه و تمایل افراد به کتابخوانی به شکل 

چشمگیری پایین است.
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تجلیل از غرفه ایکنای کردستان در 
نمایشگاه قرآن و عترت

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشــگاهی واحد کردستان، در 
مراسم اختتامیه نمایشــگاه قرآن و عترت استان کردستان که 
30خردادماه برگزار شد، از غرفه خبرگزاری ایکنا به دلیل انجام 

مصاحبه ها و پوشش خبری این نمایشگاه تجلیل گردید.
خبرگزاری ایکنای کردســتان از اولین روز برپایی این نمایشگاه 
با راه اندازی یک غرفه و انجــام مصاحبه ها و گزارش های خبری 
از حواشی این نمایشگاه تمام تالش خود را برای ارتقای جایگاه 
فعالیت های قرآنی و انعکاس فعالیت هــای فعاالن این عرصه به 

کار گرفت.
یــادآور می شــود، در ایــن نمایشــگاه از ملیحــه ســیفی، 
ســردبیرخبرگزاری ایکنای کردستان و ســایر غرفه داران این 
نمایشگاه تجلیل به عمل آمد و محفل انس با قرآن با حضور قاری 

برجسته استانی فواد مولودی برگزار شد.

برگزاری نخستین نشست علمی "بررسی انتخابات شورای شهر در ایران" به همت 
مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی شعبه همدان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، نخستین نشست علمی بررسی انتخابات شورای شهر در ایران به همت مرکز افکارسنجی 
دانشجویان ایران)ایسپا( شعبه استان با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران-دفترهمدان و  خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(، سه شنبه 

23 خردادماه برگزار شد.
سیداحمد حسنی حلم یکی از اعضای شورای اسالمی شهر همدان در دور سوم و چهارم درباره موضوع نشست گفت: قانون اساسی مسووالن 

استانی همچون استاندار، فرماندار، بخشدار و ... را مکلف کرده مصوبات شورا را در صورتی که منع قانونی نداشته باشد الزم االجرا بدانند.
اکبر کاووسی امید عضو علی البدل شورای پنجم شهر همدان تصریح کرد: در صورتی که عضو شورا مردمداری و امام محوری را سرلوحه امور 

خود قرار دهد، هیچ گاه آسیبی متوجه شورا نخواهد بود.
حمید خاورزمینی یکی دیگر از اعضای منتخب شورای پنجم و عضو فعلی شورای چهارم سطحی نگری و شعارزدگی را از دیگر آسیب های این 

عدم هماهنگی ساختار برشمرد و یادآور شد: این پدیده مدرن در ساختار جامعه نهادینه نشده و بخش نیمه منفک جامعه است.

خبرنگار ایکنای استان مرکزی به 
عنوان فعال رسانه ای قرآن

 تجلیل شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی استان مركزي، 
در مراســم »در محضر قرآن« كه 30 خردادماه و به منظور 
تجليل از فعاالن قرآني استان، در فرهنگسراي آيينه اراك 
برگزار شد، از كوروش ديباج، خبرنگار ايكنای استان مركزي 

به عنوان فعال رسانه اي قرآن تجليل به عمل آمد.
پي گيري دغدغه هاي جامعه قرآني استان، تعامل سازنده 
با پيشكسوتان، اســاتيد و متوليان امور قرآني در راستاي 
پيشــرفت و توســعه فرهنگ قرآني از طريق خبرگزاري 
ايكنا و رعايت اخالق قرآني از جملــه داليل اين انتخاب 

بوده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران، به همت 
مرکز قرآن و معارف دین این ســازمان، نشســت علمی»تحلیل 
گفتمان در مطالعات دینی« اول خرداد ماه در دانشــکده الهیات 

دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست سید علی اصغر سلطانی، عضو هیات علمی دانشگاه 
باقر العلوم)ع( گفــت: تحلیل گفتمان در دل خــود نظریه های 
متفاوت و روش های متعــددی دارد و تحلیل  گفتمان مبتنی بر 

ساخت گرایی با مبانی دینی ناسازگار است. 
 وی ادامه داد: تحلیل گفتمان تالشی برای دستیابی به اندیشه های 

پنهان در پس متن است که می توان آن را خواند. تحلیل گفتمان، 
میان و بین رشته ای است و می توان از آن به روش و کاربرد نیز یاد 
کرد. در علوم انسانی، تحلیل رسانه ها و تحلیل متون دینی، تحلیل 

گفتمان  می تواند کارکرد  داشته باشد.
عضو هیأت علمی دانشــگاه باقر العلوم)ع( افــزود: در رویکرد 
فلسفی، گفتمان ورای متن اســت و به اندیشه ها باز می گردد. 
بــرای مثــال جمله اســالم همه اش سیاســی اســت از امام 
خمینی)ره( یک جمله نیست و صورت بندی گفتمان انقالب 

اسالمی است.

به همت جهاددانشگاهی تهران؛ 

نشست علمی "تحلیل گفتمان در مطالعات دینی" برگزار شد
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تجلیل از برگزیدگان مسابقه 
کتابخوانی »نور« در همدان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، به همت 
معاونت فرهنگی این واحد، نفرات برتر مسابقه کتابخوانی »نور« 

ششم خردادماه تجلیل شد.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد همدان اظهار 
کرد: مسابقه کتابخوانی نور به همت معاونت فرهنگی این نهاد، 
برگرفته از کتاب جوان برتر تألیف محمد بیستونی از مجموعه 
کتاب های قرآن و مهارت های زندگی در 27 اردیبهشت ماه در 
سطح دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی استان به صورت 

مجازی برگزار شد. 
عزیزی هرمز گفت: این مسابقه که با استقبال خوب دانشجویان 
مواجه شد، با هدف آشنایی جوانان به ویژه دانشجویان با سوره ها 

و تفاسیر آیه های قران کریم برگزار شد. 
وی ادامه داد: 6 خرداد ماه همزمان با نخستین روز از ماه مبارک 
رمضان از مریم قلندری از دانشــگاه بوعلی سینا، نرگس فتحی 
از دانشگاه صنعتی و بهروز خدابنده لو از دانشگاه علوم پزشکی 
همدان به عنوان نفرات برتر این مســابقه با اهدای لوح و جوایز 

نقدی تقدیر گردید.

برگزاری نشست دانشجویی"آشنایی 
با سبک زندگی امام خمینی)ره(" در 

جهاددانشگاهی اردبیل
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، به 
همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اردبیل، نشست فرهنگی 
دانشجویی »آشنایی با سبک زندگی امام خمینی)ره(« در مرکز 

آموزش علمی کاربردی این واحد 16 خردادماه برگزار شد.
در این نشســت مدیر بنیاد نهــج البالغه اســتان اردبیل ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره حضرت امام خمینی)ره( و شهیدان 
واالمقام قیام 15 خرداد، افزود: شیوه زندگی و خصوصیات اخالقی 
بنیانگذار انقالب اسالمی، راه و سبک زندگی انسان های بزرگ و 

صاحب کرامت است.
رحیم انور اضافه کرد: سبك زندگی، مجموعه ای از طرز تلقی ها 
و ارزش ها، شــیوه های رفتاری، نگرش ها و سلیقه هایی است كه 

نشانگر شرایط زندگی انسان است.
وی به چهار رابطه تاثیرگذار در سبک زندگی اشاره و خاطرنشان کرد: 
سبک زندگی انسان از چهار رابطه نشأت می گیرد که این چهار اصل 

شامل رابطه ی انسان با خداوند، خود، جامعه و محیط زیست است.

انتشار کتاب "مربی گری رویکردی اثر بخش در مدیریت منابع انسانی"
به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب »مربی گری رویکردی اثر بخش 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 است، مطالعه این کتاب برای دانش آموختگان  مدیریت، محققان و مدیران برای کنترل و مدیریت نیروی های انسانی و افزایش بهره 

وری منابع انسان توصیه گردیده است.
این کتاب توسط سید مهدی الوانی و عبدالصمد خدامی به چاپ رسیده است.

انتشار کتاب" گل های پیازی مهم تجاری "توسط انتشارات جهاددانشگاهی اردبیل
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان اردبیل، به همت انتشارات این واحد کتاب»گل های پیازی مهم تجاری« تالیف مهشید فخرایی 

الهیجی، عضو هیأت علمی موسسۀ تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر شهرستان کرج در 184 صفحه منتشر شد.
مولف کتاب با بهره مندی از منابع معتبر علمی داخلی و خارجی تالش کرده اســت تا یافته های حاصل از مطالعات خود را در حوزه محیط 
زیست ارایه نموده و به معرفی مهمترین گل های پیازی تجاری بپردازد که می تواند مورد استفاده آموزشی و پژوهشی دانشجویان رشته های 

مرتبط قرار گیرد.
این کتاب در 6 فصل و یک هزار نســخه به چاپ رســیده و به ارایه توضیحاتی در خصوص دانه برفی، زرین جام، گالیل، الله، زنبق پیازی، 

آلسترومریا، گل نرگس و گل مریم می پردازد.

انتشارات
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کتاب "2000موضوع برای گفتگو در 
کالس زبان" منتشر شد

به گزارش روابط عمومــی جهاددانشــگاهی قزوین، کتاب 
»2000موضوع برای گفتگو در کالس زبان« توسط انتشارات 

جهاددانشگاهی قزوین به چاپ رسید.
این کتاب توسط دکتر امیررضا وکیلی فرد عضو عیأت علمی 
دانشــگاه بین المللی امام خمینی)ره( و دکتر لیدا جعفروند 

گیگلو ترجمه در 248 صفحه منتشر گردیده است.

کتاب »شهرهای ایران عصر 
ایلخانی« چاپ  شد

به گزارش روابط عمومي ســازمان جهاددانشگاهي تهران، 
کتاب »شــهرهاي ايران عصــر ايلخاني)تحليلي بر نقش 
وقف در توســعه شــهرهاي دوران ايلخاني(« تاليف دکتر 
حسن کريميان عضو هيات علمي دانشــگاه تهران و بهزاد 
مهدي زاده دانش آموخته باستان شناســي دانشگاه تهران 

توسط انتشارات این سازمان منتشر شد.
در بخشي از مقدمه اين کتاب آمده است؛ متاسفانه با توجه 
به نقش کليدي وقف در شکل يابي و توسعه بافت شهرهاي 
ايران در دوران ايلخاني، مطالعات هدفمندي در اين خصوص 
به ثبت نرسيده است، بدين ســبب در اين پژوهش تالش 
شده تا تاثير اين سنت حسنه بر فرم يابي و توسعه شهرهاي 
اين دوران مورد مطالعه قرار گيرد. از اين رو با اتکاء به منابع 
مکتوب و شواهد ملموس برجاي مانده از 9 شهر که به روزگار 
ايلخانان احداث و توسعه يافته اســت، تاثير وقف بر بافت 

تاريخي آن ها سنجيده شده است.

توسط انتشارات جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛

کتاب "گردشگری پایدار: از گردشگری 
انبوه تا بوم گردی" منتشر شد

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی، پانصد و چهل و پنجمین کتاب انتشارات این سازمان 
با عنوان »گردشگری پایدار: از گردشگری انبوه تا بوم گردی« 

با حمایت پژوهشکده گردشگری این سازمان به چاپ رسید.
این کتاب اثر آنتون فیشر است توسط سیامک سیفی، عادل 
نیکجو و معصومه توانگر از اعضای گروه مدیریت و برنامه ریزی 
گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان 

رضوی ترجمه شده است.
این کتاب در 7 فصل ســازماندهی و در فصل های اول و دوم 
به تعریف گردشگری، گردشگری انبوه و اثرات آن پرداخته 
شده است. فصل سوم به اشکال مختلف گردشگری جایگزین 
می پردازد. در فصل چهارم، گردشــگری پایدار و حفاظت از 
طبیعت بررسی شده است. در فصل پنجم تحلیل سفرهای 
گردشگری تشریح گردیده و فصل  ششم و در نهایت هفتم، 
به ارایه دســتورالعمل هایی برای برنامه ریــزی و مدیریت 
گردشــگری پایدار و همچنیــن آینده گردشــگری پایدار 

پرداخته است.

انتشار کتاب »زیبایی شناسی منظر 
شهری با تکیه بر آراء اندیشمندان 

اسالمی« توسط انتشارات 
جهاددانشگاهی قزوین 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی قزوین، به همت 
انتشــارات این واحد کتاب » زیبایی شناسی منظر شهری با 
تکیه بر آراء اندیشمندان اسالمی« تالیف دکتر رضا جعفری ها 
عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا در 151 

صفحه منتشر گردیده است. 
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انتشار کتاب »باکتری های بیمارگر 
حشرات« در جهاددانشگاهی اردبیل

به گزارش روابط  عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، 
به همت انتشــارات این واحدکتــاب »باکتری های بیمارگر 
حشرات« به عنوان عوامل کنترل زیستی آفات کشاورزی در 

112 صفحه و یک هزار تیراژ منتشر شد.
این کتاب به همت دکتر الله ابراهیمی سرین دیزج از اعضای 
هیات علمی مرکــز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع 
طبیعی اســتان اردبیل و با همکاری دکتر محمدرضا شیری 
پیریواتلو عضو هیات علمی مؤسســه تحقیقات تهیه نهال و 
اصالح بذر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تالیف 
گردیده است که می تواند مورد استفاده آموزشی و پژوهشی 

دانشجویان رشته های حوزه کشاورزی قرار گیرد.
این کتاب در 7 فصل به معرفی و توضیح تاریخچه باکتری های 
بیمارگر حشــرات و خانواده های آن ها و کاربرد باکتری ها در 
کنترل آفات بیمارگر حشرات پرداخته و مثال هایی از کاربرد 

این باکتری ها در سامانه های زراعی مختلف ارایه شده است.

توسط جهاددانشگاهی واحد اصفهان؛ 

کتاب »شرحی بر دعاهای روزهای ماه 
مبارک رمضان« به چاپ رسید

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی واحد اصفهان، 
کتاب »برای امروز، برای فردا )شرحی بر دعاهای روزهای ماه 
مبارک رمضان(« تالیف داریوش اسماعیلی معاون فرهنگی 

جهاددانشگاهی واحد اصفهان به چاپ رسید.
موضوع ایــن کتاب، نقــد و تفســیر دعاهای مــاه مبارک 
رمضان است که در خرداد ماه ســال 1396 توسط انتشارات 
جهاددانشــگاهی در 106 صفحه و 1000 مجلد و با قیمت 

5000 تومان به چاپ رسیده است.

از سوی جهاد دانشگاهی واحد استان البرزصورت گرفت؛ 

انتشار کتاب »ژنتیک: از دوره ی کالسیک تا عصر مولکولی« 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان البرز، جلد اول کتاب »ژنتیک: از دوره ی کالسیک تا عصر مولکولی« تألیف دكتر محمد 
طهماسب، عضو هيأت علمي دانشگاه خوارزمي از سوی مرکز انتشارات جهاددانشگاهی واحد استان البرز منتشر شد.

همان طور که از نام کتاب نیز مشخص است، این کتاب مطالب ژنتیک از مباحث کالسیک تا مباحث مولکولی و نوین را در برمی گیرد و جلد 
اول کتاب شامل ده فصل است.

گفتنی اســت، در این کتاب به مباحثی پیرامون »مندلیسم؛ اصول اساسی وراثت«، »مندلیســم پس از مندل«، »تقسیم سلولی و اساس 
کروموزومی وراثت«، »تنوع در تعداد و ساختار کروموزوم ها«، »پیوســتگی، کراسینگاور و رسم نقشه ی کروموزومی«، »ساختمان DNAو 

کروموزوم ها«، »همانندسازی DNA«و »نسخه برداری« و »ترجمه و کد ژنتیکی«، »ژنتیک میکروارگانیسم ها« پرداخته شده است.

کتاب»انرژی، محیط زیست و تغییرات آب و هوایی« منتشرشد
به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران، کتاب»انرژي، محيط زيست و تغييرات آب و هوايي« تأليف حسن هويدي، مريم 

پازکي و اميد بزرگ حداد از اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران توسط این سازمان منتشر شد.
در بخشي از مقدمه اين کتاب آمده است: ضرورت توجه به محيط زيست و محدوديت منابع فسيلي، لزوم تغيير سيستم فعلي انرژي وجايگزيني 
منابع انرژي را افزايش داده است. کشور ما با بهره مندي از پتانسيل بسيار غني در زمين انرژي هاي تجديدپذير، موقعيت مناسبي براي عرضه اين 
گونه انرژي ها در اختيار دارد. شايسته است که با استفاده بهينه از اين نعمت هاي الهي، در برنامه ريزي انرژي، جايگاه مناسبي براي انرژي هاي 

نو در نظرگرفته شود.
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اولین همایش ملی بومی سازی آموزش زبان های خارجی با هدف توسعه 
دانش و فناوری تولید منابع بومی آموزش عمومی زبان های خارجی عاری 

از آسیب های فرهنگی آذرماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، به همت این نهاد اولین همایش ملی 
»بومی سازی آموزش زبان های خارجی« آذرماه سال جاری برگزار می شود و عالقه 

مندان تا 30 مهرماه برای ارسال مقاالت خود فرصت دارند.
این همایش با هدف توســعه دانش و فناوری تولید منابــع بومی آموزش عمومی 

زبان های خارجی عاری از آسیب های فرهنگی برگزار خواهد شد.
از محورهای این همایش می توان به »اصــول و مبانی ناظر بر تهیه و تدوین منابع 
آموزشی زبان های خارجی شامل: زبان شــناختی، روان شناختی، فرهنگی و ...«، 
»رویکردها و روش های تهیه و تدوین منابع آموزشی زبان های 
خارجی«، »ابعاد هنری، فناوری و اقتصــادی تهیه و تدوین 
منابع بومی آموزش زبان های خارجــی«، »وضعیت موجود 

تهیه و تدوین منابع آموزشی زبان های خارجی داخلی و خارجی از منظر کیفیت 
محتوا، اســتمرار، اســتقبال ذینفعان و رقابت پذیری«، »تجارب کشورهای غیر 
انگلیسی زبان با تاکید بر کشورهای مسلمان در تولید منابع بومی آموزش زبان های 
خارجی«، »آسیب شناســی فرهنگی منابع آموزشی زبان های خارجی«، »چشم 
انداز، اهداف، راهبردها و سیاست های تهیه و تدوین منابع بومی آموزش زبان های 
خارجی مطلوب«، »راهکارهای استفاده بهینه از فرهنگ اسالمی« ایرانی در تهیه 
و تدوین منابع بومی آموزش زبان های خارجی«، »استانداردهای بین المللی، نظام 
ارزشیابی و نقش مدرسان و فراگیران در تهیه و تدوین منابع بومی آموزش زبان های 
خارجی«، زیرســاخت ها و الزامات تهیه و تدوین منابع بومــی آموزش زبان های 
خارجی )قوانین و مقررات، دستگاه ها و نهادهای متولی، مدیریت، اعتباربخشی و 

مشوق ها«(... اشاره کرد.
گفتنی اســت، عالقه مندان جهت حضور در این همایش تا 1 آذرماه سال جاری 
زمان دارند و برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 66955752 

و 66418673 تماس حاصل کنند.  

اولین همایش ملی "بومی سازی آموزش زبان های خارجی" 
برگزار می شود

به همت جهاددانشگاهی؛

آموزشی

   66
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مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم دربازدید از 
موسسه آموزش عالی و پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی 
کرمانشاه تاکید کرد: این ســازمان با قرار دادن پارک علم و 
فناوری در کنار موسســه آموزش عالی چرخه تبدیل علم به 

ثروت را ایجاد کرده است.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی کرمانشاه، دکتر 
اصغر موالیی دهکردی در این بازدید گفت: افزایش دانشجویان و فارغ 
التحصیالن آموزش عالی در ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه موثر 

است.
وی گفت: آنچه که در کنار آموزش باید به آن توجه داشت، اشتغالزایی 

برای این فارغ التحصیالن است.
دکتر موالیی تصریح کرد: در کنار این مســأله در برنامه ششم توسعه 
نیز برای وزارت علوم تکلیفی که قرار داده شده توسعه آموزش مهارتی 
و بحت توســعه دانشــگاه های جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و 

حرفه ای است.
وی افزود: با توجه به این که در آینده کشور بیشتر به کاردان ها نیاز دارد، 
بر همین اساس باید به سمت توسعه آموزش های مهارتی متناسب با نیاز 

کشور پیش برویم.
مدیرکل دفتر گســترش آموزش عالی وزارت علــوم در ادامه با مثبت 
ارزیابی کردن عملکرد جهاددانشگاهی کرمانشاه، گفت: خوشبختانه این 
واحد همواره نهاد صف شکنی بوده و در پی توسعه دانش و تکنولوژی 

است.
وی افزود: ما سازمان جهاددانشگاهی را متفاوت از سایر مراکز آموزش 
عالی می دانیم، زیرا این سازمان دارای عقبه پژوهشی بسیار خوبی است 

و رسالت اصلی آن بر بستر پژوهش و تولید دانش فنی قرار دارد.

دکتر موالیی تصریح کرد: خوشــبختانه در جهاددانشگاهی کرمانشاه 
نیز با قرارگیری موسسه آموزش عالی در کنار پارک علم و فناوری و نیز 
مرکز شتاب دهنده، توانسته چرخه خوبی در تبدیل علم، ایده به ثروت 

ایجاد کند.
وی افزود: دانشجویان موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه 
وقتی پارک علم و فناوری و نیز مرکز شــتاب دهنــده را در کنار خود 
می بینند تشویق شده و انگیزه پیدا می کنند که هدفمند آموزش ببینند 
و تالش می کنند در قالب یک فرد ایده پرداز و فردی که صاحب طرح و 

ایده است، فعالیت کنند.
دکتر موالیی تصریح کرد: ایجاد این شــرایط در بسیاری دانشگاه های 
کشــور می تواند به کاهش تعداد فارغ التحصیالن بیکار کشــور تا حد 
زیادی کمک کند که در این زمینه جهاددانشگاهی کرمانشاه به خوبی 

عمل کرده است.
وی افزود: قرارگیری موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه در 
کنار پارک علم و فناوری و نیز مرکز شتاب دهنده می تواند موجب تربیت 
دانشجویان و فارغ التحصیالن کارآفرین شود و شکل گیری این چرخه 
در تمامی مرکز آموزش عالی کشور می تواند کشور را آرام آرام به سمت 

تربیت دانشجویان کارآفرین سوق دهد.
گفتنی است، در این بازدید مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت 
علوم، دکتر محمد صادق حاجــی تاروردی و جمعی از مســووالن از 
نمایشگاه 21 واحد فناور در حوزه صنایع شیمیایی، عمومی،کشاورزی و 
ای سی تی بازدید کردند و از نزدیک با دانشجویان صاحب ایده موسسه 
آموزش عالی جهاددانشــگاهی که در پارک علم و فنــاوری پذیرش 
شده اند آشنا شدند و از شــتابدهنده فناوری تیک، ســوله کارگاهی 
پارک علم و فناوری و مرکز آموزش های تخصصی پیشرفته هواوی در 

جهاددانشگاهی بازدید کردند. 

آموزشـــی

بازدید مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم از 
موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه
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آموزشـــی

نخستين دوره ضيافت استادان و اعضاي هيات علمي مجتمع آموزش 
عالي جهاددانشگاهي خوزستان با حضور ريیس دفاتر استاني نهاد 

نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي خوزستان، حجت االسالم 
و المسلمين سيدمحسن شفيعي ریيس دفاتر استاني نهاد نمايندگي مقام 
معظم رهبري در دانشگاه هاي خوزســتان یکم خردادماه و در نخستين 
روز دوره ضيافت انديشــه كه در مجتمع آموزش عالي جهاددانشــگاهي 
خوزستان برگزار شد، با اشاره به برگزاري این دوره، گفت: بسياري از استادان 
و مدرسان دانشگاه ها، در بسياري موارد به دليل مشغله هاي علمي، كمتر 
فرصت مي كنند كه در خصوص مسايل روز و نيازهاي جامعه و دانشجويان، 
بررسي و هم فكري داشته باشند و به همين دليل گاهي احساس مي كنيم 
كه دانشجويان، جلوتر از ما حركت مي كنند؛ فرصت هايي مانند طرح ضيافت 
انديشه اين شــرايط را فراهم مي كند كه استادان دور هم جمع شوند و در 

خصوص بسياري مسايل هم فكري و هم انديشي كنند.
وي افزود: طرح ضيافت انديشه در ابتدا نظام مند نبود و حتي در اجراي آن 
نيز مخالفت هايي وجود داشــت، ولي اكنون نظام نامه ها و شيوه نامه هاي 
ضيافت انديشه تدوين و كار به صورت يكسان در كشور در حال انجام است. 
حجت االسالم والمسلمین شفیعی تصریح کرد: استاداني كه در اين دوره 
حضور مي يابند نيز مورد تاييد يك مرجع مركزي و داراي شايستگي ها و 
صالحيت هاي الزم هستند. با توجه به استادان بسيار خوبي كه براي ضيافت 
انديشه در دانشگاه ها اعزام مي شوند، اكنون طرح در سياسي ترين دانشگاه ها 

نيز پذيرفته شده است و اعضاي هيات علمي از آن استقبال مي كنند.
وی تاكيد كرد: ماموريت اجراي دوره ضيافت انديشه در دانشگاه ها بر عهده 
معاونت آموزشي و وظيفه پشتيباني نرم افزاري نيز بر عهده نهاد نمايندگي 

مقام معظم رهبري در دانشگاه  ها است. گواهي اين دوره نيز در مستندات 
ماده يك ارتقا، پذيرفته شده و غيرقابل مناقشه است.

ریيس دفاتر اســتاني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي 
خوزستان ضمن تبريك برگزاري نخستين دوره ضيافت انديشه استادان در 
مجتمع آموزش عالي جهاددانشگاهي خوزستان، اظهار كرد: طبيعي است 
كه در مجموعه جهاددانشگاهي بايد شاهد اتفاقات متفاوتي باشيم و عنوان 
»جهاد«، مسووليت مضاعفي را ايجاد مي كند و قطعا با حضور همه افرادي 

كه در اين نشست حضور دارند، اين اتفاق دور از دسترس نيست.
سيدعليرضا علوي سرپرست سازمان جهاددانشگاهي خوزستان نيز در اين 
نشست با اشاره به ديدارهاي جهادگران این نهاد با مقام معظم رهبري، افزود: 
مطالبات مقام معظم رهبري از جهاددانشگاهي در دو محور است؛ نخست 
اينكه همچنان جهادي بمانيد و دوم اينكه، كارهــاي گزين انجام دهيد. 
خاستگاه این نهاد در همه ادوار، فرهنگي بوده و در ادوار مختلف، نيروها از 
عرصه فرهنگ و هنر و انديشه وارد این نهاد شده اند. جهاددانشگاهي نيز در 
طول نزديك به چهار دهه فعاليت، تالش كرده رويكرد فرهنگي را حفظ كند 

و دستاوردهاي خوبي نيز داشته است.
وی تصريح كرد: اعضاي هيات علمي و استادان حاضر در مجتمع آموزش 
عالي جهاددانشگاهي خوزســتان فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي خوبي 
دارند و از نظر علمي نيز خروجي قابل قبولي داريم و عالقمندي به مسايل 
فرهنگي نيز بسيار است، ولي تاكنون اين توفيق حاصل نشده كه استادان 
اين مجتمع در چنين دوره اي شــركت كنند. ضيافت انديشه با دو هدف 
بازخواني فرهنگي و بحث ارتقای اســتادان برگزار مي شود كه قطعا هدف 

نخست، در اولويت است.
نخســتين دوره ضيافت انديشه اســتادان و اعضاي هيات علمي مجتمع 

آموزش عالي جهاددانشگاهي خوزستان سوم خردادماه به پایان رسید. 

ریيس جهاددانشگاهي سمنان گفت: براساس قرارداد آموزشی 
منعقد شــده بین این واحد و بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
سمنان، 4 كارگاه آموزشي در حوزه هاي مرتبط براي كاركنان، 
مهندسان، ناظران و... اين دســتگاه توسط جهاددانشگاهي 

استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي استان سمنان، حسن رهايي 
گفت: براساس قرارداد آموزشی منعقد شده بین جهاددانشگاهی سمنان 
و بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، دوره آموزشــی اقلیم و انرژی در 
ساختمان های روستایی برای مهندسان معمار دفتر طراحی معرفی شده 
از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی سمنان در مرکز آموزش کوتاه مدت 

جهاددانشگاهی استان برگزار شد.
ریيس جهاددانشگاهي استان سمنان ادامه داد: همچنين دوره آموزشی 
مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان نيز برای ناظران نظام فنی روستایی 

معرفی شده از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی سمنان در مرکز آموزش 
کوتاه مدت جهاددانشگاهی استان برگزار شد كه فراگيران، در اين كارگاه 
15 ساعته )12 ساعت تئوری و 3 ساعت عملی بازدید از ساختمان های 
در حال ســاخت پروژه سیمرغ ســمنان( با  مبحث پنجم  مقررات ملی 

ساختمان )مصالح و فراورده های ساختمانی( آشنا شدند.
رهايي خاطرنشان كرد: دو دوره آموزشی ديگر با عناوين مبحث دوازدهم 
مقررات ملی ســاختمان برای 45 نفر از ناظران نظام فنی روســتایی و 
همچنين دوره آموزشی بررسی و تحلیل اشــکاالت اجرایی با توجه به 
نقشه های محاسباتی تهیه شده برای مهندسان محاسب دفتر طراحی 

معرفی شده از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان برگزار شد.
وي ادامه داد: همچنین به فراگیران شرکت کننده در دوره آموزشی مذکور 
پس از برگزاری آزمون و کسب امتیاز الزم گواهینامه آموزشی پایان دوره 

اعطا گردید.
گفتنی است، این کارگاه ها با حضور 142 نفر برگزار شد.

نخستین دوره ضیافت اندیشه استادان مجتمع آموزش عالی 
جهاددانشگاهی خوزستان برگزار شد

برگزاری 4 کارگاه آموزشی ویژه کارکنان بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
توسط جهاددانشگاهی سمنان
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همایش تخصصی آموزشی »آینده پژوهی در عرصه مشاغل«اول 
خردادماه در مركز علمی كاربردی جهاددانشگاهی اراك برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، به همت گروه 
مدیریت و خدمات اجتماعی با همكاری انجمن علمی حسابداری مركز 
آموزش علمی كاربردی جهاددانشگاهی اراك، همایش تخصصی آموزشی 

»آینده پژوهی در عرصه مشاغل« در این مركز آموزشی برگزار شد.
مهندس مسعود شهرجردی، سخنران این همایش، اظهاركرد: عصر حاضر، 
عصر آینده پژوهی است و مدیریت آینده یكی از راهبردهای اساسی برای 

اداره جامعه بشری به حساب می آید.
وی افزود: آینده پژوهی دانشــی است كه توانســته به سرعت در تمامی 
عرصه های زندگی وارد شده و نفوذ و اثرگذاری خاصی در آن ها داشته باشد.

شهرجردی با بیان اینكه آینده پژوهی هنر شــكل دادن به آینده است، 
شناخت روندهای جاری در كشور و دنیا و نیز تغییرات محتمل مشاغل را از 

اهداف برگزاری این همایش عنوان كرد.
وی در پایان به بررسی مفهوم آینده پژوهی و متدولوژی ها و ابزارهای پیاده 

سازی آن و همچنین آینده مشاغل موجود و نیز مشاغل آینده پرداخت.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی خراسان جنوبی بر بهره گیری 
از ظرفيت هاي مناســب و مؤثر جهاددانشگاهي براي كاهش 

آسيب های اجتماعی در سطح استان تاكيد کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبی، مجتبی 
ابراهیمی مدیر آموزش این واحد، 31 خردادماه در دیدار با ســرهنگ 
محمدرضا سرفرازی معاون اجتماعي نيروي انتظامي استان با اشاره به 

فعال بودن دبیرخانه علمی آســیب های اجتماعی خراسان جنوبی 
در جهاددانشــگاهی، توانمندی های این نهاد را در سه حوزه 

آموزش، پژوهــش و فرهنگ برای پیشــگیری از این 
آسیب ها عنوان کرد.

معــاون اجتماعی نیــروی انتظامی خراســان جنوبی بر اســتفاده از 
ظرفيت هاي مناسب و موثر جهاددانشــگاهي براي كاهش آسيب ها در 
سطح استان تاكيد کرد و گفت: با همكاري مشترك اين نهاد مي توان در 
حوزه هاي ترويجي نظير برگزاري دوره هاي آموزشي براي دانشجويان و 
جوانان به پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در سطح استان كمك کرد.

سرهنگ ســرفرازی تأکید کرد: انجام این اقدامات كاهش هزينه هاي 
درمان آسيب هاي اجتماعي را به دنبال دارد.

وی با اشــاره به اینکه واحد تحقيقات كاربردي آمــاده حمايت مالي 
هرگونه طرح تحقیقاتي در حوزه آســيب هاي اجتماعي است، بر 
بهره گیری از ظرفيت مركز افكار ســنجي جهاددانشگاهي 

تأکید کرد.

همایش تخصصی آموزشی "آینده پژوهی در عرصه مشاغل" برگزار شد

بهره گیری از ظرفیت موثر جهاددانشگاهی در کاهش آسیب های اجتماعی

با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراك؛ 

معاون نیروی انتظامی خراسان جنوبی تأکید کرد: 

برگزاری دوره آموزشی قوانین مالیات بر 
ارزش افزوده در جهاددانشگاهی اردبیل

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی اردبیــل، مدیر مرکز 
آموزش تخصصی کوتاه مدت شــماره 2 جهاددانشگاهی اردبیل 
از برگزاری دوره  آموزشــی »قوانين ماليات بر ارزش افزوده« ویژه 

کارکنان دولت خبر داد.
محمد علیزاده با اعالم این خبر افزود: آشــنايي و آگاهي مؤديان 
مشمول اين قانون با کليات، مباني نظري و محاسبات قانون ماليات 
بر ارزش افزوده، بخشنامه ها و دســتورالعمل ها از اهداف برگزاری 

این دوره بود.
وی تصریح کرد: دوره »قوانين ماليات بر ارزش افزوده« با همکاری 
اداره کل امور مالياتي اســتان برای 190 نفــر از اعضاي اصناف، 
گروه های اقتصادی طبقات مختلف اجتماعی و اشخاص حقيقی و 

حقوقی در خردادماه سال جاری برگزار شد.
علیزاده خاطرنشــان کرد: فراگیران در این دوره  عالوه بر بســته 
آموزشــی »راهنماي کاربردی قانون ماليات بــر ارزش افزوده«، 

گواهينامه معتبر پايان دوره نيز دريافت می کنند.

انتصاب رییس مرکز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی سنندج به عنوان عضو کمیسیون برنامه ریزی 

آموزشی و درسی علمی- کاربردی استان کردستان
به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی واحد کردســتان، طی حكمی از 
سوی معاون معاون آموزشی دانشــگاه علمی کاربردی رییس علمی کاربردی 
جهاددانشــگاهی کردســتان برای مدت 2 ســال به عنوان عضو کمیســیون 

برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی- کاربردی استان کردستان منصوب شد.

انعقاد قرارداد آموزشی بین جهاددانشگاهی واحد 
همدان و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد استان همدان، به منظور برگزاری 
دوره های آموزشــی »روخوانی و روانخوانی قرآن کریم« برای کارکنان سازمان 
اوقاف و امور خیریه، قراردادی بين اکبر اسدی رییس جهاددانشگاهی همدان و 
حجت االسالم والمسلمین محمد کاروند مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان 
منعقد شد. در این دوره آموزشی 93 نفر از کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه 

استان شرکت می کنند.

اخبار کوتاه
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افتتاح مرکز شــکوفايي خالقيت و نوآوري و رونمايي از سايت رسمي 
جديد سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان )ستفا( 
با حضور دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهي انجام شد.

به گــزارش روابط عمومی ســازمان تجاری ســازی فناوری و اشــتغال دانش 
آموختگان جهاددانشگاهی، دکتر سید حمیدرضا طيبي رییس جهاددانشگاهی 
سوم خردادماه از محل سازمان ســازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش 
آموختگان بازدیــد کرد و دکتر بيجندي رييس این ســازمان نیز گزارشــی از 

فعاليت هاي تخصصي اخير و نيز مراحل بازسازي، بهسازي و تعميرات انجام شده 
در سازمان را ارایه داد. 

 http://new.eshteghal.ir در ادامه ی این بازدید سايت رسمي سازمان با عنوان
رونمايي شد و رییس جهاددانشگاهی با حضور در واحد مرکز شکوفايي خالقيت 
و نوآوري ضمن افتتاح مرکز در جريان نحوه شــکل گيري، کارکرد و چشم انداز 

آن قرار گرفت.
در پايان از تمام واحدهاي ســازمان که مورد بازسازي و مرمت قرار گرفته بودند 

بازديد بعمل آمد.

تجاݥرݥیݥ ساݥزݥیݥ فناݥوݥرݥیݥ وݥ 
اݥشتغاݥلݥ دݥاݥنشݥ آݥموݥختگاݥنݥ

افتتاح کانون شکوفایی، خالقیت و نوآوری
 سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

 توسط رییس جهاددانشگاهی 
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ســازمان  رییــس 
ی  ز ی ســا ر تجا
فنــاوری و اشــتغال 
ن  ختــگا مو نش آ ا د
جهاددانشــگاهی در 
جریان بازدید از مرکز 
گیاهان  فناوری  رشد 

دارویی واحد اردبیل تاکید کرد: این سازمان از طرح  های 
فناورانه تا مرحله تولید محصول حمایت می کند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد استان اردبیل، دکتر 
محمد صادق بیجندی در جلسه بررسی برنامه های توسعه ای مرکز رشد 
فناوری فرآورده های گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان اردبیل که 
با حضور معاونان و مدیران این واحد و فعاالن واحدهای فناور مستقر 
در مرکز رشد تشــکیل شد با گرامیداشــت یاد و خاطره حضرت امام 
خمینی)ره( و شهیدان واالمقام قیام 15 خرداد، گفت: مراکز رشد باید 

در شناسایی و حمایت افراد ایده پرداز و خالق پیشگام باشند.
رییس سازمان تجاری ســازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان 
جهاددانشــگاهی با بیان اینکه هم اکنون 22 مرکز رشد و 2 پارک علم 
و فناوری وابسته به جهاددانشگاهی در سراســر کشور فعالیت دارد، 
اضافه کرد: از این تعداد 6 مرکز، مجوز خود را از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی دریافت کرده که مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی استان اردبیل به دلیل وجود پتانسیل های منطقه ای 

جزء این مراکز است.
دکتر بیجندی با بیان اینکه اولویت اول جهاددانشــگاهی، حمایت و 
توانمندسازی مراکز رشد استان ها و مناطق توانمند می باشد، تصریح 
کرد: با هم افزایی و تیم ســازی واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد 
گیاهان دارویی اســتان اردبیل می توان از پتانسیل ها و ظرفیت های 
افراد با تخصص های مختلف استفاده و موفقیت های زیادی کسب کرد. 
وی از ایجاد دفتر تجاری سازی جهاددانشگاهی در اتاق بازرگانی خبر 
داد و افزود: این دفتر واسطه صنعت، دانشگاه و مرکز رشد برای سرمایه 

 گذاری ها خواهد بود.
دکتر بیجندی از ایجاد دفتری در ســازمان تجاری ســازی فناوری و 
اشــتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی برای هماهنگی جلسات و 

مذاکرات واحدهای فناور 
استان ها با سرمایه گذاران 
خبر داد و گفت: تالش بر 
این اســت تا راهی جهت 
شــرکت های  ارتبــاط 
مســتقر در مراکز رشــد 
جهاددانشــگاهی با مراکز 
صنعتی و تولیدی بــرای ارایه تکنولــوژی و فضایی بــرای ارایه 
دستاوردهای آن ها ایجاد کنیم تا فعالیت های واحدها با یکدیگر موازی  

نباشد و به هم افزایی منجر گردد.
وی از مذاکره برای ایجاد نمایشگاه بزرگی از دستاوردهای مراکز رشد 
جهاددانشگاهی سراسر کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر دنبال یک 
سری منابع مالی پایدار هستیم تا بتوانیم حمایت های الزم را از ایده های 

فناورانه داشته باشیم.
رییس سازمان فناوری و اشــتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی 
خاطرنشان کرد: سازمان تجاری سازی جهاددانشگاهی آمادگی دارد 
این طرح ها را تا مرحله ایجاد تکنولوژی و محصول دانش بنیان حمایت 

نماید.
در این جلسه سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل با اشاره به 
فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از فعالیت های دانش 
بنیان و شعار »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« گفت: در این راستا 
برای شرکت های مستقر در مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی 

استان اردبیل، فضا و امکانات دفتری و آزمایشگاهی فراهم شده است.
 مهران اوچی اردبیلی، استان اردبیل را یکی از قطب های گیاهان دارویی 
کشــور خواند و اضافه کرد: در حال مذاکره برای اخذ صد هکتار زمین 
زراعی مناسب جهت ایجاد گلخانه، مزرعه و کشــت و تولید گیاهان 
دارویی جهت رفع نیاز واحدهای فناور مرکز رشد و انجام فعالیت های 
تحقیقاتی هستیم که امیدواریم در نیمه اول سال جاری این رایزنی ها 

به موفقیت بیانجامد.
وی با اشاره به اینکه برای انجام این امور با پژوهشکده گیاهان دارویی 
جهاددانشــگاهی همکاری خواهیم داشــت افزود: جهاددانشگاهی 
استان اردبیل در ســال های 1385 تا 1389 اقدامات خوبی در زمینه 
آموزش های کارآفرینی در ســطح اســتان انجام داد و هم اکنون نیز 

آمادگی دارد در این زمینه فعالیت نماید.

حمایت سازمان تجاری  سازی جهاددانشگاهی از طرح  های فناورانه تا 
مرحله تولید محصول

دکتر بیجندی بیان کرد: 



پیام جهـاد | شماره 162
w w w . a c e c r . a c . i r

تجاݤرݤیݤ ساݤزݤیݤ فناݤوݤرݤیݤ وݤ 
اݤشتغاݤلݤ دݤاݤنشݤ آݤموݤختگاݤنݤ

   72

با حضور مسووالن استان، 
شهرســتان خمینی شهر 
و حامیــان کارآفرینی و 
به همت مرکــز علمی ـ 
کاربردی جهاددانشگاهی و 
شعبه ستفای واحد صنعتی 
اصفهان نمایشگاه مشاغل 
خانگی و دســتاوردهای 

دانشجویی برپا گردید.

به گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشگاهی واحد صنعتی 

اصفهان، این نمایشــگاه با هدف آشنایی بیشــتر عموم مردم به 
ویژه دانشــجویان، فارغ التحصیالن و افراد جویای کار در شهرســتان 
خمینی شــهر به خصوص در زمینه ی فعالیت ها و مشاغل خانگی و با 
موضوع مشاغل خانگی، چالش ها و راهکارها از دوم تا پنجم خردادماه 

برپا شد.  
نمایشگاه مشاغل خانگی و دستاوردهای دانشجویی که با حضور حامیان 
کارآفرینی برپا گردیده، اولین نمایشگاه در حوزه ی کارآفرینی و ایجاد 
اشتغال در سطح شهرستان خمینی شهر بوده که در حقیقت به آموزش 
کســب درآمد با ســرمایه ی اولیه و هزینه ی کم برای جویندگان کار 

می پردازد.
همچنین در حاشیه ی این مراسم جلسه ای با حضور مهندس مجتبی راعی 
فرماندار شهرستان خمینی شهر، دکتر سهیال اثنی عشران مدیرکل امور 
بانوان و خانواده ی استانداری اصفهان، مهندس مرتضی تیموری رییس 
واحد و جمعی از مسووالن شهرستان و اعضای هیأت علمی واحد صنعتی 

و مؤسسه ی آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان برگزار گردید.

فرماندار شهرستان 
خمینی شهر: 

توانمندی های 
جهاددانشگاهی 
باید بیشتر مورد 

توجه قرار گیرد

فرماندار خمینی شهر نیز با بیان 
مشخص شدن شــاخص های 
اقتصاد مقاومتی گفت: اشتغال 
خانــواده یکــی از مهم تریــن 
نیازهای شهرستان به خصوص برای زنان خانه داری که می خواهند 
برای خودشان کار کنند بوده که به درســتی توسط جهاددانشگاهی 

شناسایی شده است.
 مجتبی راعی با اعالم حمایت خود از جهاددانشگاهی به سبب دارا بودن 
توانمندی های آموزشی و اجرایی اظهار داشت: باید به جهاددانشگاهی 
با دارا بودن مدیریتی که به موضوع کســب و کار و اشتغال توجه خاص 
داشته و به منظور بهبود وضعیت اشتغال در شهرستان تالش می کند، 

توجه بیشتری شود . 
در ادامه مرتضی تیموری رییس واحد ضمــن بیان امکانات و ظرفیت 
جهاددانشــگاهی واحد و همکاری مرکز علمیـ  کاربردی و مؤسسه ی 
آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان، بیان نمود: برگزاری این 
نمایشگاه به عنوان اولین گام علمی برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در 
شهرستان بوده که براساس بررسی نیازهای شهرستان برنامه ریزی شده 
و در حقیقت تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی: تولیدـ  اشتغال را در بر 

خواهد داشت.

نمایشگاه مشاغل خانگی و دستاوردهای دانشجویی برپا شد

به منظــور توســعه همکاری ها در 
ابعاد مختلف، ارتقا ســطح فرهنگ 
کار آفرینی، تقویــت اقتصاد دانش 
بنیان و همفكــري و همكاري هاي 
پژوهشي فناوری در استان، یادداشت 
تفاهمی بین پارک علــم و فناوری 
جهاددانشگاهی کرمانشاه و دانشگاه 

رازی به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه، 

در این یادداشت تفاهم که به امضای دکتر 
محمدابراهیم اعلمی آل آقا رییس دانشگاه 
رازی و دکتــر معصومــه خــان احمدی 
سرپرســت پارک علم و فناوری کرمانشاه 
رســید، دو طرف بر توسعه همکاری ها در 
زمینه برگزاری رویدادها و ایده شــوهای 
مشــترک تخصصی، برگزاری سمينارها، 
کارگاه هــا و دوره هــای تخصصي، اجرای 
تورهای بازدیدهای متقابل از واحدهای صنعتی، مراکز رشد و پارک های 
علم و فناوری برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی و مدیران و کارکنان 

پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه و دانشگاه رازی 
یادداشت تفاهم امضا کردند

توسط جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان؛ 
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تفاهم نامه همــکاری در 
راستای توسعه فرهنگ کار 
آفرینی، استفاده از مزایای 
قانونی شرکت های دانش 
بنیان، توسعه اقتصاد دانش 
بنیان، به امضای سرپرست 
پــارک علم وفنــاوری 
کرمانشــاه و رییس خانه 
صنعت، معــدن و تجارت 

کرمانشاه رسید. 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشاه، جلسه امضای 
تفاهم نامه همکاری با حضور مهندس جهانبخش شکری رییس خانه صنعت، 
معدن و تجارت کرمانشاه و دکتر معصومه خان احمدی سرپرست این پارک  و 

مسووالن شرکت های منتخب در حوزه صنعت و معدن برگزار شد.
دکتر خان احمدی با بیان اینکه در ده سال گذشــته پارک علم و فناوری 
کرمانشاه در راســتای توسعه زیر ســاخت ها و خدمات رسانی مطلوب به 
شرکت های فناور تالش کرده است، گفت: هم اکنون هفت مرکز رشد و سه 
کانون شکوفایی و خالقیت در سراسر استان فعال هستند و به زودی چند 

کانون شکوفایی دیگر نیز راه اندازی خواهد شد.
سرپرست پارک علم و فناوری کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه اولین پارک علم 
و فناوری در غرب کشور هستیم که راه اندازی شده است، گفت: در این راستا 
مسوولیت های ملی و بین المللی در کشور به ما واگذار شده است که می توان 
به درگاه صادرات محصوالت و خدمات فناورانه به عراق، مرجع منطقه ای 
ثبت پتنت ملی و بین المللی، کارگزاری شرکت های دانش بنیان، اشاره کرد.

وی افزود: این پارک از پارک های پیشرو در ارایه خدمات معافیت مالیاتی به 
شرکت های تحت حمایت در کشور است. 

دکتر خان احمــدی ادامه داد: 
ســعی می کنیم از توان همه 
دســتگاه های اجرایــی برای 
توسعه فعالیت های واحد های 
فناور و افراد صاحب ایده استفاده 

کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 
320 شــرکت فعال با 1600 
اشــتغال تحت حمایت پارک 
علم و فناوری جهاددانشگاهی 
کرمانشاه هستند، افزود: 180 فناوری تولید شده در این پارک علم و 

فناوری آماده عرضه است.
در ادامه این جلسه مهندس شکری با ابراز خرسندی از حضور در جمع افراد 
صاحب ایده و جوانان فعال در عرصــه فناوری گفت: خانه صنعت، معدن و 
تجارت کرمانشاه تمام تالش خود را برای توسعه فعالیت های شرکت های 

تحت حمایت پارک می کند.
وی تصریح کرد: باید فرهنگ سازی بیشتری در زمینه استفاده ظرفیت های 

واحدهای فناور انجام بگیرد.
شــکری افزود: خانه صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه از ایده های تجاری 
سازی شده جوانان در کمیته های تخصصی خود حمایت خواهد کرد، چرا که 
معتقدیم باید به نخبگان کشور توجه ویژه شود تا مسیر توسعه اقتصادی با 

سرعت بیشتری طی گردد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه در پایان به واحدهای فناور 
حاضر در این جلسه قول داد تا با عضویت این افراد در کمیته های تخصصی 

این خانه در جهت توسعه فعالیت های آنان کمک کند.
گفتنی است، در پایان این جلسه تفاهم نامه ای در جهت افزایش سهم دانش 

بنیان در اقتصاد استان منعقد شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین خانه صنعت، معدن و تجارت و پارک 
علم و فناوری کرمانشاه 

R&D در واحدهای صنعتی-تولیدی، برگزاری جلسات توجیهی پارک و 

مراکز رشد، استفاده متقابل از کتابخانه ها، معرفی وب سايت ایده یاب با 
هدف ثبت ایده های قابل تجاری سازی، تاکید کردند.

رییس دانشگاه رازی گفت: خوشبختانه دو مجموعه دارای روابط تنگاتنگ 
و دیرپایی هستند و زمینه های تفاهم و همکاری از قبل وجود داشته است، 
زیرا دانشــگاه رازی و پارک کرمانشــاه همواره در تعامل بوده اند و پارک 

می تواند دانشگاه را به فضای اشتغال مرتبط کند.
اعلمی آل آقا همچنین خاطرنشان کرد: در صورتی که بخواهیم دانشگاه 
و جامعه را به هم پیوند بدهیم باید در مســیری قرار بگیریم که بر تقویت 
مهارت دانشجویان و ایجا فضای کسب و کار تاکید دارد، زیرا همگان واقف 
هستند که اصلی ترین دغدغه جوانان در حال حاضر مقوله اشتغال و بیکاری 
است. چنین فضا و مسیری در همکاری با پارک علم و فناوری مهیا می شود.
در ادامه سرپرست پارک علم و فناوری کرمانشاه نیز اظهار داشت: در پارک 
علم و فناوری 320 شرکت و واحد فناوری مشغول فعالیت هستند و با تولید 

محصوالت جدید توانسته اند به بازارهای داخلی و حتی جهانی ورود پیدا کنند. 
این در حالی است که همه آنها تنها با یک ایده فعالیت خود را شروع کرده بودند.

دکتر خان احمدی عنوان کرد: هدف پارک نیز ایجاد اتصال بین دانشگاه و 
جامعه است و در این مسیر همواره از توان و پتانسیل اساتید دانشگاه بهره 
بسیار برده است و خوشبختانه توانسته است فضایی را ایجاد کند که در آن 
کار آفرینی و توجه به اقتصاد دانش بنیان جز اولویت های اساسی هستند.

وی گفت: دانشگاه و پارک علم و فناوری دارای رسالت مشترکی هستند که 
همانا شکل دادن به یک جامعه کار آفرین است و باید تاکید کنم پارک علم 
و فناوری کرمانشاه به منظور تحقق این هدف آمادگی خود را برای هر گونه 

تعامل و همکاری اعالم می کند.
گفتنی اســت، انعقاد تفاهم نامه و همکاری با تمامی دستگاه هایی که بر 
توســعه فرهنگ کار آفرینی و اقتصاد دانش بنیان و نیز توسعه کسب و 
کارهای کوچک و متوسط تاکید دارند، جزو اولویت های اصلی پارک علم 

و فناوری کرمانشاه می باشد.
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طی نشستی مشترک میان ســازمان تجاری سازی فناوری 
و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشــگاهی، وزارت جهاد 
کشــاورزی، پارک علم و فناوری البرز و پژوهشکده گیاهان 
دارویی، گسترش همکاری در زمینه های گیاهان دارویی در 

دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش 
آموختگان جهاددانشگاهی، در این سازمان به همراه پارک علم و فناوری 
البرز و مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی میزبان دکتر خالدی 
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی، مهندس عزمی 
مدیر دفتر توسعه کارآفرینی و اشتغال دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد 

کشاورزی بود.
در این دیدار که 7 خرداد ماه انجام شد، دکتر رضازاده رییس پژوهشکده 
گیاهان دارویی با معرفی کامل توانمندی ها و ظرفیت های پژوهشکده 
گیاهان دارویی، به پروژه های اخیر پژوهشــکده در خصوص گسترش 
همکاری با بخش خصوصی برای افزایش ســطح زیر کشت داروهای 

گیاهی اشاره نمود.
هدف اصلی این دیدار و بازدید، همســو ســازی جهاد کشــاورزی با 
جهاددانشگاهی در راســتای توسعه طرح ملی ســاماندهی مشاغل 
خانگی ، حمایت از حوزه گیاهان دارویی، تولید فرآورده های آن، ساخت 
تجهیزات در این بخش و گسترش این صنعت در شش استان کشور به 
عنوان استان های پیشرو به منظور معرفی توانمندی ها و ظرفیت های 

جهاددانشگاهی، گسترش تولید داخلی و افزایش اشتغال بود.
در این بازدید دکتر خالدی مدیر کل دفتر امــور اقتصاد وزارت جهاد 
کشاورزی صنعت کشاورزی را صنعتی بزرگ و مهم در راستای توسعه 
و رشد اقتصادی دانست و اظهار داشت: آنچه برای ما حایز اهمیت است 
بحث تولید و سرمایه گذاری در بخش کشــاورزی و صنایع وابسته به 

کشاورزی است؛ به ویژه تولید گیاهان دارویی که در حوزه خود صنعت 
عظیم و اقتصاد محوری می باشــد و می توان با انتخاب مسیر درست و 
سرمایه گذاری صحیح، به تجاری سازی مناسبی در این حوزه دست 

یافت.
وی با اشاره به این موضوع که پژوهشــکده گیاهان دارویی مستقر در 
مجتمع تحقیقاتی شــهدای جهاددانشــگاهی مجموعه ای است که 
می تواند در زمینه ایجاد ارتباط میان صنعت و بازار بســیار موثر باشد، 
گفت: حوزه گیاهان دارویی حوزه ای است که کشور به منظور توسعه 
اقتصاد، به مزیت آن پی برده است و جهاد کشاورزی نیز در راستای رشد 
و توسعه گیاهان دارویی در زمینه های مختلف اعم از پرداخت تسهیالت 
و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی آماده ارایه کمک و همکاری به 

شرکت های بخش های مختلف می باشد.
دکتر خالدی در ادامه تقویت و گسترش ارتباط تولید و تجاری سازی 
محصول را مهم ترین وظیفه وزارت جهاد کشــاورزی دانست و افزود: 
حمایت و سرمایه گذاری باید به سمتی سوق داده شود که بتواند ارتباط 
میان این بخش ها را تقویت نماید و همچنین بتواند فعالیت ها و اقدامات 

دانش بنیان را به سمت تجاری سازی و استفاده موثر هدایت کند.
وی افزود: در سال 1396، رویکرد اشتغالزایی وزارت جهاد کشاورزی بر 
مبناء 10 محور اساسی کسب و کارهای کشاورزی و با تاکید بر زنجیره 
عرضه و ارزش در قالب»سند توسعه اشتغال سال 1396 وزارت جهاد 
کشاورزی« ساماندهی شده است و یکی از اولویت های مهم این سند 

نیز، توسعه گیاهان دارویی است.
گفتنی است، در پایان از بخش های مختلف پژوهشکده گیاهان دارویی، 
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، شرکت های مام اصفهان، راهبر 
زیست فناور البرز، توسعه گران الکترونیک رخش، دانش بنیان نوران 
سازه رهاورد آویژه، دانش بنیان پالسما پژوه پارس از شرکت های مستقر 

در پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی البرز بازدید شد.

همکاری سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش 
آموختگان و مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی با 

وزارت جهادکشاورزی
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در راستای امکان سنجی در حوزه فعالیتهای مشترک سازمان 
تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان و دپارتمان 
نفت و گاز اولین جلسه هم اندیشی با حضور مدیران دو حوزه 

27 خردادماه برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سازمان تجاری سازی و فناوری 
اشتغال دانش آموختگان، در این نشست دو طرف ضمن بررسی زمینه های 
همکاری مشــترک بویژه در حوزه های کار آفرینی و اشتغال به بررسی 

ظرفیت ها و فرصت های حوزه نفت و گاز در این خصوص پرداختند .
پس از بحث و گفت و گوی اعضا مقرر شــد با توجه به آغاز به کار واحد 

جهاددانشگاهی استان بوشــهر و ظرفیتهای بسیار مناسب در منطقه 
عسلویه کار گروه اجرایی جهت نحوه همکاری و امکان سنجی در اسرع 

وقت تشکیل و پیگیر امور مربوط شود.
سازمان تجاری سازی فناوری و  اشتغال دانش آموختگان امید دارد با 
توجه به ظرفیتهای بسیار مناســب در صنایع پایین دستی و پتانسیل 
بسیار خوب مناطق نفت خیز کشــور بویژه منطقه نفت خیز عسلویه و 
همچنین توانمندی های مجموعه واحد های سازمانی جهاددانشگاهی در 
کلیه حوزه ها در آینده نزدیک با همکاری، هم اندیشی، هماهنگی و هم 
افزایی شاهد حرکت های مناسب و در خور نام و نشان جهاددانشگاهی 

باشیم.                                       

رییس مرکز جهانــی خالقیت در مالزی با حضــور در میزگرد 
اســتارت آپ های قرآنی که از سوی مرکز رشــد و شکوفایی 
فناوری ها و هنر قرآنی وابسته به جهاددانشگاهی در نمایشگاه 
قرآن برگزار شد، استارت آپ های قرآنی را یک میدان غیرقابل 

انکار خالقیت و کارآفرینی دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور، 
میزگرد اســتارت آپ های قرآنی 15 خردادماه، همزمان با نهمین روز از 
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در غرفه مرکز رشد و 

شکوفایی فناوری ها و هنر قرآنی جهاددانشگاهی برگزار شد.
در ابتدای ایــن میزگرد مصطفی حســین پور یکی از کارشــناس این 
حوزه با اشاره به وجود بیش از 1,5 میلیارد مسلمان در جهان و نیاز این 
جمعیت به فضاهای جدید کسب و کار، محورهای این میزگرد را بررسی 
استارت آپ های قرآنی در سطح ملی و بین المللی و بررسی نحوه ایجاد و 
ارتباط بین جامعه با استارت آپ ها در حوزه قرآن کریم در ایران و خارج 

از کشور بیان کرد.
در ادامه این میزگرد زهرا کامیاب عضو هیأت علمی جهاددانشــگاهی با 
اشاره به چشم انداز روشن مرکز رشد و شکوفایی فناوری ها و هنر قرآنی 
اظهار کرد: یکی از خاصیت های این مرکز جهادی بودن آن است؛ ما عالوه 
بر ورود به جریان های داخلی، وارد رویکردهای بین المللی نیز شده ایم، 

خوشبختانه شرکت در همایش کسب و کار اسالمی در مالزی نشان داد 
این مرکز چه ظرفیت های زیادی دارد.

وی با اشــاره به استقبال بســیاری از کشورهای جنوب شــرق آسیا از 
محصوالت و فناوری های هنر قرآنی میدان غیرقابل انکار خالقیت و کار 
آفرینی عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم در نمایشــگاه جنوب شرقی آسیا 
حضور فعالی داشته و از این فرصت ها نیز استفاده کنیم. همچنین درصدد 
هستیم برای سومین دوره همایش کسب و کار اسالمی بتوانیم میزبانی 

ایران را اخذ کنیم.
امین صمیمی، مدیرعامل بنیاد شفق و شتاب دهنده فرهنگی قرآنی نیز با 
اشاره به پتانسیل های بی شمار ایران در حوزه کسب و کارهای فرهنگی، 
دینی عنوان کرد: علی رغم همه این استعدادها مشکالت زیادی در فضای 

کسب و کار مذهبی وجود دارد.
در ادامه این میزگرد عبدالرضا کــردی رییس مرکز جهانی خالقیت در 
مالزی نیز با بیان اینکه اســتارت آپ ها می توانند تولیــدی، فرآیندی و 
خدماتی باشند از وضعیت اســتارت آپ ها در ایران و عدم بهره برداری از 
فرصت ها انتقاد کرد و گفت: ما اگر اســتارت آپ قرآنی را برای اولین بار 
راه اندازی کرده ایم باید کتاب هایی در مورد آن نوشــته شده باشد، اگر 
چنین نبود سلیقه ای عمل کرده ایم، از سوی دیگر با وجود اینکه ما برای 
نخستین بار این استارت آپ ها را ایجاد کرده ایم نباید مدعی مدیریت آن 

در جهان باشیم.

جلسه هم اندیشی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش 
آموختگان جهاددانشگاهی و دپارتمان نفت و گاز دانشگاه علم و 

فرهنگ برگزار شد

میزگرد استارت آپ های قرآنی در غرفه مرکز رشد و شکوفایی 
فناوری ها و هنر قرآنی برگزار شد
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نشست بررسی راهکارهای توسعه 
تجاری سازی فناوري در استان 

مرکزی برگزار شد
به گزارش اداره روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، 
نشست بررسي راهكارهاي توســعه تجاري سازي فناوري به 
همت سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان 

جهاددانشگاهي استان مركزي برگزار شد.
اين نشست سي و يكم ارديبهشت ماه با حضور دكتر سخدري 
مدير سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان 
جهاددانشگاهي خراسان رضوي، دكتر سيد جعفر نظام دوست 
ریيس جهاددانشگاهي استان مركزي و معاون و مديران حوزه 

معاونت پژوهشي واحد برگزار شد.
موضوعاتــي همچــون؛ اهميت تبــادل اطالعات، توســعه 
همكاري هاي بين حوزه اي ، تجاري سازي پژوهش ها، شرايط 
استان مركزي از جهات مختلف )صنعتي، گردشگري و كشاورزي 
( و اهميت شناسايي فرصت ها در این نشست بررسی شد و از نقطه 
نظرات علمي اعضای حاضر در جلسه استفاده و بررسي هاي علمي 

در اين خصوص به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

بازدید معاون استانداری کرمانشاه از پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی استان
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشاه ، رضا رحیمی 21 خرداد 96 در حاشیه بازدید از مجموعه سوله ای کارگاه های شرکت های 
پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه واقع در جاده ماهیدشت، از ظرفیت های خوب و قابل توجه فارغ التحصیالن دانشگاهی و افراد 

صاحب ایده و نوآوری در استان یاد کرد و گفت: هم اکنون 56 شرکت دانش بنیان و بیش از 340 واحد و شرکت فناور در استان داریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه، استان را نیازمند شکل گیری یک شهرک علمی و تحقیقاتی دانست که 

بتواند زمینه فعالیت شرکت های دانش بنیان را بیش از پیش فراهم کند.
وی با اشاره به زمین 120 هکتاری که جهاددانشگاهی استان خریداری کرده، یادآوری کرد: این زمین ظرفیت خوبی برای ایجاد شهرک علمی 
و تحقیقاتی دارد، اما نیازمند مشارکت بخش های مختلف برای تکمیل تاسیسات و زیرساخت ها است تا زمینه حضور شرکت های دانش بنیان 

در آن فراهم شود.
دکتر معصومه خان احمدی رییس پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه این مجموعه در گذشته دو هزار مترمربع 

فضا داشت، افزود: در این فضا حدود 9 واحد حضور دارند که در بخش های مختلف ادوات کشاورزی، برق و الکترونیک و ... فعال هستند.

قرار گرفتن چهار مدیر فناور پارک 
علم و فناوری جهاددانشگاهی 

کرمانشاه در بین جوانان برتر استان 
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشــاه، در 
جشنواره امید و نشاط جوانان و تجلیل از جوانان برتر و نخبه 
اســتان که 19 خردادماه با حضور جمعی از مدیران استان در 
مجموعه کوثر برگزار شد، مهندس وحید سهیلی آرا، مهندس 
فریبرز عزیزی، دکتر غالمحســین روشنی و مهندس احسان 
کرمی از مدیران واحدهای فناور پارک علم و فناوری کرمانشاه 

به عنوان جوان برتر معرفی شدند.
در این جشــنواره که با حضور بیش از 600 نفــر از جوانان، 
نخبگان، اعضای فعال سازمان های مردم نهاد و خانواده های 
آنها برگزار شد، از برترین ها در 11 بخش جوان و کار آفرینی، 
جوان و علم و آفرینی، جوان و کشــاورزی و روستایی، سرباز 
جوان، جوان و ورزش، جوان با توانایی هــای خاص، جوان و 
فعالیت های اجتماعی، جوان و عرصــه فرهنگ و هنر، طلبه 
جوان، جوان و مشارکت های اجتماعی و جوان و فضای مجازی 

تجلیل گردید.

اخبار کوتاه



   اختتامیه جشنواره ملی - دانشجویی خط و نقاشی خط »روح اهلل« 3 خرداد96

   مراسم تشییع پیکر شهید حجت االسالم والمسلمین تقوی در تهران 18 خرداد 96

   مراسم رونمایی از مته حفاری دندانه ای جهاددانشگاهی 8 خرداد96
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