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یاد و خاطره فاضل کارآمد 
و مدیر مؤمن و انقالبی، 
زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی 
را گرامی می داریم



فرازی از وصيت نامه دانشجوی 
شهيد نعمت اهلل چهره ساز

... و يك سخن هم با شما مسؤولين 
مملكت. شهداي ما خون خود را 
براي اسالم و پياده نمودن قوانين 
الهي در جامعه نثار كردند و براي 
اينكه هيچ خط انحرافي در ادارة 

كشور نقش نداشته باشد و اميدوارم 
كه با توفيق خداوند شما خواسته هاي 

آنها را جامة عمل بپوشانيد.



گزیده ای از بیانات 
رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار 

رییس جمهور  و هیأت دولت

1392/06/06

مراکز تحقیقاتی ما، پارک های علمی - فناوری 
ما، دانشگاه های ما در بخشهای مختلف، در 
حال جوشش اند؛ این باید متوّقف نشود. در 
زمینه ی اقتصاد هم این آن چیزی است که 
به ما کمک اساسی خواهد کرد؛ یعنی اگر ما 
توانستیم کار علمی را پیش ببریم و علم را 
اقتصادی کنیم - که حاال اشاره خواهم کرد 
- قطعاً در زمینه ی اقتصاد از فروش نفت و از 

خام فروشی هایی که داریم و مانند این ها، برای 
ما بسیار پر صرفه تر خواهد بود.

 امسال در دیداِر ماه رمضان - حاال یادم نیست 
که اساتید دانشگاه بودند، یا دانشجوها؛ در 
یکی از این دو دیدار - یکی از حّضار یک 

محصولی را معرفی کرد که درآمد آن برای 
کشور چندین برابر بیشتر از درآمد مثال ... 

نفت ... یا گاز ما است؛ که اگر چنانچه روی آن 
محصول کار بکنیم که مشتری هم در دنیا 

دارد، عالقه مند هم دارد، برای ما هم مشکالت 
تولیدی ندارد، می توانیم چنین درآمدهایی 

داشته باشیم؛ یعنی واقعاً یکی از کلیدهای حّل 
مشکالت اقتصادی و معضالت اقتصادی ما، 

تکیه ی روی علم است.
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گردهمایی »رؤســای ســازمان ها، واحدها، پژوهشگاه ها، 
پژوهشکده ها، مراکز و دانشگاه های جهاد دانشگاهی« 15 و 

16دی ماه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، این گردهمایی با حضور دکتر 
سیدحمیدرضا طیبی رییس جهاد، معاونان این نهاد و برخی از مشاوران و 
اعضای هیأت امنا و نیز روسای مجموعه های جهاددانشگاهی برگزار شد.

رییس جهاددانشگاهی بیان کرد:
اهتمام جهاددانشگاهی نسبت به اجرایی شدن 

هفت مأموریت واگذار شده به این نهاد

رییس جهاددانشگاهی در گردهمایی روسای این نهاد ضمن بیان اینکه 
امیدواریم این جلسه به اهداف خود که ایجاد همبستگی، همدلی بین 
مدیران و تبادل نظر برای برنامه های سه سال آینده کاری این نهاد است 

برسد، اظهار کرد: جهاددانشــگاهی را به عنوان یک نهاد فرهنگساز و 
الگوساز می شناسیم زیرا جهاد تاکنون الگوسازی های خوبی کرده  است.

وی افزود: در دوره اول ریاست بنده در این نهاد، مبنا بر این بود که توازنی 
بین فعالیت ها و شاخص ها ایجاد شــود که تدوین سند جایگاه جهاد 
دانشگاهی و تهیه برنامه چهارم توسعه جهاد بر مبنای اهداف کمی در 

این راستا صورت گرفت.
وی ادامه داد: در واقع سعی کردیم اهداف کیفی سند چشم انداز را به اهداف 
کمی تبدیل کنیم و در بازه زمانی سه ساله، برای اولین بار این کار را انجام دهیم. 
البته با توجه به نوپا بودن این موضوع، احتمــال وقوع خطا نیز وجود 
داشت اما در برنامه پنجم توســعه بهتر عمل شد تا در افق 1404 هم 

به اهداف مورد نظر خود و هم به رشد سریع برنامه ریزی دست یابیم.
دکتر طیبی تصریح کرد: در گذشــته با بدنه دولت وقت ارتباط خوبی 
برقرار شد و ریل گذاری های مناسبی برای انجام فعالیت های مختلف 
در جهاد دانشگاهی صورت گرفت که همان ریل گذاری باعث شد تغییر 

مدیریت نتواند آسیب زیادی به جهاد وارد کند.

رؤسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی 
در دانشگاه علم و فرهنگ گردهم آمدند 

گــــزارش
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گــــــــزارش
پیام جهـاد | شماره 159

دی ماه 1395
w w w . a c e c r . a c . i r

وی همچنین با بیان اینکه تناسبی بین تالش های صورت گرفته و نتایج 
به دست آمده به دلیل مشکالت حاکم در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: 
شرایط برای تدوین برنامه ششــم توسعه جهاد دانشگاهی و دستیابی 
به اهداف فراهم شده که در این راستا گام هایی برداشته و رایزنی هایی 

صورت گرفته است.
دکتر طیبی به هفت ماموریت محول شده به جهاددانشگاهی از سوی 
شورای عالی انقالب فرهنگی اشاره و اجرایی کردن این ماموریت ها را 

جزو اهداف این نهاد عنوان کرد.
رییس جهاددانشگاهی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه، بندی وجود 
دارد که سازمان برنامه و بودجه را مکلف می کند در قبال بودجه های 
سنواتی، مقدمات پیاده سازی سند را فراهم کند، گفت: دو ماده نیز در 
رابطه با انتقال تکنولوژی در صنعت حمل و نقل ریلی و آب شیرین کن ها 
تصویب شد که مدیریت انتقال تکنولوژی بر عهده جهاد گذاشته شده 

است.
دکتر طیبی در ادامه ضمن بیان اینکه نقشه راه هفت ماموریت محول 
شده به جهاد دانشگاهی تدوین شده است، از تهیه اساسنامه ای در این 
زمینه خبر داد و گفت: برای اجرایی کردن این مهم از طریق شــورای 
عالی انقالب فرهنگی و معاون اول ریاســت جمهوری و وزارتخانه های 

مختلف پیگیر هستیم.
وی با اشــاره به اینکه باید فعالیت هایی را در دوره جدید ریاســت در 
دستور کار قرار دهیم، گفت: به عنوان مثال تهیه برنامه ششم توسعه 
با بهره گیری از تجارب برنامه چهارم و پنجم بر مبنای داشتن شاخص 
برای واحدهای جهاد دانشــگاهی بر اساس نیازهای ملی و مزیت های 

استانی باید در دستور کار قرار گیرد.
رییس جهاد دانشگاهی افزود: شکل گرفتن فعالیت های شاخص برای 
همه واحدهای در حال توسعه، خروج فعالیت تمام واحدهای سازمانی 
از رکود، تحول جدی در حوزه علوم انسانی، توقف از دست دادن منابع 
انسانی کارآمد و افزایش حداقل پنج برابری در قراردادهای پژوهش و 
فناوری و حرکت به سمت پروژه های بزرگ از برنامه های در نظر گرفته 

شده برای حوزه پژوهش است.
دکتر طیبی در ادامه به بحث آموزش نیز اشــاره کرد و گفت: در حوزه 
آموزش باید تمرکز بر سیاســتگذاری عالی و نظارت بر حسن اجرای 
این سیاســتگذاری ها در معاونت علمی و فناوری بــا حضور نخبگان 
و صاحبنظران باشــد. همچنیــن ارتقای کیفیت و تخصصی شــدن 
فعالیت های آموزشی مطابق با نیازهای روز و افزایش ارتباط بین حوزه 
آموزش عالی با پژوهشــکده ها و واحدهای موفق و البته توجه به امر 

تجاری سازی از مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
وی تکمیل زیرساخت های آموزشی را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: 
از طرفی باید در کنار حوزه های پژوهش و آموزش، به حوزه فرهنگی به 

عنوان یکی از زیرساخت های توسعه کشور توجه کنیم.
دکتر طیبی تصریح کرد: در این راستا می توان به برند شدن برنامه های 
فرهنگی در دانشگاه ها، جذب نیروی انسانی از بدنه دانشجویی، توجه به 
اقتصاد فرهنگ بنیان در کنار اقتصاد دانش بنیان، برنامه محور و مساله 
محوری فعالیت های فرهنگی و پرهیز از موازی کاری در فعالیت های 

فرهنگی با سایر دستگاه ها اشاره کرد.
وی ضمن تاکید بــر اینکه هزینه کــرد در حوزه فرهنگــی به نوعی 
سرمایه گذاری محسوب می شــود، اظهار کرد: شرکت های موجود در 
بدنه جهاد، اگر سودآور هستند و تمایل به ماندن در جهاد دانشگاهی 
دارند، می توانند بمانند اما اگر سودآور نیستند، باید  جدا شوند چرا که با 
تشکیل شرکت های دانش بنیان  قوی و ورود به پارک های علم و فناوری، 

جهاددانشگاهی می تواند الگوی موفقی از تجاری سازی را ارایه کند.
رییس جهاددانشگاهی به حوزه پشــتیبانی نیز اشاره کرد و گفت: الزم 
است یک مجتمع رفاهی در شمال ایران تأسیس کنیم و در سایر مکان ها 

نیز مجتمعی را فراهم کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه فعالیت کانون جهادگران متناسب با توقعات 
نیست، اظهار کرد: باید به فرســتادن نیروهای توانمند به حوزه های 
اجرایی کمک شود و از طرفی آینده پژوهی و پرتحرک کردن بدنه جهاد 

مورد توجه قرار گیرد.
دکتر طیبی به تحریم ها نیز اشاره کرد و گفت: کشور در شرایط تحریم 
گســترده نمی تواند به پیشرفت برسد. برای ســاخت پیشرفته ترین 
تجهیزات نیاز به مواد و قطعه پیشرفته داریم که این مساله با تحریم ها 

ممکن نیست.
وی تاکید کرد: تحریم باید با شرایط معقول برداشته شود اما در صورت 
لغو تحریم نیز درهای کشــور نباید بدون برنامه بــه روی خارجی ها 

گشوده شود.

   ضــرورت حفــظ و ارتقــای روحیــه جهــادی در 
جهاددانشگاهی/ معاونت ها نباید»جزیره ای« عمل کنند

دکتر طیبی در ادامه گردهمایی خاطرنشــان کــرد: ضرورت حفظ و 
ارتقای روحیه جهادی در جهاددانشگاهی، همچنین کم توقعی و روحیه 
بهــره وری اولویت های مورد توجه در همه معاونت های جهاد اســت. 
ارتباط و همکاری بیشتر بین حوزه ای باید توسعه یابد و معاونت ها نباید 

جزیره ای عمل کنند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی درخصوص ارتقای کیفیت آموزش 
عالی گفت: موضوعاتی در حوزه پژوهش و آموزش عالی انتخاب شود که 
ارزش علمی و اقتصادی برای کشور داشته باشد. همچنین جذب نیرو 
در جهاد باید از مسیر دانشجویی طی شــود. دانشجوی امروز با وجود 

مسایل فرهنگی در حال حاضر کشور، مبتکر و خالق است.
وی درخصوص نقــش جهاد دانشــگاهی در جریان انتخابات ریاســت 
جمهوری سال آینده، تاکید کرد: حفظ استقالل و بی طرفی در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال آینده در واحدهای جهاد اهمیت ویژه ای دارد و 
برای مشارکت پرشور مردم در انتخابات تالش شــود و نیز جلوگیری از 

بداخالقی های سیاسی مدنظر واحدها باشد. 
   5
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  دکتر پورعلی:
جهاددانشگاهی از معتمدین و تاثیرگذارترین 
دســتگاه ها در حوزه فرهنگی و رســانه ای 

کشور است 

در ادامه معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، با اشاره به اعتبار جهاد در عرصه های 
مختلف، گفت: فعالیت های جهاددانشگاهی در شناخت و مهار آسیب ها و 
معضالت اجتماعی و ایجاد فرهنگ سازی موثر می باشد و این نهاد از معتمدین 

و تاثیرگذارترین دستگاه ها در حوزه فرهنگی و رسانه ای کشور است.
دکتر سعید پور علی، با اشاره به سند چشم انداز این سازمان بیان کرد: در 
سند چشم انداز در حوزه فرهنگی برآورد کمی صورت گرفته در صورتی 
که جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی همواره موثر واقع شده است. ما 
با مجموعه هایی همچون خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری ایکنا، سازمان 
فعالیت های قرآنی و غیره توانسته ایم در راستای ارتقای فرهنگ جامعه 
گامی موثر برداریم. امروز خبرگزاری های جهاد دانشگاهی از معتبرترین 
خبرگزاری ها و در بین رسانه ها بسیار مورد اعتماد هستند. در این دو 
سال فعالیت ها توانستیم با خبرگزاری های ایکنا و ایسنا رتبه خوب و 
باالیی را در بین رسانه ها کسب کنیم و از طرفی دیگر خبرگزاری سینا 

که تازه تاسیس شده است، نیز رشد خوبی را طی می کند.
دکتر پورعلی با اشاره به انتظارات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی 
گفت: به جد به دنبال محقق کردن این انتظارات هســتیم. برگزاری 

مسابقاتی همچون مناظره در این راستا است. 
وی تصریح کرد: در سازمان دانشجویان برند مناظره را ثبت کردیم و این 

برند گفتمان گفت وگو را احیا کرد. 
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی ادامه داد: در مورد مسابقات مناظره 
دانشجویی نیز توسعه بسیار خوبی را شاهد بوده ایم. در سال 94 تصمیم 
گرفتیم تا تغییراتی در این مسابقه ایجاد کنیم و در سال 95 شاهد بودیم 
که 460 تیم دانشجویی و 1760 دانشجو در این مسابقه شرکت کردند.
دکتر پور علی به فعالیت های فرهنگی و محیط زیستی جهاددانشگاهی 
پرداخت و گفت: گفتمان هایی که جهاد در این زمینه تشــکیل داده 

بازخوردی بسیار خوب و موثر داشته است.
وی با اشاره به فعالیت شاخص مرکز افکارسنجی )ایسپا(، گفت: در حالی 
نظرسنجی ها را در سامانه ایســپا پیگیری می کنیم که از کرسی های 
اثرگذار در این زمینه در صحنه ملی و بین المللی به حســاب می آییم. 
امروزه یکی از سامانه های معتبر و مهم کشور سامانه ایسپا معرفی شده 

است که روزانه 400 پرسشنامه در آن تکمیل می شود.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در ادامه به فعالیت های صورت گرفته 
در ســازمان فعالیت های قرآنی )ایسکا( پرداخت و گفت: با تالش های 

بسیاری که صورت گرفت و نگاه استراتژیک به حوزه فرهنگی توانستیم 
ســامانه ایســکا را راه اندازی کنیم و از طرفی فعالیت های قرآنی را در 
جامعه پی ریزی کنیم. طرح طلوع برکت یکی از نتایج مهم این تالش ها 
است. امروز جهاد دانشگاهی در تمام فعالیت هایی که در کشور صورت 
می گیرد، حاضر اســت و عضوی مهم و اثرگذار شناخته شده است و از 
طرفی دیگر انتشارات جهاد عضو شــورای سیاستگذاری هفته کتاب 
جمهوری اســالمی ایران انتخاب شــد و این حکایت از معتبر بودن 

فعالیت های فرهنگی ما دارد.
دکتر پورعلــی ادامه داد: مرکز فرهنگی دانشــجویی امام)ره(، والیت 
فقیه و انقالب اسالمی نیز فعالیت های بسزایی داشته و بازخورد بسیار 
خوبی دریافت کرده است. مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان 
ایران نیز به همین شکل بازخورد خوبی داشــته. یکی از فعالیت های 
تازه این مرکز زیســت بوم و بوم شناسی اســت که به اردوهای علمی 
مرکز گردشگری علمی اضافه شده اســت. تفاوت اردوهای این مرکز 
با دیگر مرکزها در این اســت که اردوهای ما برنامه ریزی شده و دارای 

گفتمان های برنامه دار است.

  معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی 
خبر داد:

اصــاح آییــن نامه هــای ادامــه تحصیل و 
مرخصی اعضای این نهاد

در ادامــه ایــن گردهمایی معــاون پشــتیبانی و مدیریــت منابع 
جهاددانشگاهی از اصالح آیین نامه های ادامه تحصیل اعضا و مرخصی 
خبر داد و گفت: براین اساس اعضایی که قبل از بخشنامه عدم پذیرش 
بیش از یک مقطع تحصیلی، دانشجو بوده اند از آن مستثنی می شوند؛ 
همچنین درباره مرخصی های ســاالنه، طبق آییــن نامه جدید صرفا 

تاسقف 15 روز از مرخصی های استحقاقی اعضا ذخیره می شود.
دکتر بادکو »افزایش پوشــش بیمه درمان تکمیلی به منظور ارتقای 
خدمات و جبران هزینه« و »بهینه سازی نرم افزار صدور احکام، مکانیزه 
نمودن پرونده های پرسنلی، امکان دسترسی به پرنده های پرسنلی برای 
اعضا، بهینه سازی فرآیند تبدیل وضعیت اعضای غیر هیأت علمی، انجام 
اصالحات آیین نامه استخدامی« را از جمله برنامه های حوزه زیربنایی و 

امور عمومی این معاونت در برنامه پنجم برشمرد.
وی افزود: افزایش سهم درآمدهای اختصاصی از کل درآمدها در برنامه 

پنجم حدود 75.5 درصد بوده است.
دکتر بادکو بیان کرد: از جمله فعالیت های اداره کل منابع انسانی و امور 
اداری این معاونت در برنامه پنجم می توان به افزایش ســهمیه امریه 
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سربازی از 100 نفر به 140 نفر و الکترونیکی کردن پرونده های جاری 
و راکد پرسنلی اشاره کرد.

وی بر لزوم اجرای ماده 169 قانون مالیات های مســتقیم در ارتباط با 
ارایه گزارش های فصلی خرید و فروش به وزارت امور اقتصادی و دارایی  

که از مهمترین اصالحیه ها در قانون مالیات ها است، تأکید کرد.
معاون پشــتیبانی و مدیریت منابع از موارد مربوط بــه دفتر بودجه، 
تشکیالت و روش ها به افزایش ســه ردیف بودجه »پژوهشکده علوم 
بهداشــتی، پژوهشــکده فناوری اطالعات و ارتباطات و پژوهشکده 
فرهنگ، هنر و معماری« در ســال 1395، استانداردســازی عناوین 
متعدد و متنوع پست های سازمانی و آغاز طرح تجزیه و تحلیل مشاغل 
جهاددانشگاهی)با هدف تبیین مدل شایســتگی و تدوین نظام های 

جامع منابع انسانی مبتنی برآن( اشاره کرد.
وی راه اندازی و نگهداری دیتاسنتر دفتر مرکزی، راه اندازی و نگهداری 
از 14 سرور فیزیکی و راه اندازی و نگهداری و تهیه پشتیبان از 40 سرور 
به صورت مجازی، طرح جامع ارتباط با شبکه جهاددانشگاهی و ارتباط 
با شــبکه ملی اطالعات را از جمله اقدامات اداره کل توســعه فناوری 

اطالعات این معاونت ذکر کرد.
دکتر بادکو در پایان گفت: 224 هزار و 129 متر مربع پروژه در حال اجرا 
و 53 هزار و 461 متر مربع پروژه بهره برداری شده، آمار پروژه های حوزه 

فنی و طرح های عمرانی جهاد از سال 92 تا 95 است.

  

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی مطرح کرد: 
تحــول رویه هــای درون ســازمانی حوزه 

پژوهش جهاددانشگاهی در میان مدت

در ادامه دکتر محمدرضا پورعابدی، معاون پژوهش و فناوری این نهاد 
به ارایه اهداف و راهبردهای برنامه ششــم در حوزه پژوهش و فناوری 
پرداخت و گفت: در حوزه پژوهش به دلیل تاثیرپذیری حوزه پژوهش 
از سایر بخش ها، همچنین ســخت بودن کار در این حوزه و در اختیار 
نداشــتن زمان کافی، به دنبــال تحول رویه های درون ســازمانی در 
میان مدت در این حوزه خواهیم بود. کار پژوهشــی به مثابه یک کار 
فرهنگی عمیق است، اگر در حوزه پژوهش بتوان به اهداف و برنامه ها 

دست یافت، به ترویج فرهنگ عمیقی منجر می شود.
وی ادامه داد: در حوزه پژوهش و فناوری وجود افرادی که هم در حوزه 
پژوهش و هم در بازاریابی و پروژه یابی تخصص دارند، الزم و ضروری 
است. در دانشگاه ها به این مساله کمتر توجه می شود، اما در واحدهای 

جهاددانشگاهی چنین افرادی تربیت می شوند.
دکتر پورعابدی در خصوص برنامه ها و اهداف حوزه پژوهش در برنامه 

ششم جهاد گفت: از جمله برنامه های این  بخش طی برنامه ششم، دقت 
در تخصیص هوشمندانه پول در حوزه های  پژوهشی، ارتباط سیستمی 
و ســاختارمند حوزه پژوهش و فناوری جهاد با دانشــگاه ها، توسعه 
روابط با بخش خصوصی و افزایش همکاری ها در حوزه پژوهش با این 
بخش،ایجاد ارتباط منطقی بین منابع حوزه پژوهش با برنامه های این 

حوزه و اتصال ساختارمند بودجه ها به برنامه ها در دستور کار است.
وی ادامه داد: رصد و ارزیابی برنامه ها هدف دیگر در طی برنامه ششم 
اســت و در این راســتا برنامه هایی که خارج از برنامه اصلی این حوزه 
هستند، از اولویت خارج می شوند. توســعه قطب های علم و فناوری، 
صادرات فناوری و دانش فنی، ارتقای واحدهای فنی دارای برنامه های 
شــاخص، کســب دانش فنی و ارتقای آن در اجرای پروژه های ملی 
و برخورداری از تعداد بیشــتر نوآوران و همچنیــن همکاری علمی- 
پژوهشی با دانشگاه های معتبر، مراکز پژوهشی ملی و بین المللی از دیگر 

برنامه های برنامه ششم توسعه خواهد بود. 

   دکتر پورعابدی بیان کرد:
افزایش شرکت های تحت حمایت مراکز رشد و پارک های 
علم و فناوری جهاددانشــگاهی از 270 به 400 شرکت طی 

سال های 93 تا 95
در ادامه معاون پژوهش و فناوری و رییس سابق سازمان تجاری سازی 
فناوری و اشــتغال دانش آموختگان ایــن نهاد، با اشــاره به تغییر و 
تحوالت انجام شده در این سازمان گفت: تکمیل و توسعه فعالیت ها و 
مأموریت های سازمان،  تجمیع فعالیت هابی حوزه اشتغال، تغییرات 
ساختاری برای حمایت از تجاری ســازی در جهاد و تشکیل شورای 
گسترش و نظارت بر تشکیل شرکت ها و مؤسسات ، پارک ها و مراکز 

رشد از جمله این تغییر و تحوالت است.
وی در ادامه افزود: »ساماندهی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری«، 
»توســعه فعالیت های پارک ها و مراکز رشــد همچون افزایش تعداد 
شرکت های تحت حمایت مرکز رشد از 270 شرکت به 400 شرکت، 
افزایش تعداد شرکت ها از 30 به 105 شرکت و حمایت از 90 شرکت 
دانش بنیان در پارک ها و مراکز رشد وابسته« و »راه اندازی مرکز رشد 
محالت  و نیم ور، مرکز رشــد هنر فناوری های قرآنی و نیز مرکز رشد 

گیاهان دارویی یزد«بخشی از فعالیت های این سازمان است.
دکتر پورعابدی بیان کرد: از دیگر فعالیت های حوزه تجاری ســازی 
می توان به راه انــدازی صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشــگاهی، 
راه انداری فن بازار منطقه ای در لرستان و زنجان و توسعه آن در سایر 
استان ها با مدل مشخص و فن بازارهای تخصصی، پیگیری راه اندازی 
مرکز شــتابدهی صنایع فرهنگــی در جهاددانشــگاهی، حمایت از 
رویدادهای نویــن کارآفرینی و پیگیری جهت ســاماندهی آن ها در 
واحدها و پیگیری راه اندازی سه مرکز شتابدهی و چندساختار جدید 

فناوری در جهاد اشاره کرد.
وی گفت: تهیه وتدوین شــیوه نامه راه اندازی شرکت های دانش بنیان، 
بررسی ارزیابی بیش از 40 درخواست تأسیس و راه اندازی شرکت های 
تجاری و دانش بنیان، کمک به راه اندازی چهار شرکت دانش بنیان و پنج 
شرکت تجاری و ارایه14 مجوز اصولی و قطعی جهت راه اندازی شرکت ها 
و موسسات تجاری، از اهم فعالیت های صورت گرفته در معاونت توسعه 

سرمایه گذاری و امور شرکت ها و مؤسسات است.
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دکتــر پورعابــدی در پایــان بــه مأموریت هــای محول شــده به 
جهاددانشگاهی در نقشــه جامع علمی کشــور که مرتبط با سازمان 
تجاری سازی است، اشاره کرد و افزود: »ساماندهی نظام هدایت شغلی 
و توانمندســازی دانش آموختگان در حوزه های منتخب با حمایت، 
پشتیبانی و هماهنگی مراجع ذیربط« و »ارتقای فرهنگ کارآفرینی 
و روحیه خودباوری و ترویج الگوهای موفــق علم و فناوری با تأکید بر 

جامعه دانشگاهی کشور« از جمله این مأموریت ها هستند.

  معاون آموزشی بیان کرد:
توجه به ارتقای موقعیت و نقش جهاددانشگاهی 

در آموزش عالی در برنامه ششم

در ادامه دکتر سید سعید هاشــمی، معاون آموزشــی جهاددانشگاهی 
سیاست ها و جهت گیری های حوزه آموزش در برنامه ششم را تشریح کرد 
و گفت: از جمله سیاســت ها و راهبردهای حوزه آموزش در برنامه ششم 
توسعه آموزش در مقاطع تحصیالت تکمیلی، تربیت نیروی انسانی کارآمد، 
روزآمدی، نوآوری و جهت دهی متناســب با بازار کار، توسعه رشته های 
فناوری های نوین، ارتقای موقعیت و نقش جهاد دانشــگاهی در آموزش 
عالی، توسعه آموزش های تخصصی در حوزه بین المللی با اولویت کشورهای 
مسلمان و فارسی زبان، بومی کردن مدل های بین المللی آموزشی و نیز حفظ 

ارزش های اخالقی در محیط های آموزشی جهاد دانشگاهی خواهد بود.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی: ماموریت جهاد در نقشه ی جامع علمی، 
مشارکت در مهارت ها و آموزش های پیشرفته در سطح ملی براساس سه بخش 
آموزشی کوتاه مدت تخصصی، آموزش عالی و حیطه علمی- کاربردی است. 
دکتر هاشمی در مورد اهداف حوزه آموزش در برنامه ششم تصریح کرد: 
برنامه ریزی، فرایندی برای نیل به اهداف آینده و هدف گذاری شرط الزم 
برای برنامه ریزی است که باید در هر سازمانی به ویژه جهاددانشگاهی 

مورد توجه قرار گیرد. 
وی ادامــه داد: در بخش آموزش کوتاه مدت به دنبــال افزایش تعداد 
فراگیران عمومی و تخصصی آزاد، تاسیس مراکز آموزشی جدید به ویژه 
مراکز آموزشی درجه یک، افزایش برگزاری دوره های آموزشی مراکز، 
افزایش تولید محتوای برنامه های آموزشی، افزایش برگزاری دوره های 
آموزش مجازی، افزایش دوره های علمی در سطح بین الملل خواهیم 
بود. همچنیــن افزایش تخصیص درآمدهای آموزشــی جهت تامین 
زیرساخت ها و زیربناهای آموزشی، توســعه آموزش ضمن خدمت و 
افزایش کیفی سطح مدرسان بر اساس نیازسنجی آموزشی و پژوهشی 
و افزایش منابع آموزشی و کمک آموزشی از جمله اهداف تعریف شده 

در برنامه ششم در بخش دوره های کوتاه مدت است.
دکتر هاشــمی در مورد اهداف بخــش علمی-کاربــردی این حوزه 
خاطرنشان کرد: از جمله اهداف موردنظر در این بخش تدوین دوره های 
جدید و بازنگری دوره های پیشین، تکمیل دوره های پودمانی و اجرای 
این دوره ها، افزایش فضاهای آموزشــی، ارتقای مراکــز با رتبه های 
باالتر، توسعه همکاری با مراکز رشد و خوشــه های فناوری، افزایش 
پژوهش های کاربردی و نیز توسعه فعالیت های بین المللی خواهد بود.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی در پایان به بیان اهداف بخش آموزش 
عالی پرداخت و گفت: در این بخش به دنبال افزایش تعداد دوره های 
آموزشی در مقاطع تحصیالت تکمیلی و دوره های مقطع دار بین المللی 
خواهیم بود. همچنین ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی، افزایش توسعه 
فعالیت های علمی پژوهشی همچون چاپ مقاله و کتاب و نیز توسعه 
کارآفرینی در میان فارغ التحصیالن، توسعه فضاهای آموزشی، ترویج 
خالقیت ها و ارتقای دانشگاه های علم و فرهنگ از دیگر اهداف تعریف  

شده در بخش آموزش عالی حوزه آموزش جهاد در برنامه ششم است.

  دکتر بیجندی:
توجه به مزیت های استانی از برنامه های 

حوزه تجاری سازی و اشتغال است/ 
استفاده از نیروی جوان در واحدها در 

دستور کار است

در ادامه دکتر محمد صادق بیجندی معاون رییس جهاددانشگاهی و 
رییس سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش آموختگان، گفت: 
امیدواریم بتوانیم در حوزه تجاری سازی و اشتغال جهاددانشگاهی با 
همکاری جهادگران، طرح ها و برنامه ها را به سرانجام مطلوبی برسانیم. 
طرح های در دست اجرا در این حوزه شامل ســه طرح اکسیر، طلوع 

برکت در حیطه فرهنگی و فرآفرین در حوزه فناوری است.
وی افزود: هر استانی مزیت ها و ویژگی های مخصوص به خود را دارد 

که توجه به این امر از برنامه های حوزه تجاری سازی و اشتغال است.
معاون تجاری سازی و اشتغال جهاد با تاکید بر استفاده از نیروی جوان 
در این حوزه گفت: مدیران واحدها باید سه اصل؛ جوان بودن، انرژی باال 
و عالقه مندی و آشنایی با مفاهیم این حوزه را در انتصاب مدیران حوزه 

تجاری سازی رعایت کنند.
وی افزود: سعی خواهد شد حوزه تجاری سازی و اشتغال در خدمت سایر 
معاونت های جهاد باشد و پیگیر اهداف تجاری سازی و اشتغال در حوزه 
شرکت ها، پارک های علم و فناوری و سایر حوزه های تجاری سازی در 

برنامه ششم خواهیم بود.
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مشاور رییس جهاددانشگاهی خبر داد:
تاسیس دانشــکده علوم پایه و فناوری های 

نوین علوم پزشکی

دکتر محسن قرنفلی مشاور رییس جهاددانشگاهی از تأسیس دانشکده 
علوم پایه و فناوری های نوین علوم پزشــکی خبر داد و گفت: شورای 
گسترش آموزش  وزارت بهداشت طی دو هفته گذشته با تاسیس این 
دانشکده موافقت کرد. این دانشکده می تواند در طراز بین المللی جایگاه 

برجسته ای داشته باشد و انجام کارهای پژوهشی را تسهیل کند.
وی با بیان اینکه آموزش عالی جهاد دانشــگاهی بخش قابل توجه و 
مهمی از پیکره جهاد است و سهم بسزایی در فعالیت های جهاد داشته 
و در آینده نیز خواهد داشت، اظهار کرد: هم اکنون در زمینه آموزش 
عالی 280 نفر عضو هیات علمی و 27 هزار دانشجو در مقاطع مختلف 
تحصیلی داریم که بیش از 10 درصد ظرفیت دانشــجویی جهاد، به 

مقطع تحصیالت تکمیلی اختصاص دارد.
مشــاور رییس جهاددانشــگاهی ادامه داد: 124 هزار مترمربع فضای 
فیزیکی و آموزشی در اختیار آموزش عالی است که بیش از 30 درصد 
توسعه فضای آموزش عالی ظرف دو تا سه سال اخیر صورت گرفته است.

دکتر قرنفلی با بیان اینکه حاصل تــالش آموزش عالی جهاد طی 23 
سال اخیر، به این سمت بوده که توانسته بیش از 60 هزار دانش آموخته 

را تقدیم جامعه کند و حدود 380 رشته محل را پوشش دهد.
معاون سابق آموزش جهاد دانشــگاهی افزود: همچنین بیش از 600 
مقاله علمی در بخش آموزش عالی داشــتیم که نیمــی از این مقاالت 

بین المللی هستند.
دکتر قرنفلی ضمن تاکید بر اینکه جهت گیری آموزش به سمت پژوهش 
و رفع نیازهای کشور اســت، اظهار امیدواری کرد که بحث تحصیالت 
تکمیلی در آموزش عالی گسترش بیشتری یابد تا نقش آفرینی در حوزه 

پژوهش توسعه پیدا کند.
وی ضمن اشــاره به نگارش 70 نوع کتاب در آموزش عالی اظهار کرد: 
طبق گزارش ســاالنه وزارت علوم از درصد میزان قبولی دانشجویان 
کارشناســی به کارشناسی ارشــد این نهاد در ســال 94 توانست در 
ارزیابی ها رتبه خوبی را کسب کند به گونه ای که باالی 30 درصد قبولی 
در مقطع کارشناسی ارشد داشتیم. این در حالی است که این شاخص 

در دانشگاه های بزرگ کشور بین 30 تا 40 درصد است.
دکتر قرنفلی همچنین با اشــاره به جذب 57 دانشجوی برتر در جهاد 
دانشــگاهی اظهار کرد: آموزش عالی جهاد دانشگاهی در حوزه علمی - 
کاربردی نیز جایگاه خوبی دارد و تاکنون 40 مرکز علمی - کاربردی در 
کشور تأسیس کرده ایم که 10 درصد دانشجویان علمی - کاربردی کشور 

در مراکز جهاد مشغول تحصیل هستند.
معاون سابق آموزش جهاد دانشگاهی ضمن تاکید بر اینکه دستیابی 
به کیفیت های باالتر نیازمند افزایش سرمایه گذاری در حوزه آموزش 
عالی است، به دوره های پژوهش محور اشاره کرد و گفت: بیش از 150 
دانشــجوی دکترا در پژوهشکده ها مشــغول تحصیل هستند که این 
موضوع فرصتی طالیی برای جهاد محســوب می شود؛ همچنین 16 
پروژه در پژوهشگاه علوم انســانی در حوزه آینده پژوهی تدوین شده 
است که اگر قرار بود طبق روال های موجود این 16 پروژه را انجام دهیم، 
نیاز به حداقل 10 سال زمان داشتیم اما توانستیم این میزان کار را ظرف 

مدت 3 تا 4 سال به صورت متمرکز انجام دهیم.
دکتر قرنفلی تصریح کــرد: اگر خواهان ورود بــه پژوهش های نوین 
هستیم، باید بهره مندی از نیروها و دانشجویان تحصیالت تکمیلی را در 
دستور کار قرار دهیم البته وزارت علوم عالقه چندانی نسبت به بخش 
پژوهش ندارد اما می توانیم با همکاری دانشگاه های خود این مسئله را 

تداوم بخشیم و بحث تحصیالت تکمیلی را ادامه دهیم.
مشاور رییس جهاددانشــگاهی در ادامه به آموزش های تخصصی نیز 
اشــاره کرد و افزود: بخش قابل توجهی از ظرفیت های آموزش عالی 

اختصاص به آموزش های تخصصی دارد.  
وی ضمن تاکید بر اینکه اصالح نظام آموزشــی را در دستور کار قرار 
دادیم، گفت: ظرف 3 سال اخیر به شناسایی فضا و تعریف فضای جدید 
در حوزه تخصصی اهتمام داشتیم و آموزش پژوهی را در دستور کار قرار 
دادیم. همچنین با انجام مطالعات نیازســنجی با حوزه پژوهش جهاد 
ارتباط نزدیک تری برقرار کردیم و نگــرش جدید در حوزه تخصصی 

آموزش به تدریج متولد شد.
دکتر قرنفلی ادامــه داد: آموزش های تخصصی نویــن و مهارت های 
پیشرفته را در دستور کار قرار دادیم و به دنبال تثبیت برند ملی در بحث 
آموزش بودیم که در ایــن زمینه در بحث صنعت نفــت و گاز، آی تی، 
سالمت خانواده و ایمنی پایه های برند شدن فراهم شده و طی دو تا سه 

سال آینده به صورت رسمی شکل می گیرد.
معاون سابق آموزش جهاد دانشــگاهی ضمن تاکید بر اینکه آموزش باید 
کیفی و اثربخش باشد، اثربخشی آموزش با محوریت بهره وری مبتنی بر 
نوآوری را الزامی دانست و گفت: از سال 92 تا 95 رشد حدود 20 درصدی 
در درآمد و فراگیران بخش آموزش داشتیم. همچنین در آخرین آمار مربوط 

به سال 94 درآمد آموزش تخصصی بیش از 60 میلیارد تومان اعالم شد.
وی به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص فعالیت های گزین اشاره 
کرد و افزود: یکی از مثال های مربوط به فعالیت های گزین بحث اعطای 
ماموریت آموزشی از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی به جهاد دانشگاهی 

است که البته این موضوع مسئولیت جهاد را بسیار سنگین می کند.
دکتر قرنفلی همچنین با بیان اینکه در حوزه روابط بین الملل نیز در حال 
طراحی سازمان ایریکا هستیم که این سازمان می تواند بستر خدمت در 
توسعه روابط بین الملل شود، اظهار کرد: همچنین تدوین کتب زبان 
انگلیسی به عنوان کار شاخص دیگری در دســتور کار قرار گرفته که 
واحد جهاددانشگاهی واحد قزوین عهده دار این مسئولیت شده است 

که امیدواریم تا پایان سال 96 در قالب 8 مجموعه انجام شود.
معاون سابق آموزش جهاد دانشگاهی ضمن بیان اینکه آموزش مجازی 
یکی از عرصه های حائز اهمیت محسوب می شود، اظهار کرد: در حال حاضر 

جهاد دانشگاهی می تواند فراگیران زیادی را در حوزه آموزش جذب کند.
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دکتر امین اسماعیلی عنوان کرد:
رشــد 50 درصدی قراردادهای پژوهشــی 

جهاددانشگاهی در سال 94
 

مشــاور رییس جهاددانشــگاهی و معاون ســابق پژوهش و فناوری 
جهاددانشگاهی ضمن تشریح عملکرد این معاونت طی سال های 92 
تا 94، بودجه تحقیقاتی را نسبت به بودجه کل جهاد در سال 94، 62 

درصد عنوان کرد.
دکتر حمید امین اسماعیلی، فعال سازی ارتباط با وزارت علوم، شورای 
عتف و زیرمجموعه های آن را مورد اشــاره قرار داد و گفت: همچنین 
فعال سازی ارتباط با وزارت بهداشت، فعال ســازی ارتباط با معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری و ســتادهای آن، عقد تفاهم نامه 
همکاری و ایجاد صندوق مشــترک حمایت از طرح هــای فناورانه، 
تعیین دســتگاه های هدف اصلی همچــون وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت دفاع، شهرداری ها و ... و نیز 
تمرکز بر پروژه های بزرگ از دیگر برنامه های انجام شده در این معاونت 

محسوب می شود.
مشــاور رییس جهاددانشــگاهی همچنین با بیان اینکه شــرکت در 
مناقصه های بزرگ و کمک به تاســیس شرکت های دانش  بنیان برای 
پروژه های فناورانه بزرگ به نتیجه رسیده، از دیگر اقدامات انجام شده 
در بخش پژوهش جهاد دانشگاهی اســت، مقابله با رکود اقتصادی از 
طریق اختصاص بخشــی از منابع دفتر مرکزی به پروژه های بزرگ و 
اعطای تســهیالت کم بهره به پروژه های دارای مشــکل مالی را مورد 

تاکید قرار داد.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات انجام شده می توان به تاسیس صندوق 
مشترک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمک به تجهیز 

فنی واحدها، تاسیس صندوق پژوهش و فناوری اشاره کرد.  
معاون ســابق پژوهش و فناوری جهاددانشــگاهی ضمن اشــاره به 
ساماندهی ارتباط با ســازمان برنامه و بودجه توضیح داد: تصویب 10 
طرح پژوهشی ملی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی با بودجه 4 میلیارد 
تومانی و اخذ 7 ردیف بودجه جدید برای پژوهشکده علوم بهداشتی، 
آی تی، فرهنگ و هنر، صنایع شــیمیایی، برق، توســعه تکنولوژی و 
پژوهشگاه علوم انسانی از جمله نتایج ســاماندهی ارتباط با سازمان 

برنامه و بودجه کشور بود.
وی همچنین ایجاد ســاختارهای جدید و مورد نیاز را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: صــدور حکم راه اندازی پژوهشــکده های جدید )فرآوری 
مواد فلزی، ماشین های الکتریکی، مطالعات قرآنی، مواد نوین، مسایل 

اجتماعی و توسعه کالبدی(، راه اندازی کمیته اخالق در پژوهش های 
زیست پزشکی، راه اندازی شورای مالکیت معنوی و مشارکت در تشکیل 
کارگروه فرهنگ و مدیریت جهادی از جمله اقدامات انجام شــده در 

راستای ایجاد ساختارهای جدید و مورد نیاز بود.
دکتر امین اســماعیلی ادامه داد: همچنین از 13 واحد در حال توسعه 
برای دســتیابی یک حوزه کاری شاخص در ســطح ملی یا منطقه ای 
همچون واحدهای خراســان جنوبی، خراسان شــمالی، سیستان و 
بلوچستان، گلستان، مازندران، تبریز، لرستان، هرمزگان، کردستان، 

اصفهان، ایالم، عالمه طباطبایی و الزهرا)س( حمایت صورت گرفت.
وی در ادامه به تعداد طرح های پژوهشی در جهاد دانشگاهی اشاره کرد 
و گفت: سال 92، 2500 طرح در دست اجرا، عقد قرارداد و خاتمه یافته 
داشتیم که این تعداد در ســال 93 با رشد 5 درصدی به 2 هزار و 596 

طرح و در سال 94، با رشد 18 درصدی به 3000 طرح رسید.
وی ادامه داد: از سویی دیگر در سال 92، 1421 مقاله ارایه و یا چاپ شد 
که این میزان در سال 93، با رشــد 9.3 درصدی به 1500 عنوان و در 

سال 94 با رشد 8.2 درصدی به 1695 عنوان رسید.
دکتر امین اســماعیلی به تعــداد گروه های پژوهشــی و مراکز جهاد 
دانشگاهی اشاره کرد و گفت: در سال 92،  130 گروه، در سال 93، 132 
گروه و در سال 94، 135 گروه پژوهشی داشتیم و همچنین در بخش 
مربوط به مراکز  خدمات تخصصی نیز با ثبات مواجه بودیم به گونه ای 
که در حال حاضر طبق آخرین آمار 117 مرکز در جهاد دانشــگاهی 

وجود دارد.
وی ضمن اشاره به بودجه تحقیقاتی نیز گفت: بودجه تحقیقاتی نسبت 
به بودجه کل جهاد در ســال 92، 64 درصد، در سال 93، 63 درصد و 
در سال 94 به 62 درصد رسید. از طرفی نسبت درآمدهای اختصاصی 
پژوهش به کل درآمدها در سال 92، 61 درصد، در سال 93، 65 درصد 

و در سال 94، 55 درصد بود.
معاون ســابق پژوهش جهاد دانشــگاهی ضمن بیان اینکه انتشــار 
کتاب های علمی حاصل از پژوهش در سال 94 با رشد 11.9 درصدی 
مواجه شد، به برخی از ضرورت های حوزه جهاد دانشگاهی اشاره کرد 
و گفت: حفظ و ارتقــای روحیه جهادی همچون انجام درســت کار، 
کم توقعی، روحیه فداکاری، اخالقی عمل کردن، اسوه بودن مدیران، 

انتقادپذیری و افزایش بهره وری باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامــه داد: همچنین حفــظ و ارتقای آرامش درون ســازمانی، 
گرفتن پروژه های بزرگ و ملی، محدود کردن حوزه های اصلی کار و 
فعالیت، متناسب سازی ساختارها با فعالیت ها، پرهیز از دوگانگی های 
مصنوعی، اتخاذ سیاست های هوشمندانه حمایتی و نظارتی و انتقال 
تجارب نســلی و تجدید و اصالح ساختار ســازمانی با هدف مرتبط 
کردن فعالیت ها از جمله مواردی اســت که باید بیش از پیش مورد 

توجه قرار گیرد.

گفتنی اســت، در پایان این گردهمایی که به منظــور ارایه اهداف و 
راهبردهــای حوزه های پژوهش، آموزش، فرهنگ و تجاری ســازی و 
اشتغال جهاد جهت تدوین برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی برگزار 
شــد، از خدمات و تالش های دکتر قرنفلی در زمان تصدی مسوولیت 
معاونت آموزشی و دکتر امین اســماعیلی در زمان تصدی مسوولیت 

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی تقدیر شد.
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فاز نخست مجتمع آموزشــی تحقیقاتی جهاددانشگاهی در 
چهارمحال و بختیاری، 11 دی ماه با حضور دکتر حمیدرضا طیبی 
رییس جهاددانشگاهی، دکتر سعید هاشمی معاون آموزشی 
و مهندس علیرضا زجاجی مديركل حوزه رياســت این نهاد، 
سلیمانی دشتکی استاندار و وحید خلیلی اردلی رییس واحد 

استانی افتتاح شد. 

به  گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری وحید 
خلیلی اردلی در این مراســم اظهار کرد: فاز نخســت افتتاح شده پروژه 
مجتمع تحقیقاتی، فرهنگی و آموزشی جهاد دانشگاهی در میرآباد شرقی 
شهرکرد که ساخت و ساز آن از خرداد 1393 آغاز شده، دارای 3650 متر 
مربع قابل استفاده و براساس استاندارهای الزم طراحی و اجرا شده است.

رییس جهاددانشگاهی اســتان نبود فضای فیزیک کافی و بیش از سه 
دهه اجاره نشــینی و پراکنده نشــینی را از مهم ترین چالش  های جدی 
جهاددانشگاهی استان دانســت و افزود: با نهایی شدن فاز نخست پروژه 
مجتمع مرکز تحقیقاتیـ  آموزشی جهاددانشگاهی استان، این مشکل 

اساسی برطرف می شود.
وی تاکیــد کرد: ســرانجام پس از گذشــت بیش از 34 ســال فعالیت 
جهاددانشگاهی در استان از آسیب شــدید پراکنده نشینی و تحمل بار 
سنگین اجاره دهی آسوده می شــود و مراکز متعدد تخصصی فرهنگی، 

آموزشی و پژوهشی در آن جا استقرار می یابند.

وی با اشــاره به اینکه تا کنون دو میلیارد و 600 میلیون تومان برای این 
پروژه هزینه شده است، گفت: با تامین اعتبار به میزان یک میلیارد تومان، 

فاز دوم آن در نیمه دوم سال آینده افتتاح خواهد شد.

 دکتر طیبی:
الگوسازی الزمه پیشرفت است/ فن را در خدمت 

توسعه جامعه قرار دهیم

در ادامه دکتر حمیدرضا طیبی اســاس پیشــرفت را توسعه فرهنگی، 
آموزشی، علمی، فناورانه و تجاری سازی فعالیت های پژوهشی در خدمت 

توسعه جامعه دانست.
وی افزود: در جهاددانشگاهی اساس کار الگوسازی توان کشور و تحقق 

اهداف در راستای رسیدن به پیشرفت است.
دکتر طیبی با اشاره به اینکه در حوزه علم و فناوری اثبات اینکه ما توان حرکت 
در مرز علم را داریم وجود داشته که باید آن را به فن تبدیل کرده و فن را در 
خدمت جامعه قرار دهیم، اضافه کرد: در حوزه های نازایی، پژوهشی، صنایع 
و مهندسی کارهای مختلف و ارزنده ای انجام شده که در مرز فناوری هستند.
رییس جهاددانشگاهی، با اشاره به اینکه جهاد جایگاه خود را در افق 1404 
تعریف کرده است، تاکید کرد: در برنامه چهارم و پنجم توسعه بنا بر این بوده 
است که تمام واحدهای جهاددانشگاهی بر اساس نیاز ملی و مزیت های 

استانی دارای فعالیت های شاخصی باشند.

مجتمعݥ آݥموݥزݥشیݥ تحقیقاݥتیݥ جهاݥدݥدݥاݥنشگاݥهیݥ
 دݥرݥ چهاݥرݥمحاݥلݥ وݥ بختیاݥرݥیݥ اݥفتتاݥحݥ شدݥ

باحضوررییسجهاددانشگاهی؛
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وی با اشاره به تبدیل فعالیت های شاخص این نهاد به قطب علم و فناوری، 
تصریح کرد: قطب علم و فناوری قطبی است که اگر فعالیت های علمی و 
فناورانه در استانی شــکل گرفت در سطح ملی و بین المللی حرفی برای 

گفتن داشته باشد.
دکتر طیبی با تاکیــد بر عدم انجام فعالیت هــای پراکنده در حوزه های 
مختلف، اضافه کرد: در چهارمحال و بختیاری در چند حوزه خاص که از 

ظرفیت های استان می باشد، به طور تخصصی کار شده است.
رییس جهاددانشگاهی الگوسازی را الزمه پیشرفت دانست و گفت: تا کنون 
فعالیت های مطلوبی برای الگوسازی انجام شده است، حال باید آنچه را که 

نمی دانیم از خارج وارد کرده ولی علم آن را آموخته و ارتقا دهیم.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی با تاکید بر الگوســازی در زمینه های 
فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، خاطرنشان کرد: در چهارمحال و بختیاری این 
الگوسازی آغاز و کارهای زیادی انجام شده است که حمایت بیش از پیش 

مسووالن استانی را می طلبد.

 استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:
ضرورت دســت یافتن بــه راهکارهای علمی 
و منطقی برای توســعه اســتان بــا همکاری 

جهاددانشگاهی 

قاسم سلیمانی دشتکی، با اشاره به تکمیل فاز نخست این پروژه، اظهار 
کرد: امیدواریم جهاددانشگاهی در این ســاختمان برنامه های وسیع و 

گسترده تری را در حوزه پژوهشی اجرا کند.
وی با اشــاره به حرکت قوی جهاددانشگاهی در سه ســال گذشته در 
حوزه های آموزشی، پژوهشی و نظرسنجی در سطح استان، اظهار کرد: 
همواره مسووالن این نهاد در جلســات استانی به صورت فعاالنه و با دید 

کارشناسی قوی حضور داشته اند.
سلیمانی دشــتکی به نیاز اســتان به پژوهش های کابردی اشاره کرد و 
گفت: انتظار می رود جهاددانشگاهی به مرکز پژوهشی قوی و ارزشمند 

تبدیل شود.
اســتاندار گفت: با همکاری دســتگاه های پژوهشــی و علمی همچون 
جهاددانشگاهی می توان راهکارهای علمی و منطقی برای توسعه استان 

به دست آورد.
وی افزود: قول های داده شده به جهاددانشگاهی برای اعطای کمک های 

مالی در طول امسال و سال آینده عملیاتی خواهد شد.
استاندار با اعالم حمایت و رضایت از فعالیت های جهاد استان، خاطرنشان 

کرد: باید مرکز پژوهشی و علمی این نهاد با سرعت فعال تر شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:
جهاددانشــگاهی نهــادی مفیــد و مثبــت 
اســت/توجه این نهاد به علــم، خودباوری و 

خوداتکایی

حجت االسالم والمســلمین محمدعلی نکونام نماینده ولی فقیه در 
اســتان چهارمحال و بختیاری در دیدار با دکتر طیبی که در ســفر 
رییس جهاددانشــگاهی به این اســتان صورت پذیرفت، با اشاره به 
اینکه بهره برداری از ساختمان واحد اســتان یک خالء اساسی برای 
این نهاد را پر می کند، اظهار کرد: تجمیع قسمت های مختلف جهاد 
با مدیریت واحد باعث به ثمر نشســتن فعالیت ها و رسیدن به نتایج 

مطلوب خواهد شد.
وی جهاددانشگاهی را یک ضرورت در کشور دانست و تصریح کرد: این 
نهاد تا حدود قابل توجهی موثر بوده و فعالیت هــای مثبتی به میدان 
آورده و نشان داده اســت که می تواند علم، خودباوری و خوداتکایی را 

به عرصه آورد.
حجت االســالم نکونــام خاطرنشــان کــرد: بــه لحاظ آثــاری که 
جهاددانشگاهی می تواند داشته باشــد، بنده این نهاد را مجموعه ای 

مفید و مثبت می بینم.
نماینده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیاری، پژوهــش را یکی از 
ماموریت های اصلی جهاددانشگاهی دانست و گفت: پژوهش زیربنای 
همه فعالیت ها است و هر قدر در این عرصه ســرمایه گذاری شود در 
رشد جامعه موثر است و می تواند در رساندن کشور به مقصد مورد نظر 

کمک کند.
امام جمعه شهرکرد افزود: پژوهش در زمینه های کشاورزی مانند 
کشت گردو و در زمینه شیالت از مسایل مهمی است که در استان 
می توان به آن پرداخت اما نباید از ظرفیت های دیگر اســتان غافل 

شد.
وی بر لزوم فعالیت در زمینه صنایع تبدیلــی از جمله فرآوری انگور در 
استان تاکید کرد و گفت: جهاددانشــگاهی باید عرصه های ناشناخته 

استان را با خالقیت به مردم بشناساند.
حجت االسالم نکونام با بیان اینکه برخی از افراد به اقتصاد مقاومتی باور 
ندارند و یا از ورود به آن می ترسند، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که 

جهاددانشگاهی باید به آن توجه کند، اقتصاد مقاومتی است.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: چون دلیل وضــع تحریم ها با برخی از 
اصالت های کشور مرتبط است، نمی توان انتظار حذف تحریم ها را داشت 

و باید با تدبیر و حفظ اصالت ها به پیشرفت کشور کمک کرد.
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در دومین جلسه ی کمیته 
تدوین برنامه ششم توسعه 
با  که  جهاددانشــگاهی 
حضور دکتر سید حمیدرضا 
طیبی رییس این نهاد برگزار 
گردید، سیاست های کلی و 
حوزه ای این برنامه نهایی 

شد.

دکتر ســید ســعید هاشمی 
سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی در گفت و گو با روابط 
عمومی این نهاد در حاشیه دومین جلسه ی کمیته تدوین برنامه ششم توسعه جهاد، 
که با حضور دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس این نهاد و دکتر محمدرضا پورعابدی، 
دکتر سید سعید هاشمی، دکتر سعید پورعلی، دکتر بهروز بادکو، دکتر محمدصادق 
بیجندی، دکتر سیدمهدی طبایی، مهندس مسعود میرزرگر، دکتر ایرج فیضی و 
دکتر سید مهدی ســجادی فر از اعضای کمیته در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی 
برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه با محوریت بحث روی سیاست های کلی و حوزه ای 

که در جلسات قبلی این کمیته مطرح شده بود، برگزار شد.

وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن 
جلسه، اعضای کمیته به بازنگری 
سیاســت های کلی و حــوزه ای 
پرداختند و مباحث نهایی شد. در 
ادامه نیز باید مجموعه ها، اهداف 
مجموعه و حوزه خود را ارایه دهند 
تا این سیاســت ها پس از نهایی 

شدن برای صف ارسال شود.
در ادامه دکتر هاشمی تصریح کرد: 
باید توجه داشت که اهداف و برنامه 
ها باید براساس مأموریت، چشم انداز، نقش جهاددانشگاهی در نقشه جامع علمی 
کشور و مأموریت های هفت گانه ای که به این نهاد واگذار شده است، مشخص گردد.

سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی در پایان تصریح کرد: 
پس از انجام کارها در شورای بخشی و کمیته تلفیق، سیاست ها و اهداف برای شورای 

علمی و سپس هیأت علمی ارسال می شود.
وی در رابطه با زمان نهایی شدن تدوین برنامه و اجرای آن گفت: طبق زمانبندی در 
نظر گرفته شده باید تمام اهداف و برنامه ها تا پایان سال جاری تدوین و از ابتدای 

سال 1396 اجرای آن به مدت 5 سال آغاز شود.

جهاددانشگاهی با صدور بیانیه ای به مناسبت سالروز حماسه 
نهم دي ماه بر لزوم حفظ ارزش های اسالمی، همدلی و وفاق 
ملی و نیز ضرورت هوشــیاری و بصیرت در برابر دشمنان 

تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، این نهاد به مناسبت سالروز 
حماسه نهم دي ماه بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانه صادر شده به شرح زیر است:

         بسم اهلل الرحمن الرحيم 
فتنه ها، تحريم ها، جنگ ها و فشارهاي نظام استكبار و دشمنان اسالم، واكنش آنان 
به آرمان ها و معيارهاي واالي نهضت اســالمي مردم ايران است كه مدت هاست از 
جغرافياي سياسي كشور فراتر رفته و پايه هاي نظام هاي باطل و استكباري را در سراسر 

جهان متزلزل نموده است. 
در اين ميان، گاه دشمنان با برنامه ريزي هاي پيچيده و جنگ نرم و با بهره گيري از 
غفلت عناصر داخلي، مشروعيت اين مركز ثقل آرمان هاي الهي را هدف قرار مي دهند 

كه اگر هوشياري و بصيرت در ميان نباشد قطعاً خدشه به وحدت ملي 
و يكپارچگي ملت و مسئوالن و تهديد جدي بنيان جمهوري اسالمي 

ايران را در پي خواهد داشت. 
فرصت انتخابات سال 88 و قطب بندي ايجاد شده در ايام تبليغات، 
دشمن را به پياده كردن طرح شوم خود اميدوار ساخت، اما اين بار نيز 
ملت منسجم و بصير ايران، دفاع از ارزش ها و حفظ اقتدار كشور را 
بر تمايالت گروهي و حزبي ترجيح داد و براي خنثي سازي توطئه 

دشمنان جانانه به ميدان آمد. 
حماسه نهم دي ماه 88 سد محكمي شد كه بندبند آن در سايه الطاف 
الهي، رهبري هوشمندانه و با صالبت رهبر معظم انقالب اسالمي )مدظله العالي( و 

پشتيباني ملت بزرگ ايران شكل گرفت.
در آستانه سالروز اين حماســه بزرگ، بار ديگر بر همدلي، وفاق ملي و آمادگي براي 

جانفشاني در راه دفاع از ارزش هاي انقالب اسالمي تاكيد نموده و از خداوند 
متعال مسألت مي نماييم كه همواره ملت مقتدر و مظلوم ايران را در برابر 

دشمني ها حفظ و با عزت و سربلندي به سرمنزل مقصود رهنمون سازد.    

سیاست های کلی و حوزه ای برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی نهایی شد

بیانیه جهاددانشگاهی به مناسبت سالروز حماسه نهم دی  ماه 

عمومی
دردومینجلسهکمیتهتدوین؛
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دبیر هیأت امنای جهاددانشگاهی،  
مصوبات یکصد و چهلمین نشست 
هیأت امنای این نهاد را که 8 دی ماه 

برگزار شد، تشریح کرد.

دکتر محمدرضا پورعابدی در گفت و 
گو با روابط عمومی جهاددانشــگاهی، 
گفت: یکصد و چهلمین جلسه هیأت 
امنای جهاددانشگاهی با حضور دکتر 

حمیدرضا طیبی رییس این نهاد، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای 
عالی انقالب فرهنگی، حجت االسالم والمسلمین محمدیان رییس دفتر نهاد 
نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، دکتر سید ضیا هاشمی معاون فرهنگی 
وزارت علوم به نمایندگی وزیر علوم، دكتر ایرج حریرچی قائم مقام وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از وزیر بهداشت، دکتر قره 
یاضی به نمایندگی از سازمان برنامه و بودجه کشور و دکتر شاهوردی، دکتر 
قرنفلی و دکتر ایمانی خوشخو اعضای جهادی هیأت امنا در دفتر مرکزی 

این نهاد برگزار شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه جلسه دارای 5 مصوبه بود، اظهار کرد: مصوبه 
اول تغییرات در نظام برنامه ریزی جهاددانشگاهی است که مهمترین آن ها 
شامل؛ » تغییر بازه زمانی برنامه توسعه جهاددانشگاهی از 3 سال به 5 سال در 
برنامه ششم«، » در نظر گرفتن یک شورای بخشی برای حوزه پشتیبانی در 
نظام برنامه ریزی جهاددانشگاهی«، » اضافه شدن مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی معاونت هماهنگی و امور مجلس به کمیته تدوین برنامه« و 

»تعیین معاون هماهنگی و امور مجلس 
به عنوان نایــب رییس کمیته تدوین« 

می شود.
دکتر پورعابــدی در ادامه با اشــاره به 
مصوبه دوم گفت: تغییر نام پژوهشکده 
ســرطان پســتان جهاددانشگاهی به 
»پژوهشکده معتمد« مصوبه دوم این 

جلسه بود.
دبیر هیــأت امنای جهاددانشــگاهی 
تصریح کرد: با توجه به ساختارهای جدید افزوده شده به مرکز فعالیت های 
قرآنی دانشجویان کشور از جمله مرکز رشــد هنر و فناوری های قرآنی و 
خبرگزاری بین المللی قرآن)ایکنا(، تغییر نام و نمودار تشکیالتی این مرکز به 

سازمان قرآنی دانشگاهیان تصویب شد.
دکتر پورعابدی در رابطه با مصوبه چهارم که مربوط به تغییر در ساختار 
تشــکیالتی دفتر حقوقی و امور قراردادها اســت، گفت: یک گروه امور 
قراردادها و دعاوی به این دفتر اضافه می شود تا تسهیالتی در پیگیری امور 

مربوطه در سیستم جهاددانشگاهی ایجاد شود.
وی افزود: مصوبه پنجم موافقت با تأسیس صندوق مددکاری در واحدهای 
سازمانی جهاددانشگاهی که دارای مرکز درمانی هستند به منظور بهره 
برداری و بهره مندی از کمک خیران و سازمان های مختلف برای کمک به 

بیماران مستضعف و بی بضاعت، است.
دبیر هیأت امنای جهاددانشگاهی در پایان گفت: جلسه بعدی هیأت امنا 

اواخر اسفندماه سال جاری برگزار می شود. 

جهاددانشگاهی، ارتحال حضرت آیت 
ا... هاشمی رفســنجانی را به پیشگاه 
رهبر معظم انقالب اســالمی، خانواده 
محترم ایشــان و مردم رشید ایران 

تسلیت گفت. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، 
متن پیامی که به همین مناسبت از سوی این نهاد صادر گردید به شرح 

زیر می باشد:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

  اناهلل و اناالیه راجعون
مصیبت ارتحال حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی، ایران اسالمی را عزادار 
نمود. این فقدان بزرگ، تأثر و تألم رهبر عزیز انقالب اسالمی، مردم رشید 

ایران و هر آنکه دل در گرو سربلندی نظام اسالمی سپرده است را رقم زد.
ایشــان عالمی محقق، مجاهدی نستوه، سیاســتمداری آگاه و صبور و 

یاریگری مطمئن و خستگی ناپذیر برای امام 
)ره( و انقالب و رهبری و نظام اسالمی بود.

فقدان آن یار ســفرکرده که عمر خود را تا 
آخرین ســاعات حیات مصــروف خدمت 
صادقانه به نهضت انقالب اسالمی نمود و در 
این راه زندان ها و شکنجه های رژیم ستم 
شاهی را به جان خرید، جانکاه و نقش بی 
بدلیل آن مرحوم پس از استقرار جمهوری اسالمی به ویژه در سال های 
دشــوار دفاع مقدس، جاودانه و همواره در خاطر دوســتداران انقالب 

خواهد ماند.
 نهاد انقالبی جهاددانشگاهی این مصیبت بزرگ را به پیشگاه رهبر معظم 
انقالب اسالمی حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای )مدظله العالی( و خانواده 
محترم ایشان و عموم مردم شــریف ایران اسالمی تسلیت عرض نموده و 
از خداوند ســبحان رحمت و مغفرت و علو درجات آن مرحوم را مسئلت 

می نماید.

ازسویدکترپورعابدی؛

مصوبات یکصد و چهلمین جلسه هیأت امنای جهاددانشگاهی تشریح شد

پیام تسلیت جهاددانشگاهی
 به مناسبت ارتحال  حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی)ره(
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صندوق نیکوکاری لوتوس رویان در مراســم گرامیداشــت 
یازدهمین ســالگرد درگذشت ســعید کاظمی آشتیانی و با 
حضور دکتر سیدحمیدرضا طیبی رییس و جمعی از مدیران 

جهاددانشگاهی در پژوهشگاه رویان رونمایی شد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، مراســم گرامیداشــت 
یازدهمین ســالگرد درگذشت ســعید کاظمی آشــتیانی و معارفه 
صندوق نیکوکاری لوتوس رویان، ســه شــنبه 14 دی ماه، با حضور 
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشــگاهی، دکتر حمید گورابی 
رییس پژوهشگاه رویان، دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و 
فناوری جهاددانشگاهی، سیدحسن  شهرستانی استاد ادبیات و عضو 
کمیته اخالق پژوهشگاه رویان، معاونان ســابق آموزشی و  پژوهشی 

جهاددانشگاهی و جمعی از پژوهشگران این نهاد برگزار شد.
دکتر حمید گورابی در این مراسم با اشاره به فعالیت های جهادی سعید 
کاظمی آشتیانی در پژوهشــگاه رویان گفت: آنچه که امروز مجموعه 
رویان را به اینجا رسانده، تالش هایی است که مرحوم  آشتیانی در دوره 

حضور خود به ثمر رساند.
وی افزود: چهره ای شاد و خوش سخن از مرحوم آشتیانی در اذهان ما 
به جا مانده است؛ خاطرم هست در سیزدهمین سالگرد تشکیل رویان 
گفت: »امروز ما موثریم و فردا اثری از ما خواهد بود. تالش کنیم فردا اثر 
خوبی به جا بگذاریم.« می خواهم این را به وی  بگویم که شما همچنان 

موثرید.
در ادامه سیدحسن شهرستانی اســتاد ادبیات و عضو کمیته اخالق 
پژوهشگاه رویان، حضور کاظمی آشتیانی در کالس های خود را یک 
نعمت خواند و گفت: خداوند در آیات پایانی ســوره آل عمران ضمن 
اشــاره به گرفتاری هایی که در جنگ احد پیش آمد، آن هم به این 
خاطر که حرف پیامبر اکــرم)ص( را گوش نکردند، به پیامبر گرامی 
اسالم می فرمایند، تو به لطف من این  چنین مهربان، خوش سخن و 
نرم خو شــدی. خود حضرت پیامبر اکرم)ص( در جایی به یارانشان 
می فرماینــد؛ می خواهید بدانید کدامتان به من شــبیه تر اســت؟ 
یاران عرضه داشــتند بله یا رســول اهلل )ص(. حضرت می فرمایند: 
خوش اخالق ترین، بردبارترین و مفیدترین شما به من شبیه تر است. 
اگر اغراق نباشد مصداق این سخن حضرت، مرحوم کاظمی آشتیانی 

است.
وی ادامه داد: در امور اجرایی سســتی، تنبلی و کم کاری قابل پذیرش 
نیست.  همچنین رأفت و اهل مشورت بودن، دو ویژگی مهم در این امور 

است؛ سعید کاظمی الگوی همه همکارانش در این عرصه بود.
شهرســتانی افزود: او یک دانشــجوی پخته و فهیم بود. برخی شاید 
شخصی را که به سن پیری رسیده می گویند عمر بابرکتی داشته، اما 
سعید کاظمی هنگامی که از دنیا رفت تنها 44 سال داشت، ولیکن در 

همین عمر جوان آثار و برکات زیادی از خود به جا گذاشت. عمر بابرکت 
همین است، به سن و سال نیست. 

وی ادامه داد: شوخ طبعی تکبر را از بین می برد، اصال برای خوش خلق 
بودن نباید تکبر داشت. کاظمی آشتیانی با حضور موثر خود در مجموعه 
یاران ارزشــمندی را تربیت کرد؛ هیچ اثری مثل اثر انســانی نیست. 
همان طور که مقام معظم رهبری نیز به این امر اشاره داشتند و فرمودند 
نه تنها شخصیت کاظمی آشتیانی بلکه همکاران او در مجموعه رویان 

انسان های بزرگی هستند.
در ادامه علی تیموری، مدیر صندوق توسعه لوتوس رویان در معرفی 
این صندوق گفت: یکسال است که صندوق در پژوهشگاه رویان فعالیت 
دارد. مجموعه فعالیت های پژوهشی خوبی در پژوهشگاه رویان صورت 
گرفته و دیدیم که انصاف نیست به دلیل مشکالت مالی در برهه هایی 

دچار نقصان شود.
وی افزود: در راستای توسعه فعالیت های پژوهشی مجموعه رویان این 
صندوق تاسیس شد تا بتوان از پروژه های درمانی پژوهشگاه در زمینه 
تجاری سازی استفاده کرد، لذا مجمع خیران رویان تشکیل شد و پس از 
تزریق منابع مالی به این صندوق مجموعه ای از طرح ها گردآوری شدند 

تا در صندوق لوتوس مورد حمایت قرار گیرند.
تیموری ادامه داد: صندوق های نیکوکاری یکی از محل های جذب 
ســرمایه های اندک اســت که تاثیرات زیادی در پیشبرد اهداف 
پژوهشــی مجموعه دارد؛ تنوع روش های مشــارکت در کمک به 
امور نیکوکارانه از دیگر مزایای مشارکت در این صندوق نیکوکاری 

است.

صندوق نیکوکاری لوتوس
 به یاری  فعالیت های پژوهشی رویان می آید

همزمانباگرامیداشتیازدهمینسالگرددرگذشتبنیانگذارپژوهشگاهرویانصورتگرفت:
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رییس جهاددانشــگاهی طی پیامی درگذشــت دکتر علی 
شریعتمداری چهره ماندگار علمی و عضو شورای عالی انقالب 

فرهنگی را تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، متن پیام تسلیت دکتر سید 
حمیدرضا طیبی رییس این نهاد، به شرح زیر است: 

                                                    بسم اهلل الرحمن الرحیم
 اناهلل و اناالیه راجعون

خبر درگذشت مرحوم دکتر علی شریعتمداری چهره ماندگار علمی کشور 
و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، همه عالقمندان به علم و معرفت و 

بویژه اساتید، دانشجویان و شاگردان و همکاران ایشان را متأثر نمود. 
دکتر شریعتمداری کارنامه درخشانی در عرصه خدمت به سنگر تعلیم 

و تربیت و تحقق دانشگاه اسالمی دارد. 
همچنین ایشان بواسطه عضویت در ستاد انقالب فرهنگی و پس از آن 
شورای عالی انقالب فرهنگی ارتباط نزدیک، صمیمی و پیگیرانه ای با 
نهاد علمی فرهنگی جهاددانشگاهی داشت و همواره از سال های ابتدایی 
شکل گیری این نهاد تا به امروز حامی اقدامات و فعالیت های فرزندان 

خود در نهاد انقالبی جهاددانشگاهی بود. 
اینجانب مصیبت درگذشــت این عالم فرزانه را تسلیت عرض نموده و 
از خداوند سبحان، رحمت و غفران الهی و برای خانواده محترم ایشان، 
اساتید، همکاران و شاگردان وی و سایر بازماندگان صبر و پاداش الهی 

مسألت می نمایم.  

رییس جهاددانشگاهی با تاکید 
بر این که تربیت نسل جوان باید 
متناسب با نیازهای انقالب صورت 
بگیرد، گفت: دکتر شریعتمداری 
همواره مسایل تربیتی را راهکار 
اساســی رفع مشــکالت کشور 
می دانســت و باید این مساله در 
اولویت برنامه ریزی های مسووالن 

نیز قرار بگیرد. 

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از ایســنا، دکتر 
حمیدرضا طیبی در حاشیه مراســم بزرگداشت دکتر شریعتمداری، 
در خصوص شــخصیت و مقام مرحوم دکتر علی شریعتمداری، اظهار 
کرد: با دکتر شریعتمداری در شورای عالی انقالب فرهنگی از نزدیک 
آشنا شدم. اگرچه از قبل نیز ایشان را دورادور می شناختم اما در شورا 
شناختم از ایشان بیشتر شد. به طور کلی مرحوم شریعتمداری ریشه هر 
مشکلی را در مسایل تربیتی و تربیت نسل جوان دانشگاهی می دانست.

وی در ادامه، تصریح کرد: هر بحثی که در شورای عالی انقالب فرهنگی 
صورت می گرفت ایشــان می گفتند اگر ما نتوانیم مسایل تربیتی نسل 
جوان را حل کنیم نمی توانیم مشکالت کشور را نیز برطرف کنیم، چرا که 

این مشکالت با تربیت نسل جوان رفع 
خواهد شد.

رییس جهاددانشگاهی اضافه کرد: به 
اعتقاد دکتر شریعتمداری اگر کشور 
نتوانســته در زمینه  رفع مشکالت و 
همچنین عملیاتــی و اجرایی کردن 
برخی امور الزم در کشور موفق شود 
به دلیل این  اســت که هنوز کارهای 
اساسی باید در زمینه مسایل تربیتی 
انجام بگیرد و وی همیشه نگران این 

موضوع بود.
دکتر طیبی افزود: باید به شخصیت هایی همچون دکتر شریعتمداری 
توجه ویژه ای کرد. به هرحال آنچه که آنها می گفتند درست بود. تربیت 
نسل جوان باید متناســب با نیازهای انقالب صورت بگیرد. اگر به این 

موضوع توجه شود به اهداف انقالب دست خواهیم یافت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکل ما این است که متاسفانه در کشور مسایل 
کوتاه مدت را به مسایل ریشه ای و بلندمدت ترجیح می دهیم. به طور کلی آنچه 
را که شخصیت هایی همانند دکتر شریعتمداری در خصوص لزوم تربیت نسل 
جوان و انقالبی می گفتند درست بود و به نظر من چاره ای نیست جز این که 

این مسایل در برنامه ریزی ها مورد توجه اساسی قرار بگیرد. 

پیام تسلیت رییس جهاددانشگاهی
 به مناسبت درگذشت دکتر علی شریعتمداری

رییسجهاددانشگاهیدرمراسمبزرگداشتدکترشریعتمداریتاکیدکرد:

 لزوم تربیت نسل جوان متناسب با نیازهای انقالب
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معصومه آقاپــور علیشــاهی عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس، 27 دی ماه 

از تحریریه  ایکنا بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فعالیت های 
قرآنی دانشگاهیان کشــور، معصومه آقاپور 
علیشــاهی نماینده مردم شبســتر و عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 

27 دی ماه 95 از بخش های مختلف این خبرگزاری بازدید کرد.
براساس این گزارش، وی که در این بازدید توسط دکتر حمید صابرفرزام، 
مدیرعامل خبرگزاری ایکنا همراهی می شد، از نزدیک در جریان تولید و 

انتشار خبر در این خبرگزاری تخصصی قرار گرفت.
آقاپور در جریان بازدید از ســرویس فعالیت های قرآنی این خبرگزاری 
به برخی مشکالت مربوط به فعالیت قرآنی در حوزه انتخابیه خود یعنی 

شهرستان شبستر اشاره نمود.

وی در گروه اجتماعی این خبرگزاری بر لزوم 
توجه به آموزش قرآن برای زنان خانه دار تأکید 

کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در 
بخش بین الملل این خبرگزاری بر لزوم توسعه 
دامنه فعالیت های این بخش تأکید کرد و گفت: 
تأثیرگذاری فعالیت شما در جهان اسالم بسیار 

زیاد است.
در این بازدید دکتر حمید صابرفرزام، رییس سازمان فعالیت های قرآنی 
دانشگاهیان کشور و مدیرعامل خبرگزاری ایکنا با اشاره به ایجاد مراکز 
جدید در این نهاد اظهار کرد: ســه مرکز جدید در زیرمجموعه سازمان 
فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشــور ایجاد شده است که یکی از این 
موارد، مرکز پژوهش های قرآنی است که به دستور رییس جهاددانشگاهی 
باید در یکســال آینده تبدیل به پژوهشــکده ای با عنوان پژوهشکده 

مطالعات میان رشته ای قرآن کریم شود.  

استاندار خراسان جنوبی 
گفت: با توجه به ظرفیت 
خراسان جنوبی در زمینه 
گیاهان دارویــی، نیاز 
متشکل  کمیته ای  است 
از جهاددانشگاهی، جهاد 
کشــاورزی و دانشکده 
و  تشــکیل  کشاورزی 
بررسی های الزم در این 

خصوص صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، سید علی 
اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی به همراه هیات همراه 27 دی ماه 
از خبرگزاری های ایســنا و ایکنا بازدید و با رییس جهاددانشــگاهی 

خراسان جنوبی گفت وگو کردند.
استاندار خراسان جنوبی گفت: در راســتای استفاده بهینه از ظرفیت 
گیاهان دارویی و ظرفیت جهاددانشــگاهی، باید کمیته ای متشکل از 
جهاد، جهاد کشاورزی و دانشکده کشــاورزی تشکیل و بررسی های 

الزم انجام شود.
پرویزی با تاکید بر اجرای طرح های پژوهشی در زمینه گیاهان دارویی 
در اســتان گفت: اعتبارات پروژه های پژوهشــی و آموزشــی هزینه 
سنگینی نداشته و می توانیم بخشــی از اعتبارت عمرانی را نیز به این 

امر اختصاص دهیم.
وی خاطرنشــان کرد: حاضر هســتیم در حوزه کارهای پژوهشی در 
خصوص فرآوری عناب و زرشــک اعتباراتی در اختیار قرار دهیم، اما 

باید این امور در کمیته مذکور مصوب شده تا مسیرها مشخص شود.

 رییس جهاد 
دانشگاهی خراسان 

جنوبی خبر داد:
برنامه ریزی 

هدفمند 
جهاددانشگاهی 
در حوزه گیاهان 

دارویی

جالل الدین صادقی با اشاره 
به اینکه در حوزه گیاهان دارویی، در بحث اشتغال و کارآفرینی، آموزش 
و بهینه سازی و نگاه به آینده برنامه ریزی هدفمندی انجام شده است، 
بیان کرد: در این زمینه سعی شده برجسته ترین افراد را انتخاب کنیم 

تا بتوانند به بهترین نحو در این خصوص فعالیت کنند.
رییس جهاددانشــگاهی اســتان ادامه داد: به رغم اینکــه در تولید 
محصوالت مرتبط با گیاهان دارویی وضعیت خوبی در استان داریم، اما 

ارزش افزوده آن نصیب استان نشده است.
صادقی یادآور شد: اقدامات خوبی در اســتان توسط سایر ارگان های 

مرتبط انجام شده است، اما جای کار بیشتری نیز وجود دارد.
وی با اشــاره به این که طرحی پایه ای با عنوان طرح جامع پتانســیل 
گیاهان دارویی در استان انجام شــده گفت: در این طرح محصوالت 
استراتژیک مدنظر بوده است و درخصوص حفاظت از گیاهان دارویی 

نیز کارهای زیربنایی انجام شده است.
رییس جهاددانشگاهی استان خاطرنشان کرد: دهکده گیاهان دارویی 
موضوعی همه جانبــه و مرکزی برای آموزش، بهینه ســازی و تولید 

گیاهان دارویی است. 

بازدید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ایکنا

طیدیداراستاندارخراسانجنوبیبارییسجهاددانشگاهیاستانمطرحشد:

لزوم راه اندازی کمیته ای برای استفاده بهینه از ظرفیت گیاهان دارویی 
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رییس جهاددانشــگاهی لرستان 
گفت: واحد استان در حوزه پژوهشی 
می تواند اقدامات اساسی در حوزه 

آسیب های اجتماعی انجام دهد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
لرستان، دکتر سید علی نادر دهقانی الوار 
در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد 

مخدر اســتان که 1 دی ماه برگزار شد، اظهار کرد: جهاددانشگاهی به 
عنوان نهادی که در حوزه های مختلف بحث آســیب های اجتماعی را 
جدی گرفته است از سال 86 دبیرخانه ای تحت عنوان »هجوم خاموش« 
تشــکیل داده و در 5 دوره متوالی همایش را با اولویت آســیب های 
اجتماعی برگزار کرده که حجم زیــادی از پژوهش ها نیز به دبیرخانه 

ارسال شده است.
وی ادامه داد: همچنین جهاددانشــگاهی 
واحد لرستان کانونی را به عنوان »سالمت« 
دارد که در بحث پیشــگیری و آسیب های 

اجتماعی و اعتیاد فعالیت می کند. 
دکتر دهقانی الوار اضافــه کرد: این واحد 
آمادگی دارد مسوولیت کمیته پژوهشی 
استان در حوزه پیشگیری از مصرف مواد 

مخدر را بر عهده بگیرد.
وی بر انجام 4 کار پژوهشــی مبتنی بر آسیب های اجتماعی استان 
تأکید کرد و یادآور شد: باید انجام این پژوهش ها منجر به راهکاری 
برای کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد و 

مبارزه با مواد مخدر شود.  

فرمانــدار اردبیــل گفت: 
از طرح هــای فناورانــه 
جهاددانشگاهی در راستای 
توسعه استان و رفع نیازهای 

موجود حمایت می کنیم.

بــه گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی واحد استان 
اردبیل، جواد زنجانــی با بیان 

این مطلب در دیدار با رامز نصیری صالح رییس این واحد افزود: مناطق 
مرزی، آب های گرم  معدنی و زیرساخت های موجود درمانی در استان 

می تواند زمینه را برای توسعه گردشگری سالمت فراهم کند.
وی به خدمات علمی، آموزشی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی در سطح 
کشور و استان اردبیل اشاره و تصریح کرد: برای بهره مندی استان از این 
ظرفیت ها باید مساعدت های الزم از سوی مسووالن امر انجام گیرد تا 

این توانمندی های بالقوه به بالفعل تبدیل شود.
زنجانی، اســتان اردبیل را یکی از قطب های اصلــی تولید محصوالت 
کشاورزی و باغی عنوان کرد و گفت: از جهاددانشگاهی انتظار می رود 
برای پیشگیری از سرمازدگی این محصوالت و خام فروشی، طرح های 

جدید و کاربردی ارایه نماید تا بتواند این نقیصه را رفع کند.
وی افزود: با توجه به فعالیت مرکز درمان ناباروری قفقاز، جهاددانشگاهی 

اســتان اردبیل باید توریســت 
درمانی را مورد توجه قرار دهد 
و برای توســعه فعالیت های آن 

اقدام نماید.
در ایــن دیـــــــدار رییــس 
جهاددانشــگاهی واحد استان 
اردبیــل از آمادگــی این واحد 
برای انجام بهینــه ماموریت ها 
و طرح هــای محوله از ســوی 
مسووالن اســتان خبر داد و گفت: از آنجا که اســتان اردبیل یکی از 
قطب های اصلی تولید ســیب زمینی در کشور اســت و ساالنه مقدار 
زیادی از آن به دلیل عدم صادرات و فــرآوری از بین می رود به همین 
خاطر جهاددانشگاهی برای جلوگیری از هدر رفت این سرمایه اقداماتی 

انجام داده است.
رامز نصیری صالح افزود: برای حل این مشکل در استان، جهاددانشگاهی 
واحد اردبیل با همکاری پژوهشــکده صنایع شیمیایی این نهاد، طرح 
ایجاد پایلوت صنعتی تولید نشاسته پلیمری)حفاری( که در صنعت نفت 
کاربرد دارد را به استانداری اردبیل ارایه کرد که در صورت اجرایی شدن 

آن می توان یک چهارم نیاز کشور به این نوع نشاسته را تامین نمود.
وی از تهیه دو طرح پژوهشــی در زمینه گردشگری سالمت خبر داد و 

خواستار حمایت فرماندار اردبیل از اجرایی شدن این طرح ها شد. 

دکتردهقانیبیانکرد:

توانمندی جهاددانشگاهی لرستان برای انجام اقدامات اساسی 
در حوزه آسیب های اجتماعی

فرمانداراردبیل:

آماده حمایت از برنامه های فناورانه جهاددانشگاهی هستیم
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فرمانده انتظامی اســتان ایالم در بازدید از دفتر خبرگزاری 
ایسنا با رییس جهاددانشگاهی واحد استان، معاون فرهنگی و 

هیأت تحریریه این خبرگزاری دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد ایالم، سردار نورعلی 
یاری فرمانده انتظامی استان در بازدید از دفتر خبرگزاری ایسنا، ضمن 
تقدیر از رسانه های استان به ویژه این خبرگزاری، اظهار کرد: همکاری 
اهل رسانه با نیروی انتظامی همواره منشأ امیدواری و تسهیل کننده 

مسیر فرهنگ سازی در زمینه های مختلف بوده است.
وی بدنه قوی و کارآمد ایسنا را مرهون حضور پرسنل مؤمن، متعهد، 
انقالبی و آرمان گرا دانســت و تصریح کرد: ایســنا در موضوع اربعین 
همکار فرزندان انتظامی اســتان بــود و نتیجه  ایــن همراهی خلق 
حماسه ای بود که محبان اهل بیت)ع( از سراسر جهان در کربال خلق 

کردند.
یاری با اشــاره به نقش ممتاز این رســانه در اســتان اظهار کرد: 
امیدواریم این همراهی همــواره در قالب دعوت از کارشناســان 
بخش های مختلف انتظامی استان و برگزاری نشست های گوناگون 
تداوم داشته باشد تا بتوانیم شــاهد افزایش امنیت و اطالع رسانی 

توأمان در جامعه باشیم.
فرمانده انتظامی اســتان ایالم با بیان این که جوانان متعهد، باسواد 
و پرتالشی در این خبرگزاری مشــغول فعالیت هستند، افزود: ایسنا 
تاکنون به خوبی در کشــور و استان درخشــیده و این نتیجه تالش 

شبانه روزی پرسنل ایسنا در عرصه های مختلف بوده است.
یاری با اشــاره به اینکه جوانان والیی و فرهنگــی در این خبرگزاری 
فعالیت می کنند، عنــوان کرد: این خبرگزاری بــا تعامل و همکاری 
به خوبی به تحقق اهداف پلیس کمک نمــوده و در این زمینه از هیچ 

کوششی دریغ نکرده است.
وی ادامه داد: ارتبــاط تنگاتنگ و مطلوب بیــن معاونت اجتماعی و 

خبرگزاری ایسنا موجب پیشــرفت در اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
انتظامی به جامعه شده و این خبرگزاری تأثیر بسیار خوبی در استان 

داشته که البته نباید نفوذ ایسنا در بین مردم را نادیده گرفت.

  رییس جهاددانشگاهی ایام تأکید کرد:
استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی برای 

وحدت حوزه و دانشگاه

در ادامه ذبیح اهلل مهری پور رییس جهاددانشگاهی استان ایالم گفت: 
ظرفیت های جهاددانشــگاهی می تواند در راســتای نزدیکی هر چه 

بیشتر حوزه و دانشگاه قرار گیرد.
وی اظهار کــرد: جهاددانشــگاهی با توجــه به ماهیت، ســاختار و 
ظرفیت های خود به ویژه حوزه معاونت فرهنگی می تواند نقش مثبت و 
سازنده ای در راستای نزدیکی هر چه بیشتر حوزه و دانشگاه ایفا کند.

مهری پور با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند مدیریت 
امور کشور باید به دســت نخبگان حوزوی و دانشگاهی باشد، افزود: 
صاحب نظران و نخبگان حوزه و دانشــگاه باید با رصد تحوالت کشور 
در حوزه های مختلف ضمن بررسی آنها راهکارهای مناسب برای حل 

مشکالت و مسایل کشور را ارایه کنند.
رییس جهاددانشگاهی اســتان ایالم با بیان اینکه دانشگاه و حوزه در 
کنار هم و با هم افزایی توانمندی ها، می توانند بســتر مناســبی برای 
توسعه روزافزون کشور فراهم کنند، اضافه کرد: مایلیم جهاددانشگاهی 
بتواند رسالتی را که در این زمینه بر عهده دارد با تعامل روز افزون به 

خوبی ایفا کند.
مهری پور همچنین با بیان پاره ای از توانمندی های جهاددانشگاهی 
در حوزه های مختلف فرهنگی، پژوهشی و آموزشی آمادگی این واحد 
را در جهت گســترش همکاری ها با مدیریت حوزه های علمیه استان 

ایالم اعالم کرد.  

بازدید فرمانده انتظامی ایالم از ایسنای استان
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تعمیق فعالیت های 
علمی-پژوهشی، 

رویکرد اصلی این سازمان

مدیر حوزه های علمیه استان ایالم گفت: جهاددانشگاهی در بحث 
تولید علم به خوبی در کشور درخشیده و توانسته خود را در این 

جهاد علمی موفق نشان دهد.

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی ایالم، حجت االســالم 
والمسلمین وعد مرادبیگی مدیر حوزه های علمیه استان 13 دی ماه 
در دیدار با رییس جهاددانشــگاهی ایالم با بیان اینکه فلسفه وجودی 
جهاددانشــگاهی، عملیاتی کردن تولید علم به صورت جهادی است، 
اظهار کرد: فرهنگ جهادی تنها راه گشــایش تنگناها و بن بست های 
جامعه است و این نهاد تأثیرگذار توانسته در بحث سلول های بنیادی 
به خوبی وارد میدان عمل شــود و در حال حاضر در این زمینه حرفی 

برای گفتن دارد.
وی با بیان اینکه بحث سلول های بنیادی و اهمیت این جریان از سوی 
مقام معظم رهبری بارهــا مورد تأکید قرار گرفته اســت، افزود: این 
موضوع تحولی بزرگ در کشور ایجاد کرده و در حقیقت بیان کننده 
تولید علم با نگاه جهادی است که توسط جهاددانشگاهی به این جایگاه 

رسیده است.
مدیرحوزه های علمیه استان ایالم با بیان اینکه ایرانی ها در بحث تولید 
علم جایگاه خاصی دارند، گفت: جهاددانشگاهی در بحث تولید علم به 
خوبی در کشور درخشیده و توانسته خود را در این جهاد علمی موفق 

نشان دهد.
حجت االسالم مرادبیگی جهاد فرهنگی را از دیگر فلسفه های وجودی 
جهاددانشگاهی اعالم و عنوان کرد: در شرایط کنونی رسانه  ها، بیشترین 
نقش و تاثیرگذاری را در جامعه دارند و در بحــث فرهنگی نیز باید با 
اســتفاده از این روحیه جهادی تالش کرد چرا که کلید قفل همه بن 

بست ها همین روحیه جهادی است.
وی تصریح کرد: یکی از وظایف مهم در شرایط کنونی جامعه این است 
که فرهنگ جهادی را در همه عرصه ها تزریق کنیم که در این راستا باید 

با همکاری جهاددانشگاهی در این مسیر گام برداریم.

سرپرست سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی گفت: این 
نهاد به عنوان سازمانی پیشرو در مباحث متمایز علمی باید در 
راستای تعمیق بخشی به فعالیت های علمی - پژوهشی اقدام 
کرده و این مهم در اولویت فعالیت های بنده در طول دوران خدمت 

در این نهاد انقالبی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، دکتر 
جعفر محسنی، 19 دی ماه در جمع کارکنان جهاددانشگاهی استان افزود: 
جامعه و کشور ما نیازمند حرکت های جهادگرانه است، فعالیت هایی که در 
راستای پیاده سازی آرمان های واالی انقالب اسالمی ایران انجام می گیرد.
وی با بیان اینکه باید مشکالت سازمان جهاددانشــگاهی در داخل این 
مجموعه و با همت همه همکاران حل شــود، افزود: به یاد داشته باشیم 
ضعف سیستم به ضعف همه ما بر می گردد و همچنین موفقیت آن موجب 

مباهات و فخر همه ما خواهد بود.
سرپرست سازمان جهاددانشــگاهی آذربایجان شرقی همچنین با اعالم 
برنامه های پیش رو گفت: سازمان در ســال های اخیر در توسعه فضای 
فیزیکی موفق عمل کرده است و خوشبختانه دیگر مشکلی از این حیث 
نخواهیم داشت، الزم است در راستای تعمیق بخشی به فعالیت های علمی 

-پژوهشی اقدام بیشتری بکنیم.
دکتر جعفر محسنی اظهار کرد: در سال های آتی باید آزمایشگاه تشخیص 
طبی به یک آزمایشــگاه رفرنس در منطقه تبدیل شود، جهاددانشگاهی 
استان باید در زمینه طب پیشگیری و ارتقای سالمت گام جدی بردارد و در 

زمینه انرژی های تجدید پذیر نیز به فعالیت خود ادامه دهد.
در ادامه دکتر نجف قراچورلو رییس ســابق ســازمان جهاددانشگاهی 
آذربایجان شــرقی، گفت: به همــکاران تبریک می گویم کــه با تالش 
خود، ارتقای واحد جهاددانشــگاهی را به ســازمان جهاددانشــگاهی 

آذربایجان شرقی محقق کردند.
وی افزود: ایجاد مجتمع آموزشــی تحقیقاتی و ارتقای واحد به سازمان 
جهاددانشگاهی بر اساس چارچوب مصوبه هیات امناء دو هدف اصلی مان 

بود که هر دوی آن ها محقق شده است.

مدیرحوزههایعلمیهاستانایالم:

سهم جهاددانشگاهی
در زمینه رشد علمی کشور

 زیاد است 

سرپرستسازمانجهاددانشگاهیآذربایجانشرقیتاکیدکرد:
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مدير كل دفتــر برنامه ريزي و نظارت 
راهبــردي معاونــت هماهنگــی و 
امورمجلس جهاددانشگاهی با بیان این 
که در برنامه ششم توسعه مصوب شد 
تا این برنامه هر دو سال یکبار قابلیت 
بازنگری داشته باشد، اظهار کرد: این به 
این معناست که واحدها در روند اجرای 
برنامه ششم توسعه که 5 ساله است، 
می توانند برنامه های مصوب خود را هر 

دو سال بازنگری کنند.

دکتر فرنوش باقری مدير كل دفتر برنامه ريزي و نظارت راهبردي معاونت 
هماهنگی و امورمجلس جهاددانشــگاهی در گفت و گو با روابط عمومی 
این نهاد در رابطه با فعالیت های انجام شــده در راســتای تدوین برنامه 
ششم توسعه جهاد، اظهار کرد: در سال 1395 ارزیابی عملکرد سال 94 

مجموعه های تابع این نهاد آغاز شد و تا آبان ماه امسال به طول انجامید. 
وی در ادامه افزود: در آذرماه نیز جلسه شورای تلفیق برنامه ششم توسعه 
برگزار شد و پس از تشــکیل این جلسه، بررســی های الزم انجام و یک 
زمانبندی صورت گرفت تا مراحل انجام فعالیت های بعدی برای تدوین 

برنامه ششم مشخص شود.
دکتر باقری بیان کرد: پس از اتمام نشست های جداگانه برای مطرح شدن 
برنامه های هریک از حوزه ها که با حضور دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس 
و دکتر سید سعید هاشمی سرپرســت معاونت هماهنگی و امور مجلس 
جهاددانشگاهی برگزار می  گردد اهداف برای واحدها ارسال و از واحدها 
خواسته می شود نظر خود را بیان و اگر نظری ندارند سهم خود را در این 
هدف گذاری بیان کنند. پس از انجام این مرحله و براساس نظر ارسالی از 
سازمان ها، واحدها، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز جهاددانشگاهی 
اهداف بازنگری و نهایی می شــود و در ادامه اهداف نهایی شده در جهت 

دریافت مصوبه در هیأت امنا مطرح می گردد.
وی در ادامه با اشــاره به فعالیتی که به موازات دریافت مصوبه برنامه ها و 
اهداف انجام می شود، گفت: همزمان با انجام این کار از واحدها می خواهیم 

اهداف پنج ساله و برنامه عملیاتی خود را 
تدوین نهایی و برای ما ارسال کنند. که در 
همین راستا دو نشست هم برگزار می گردد 
که اولی مربوط به مدیــران برنامه ریزی 
واحدها جهت ارایه توضیحات الزم به آن 
هاست و نشست دوم هم بین نمایندگان 
حوزه ها و واحدها انجام می شود تا ابهام ها 

بر طرف شود. 
مديــر كل دفتــر برنامه ريــزي و نظارت 
راهبردي معاونت هماهنگی و امورمجلس جهاددانشــگاهی اظهار کرد: 
پیش بینی این اســت که کل برنامه یعنی اهداف دفتر مرکزی و اهداف و 

برنامه های عملیاتی واحدها تا پایان امسال مشخص شود. 
وی در ادامه افزود: پس از برگزاری این دو نشست واحدها اهداف خود را 
نهایی می کنند و در نیمه دوم فروردین و نیمه اول اردیبهشــت ماه سال 
1396 طبق یک جدول زمانبندی شده هر یک از واحدها در حضور معاونان 
جهاددانشگاهی به دفاع از برنامه های خود خواهند پرداخت و اگر برنامه ها 

تأیید شود براساس همان برنامه، پنج سال خود را سپری می کنند.
دکتر باقری با بیان این که در برنامه ششم مصوب شد تا این برنامه هر دو 
سال یکبار قابلیت بازنگری داشته باشــد، خاطرنشان کرد: یعنی در روند 
اجرای برنامه ششم توسعه واحدها می توانند برنامه های مصوب خود را هر 

دو سال بازنگری کنند.
وی در رابطه با نحوه ارزیابی روند اجرای اهداف برنامه ششم، افزود: از هر 
حوزه تعدادی کارشناس انتخاب و این افراد آموزش الزم را می بینند و در 

قالب یک تیم فعالیت ارزیابی را انجام می دهد.
مدير كل دفتــر برنامه ريزي و نظــارت راهبردي معاونــت هماهنگی و 
امورمجلس جهاددانشــگاهی تصریح کرد: تمامی واحدها در سال یکبار 
ارزیابی می شوند که زمان ارزیابی طبق جدول زمانبندی، یک یا دو ماه قبل 

به واحد اعالم می شود.
وی در پایان گفت: در پایان هر ارزیابی گزارشی از نتیجه حاصل شده تنظیم 
و به رییس و معاونان جهاددانشگاهی ارایه می شود. واحدها نیز براساس 

همین ارزیابی رتبه بندی می شوند. 

در پی وقوع حادثه تلخ و تأسف بار ریزش ساختمان پالسکوی 
تهران در اثر آتش سوزی و شهادت جمعی از آتش نشانان از خود 

گذشته و شجاع، جهاددانشگاهی پیام تسلیتی صادر نمود.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، متن پیام به این شرح است:

اناهلل و اناالیه راجعون
حادثه تلخ و تاســف بار ریزش ســاختمان در اثر آتش سوزی و شهادت 
تعدادی از پرسنل متعهد، از خودگذشته و شجاع آتش نشانی و مجروح 

شدن جمعی دیگر، موجب اندوه بسیار و تأثر ملت بزرگ ایران شد. 
اعضای جهاددانشگاهی از پیشگاه خداوند متعال برای جهادگران آتش 
نشان، اجر عظیم الهی مسألت نموده و  به پیشگاه رهبری معظم انقالب، 
مردم ایران اسالمی و بویژه خانواده ها و همکاران داغدار این عزیزان تسلیت 

عرض می نمایند. 
بی شــک یکی از عبرت های این حادثه دردناک، توجه و اهتمام بیشتر به 

پیشگیری، مدیریت و مقابله دانش بنیان با بحران هاست.

پیام تسلیت جهاددانشگاهی در پی وقوع حادثه تلخ و تأسف بار
 آتش سوزی و ریزش ساختمان پالسکو

امکان بازنگری برنامه های مصوب مجموعه ها در هر دو سال 
تشریحروندتدوینبرنامهششمتوسعهجهاددانشگاهی؛
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مدیر حوزه علمیه استان قزوین گفت: با 
توجه به ظرفیت های جهاددانشگاهی، 
این نهاد انقالبی می تواند به منشــأ 
تحــوالت در عرصه هــای علمی و 

تحقیقی تبدیل شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
واحــد قزویــن، حجت االســالم علــی 
عباسی، مدیر حوزه علمیه قزوین 26 دی 

ماه در دیدار با رییس این واحــد اظهار کرد: 
جهاددانشگاهی می تواند با بهره گیری از وجود افراد مستعد، نخبه و توانمند 
نقش به سزایی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به ویژه در حوزه 

فناوری های نوین ایفا کند.
وی با بیان این که جهاددانشگاهی به دنبال تحقق بخشیدن اهداف انقالب 
فرهنگی به عنوان یک نهاد انقالبی و برخاسته از انقالب است، تأکید کرد: 
این نهاد انقالبی در جهت منویــات رهبر معظم انقالب حرکت می کند و 

تالش دارد تا توسعه را در کشور تسریع کند.
مدیر حوزه علمیه قزوین بیان داشت: جهاددانشگاهی عالوه بر تالش در 
زمینه علمی و کشف راه های جدید برای حضور در عرصه های موفقیت 
کشور در عرصه های علمی و حتی فرهنگی می تواند نقش مؤثری ایفا کند.

وی ادامه داد: این نهاد انقالبی می تواند کشور را در فرهنگ سازی صحیح 
نسبت به عمل به شــعارهای ســال یاری داده و انقالب را در رسیدن به 

جایگاهی که برای آن تعریف شده کمک کند.
حجت االسالم عباسی با اشاره به این که جهاددانشگاهی در توسعه اهداف 

علمی و پژوهشی کشور و همچنین ارتباط 
مؤثر با حوزه علمیه قزوین می تواند بسیار 
مؤثر عمل کند، افزود: بــا توجه به این که 
جهاددانشگاهی نهادی علمی و دانشگاهی 
است باید ارتباط خود را با طالب و روحانیون 

حوزه های علمیه بیشتر کند.
آمادگی جهاددانشــگاهی 
قزوین برای همــکاری با 

حوزه علمیه استان 

در ادامه محمدحسین فائزی رییس جهاددانشگاهی واحد قزوین اظهار 
کرد: این نهاد از ســال های آغازین فعالیت خود تاکنــون اهداف بلند و 
ارزشمندی را با اســتفاده از ابزار علم و پژوهش دنبال کرده و در امتداد 

فعالیت هایش نیز برنامه های تأثیرگذاری را در حال اجرا دارد.
وی با بیان این که فعالیت هایی که توسط این نهاد انجام می شود در جهت 
حفظ و افزایش منافع ملی اســت، افزود: جهاددانشــگاهی به عنوان پل 
ارتباطی بین جامعه و دانشگاه بوده و با هماهنگی و همکاری دانشگاهیان 
سعی می کند در تمامی حوزه های مختلف علمی، اجتماعی، فناوری به 

کمک نظام بیاید.
رییس جهاددانشگاهی واحد قزوین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقالب 
اسالمی در زمینه جدی گرفته شدن موضوع کرسی های آزاداندیشی در 
حوزه های علمیه اظهار داشت: جهاددانشگاهی در برگزاری کرسی های 
آزاداندیشــی می تواند با حوزه های علمیه همکاری نماید که این مسأله 

می تواند برای طالب و روحانیون بسیار مؤثر باشد. 

دادستان عمومی و انقالب یزد 
در بازديد از خبرگزاري ایسنای 
استان، اين رسانه را از موفق ترين 
و پوياترين خبرگزاري  هاي كشور 

خواند.

به گــزارش روابط عمومی ســازمان 
جهاددانشــگاهی یزد، جمال قضاوتی 
در جريان اين بازديد ضمن آشــنايي 
با فعاليت هاي ايســناي استان اظهار 

كرد: ايســنا از موفق ترين و پوياترين 
خبرگزاري  هاي كشور است و با توجه به 
وابستگي آن به دانشگاه و قشر فرهيخته 
و پرنشــاط جامعه يعني دانشجويان، 

توقعي غير اين نيز از آن نمي رود.
وي افزود: ايســنا با توجه به تعهد و 
تخصصي كــه در حوزه رســانه دارد 
تاكنون نقش سازنده اي به عنوان پل 
ارتباطي بين مردم و مســووالن ايفا 

كرده است.

جهاددانشگاهی می تــواند به منشأ تحوالت 
در عرصه های علمی و تحقیقی تبدیـــــل شود

مدیرحوزهعلمیهاستانقزوین:

 

دادستانعمومیوانقالبیزد:

ایسنا از موفق ترین و پویاترین خبرگزاری های کشور است
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در شــورای خراسان جنوبی 
بر لــزوم بهــره گیــری از 
توانمندی های جهاددانشگاهی 

در توسعه استان تأکید شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، 
نشست ریيس و تعدادي از معاونان 
اين واحد با اعضای شورای استان، 

29 دی ماه در راستاي انعقاد تفاهم نامه همکاری برگزار شد.
در این نشست جالل الدین صادقی رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی به 
معرفي حوزه های مختلف جهاددانشگاهی پرداخت و گفت: شوراها از اركان 
تصميم گيري در كشور به شمار مي روند كه به واسطه رابطه نزديكي كه با 

مردم دارند مي توانند فرصت و ظرفيت هاي هر منطقه را شناسايي كنند.
وی با تاكيد بر اينكه شغل روستاييان فقط كشاورزي نيست بلكه مي توانند 
مشاغل زيادي را داشته باشند، اظهار کرد: در اين زمينه كارهاي پژوهشي 

الزم بايد صورت پذيرد.
رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به مشکل درآمد شهرداري ها، 
ادامه داد: نياز است اتاق فكري تشكيل تا منابع درآمدي جديد و پايداري براي 
شهرداري ها تعريف شود كه جهاددانشگاهی مي تواند در اين حوزه ورود پيدا كند.
صادقی با بيان اينكه گياهان دارويي مي تواند در حوزه اشتغال استان انقالبي 
ايجاد كند، عنوان کرد: توجه به اين حوزه مي تواند در راستاي اشتغال زايي 

استان نقش موثري ايفا كند.
وي همچنين به خدمات درماني جهاددانشگاهي های کشور با تعرفه دولتي اشاره 
كرد و افزود: آزمايشگاه  های تشخيص طبي اين مجموعه با يك پنجم تعرفه بخش 
خصوصي خدمات ارایه مي كند. با توجه به اينكه در استان آزمايشگاه تشخيص 
ژنتيك وجود ندارد به مسووالن نیز پيشنهاد داده ايم كه جهاددانشگاهي آمادگي 
الزم را براي راه اندازي اين مركز دارد اما متاسفانه در استان مقاومت ها صورت 

مي گيرد و بخش خصوصي در تصميم گيري ها ورود پيدا مي كند.
در ادامه محمدرضا قرائی، رییس شورای خراسان جنوبی از بيكاري جوانان 
به عنوان يك مشكل در خراسان جنوبي ياد كرد و گفت: در استان ظرفيت 

هاي مغفول مانــده زيادي وجود 
دارد كه مجموعه هاي دانشگاهي 
و تحقيقاتي مي توانند با شناسايي 
اين ظرفيت ها و برگزاري دوره هاي 
آموزشي در راستاي ايجاد اشتغال 

گام بردارند.
وی با اشــاره به تفاهم نامه بين 
شورا و جهاددانشگاهي استان 
بیان کرد: تالش خواهد شــد از 
سوي اعضاي شورا نيازسنجي هاي آموزشي و پتانسيل هاي ناشناخته 
مناطق مختلف استان به جهاددانشگاهي براي برگزاري دور ه هاي مورد 
نياز و ارایه راهكار و انجام طرح هاي پژوهشي اعالم شود و اميد مي رود اين 

همكاري نتايج مثمرثمري داشته باشد.
معاونان جهاددانشگاهی اســتان نیز در این جلسه به بیان توانمندی های 
این نهاد در حوزه های آموزش پژوهش و فرهنگ و اعضاي شوراي اسالمي 
استان نیز به بيان نقطه نظرات و پيشنهادات خود پرداختند و خواستار ورود 

جهاددانشگاهی در حوزه های مختلف شدند.
مقيميان، نماينده شهرستان بشرويه در شوراي استان نيز خواستار ارایه طرح 
توسط جهاددانشگاهي براي المان هاي شهري شد و گفت: طراحي المان 
هاي شهري براي شهرداري ها هزينه اي بيش از ساخت در بردارد كه از ورود 

جهاددانشگاهي در اين حوزه استقبال مي شود.
وی افزود: متاسفانه در استان شاهد افزايش نازايي و يا شيوع سرطان در انواع 
مختلف آن هستيم که انتظار مي رود جهاددانشگاهي در اين زمينه غربالگري 

داشته باشد.
خوشــحال، نماينده شهرســتان خوسف در شــورا نيز خواســتار ورود 
جهاددانشگاهي به حوزه فرآوري گل نرگس شد و افزود: همچنین سنگ 
عقيق در منطقه خور و خوسف خام فروشي مي شود كه اين حوزه فرصت 

مغتنمي براي ورود جهاددانشگاهي است.
اكبري، نماينده شهرستان فردوس در شــورا نيز با اشاره به اينكه تاكنون 
در حوزه محصول انار كار زيادي در اســتان انجام نشده، نیز خواستار ورود 

جهاددانشگاهي براي احياي قنوات شد. 

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی از مراکز واحد قم بازدید کرد
دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی 
جهاددانشــگاهی و هیــأت همراه، 
29 دی مــاه از بخش هــای مختلف 
جهاددانشــگاهی قم بازدید کردند و 
از نزدیک با فعالیت های آموزشــی و 

پژوهشی این واحد آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد قم، دکتر سعید پورعلی 
معاون فرهنگی جهاد و هیأت همراه طی بازدید از فعالیت های آموزشی 
و پژوهشی جهاددانشگاهی استان از مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری 

این واحد بازدید کردند.
دکتر پورعلی همچنین از مجتمع گردشگری 
و کوشــک تاریخی جهاددانشگاهی واحد 
اســتان قم در منطقه جنت آباد نیز بازدید 
کرد و از نزدیک با جاذبه های توریســتی، 
اکوتوریسم و کویرنوردی این منطقه جهت 

برگزاری اردوهای دانشجویی آشنا شد.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی همچنین از ظرفیت ها و پتانسیل های 
جهاد اســتان در برگــزاری اردوهای علمــی، ســیاحتی و زیارتی ویژه 

دانشجویان و اساتید دانشگاه های داخل و خارج از کشور نیز بازدید کرد. 

 

درشورایخراسانجنوبیمطرحشد؛

لزوم بهره گیری از توانمندی های جهاددانشگاهی در توسعه استان
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انعقاد تفاهم نامه همکاری
بین جهاددانشگاهی و سازمان انتقال خون استان گیالن

تفاهم نامه همکاری سه ســاله بین جهاددانشگاهی گیالن و 
سازمان انتقال خون استان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی گیالن، تفاهم نامه همکاری 
سه ساله بین جهاددانشگاهی و سازمان انتقال خون استان در زمینه های 
خدمات تخصصی، علمی،  پژوهشی، آموزشی، عمرانی و فرهنگی، 18 

دی ماه منعقد شد.
از موضوعات این تفاهم نامه می توان به برگزاری دوره های آموزشی 
در زمینه های مختلف مورد نیاز ســازمان انتقال خون، همکاری در 

اجرای پروژه های عمرانی،  همکاری در زمینه توسعه کاربرد سلول های 
بنیادی و ذخیره ســازی خون بندناف، همکاری در اجرای طرح های 
فرهنگی جهت کارکنان و استفاده از تجارب و امکانات طرفین جهت 
گسترش فعالیت های هدفمند و برنامه ریزی شده، انجام نظرسنجی 
علمــی و تخصصی با اســتفاده از ظرفیت و توان مرکز نظرســنجی 
ایسپا، انجام امور مختلف چاپی و انتشاراتی مربوط به سازمان انتقال 
خون توسط انتشارات جهاددانشــگاهی گیالن و سایر موارد علمی و 
تحقیقاتی مورد توافق که به صورت مــوردی قابل انجام خواهد بود، 

اشاره کرد.

تفاهم نامه همکاري ميان جهاددانشــگاهي استان و اداره کل 
زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي چهارمحال و بختياري در 
راستاي همکاري هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي با حضور 

روساي اين دو نهاد منعقد شد.

به  گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختياري، سيد 
عبدالرحمن توفيقيــان مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی اســتان، 
22 دي ماه در اين آيين، با اشــاره به استقبال و آمادگي کامل اداره کل 
زندان هاي اســتان به منظور همکاري و انعقــاد تفاهم نامه با جهاد در 
حوزه هاي مختلف، افزود: اين اداره کل به منظور کمک به بهبود زندگي 
مددجويان زندان ها و جامعه به ظرفيت هاي جهاددانشگاهي نياز دارد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بسياري از افراد زنداني داراي استعدادهاي 
فراواني هســتند، که الزم اســت از ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشي 
جهاددانشگاهي استان در راستاي بهبود وضعيت اين قشر استفاده کرد.

در ادامه اين نشست وحید خلیلی اردلی ریيس جهاددانشگاهي استان 

عنصر پيشگيري را مهم تر از درمان دانســت و با اشاره به مطالب ارایه 
شده توسط مديرکل زندان ها مبني بر اولويت دار بودن کاهش جمعيت 
کيفري زندان ها، گفت: اين نهاد انقالبي آمادگي کامل دارد که با احصاء 
نياز آموزشــي زندانيان، آموزش هاي الزم را هم براي پيشگيري و هم 

براي زندانيان ارایه دهد.
وی استفاده بهينه از منابع، امکانات و توانمندي هاي علمي، تخصصي و 
اجرايي در حوزه هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي، همکاري مشترک 
در امر تهيه و اجــراي پروژه هاي مطالعاتي و كاربــردي در حوزه هاي 
پژوهشي، آموزشي و فرهنگي، به منظور توسعه و تقويت قابليت هاي 
اداره زندان ها در راســتاي مأموريت ها، همکاري مشــترک در زمينه 
تعيين نيازهاي توانمندسازي و آموزشي نيروي انساني اداره زندان ها 
در زمينه كارآمدي افراد شاغل در آن اداره و نهادهاي وابسته و همکاري 
در برنامه ريزي و برگزاري كنگره ها، همايش ها، ســمينارها، دوره ها و 
كارگاه هاي تخصصي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي در سطح استاني از 

جمله محورهاي همکاري اين تفاهم نامه به شمار مي رود.

تفاهم نامه ای با موضوع استفاده بهینه از توانمندی های علمی، 
آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بین جهاددانشگاهی واحد ایالم 
و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این 

استان به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد استان ایالم، جعفر 
داراب خانی، معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری 
ایالم، 25 دی ماه در حاشــیه  انعقاد این تفاهم نامــه با تأکید بر نقش 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: 
اگر دستگاه های فرهنگی و اجتماعی بهتر عمل می کردند امروز شاهد 

این حجم گسترده از پرونده ها نبودیم.
وی عدم آگاهی را ریشه بسیاری از جرایم عنوان کرد و گفت: در این حوزه 
نیازمند کارهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی هستیم که جهاددانشگاهی 

با ظرفیت های عظیم خود می تواند در این حوزه تأثیرگذار باشد.
در این نشست ذبیح اهلل مهری پور، رییس جهاددانشگاهی واحد استان 
ایالم با اشاره به آسیب ها، مشکالت و مسایل اجتماعی موجود، بخش 
قابل توجهی از این مشــکالت را ناشــی از اخالل در کارکرد نهادهای 
فرهنگی دانســت و افزود: نهادهای فرهنگی باید در راستای نهادینه 
کردن مفاهیم »حق« و »تکلیف« در جامعه که ناآگاهی نسبت به آن 

مشکل زاست بیش از پیش کوشا باشند. 

امضای تفاهم نامه همکاری میان جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری و اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی استان

 

تفاهم نامه همکاری  بین جهاددانشگاهی ایالم و دادگستری استان منعقد شد
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فرماندار گرمی گفت: برای راه اندازی مرکز تحقیقات گیاهان 
دارویی جهاددانشگاهی در شهرستان گرمی، حمایت های الزم 
را انجام خواهیم داد و انتظار داریم این مرکز با انجام کارهای 
تحقیقاتی نسبت به شناسایی و تهیه بانک اطالعات گیاهان 

دارویی منطقه اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل، ابراهیم امامی، 5 دی 
ماه با بیان این مطلب در دیدار با رییس جهاددانشگاهی استان افزود: 
امیدواریم با تهیه اطلس گیاهان دارویی گرمی توسط این مرکز، شاهد 
بازاریابی، فرآوری و توسعه کشت گیاهان دارویی و سرمایه گذاری در 

این بخش باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: قرار گرفتن شهرســتان گرمی در مرکز ثقل 
دو اقلیم متفاوت، شــرایط خاص تنوع گیاهان دارویــی و مرتعی و 
جاذبه های طبیعی و بخش کشــاورزی ویژه ای در شهرستان گرمی 
ایجاد کرده است که با بهره برداری بهینه از آن ها می توان شاهد رشد 

و توسعه آن بود.
امامی انجام فعالیت های آموزشــی جهاددانشــگاهی در شهرستان 
گرمی را ضروری خواند و اظهار داشــت: فعالیت مرکز آموزش کوتاه 
مدت جهاددانشــگاهی شهرســتان گرمی، نیازهای شهرستان های 
گرمی، پارس آباد و بیله سوار در بخش آموزش را مرتفع کرده است و 
این تاثیرگذاری، حمایت همه جانبه مسووالن امر برای توسعه آن را 

می طلبد.

وی با اشــاره به اینکه برای گفتمان ســازی و تحقیقــات در بخش 
گیاهان دارویی، به جهاددانشگاهی نیاز داریم اظهار داشت: با تکیه بر 
ظرفیت های موجود و تکیه بر نیروهای بومی منطقه، اقدامات مهم و 

اساسی می توان در این راستا انجام داد .
در ادامه رییس جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل ضمن قدردانی از 
مساعدت های مسووالن و نماینده مردم شهرستان گرمی در مجلس 
شورای اسالمی با این واحد افزود: در سایه این حمایت ها بود که واحد 
اردبیل اولین شعبه خود را در ســال 1394 در شهرستان گرمی دایر 

کرد.
نصیری صالح فعالیت مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان 
اردبیل را ابزار مناسبی برای انجام تحقیقات در زمینه گیاهان دارویی 
شهرستان گرمی خواند و خاطرنشان کرد: می توان از قابلیت واحدهای 
فناور مســتقر در این مرکز برای بهره برداری بهینــه از فرآورده های 

گیاهان دارویی منطقه استفاده کرد.
رییس جهاددانشگاهی واحد اســتان اردبیل به راه اندازی آزمایشگاه 
گیاهان دارویی جهاددانشــگاهی در شهرســتان گرمی اشاره کرد و 
افزود: تجهیز این آزمایشگاه که همزمان با هفته دولت امسال با هزینه 
500 میلیون ریال آغاز شده است با توسعه و حمایت های الزم می تواند 

سرآغازی برای راه اندازی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باشد.
در پایان این دیدار فرماندار گرمی از بخش های مختلف مرکز آموزش 
کوتاه مدت جهاددانشگاهی شعبه گرمی و آزمایشگاه گیاهان دارویی 

بازدید و در جریان فعالیت های آن قرار گرفت.

بازدید فرماندار بیله سوار 
از مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی  در قفقاز

فرماندار بیله سوار گفت: فعالیت مراکز درمانی استان اردبیل از 
جمله مرکز درمان ناباروری قفقاز، در افزایش گردشگران سالمت 

کشورهای همسایه نقش مهمی ایفا می کنند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، آرام حلیم، 
اول دی ماه، در بازدید از مرکز درمان ناباروری قفقاز با بیان این که مسافت 
کم بیله سوار با مرکز استان و همزبانی باعث شــده است که مسافران 
آذری، اردبیل را برای درمان انتخاب کنند، افزود: در حال حاضر 80 تا 
85 درصد اتباع کشور جمهوری آذربایجان با هدف درمانی وارد استان 

اردبیل می شوند.
فرماندار بیله سوار بر اطالع رسانی بیشتر از فعالیت های جهاددانشگاهی 
به ویژه مرکز درمان ناباروری قفقاز در سطح استان و کشور آذربایجان 
تاکید کرد و گفت: جهاددانشگاهی دارای بنیه قوی در عرصه های علمی 
و تحقیقاتی در سطح کشور و جهان است به همین خاطر باید پتانسیل 

و توانمندی های این نهاد به جامعه عرضه شود تا از آن بهره مند گردد.
وی بیله سوار را یکی از قطب های اصلی گیاهان دارویی کشور خواند و 
خواستار سرمایه گذاری جهاددانشگاهی در شناسایی و توسعه کشت و 

فرآوری گیاهان دارویی شد.
در این بازدید رییس جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل با ارایه گزارشی 
از فعالیت های مرکز درمان ناباروری قفقاز افزود: در این مرکز ســعی 
می شــود بهترین خدمات درمانی، در اســرع وقت به اتباع جمهوری 

آذربایجان ارایه شود.
رامز نصیری صالح با بیان این که از آغاز به کار مرکز درمان ناباروری قفقاز 
تا شش ماهه اول سال جاری 234 زوج از کشــور جمهوری آذربایجان 
مراجعه کرده اند، خاطرنشــان کرد: طبق اعالم خود مراجعه کنندگان، 

خوشبختانه  درمان اغلب آنان موفقیت آمیز بوده است.
در پایان فرماندار بیله سوار از بخش های مختلف مرکز درمان ناباروری 

قفقاز بازدید و در جریان فعالیت های آن قرار گرفت.

حمایت فرماندار گرمی از راه اندازی 
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در این شهرستان
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مرکز خدمات تخصصی هنرهای کاربردی 
جهاددانشگاهی هنر موافقت اصولی 

دریافت کرد 
به گــزارش روابط عمومــی جهاددانشــگاهی واحد هنــر، با صدور 
مجوز و موافقت اصولــی مرکز خدمات تخصصــی هنرهای کاربردی 
جهاددانشگاهی هنر، این مرکز فعالیت ها و خدمات تخصصی خود را به 

صورت رسمی آغاز کرد.
بهزاد رشیدی رییس جهاددانشگاهی واحد هنر در مورد اهداف و برنامه های 
مرکز هنرهای کاربردی گفت: این مرکز با اهدافی همچون کاربردی کردن 
هنر در جامعه، کمک به حفظ و احیاء هنر ایرانی- اسالمی و کمک به اشتغال 
دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مختلف هنری کار خود را آغاز 

کرده و آماده خدمت رسانی به مراکز و سازمان های همکار می باشد.
رییس جهاددانشگاهی واحد هنر طراحی انواع پوستر، بروشور، مجله، 
کتاب، کاتالوگ، لوگو، نقاشی دیواری، مجسمه،کاشی، هنرهای محیطی 
و فضاهای شهری، زنده ســازی، طراحی تندیس، نقاشی پرتره نفیس، 
هدایا و صنایع دستی نفیس و لوح تقدیر را ازجمله خدمات حوزه طراحی 

و گرافیک این مرکز عنوان کرد.

بازدید فرماندار ارومیه 
از خبرگزاری ایسنا 

به گزارش روابط عمومی واحد آذربایجان غربی، عباس حسن 
خانی طی بازدیدی از خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( که 
4 دی ماه صورت گرفت، با خبرنگاران گفت و گو کرد و تعامل 
و ارتباط علمی و فهوایی خبرگزاری ایســنا با دســتگاه های 

اجرایی استان را نقطه قوت این خبرگزاری ذکر نمود.
فرماندار ارومیه افزود: خبرگزاری ایسنا در راستای ایفای نقش 
دانشگاهیان در توسعه فضای رسانه ی کشور و ارتقای آگاهی های 
علمی، فرهنگی، دینی، سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و شکل 
گیری حلقه واسط بین مسووالن، نخبگان و مردم موفق عمل 

کرده است.
در ادامه عاقلی رییس جهاددانشــگاهی آذربایجان غربی با بیان 
اینکه رسانه ها باید نسبت به مدیران و مســووالن سازمان ها در 
توســعه و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی پیشتاز باشند، افزود: 
اصحاب رسانه باید با آگاهی هر چه بیشتر در حوزه های تخصصی، 
مدیران و مسووالن را به چالش بکشانند تا راه حل هایی اساسی 

برای حل معضالت موجود منطقه ارایه شود.

اخبار کوتاه

گردهمایی مدیــران روابط عمومی 
دستگاه های دولتی و خصوصی استان 
اصفهان به همت جهاددانشــگاهی 
واحد اصفهان و با حضــور بیش از 
300 مدیر و کارشناس روابط عمومی 
چهارشنبه 8 دی ماه در دانشگاه علوم 

پزشکی استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
واحد اصفهان، رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در گردهمایی 
مدیران روابط عمومی  دستگاه های دولتی و خصوصی، اظهار کرد: متأسفانه 
روابط عمومی ها در کشور مسأله اصلی و اساسی خود را گم کرده اند و دنبال 
مسایل دیگری هســتند. روابط عمومی خوب یک روابط عمومی تعاملی 
است. ما امروز ســه مدل روابط عمومی در کشــور داریم؛ روابط عمومی 
سودمحور، روابط عمومی است که فقط سود سازمان خویش را مدنظر قرار 
می دهد و تنها دغدغه اش منافع سازمان می باشد. روابط عمومی تبلیغی، 
که مبتنی بر تبلیغاتی مثل بروشور، پوستر و بیلبورد است و روابط عمومی 
بحرانی که عکس العمل در مواقع بحرانی را می شناســد. این مدل روابط 
عمومی ها موضوع را به ما تأکید می کنند که باید روابط عمومی مطلوب را 

بازتعریف و باز عملیاتی کنیم تا بهره وریمان افزایش یابد.
آقاســی گفت: یکی از مهمترین عناصر در روابط عمومی رهایی 

انسان ها از شیء شدگی به سمت توجه به شخصیت انسانی 

است. برای این کار باید تعادلی در درون و 
برون ســازمان ایجاد کنیم که این اتفاق 
با تعامل بیشــتر با مردم و مخاطبان رخ 

می دهد.
وی اضافه کرد: اتفــاق بعدی که باید در 
روابط عمومی رخ دهــد حرکت از یک 
سویگی به دوسویگی است. ما باید بدانیم 
که هم روابط عمومی و هم افکار عمومی 
همزاد هم هستند و هر سازمانی که ادعای 

توجه به مردم را دارد، باید توجهش به مردم را جدی بگیرد. 
در ادامه نعمت اهلل اکبری رییس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان 
بیان کرد: روابــط عمومی باید رصدخانه ای مثل هواشناســی باشــد و 
سنسورهایش در بخش های مختلف کار کند تا با تغییر ذائقه جامعه، نوع 

فعالیت های خود را تغییر دهد.
وی اظهار کرد: روابط عمومی یک ارگان زیر شــیروانی در کشور شناخته 
می شود در حالی که در دنیا موضوع روابط عمومی، افکارسنجی و نظرسنجی 

خیلی مهم تلقی می شود و دوشادوش ارگان های اجرایی حرکت می کند.
اکبری ادامه داد: اگر دستگاه هایمان پاســخگو باشند، روابط عمومی ها 
خود به خود فعال می شــوند. مرحله شناخت مرحله مهمی است چرا که 
در آن فرصت ها و تهدیدها تعیین می شود. شناخت در دستان روابط 
عمومی هاســت و آن ها نباید خود را محدود به تکثیر بروشور و 

چاپ بنر کنند.

بههمتجهاددانشگاهیواحداصفهان:

گردهمایی مدیران  روابط عمومی استان اصفهان برگزار شد
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انتصاب عمـــومــی

رییس جهاددانشگاهی هرمزگان 
عضوݤݤ اݤݤتاݤݤقݤݤ فکرݤݤ ستاݤݤدݤݤ اݤݤقتصاݤݤدݤݤ مقاݤݤوݤݤمتیݤݤ 

استان شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی هرمزگان، طی حکمی از 
سوی استاندار هرمزگان، سهیل دادخواه رییس واحد استان به عضویت 

اتاق فکر ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان درآمد.

عضویت جهاددانشگاهی خراسان 
جنوبی در کارگروه آموزش، پژوهش و 

فناوری استان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، جالل 
الدین صادقی رییس ایــن واحد از عضویت جهــاد در کارگروه 

تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان خبر داد.

انتصاب اعضاي شورای فناوري 
پارك علم و فناوری کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر ســید 
حمیدرضا طیبی رییس ایــن نهاد، براي مدت دو ســال 
دكترمحمدرضا پورعابدي و دكترمحمدصادق بيجندي را 
به عنوان  عضو شوراي فناوري پارك علم و فناوري کرمانشاه 

منصوب کرد.

انتصاب سرپرست مرکز خدمات 
تخصصی سارکوما

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی 
)مرکز تحقیقات سرطان پستان(، طی حکمی از سوی دکتر 
کیوان مجیدزاده رییس این پژوهشکده، دکتر محمد گوران 
سوادکوهی به عنوان »مسئول راه اندازی و سرپرست مرکز 

خدمات تخصصی سارکوما« منصوب شد.

معاون آموزشی دانشگاه علم و 
فرهنگ منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر ایمانی 
خوشخو رییس دانشگاه علم و فرهنگ در حکمی دکتر سید 
مهدی ســجادی فر را برای مدت دو سال به عنوان معاون 

آموزشی و تحصیالت تکمیلی این دانشگاه منصوب کرد.
دکتر ســجادی فر پیش از این به عنوان معاون پژوهشی 
مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشور مشغول به فعالیت 

بود.
گفتنی اســت، دکتر محمدصادق بیجندی معاون سابق 
آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ به 

عنوان مشاور رییس این دانشگاه منصوب شد. 

مدیر فرهنگی و رییس مرکز آموزش 
علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم 

منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد قم، محمدابراهیم 
فقیه زاده رییس این واحد، طی حکمی زهرا حبیبی را به مدت 
دو ســال به عنوان رییس مرکز آموزش علمی کاربردی و علی 

حسینی را به عنوان مدیر فرهنگی این واحد منصوب کرد.
گفتنی اســت؛ زهرا حبیبــی همچنین مســوولیت معاونت 
آموزشی جهاددانشگاهی واحد اســتان قم را بر عهده دارد. 
وی پیش از این نیز مســوولیت دپارتمان زبان های خارجی 
جهاددانشگاهی واحد قم و مدیریت گروه زبان انگلیسی را نیز 

بر عهده داشته است.
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دو انتصاب در پژوهشکده محیط 
زیست جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی گیالن، در احکامی 
جداگانه از ســوی ريیس واحد گیالن، مریــم حقیقی به 
عنوان مدیر گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی و نیلوفر 
عابدین زاده به عنوان مدیر گروه پژوهشی فرآوری پسماند 

پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی منصوب شدند.

انتصاب سرپرست سازمان 
جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، طی حکمی از 
سوی دکتر حمیدرضا طیبی رییس این نهاد، جعفر محسني 
به عنوان سرپرست سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی 

منصوب شد.
گفتنی است، دکتر طیبی در نامه ای جداگانه از تالش های 
دکتر نجــف قراچورلو در طول مدت »رياســت ســازمان 

جهاددانشگاهي آذربايجان شرقي« تقدیر و تشکر کرد.

ابقای رییس جهاددانشگاهی واحد 
علم و صنعت

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر ســید 
حمیدرضا طیبی رییس این نهــاد در حکمی مهندس علی 
اخوان را در ســمت خود به عنوان »رییس جهاددانشگاهی 

واحد علم و صنعت« تا تاریخ 1 آذرماه 1396 ابقا کرد.

رییس و دبیر شورای نظارت بر نشریات 
جهاددانشگاهی منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر طیبی رییس این 
نهاد در احکامی جداگانه دكتر محمدرضا پورعابدي را به عنوان 
ریيس و ابوالقاسم رییســی را به عنوان دبیر شــوراي نظارت بر 

نشريات جهاددانشگاهي برای مدت دو سال منصوب کرد.

عضو حقوقی و دبیر هیأت ممیزه 
جهاددانشگاهی منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکترحمیدرضا 
طیبی رییس این نهاد در احکامی جداگانه، دکتر سید سعید 
هاشــمی را به عنوان »عضو حقوقی و دبیر هیأت ممیزه« و 
دکتر محمدرضا پورعابدی را به عنوان »عضو حقوقی هیأت 

ممیزه« این نهاد منصوب کرد.

انتصاب سرپرست پژوهشکده 
توسعه و برنامه ریزی 

جهاددانشگاهی
 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، طی حکمی از 
ســوی دکتر ســید حمیدرضا طیبی رییس این نهاد دکتر 
نجف قراچورلو به عنوان »سرپرســت پژوهشكده توسعه و 

برنامه ريزي جهاددانشگاهي« منصوب شد.

رییس جهاددانشگاهی واحد 
هرمزگان ابقا شد

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر ســید 
حمیدرضا طیبی رییس این نهاد، سهیل دادخواه را به مدت 
دو سال در سمت خود به عنوان »رییس جهاددانشگاهی واحد 

هرمزگان« ابقا کرد.

ابقای رییس جهاددانشگاهی 
واحد البرز

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دکتر ســید 
حمیدرضا طیبی رییس این نهاد در حکمی، دکتر سیدعلی 
اکبر هاشمی راد به مدت دو سال در ســمت خود به عنوان 

»رییس جهاددانشگاهی واحد البرز« ابقا کرد.
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پژوهشوفناوری
اولین گونه بومی قارچ رشــته ای متعلق به 
خانواده Pleosporaceae )پلئوسپوراسه( 
که توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی 
و زیستی ایران جداسازی و شناسایی شده به 

نام دریاچه ارومیه نام گذاری شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی 
و زیستی ایران، دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین 

زیستگاه های حیات وحش کشور است که متاسفانه به علت خشکسالی به شدت 
متاثر شده است. در راســتای حفاظت از  ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور، محققان 
 coelomycete مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران یک گونه جدید قارچ
)سلومایست( از دریاچه ارومیه جداسازی و شناسایی نمودند که به نام دریاچه ارومیه 

)چیچست( نامگذاری شده است. 
گونــه Neocamarosporium chichastianum )نئوکاماروســپوریوم 
  Pleosporaceae چیچســتیانوم( یک آسکومایســت متعلق بــه خانــواده
)پلئوسپوراسه( است و در گروهی از قارچ ها که در کشور مطالعات کمی روی آنها 

انجام شده، قرار دارد. 
دکتر سید ابوالحسن شــاهزاده فاضلی رییس مرکز 
ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در این باره گفت: 
تالش های ما در این مرکز طــی نمونه برداری های 
مختلف از دریاچه فوق شور ارومیه سبب کشف قارچ   
"Neocamarosporium chichastianum" شده 

است که خود تأکیدی بر لزوم نگاه ویژه به این منطقه 
می باشد. نظر به این واقعیت که این گروه از قارچ ها در 
کشور بسیار کم مورد مطالعه قرار گرفته اند و معموال در ارتباط با گیاهان شورپسند 
نیز گزارش شده اند، لذا موضوع بسیار جالب توجهی برای انجام مطالعات گسترده 

فیزیولوژی میکروبی و اکولوژی مولکولی می باشند. 
وی با تأکید بر مأموریت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در جمع آوری و 
نگهداری نمونه های زیستی کشور و معرفی ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور عنوان کرد: 
گونه های بومی قارچی کشف شده از دریاچه ارومیه نشان دهنده نیل مرکز در راستای 
رسالت های تعریف شده و اکتشاف و ذخیره  سازی ذخایر ژنتیکی و زیستی است. 

رییس پژوهشــگاه رویان با بیان اینکه منتظر 
اعالم نظر ســازمان حفاظت محیط زیست در 
خصوص شبیه سازی یوز ایرانی هستیم، گفت: 
در صورت تامین مالی، شبیه سازی یوز ایرانی 

قطعا انجام می شود.

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی به نقل از 
ایسنا، دکتر حمید گورابی در خصوص نتایج مذاکرات پژوهشگاه رویان با سازمان 
حفاظت محیط زیست در راستای شبیه سازی یوز ایرانی، اظهار کرد: برای حفظ 
نسل حیوانات در حال انقراض از طریق کلونینگ با سازمان حفاظت محیط زیست 

و شهرستان ها مذاکراتی را انجام دادیم.
رییس پژوهشگاه رویان افزود: به این موضوع خوشــبین هستیم اما باید برای به 

نتیجه رسیدن مذاکرات منتظر بمانیم.
وی ادامه داد: در صورت تامین مالی پژوهشگاه به طور قطع این شبیه سازی را انجام 

خواهد داد اما باید در نظر گرفت که این مساله منفعتی 
برای سرمایه گذار ندارد چرا که خیران هزینه کردن در 
بخش های مربوط به بیماری های انسانی را به این گونه 

عملیات ترجیح می دهند.
دکتر گورابی تصریح کرد: ورود به این نوع تحقیقات و 

عملیات علمی نیاز به بودجه و صبر زیاد دارد.
رییس پژوهشــگاه رویان همچنین به منابع مالی نیز 
اشاره کرد و گفت: تمام سازمان ها با مساله کمبود منابع مالی مواجه هستند که 
یکی از راه حل های گذر از این معضل تشکیل صندوق های مختلف است که البته 
رویان نیز دو صندوق نیکوکاری و جسورانه رویش و لوتوس را راه اندازی کرده است.

وی افــزود: در واقع ســرمایه گذاری در این نــوع صندوق ها، موجب می شــود 
ســرمایه گذاری به جای هزینه کرد در بخش هایی همچون مسکن و 
واسطه گری در بازار،  در زمینه تحقیقات علمی سرمایه گذاری و سود 

مناسبی نیز کسب کند.  

معرفی و نامگذاری یک گونه جدید قارچ رشته ای به نام دریاچه ارومیه

پژوهش و فناوری
توسطمحققانمرکزملیذخایرژنتیکیوزیستیایرانانجامشد؛

   29

رییسپژوهشگاهرویان:

در صورت تأمین مالی پروژه؛ یوز ایرانی را شبیه سازی می کنیم 
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پژوهشوفناوری

دکتــر مهــدی ورســه ای رییــس 
جهاددانشــگاهی واحــد صنعتــی 
امیرکبیر اظهار کــرد: تورهای تولیدی 
جهاددانشگاهی، ظرفیت پرورش ماهی 
کشور را بیش از 1200 تن در سال جاری 
افزایش داده و امکان بهــره برداری از 
بخشی از ظرفیت مغفول مانده سواحل 
شمال و جنوب کشور را فراهم کرده است. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، یکی از 
بندهای سیاســت اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی، پرورش ماهی 
در قفس های دریایی است و جهاددانشــگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، با 
تکیه بر تخصص اعضا و تعهد سازمانی خود، تورهای مورد نیاز این قفس ها 
را بومی سازی کرده است و در سال جاری، حدود 60 سری تور کامل، تحویل 

متقاضیان برای بهره بــرداری در خلیج فارس 
)قشم(، دریای خزر )نوشهر و کیاشهر( و دریاچه 
ســد کارون4 به ارزش 20 میلیارد ریال شده 

است. 
وی افــزود: پــرورش ماهــی در قفــس، به 
توانمندسازی ساحل نشینان، امنیت و سالمت 
غذایی، ارتقای ســطح اجتماعــی و امنیتی 
مناطق ســاحلی و توســعه پایدار استان های 
شمالی و جنوبی، کمک شــایانی می کند و نیازمند حمایت بیشتر وزارت 
جهاد کشــاورزی از تولیدکنندگان تجهیزات پــرورش ماهی در قفس و 
پرورش دهندگان اســت تا این صنعت در کشــور رونق گیرد. البته در این 
خصوص گام های موثری توسط مؤسسه سرمایه گذاری جهاد نصر برداشته 
شده است که شایسته تقدیر می باشد؛ اما حمایت های مالی و فنی مجموعه 
وزارت جهاد کشاورزی برای رشد تولید ماهی در کشور، الزم و ضروری است. 

اولین ســامانه هرباریوم دیجیتال 
ایران که سال 1393 در پژوهشکده 
گیاهان دارویی جهاددانشــگاهی 
راه اندازی شده بود، با کد انحصاری 
IMPH در ایندکس بیــن المللی 

 Herbariorum( هرباریوم های جهان
Index( به ثبت رسید. 

به گزارش روابط عمومي پژوهشــكده 
گياهان دارويي، این هرباریوم قابلیت نگهــداری بیش از 14 هزار نمونه 
گیاهی را دارا می باشد که اکنون بالغ بر چهار هزار نمونه گیاهی را درخود 
جای داده است. همچنین این مجموعه توانایی ارایه خدمات مختلف از 
جمله شناسایی گیاهان، ارایه کد هرباریومی، انجام پروژه های دانشجویی 
نظیر تاکســونومی، فلورستیک، اتنوبوتانی، کموتاکســونومی و ...را نیز 

داراست.
»هرباریوم« یکی از مهم ترین بانک های نگهداری گیاهان اســت که به 
محققان و پژوهشــگران اجازه می دهد تا بدون لطمه به محیط طبیعی 

گیاهان، مواد گیاهی الزم را در اختیار داشته باشند.
در واقع  هرباریوم محلی است که در آن نمونه های خشک شده گیاهان 
به شیوه های علمی خاص نگهداری می شود. اهمیت هرباریوم ها به نسبت 
تعداد نمونه های موجود در آن ها و وســعت مناطقی است که نمونه های 

گیاهی آن را در بردارد.

پژوهشــکده گیاهــان دارویــی نیز با 
هدف جمع آوری، شناســایی و ایجاد 
بانــک داده هــا اقــدام بــه راه اندازی 
هرباریوم گیاهان دارویی کرده اســت. 
این هرباریوم که ســامانه ای پویا برای 
شناســایی گونه های بومی و غیربومی 
است، با  مساحتی بالغ بر 800 متر مربع 
و گنجایشــی با حدود 40 هزار نمونه 
فعالیت خود را از خرداد 1385 آغاز کرد.
در این هرباریوم هــم اکنون بیش از 2 هــزار و 500 نمونه گیاهی و 
حدود 500 گونه گیاهی وجــود دارد و 40 تا 50 مورد آن گیاه بومی 

کشور است.
محققان این بخش ضمن رصد کردن رویشگاه های گیاهان دارویی ایران 
و جمع آوری و شناسایی آنها اقدام به مطالعات گیاهان شناسی مردمی نیز 
می کنند؛ به این معنا که ضمن شناسایی گونه های گیاهی، با مراجعه به مردم 
اطالعاتی در زمینه طب سنتی گیاهان دارویی منطقه کسب می کنند و به 
این ترتیب این داده ها که از نسلی به نسل دیگر بدون مکتوب شدن در منابعی، 

منتقل می شود، در یک بانک داده  جمع آوری خواهد شد.
کشف و معرفی 6گونه گیاهی جدید به دنیا از جمله فعالیت های عمده این 
 Clematis( هرباریوم است که از آن جمله می توان به کلماتیس ایرانی
Iranica(، التیروس الموتی )Lathyrus Alamutenisis( و فروال کوه های 

هزار الله )Ferula hezarlalehzarica( اشاره کرد.   

بههمتپژوهشکدهگیاهانداروییجهاددانشگاهیصورتگرفت؛

ثبت اولین سامــــــــانه هرباریوم دیجیتال ایران 
در ایندکس بین المللی هرباریوم های جهان 

 ایجاد ظرفیت پرورش بیش از 1200 تن ماهی در سال 
با تورهای تولید شده در جهاددانشگاهی
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ســومین کنگــره ملی و 
دومین کنگــره بین المللی 
و  بنیــادی  ســلول های 
پزشکی بازساختی با نشان 
 ،MashhadStemCells-2017

از 30فروردین مــاه تا یکم 
اردیبهشت ماه سال آینده در 

مشهد برگزار می شود.

بــه گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی  ســازمان 

خراسان رضوی، دکتر سید علی اکبر شمســیان رییس این سازمان در 
اولین نشست خبری ســومین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی 
سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی که 6 دی ماه در جهاددانشگاهی 
خراســان رضوی برگزار شــد، با تاکیــد براینکه این کنگره با نشــان 
MashhadStemCells-2017  شناخته می شود و بزرگترین رویداد 

علمی در این زمینه در شرق کشور تا به امروز محسوب می شود، عنوان 
کرد: این کنگره با مشــارکت این سازمان، دانشــگاه فردوسی مشهد، 
پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 30 فروردین ماه تا یکم 

اردیبهشت ماه سال 96 برگزار می شود.
وی با اعالم اینکه هدف از برگزاری این کنگره ارتقای دانش و کاربردی  
کردن ســلول های بنیادی در شرق کشــور اســت، ادامه داد: ما تمام 
ظرفیت ها و پتانسیل های خود را در راستای کاربردی کردن سلول های 
بنیادی در عرصه بالینی به کار خواهیم گرفت و امیدواریم بتوانیم جایگاه 

واقعی خراسان رضوی را در این زمینه به تمام جهان معرفی کنیم.
رییس سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی 
و پزشکی بازساختی با اشــاره به اینکه ما توانسته ایم فعالیت های گروه 
پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی را گسترش دهیم، اظهار کرد: در حال حاضر ارتباط بسیار خوبی 
میان ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت ریاست 
جمهوری با جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دانشگاه فردوسی و دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد برقرار است و شاید باید برگزاری مطلوب دوره گذشته 

این کنگره را حاصل حمایت و هم افزایی میان این نهادها دانست.
در ادامه این نشست، دکتر مریم متین مقدم دبیر علمی سومین کنگره 
ملی و دومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 
با بیان اینکه مشارکت در ســطح ملی و بین المللی در این کنگره بسیار 
زیاد خواهد بود و از تمامی شهرهای کشور در زمینه علوم پایه، مهندسی 
و پزشکی در عرصه سلول های بنیادی دعوت به عمل آمده است، اظهار 
کرد: تاکنون از حدود 40 نفر مهمان ویژه از سراسر کشور و 15 میهمان 
خارجی از کشورهای چین، ایتالیا، آمریکا، مالزی، آلمان، ترکیه، اسپانیا، 

پاکستان، اندونزی و استرالیا 
برای شــرکت در این کنگره 

دعوت به عمل آمده است.
وی با اشاره به اینکه امتیازاتی 
بــرای حضور پژوهشــگران 
و دانشــجویان خارج کشور 
در این کنگــره در نظرگرفته 
شــده اســت، اظهار کرد: در 
مرحله اول سیاسی مبنی بر 
جذب پژوهشــگران خارجی 
از کشــورهای مســلمان در 
راستای رویداد » مشــهد 2017 « بود که شــامل کشورهای همسایه 
ایران می شود و پس از آن ترغیب حضور پژوهشگران و دانشجویان فعال 
اروپایی در این همایش درنظر گرفته شده است تا جنبه بین المللی آن 

افزایش یابد.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اعالم اینکه مجوز بین المللی 
برای این کنگره اخذ شده است، تاکید کرد: کارگاه هایی به صورت جانبی 

قبل و بعد از همایش برگزار خواهد شد. 
در ادامه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد گفت: افزایش 
آگاهی های عمومی از طریق رسانه ها، تنها راه جلوگیری از سوء استفاده از 

سلول های بنیادی در مراکز درمانی جعلی است.
دکتر احمدرضا بهرامی با اشاره به اینکه این کنگره با حمایت ستاد توسعه 
سلول های بنیادی معاونت علمی ریاست جمهوری کشور برگزار می شود، 
اعالم کرد: شورای استانی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی زیرنظر 
کارگروه پژوهش و فناوری استانداری خراسان رضوی و با حمایت این 
ستاد تشکیل شده است. این ستاد با محوریت دانشگاه علوم پزشکی و 
فردوسی مشهد و جهاددانشگاهی استان و به ریاست استاندار خراسان 
رضوی به منظور ساماندهی تحقیقات و کاربرد بالینی تشکیل شده و در 
نوع خود این سطح از هماهنگی بین بخشی در سطح کشور بی نظیر است. 
در ادامه دکتر حمیدرضا بیدخوری، معاون پژوهش و فناوری سازمان 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اشــاره به اخالق در پژوهش های 
پزشــکی به عنوان یکی از محورهای ســومین کنگره ملی و دومین 
کنگره بین المللی ســلول های بنیادی و پزشــکی بازساختی، اظهار 
کرد: اخالق در پژوهش های پزشــکی موضوعی بسیار مهم محسوب 
می شود، بنابراین سه کارگاه تخصصی با هماهنگی کمیته اخالق در 
پژوهش های پزشکی جهاددانشگاهی کشــور در این زمینه طی این 

کنگره برگزار خواهد شد.
وی یادآور شــد: در ســومین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی 
سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی برای گروه های مختلف پزشکی 

امتیاز آموزش مداوم در نظر گرفته شده است.

بامشارکتسازمانجهاددانشگاهیخراسانرضوی؛

مشهد میزبان دانشمندان برجسته بین المللی 
در زمینه سلول های بنیادی می شود 
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نشست ساالنه پژوهشگران سازمان جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی، 23 دی ماه برگزار و از پژوهشــگران برتر این سازمان 

تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، نشست ساالنه 
پژوهشگران این سازمان، 23 دی ماه با حضور دکتر حمید امین اسماعیلی 
مشاور رییس جهاددانشگاهی و دکتر پورعابدی معاون پژوهشی این نهاد 

برگزار گردید.

   
مشاور رییس جهاددانشگاهی :

جهاددانشگاهی خراســان رضوی، سازمانی 
خاق و انقابی است

در این نشست دکتر حمید امین اسماعیلی، اظهار کرد: جهاددانشگاهی 
خراســان رضوی یکی از معدود سازمان های کشور اســت که در حوزه 
پژوهش و فناوری، اشتغال و تجاری سازی فعال و از خوشنامی و شهرت 

باالیی نیز در کشور برخوردار می باشد.
وی با اعالم این که جهاددانشگاهی خراسان رضوی یکی از قوی ترین مراکز 
پژوهشی کشور محسوب می شود و ســاختارهای پژوهشی این سازمان 
دارای رتبه های برتر کشــوری اســت، گفت: 12 گروه پژوهشی در این 

سازمان فعالیت می کنند که شامل سه پژوهشکده و 6 مرکز شامل خدمات 
تخصصی نظیر آزمایشــگاه ها می شــود و اکنون نیز به دنبال راه اندازی 

پژوهشکده پزشکی است.
مشاور رییس جهاددانشــگاهی، سازمان خراســان رضوی را یک نهاد 
خودگردان دانســت و عنوان کرد: این سازمان دارای مدیران متخصص، 
عاقل و هماهنگ است و مشارکت مناســبی در تصمیم  گیری کلی این 
سازمان وجود دارد؛ به گونه ای که از نظرات کارکنان این سازمان در سطح 

ملی استفاده می کنند. 
دکتر امین اسماعیلی با اشاره به این که جهاددانشگاهی خراسان رضوی از 
ارتباطات مطلوبی در سطح ملی و استانی برخوردار است، عنوان کرد: این 
سازمان سعی کرده عالوه بر وجود پتانسیل های مطلوبی که در خود دارد، 

با نهادهای تخصصی استان نیز ارتباطات موثری برقرار کند.

   
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی:

باید پلی برای رهایی از دره مرگ تجاری سازی 
بسازیم

در ادامــه، دکتــر محمدرضــا پورعابدی معــاون پژوهــش و فناوری 
جهاددانشــگاهی گفت: یکی از دره هــای بــزرگ در مراحل پژوهش، 

تجاری سازی است.

نشست ساالنه پژوهشگران 
سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد
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وی با بیان این که جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد واسطه میان دانشگاه 
و جامعه باید به تجاری ســازی توجه ویژه ای داشــته باشد، عنوان کرد: 
تجاری سازی یکی از دره های بزرگ در مراحل پژوهش، است و با توجه 
به کمبود منابعی که در جهاددانشگاهی داریم، به جای پرکردن این دره، 
باید با هوشــمندی و دانایی به دنبال ایجاد پلی برای رهایی از دره مرگ 

تجاری سازی باشیم.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با اشاره به این که 301 میلیارد 
تومان ســال 2004 در آمریکا هزینه تحقیق و توســعه شد، افزود: طی 
سال های گذشــته هزینه تحقیق و توســعه ما به یک درصد نرسید؛ در 
حالی که در برنامه توســعه ای ما حداقل هزینه 3 درصد پیش بینی شده 
اســت؛ بنابراین انتظارات ما از بخش پژوهش و فنــاوری باید با توجه به 

هزینه هایی که در این زمینه انجام داده ایم، باشد.
وی با اعالم این که بزرگترین کارفرمای جهاددانشــگاهی بخش دولتی 
است، ادامه داد: باید سعی کنیم که رویکرد جدیدی به بخش خصوصی و 

توانمندسازی آن داشته باشیم.
دکتر پورعابدی با بیان این که طی ســال هایی که تولید علم و دانش در 
کشور به صورت ویژه ای رصد می شود، بر تاثیر پژوهش ها در زندگی مردم 
تاکید شده است، ادامه داد: باید بپذیریم اقداماتی که در حوزه پژوهشی ما 
صورت گرفته است، نسبت به تکنولوژی ها و فناوری هایی که در کشورهای 

توسعه  یافته وجود دارد، کافی نیست.
وی خاطرنشان کرد: فناوری هایی که در جهاددانشگاهی به بلوغ رسیده، 
باید در قالب شرکت های دانش بنیان توسعه یابد و جهاددانشگاهی باید به 

اندازه ارزش خود در این شرکت ها سهیم باشد. 
وی افزود: برای راه اندازی یک شرکت دانش بنیان، پژوهشگران، موسسان 

و سرمایه گذاران باید هر یک صاحب سهم باشند.

رییس ســازمان جهاددانشــگاهی خراسان رضوی 
مطرح کرد:

»پژوهش« مهم ترین تفاوت کشورهای درحال 
توسعه و توسعه یافته

در ادامه این نشســت، دکتر سیدعلی اکبر شمســیان رییس سازمان 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: پژوهش، مهمترین عامل تفاوت 

بین یک کشور در حال توسعه و یک کشور توسعه یافته است.
وی با تاکید بر اینکه در یک کشور پژوهش محور تمام تصمیمات بر اساس 
پژوهش صورت می گیرد و توجه تام و تمامی به علم و عقالنیت وجود دارد، 

بیان داشت: یک کشور پژوهش محور بخش خصوصی فعالی دارد.
رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در ادامه یادآور شد: نظام 

آموزشی یک کشور پژوهش محور، کاربردی و خالق و با نیازهای جامعه 
هماهنگ است.

دکتر شمسیان با تاکید بر اینکه سیاست خارجی در یک کشور پژوهش 
محور نیز در خدمت دانشمندان خود می  باشــد، تصریح کرد: در چنین 
کشورهایی نه تنها به پژوهشگران و محققان اعتماد و اعتقاد دارند بلکه 

پژوهشگران به سرنوشت کشورشان عشق می ورزند.
وی با بیان اینکه هم دولتمردان و هم پژوهشگران باید برای رسیدن به اهداف 
خود صبور و پر حوصله باشند، ادامه داد: در یک کشور پژوهش محور فرهنگ 

سخت کوشی و استقامت و ناامید نشدن برای رسیدن به هدف وجود دارد.
در ادامه این نشســت، دکتــر حمیدرضا بیدخوری، معــاون پژوهش و 
فناوری جهاددانشگاهی خراسان رضوی اظهار کرد: ما فرهنگ کاربست 
پژوهشی را در این سازمان نهادینه کرده ایم و به عنوان یکی از اهداف کلی 

جهاددانشگاهی  به آن می پردازیم. 
وی با اشاره به اینکه حلقه های پیچ در پیچ پژوهش و فناوری با حمایت 
بخش خصوصی و دولتی به سرانجام خواهد رسید، عنوان کرد: ورود به 
حوزه پژوهش ریسک است و در مقابل آن مراکز پژوهشی ریسک بزرگتری  
را متحمل می شــوند و نقش آن ها به عنوان کلیدی ترین بخش اقتصاد 

مقاومتی قابل تقدیر است.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشــگاهی خراســان رضوی با اشاره به 
برگزاری نشست ساالنه پژوهشگران این ســازمان، تاکید کرد: نشست 
ساالنه پژوهشگران سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی حدود هشت 
سال  است که با حضور پژوهشگران، اعضای هیات علمی و اعضای شورای 
علمی این سازمان  برگزار می شــود و ارایه ایده های برتر یکی از مباحث 

اصلی در این نشست است.

در پایان این نشست مراسم تقدیر از پژوهشــگران برتر جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی برگزار شد که طی آن دکتر حجت نادری مشکین عضو 
هیات علمی گروه ســلول های بنیادی جهاددانشگاهی خراسان رضوی 
موفق به کسب رتبه اول در سال 94 و 95 شــد و دکتر الناز میالنی عضو 
هيأت علمي پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي سازمان جهاددانشگاهي 
خراســان رضوي، رتبه دوم و دکتر حامد بخشــی عضــو هیأت علمی 

پژوهشکده جهاددانشگاهی خراسان رضوی،  رتبه سوم را  کسب کردند. 
در بخش داوری ایده های پژوهشــی برتر این نشســت، طرح »درمان 
بیماری های صعب العالج )دژنریتیو(« ارایه شــده توســط دکتر حجت 
نادری مشکین از گروه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رتبه اول، 
طرح »ایمپلنت های اصالح شده سطحی« از مهندس مولودی، رتبه دوم 
و  طرح »التیام زخم های پوستیز با کرم زردچوبه« از دکتر شادی بلوریان 
عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی جهاددانشگاهی 

خراسان رضوی رتبه سوم را کسب کرد.
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بررسی تاثیر استفاده از گیاه پنج انگشت )ویتاگنوس(
 در درمان درد دوره ای پستان

در مطالعه ای که توسط گروه بیماری های پستان پژوهشکده معتمد 
جهاددانشگاهی )مرکز تحقیقات سرطان پستان( انجام گرفت، 
مشخص گردید، اســتفاده از عصاره گیاه vitex agnus-castus یا 
گیاه پنج انگشت با نام تجاری ویتاگنوس، می تواند به عنوان یک 
درمان موقت و کم هزینه در درمان ماستالژی یا دردهای دوره ای 

پستان موثر باشد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، دکتر آسیه 
الفت بخش مدیر گروه بیماری های پستان پژوهشکده در خصوص مطالعه 
انجام شده در این خصوص با اشاره به این که درد پستان از شایع ترین شکایات 
زنان است که منجر به کاهش کیفیت زندگی آنان و مشکالت و هزینه های 

بسیار زیاد پس از آن می شود؛ تصریح کرد: این مطالعه به منظور بررسی تاثیر 
ویتاگنوس بر شدت مستالژی دوره ای زنان سنین باروری انجام گرفت.

عضو هیات علمی پژوهشکده در ادامه افزود: در این مطالعه که روی 67 زن 
مبتال به درد پستان دوره ای انجام گرفت، زنان در دو گروه مداخله و دارونما 
قرارگرفته و در گروه اول روزانه 10 میلی لیتر از گیاه مذکور که با نام تجاری 

ویتاگنوس در بازار دارویی موجود است، به مدت 3 ماه مصرف شد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان از کاهش درد پستان در گروهی بود که 
از گیاه ویتاگنوس استفاده کردند به طوری که شدت درد در ماه اول و دوم 
تفاوت معنی داری نداشت ولی از ماه ســوم این اختالف معنی دار شد. بر 
اساس نتایج این مطالعه می توان این گیاه را به عنوان یک درمان موثر و کم 

هزینه در درمان ماستالژی توصیه نمود. 

در راســتای اجرای برنامه هــای حوزه معاونت پژوهشــی 
جهاددانشگاهی واحد استان ایالم گلخانه 700 مترمربعی تولید 

قلمه و نشاء گیاهان دارویی این واحد راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد استان ایالم، ذبیح اهلل 
مهری پور رییس این واحد، 13 دی ماه با اعالم این خبر اظهار کرد: این 
گلخانه به مساحت 700 مترمربع با هدف تولید تجاری قلمه و نشاء گیاهان 

دارویی تأسیس شده است.

وی گفت: در این گلخانه 11 گونه گیاه دارویی و زینتی کشت شده که 
از این گونه ها 4 گونه رزمــاری، رز، گل محمدی و به لیمو از طریق قلمه 
و گونه های بادرنجبویه، زوفایی، آویشن باغی، مرزنجوش، سرخارگل و 

اسطوخودوس از طریق بذر کاشته شده اند.
مهری پور افــزود: ایــن گلخانه در منطقــه چشــمه کبود ایالم با 
توجه به نیاز اســتان و با اســتفاده از توانمندی  و تجربیات پیشین 
جهاددانشگاهی در زمینه تولید قلمه و نشاء گیاهان دارویی و زینتی 

راه اندازی شده است.

تولید »داروی گیاهی زگیل سوز« در مرکز رشد گیاهان دارویی 
و محصوالت کشاورزی جهاددانشــگاهی واحد استان ایالم در 

مقیاس آزمایشگاهی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان ایالم، مریم مؤمنی 
معاون فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی و محصوالت کشاورزی این واحد 
اظهار کرد: هسته فناور تولید داروی گیاهی »زگیل سوز« فعالیت خود را 
از 12 دی ماه برای تولید این داروی گیاهی در مقیاس آزمایشــگاهی در 

این مرکز آغاز کرده است.
وی گفت: ایده تولید ساخت داروی گیاهی از گیاه »شقایق« توسط محمد 
و مهدی جلیلیان به مرکز رشــد گیاهان دارویی و محصوالت کشاورزی 
جهاددانشگاهی واحد استان ایالم ارایه و بعد از مراحل سنجش نوآوری، 

در جلسه شورای فناوری مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت.

مؤمنی بیان کرد: محققان طرح هایی چون ساخت پماد ضد سوختگی، 
تولید نانو ذره و نانو پلیمر ضدسرطانی از گیاهان دارویی، پیش از این در 
آزمایشگاه زیست فناوری مشترک میان جهاددانشگاهی و علوم پزشکی 
فعالیت آزمایشگاهی خود را انجام داده و در مرحله تولید مقاله هستند که 

پس از چاپ مقاالت، وارد فاز آزمایشات بالینی خواهند شد.
گفتنی اســت، مرکز رشــد گیاهان دارویی و محصوالت کشاورزی 
جهاددانشگاهی واحد اســتان ایالم با توجه به پتانسیل های موجود 
مانند آزمایشــگاه زیســت فناوری و گیاهــان دارویــی مجهز به 
دستگاه هایی چون سوکسله، کلونجر، HPLC، GC، اتمیک ابزربشن 
و همچنین گلخانه پرورش گیاهان دارویی، آماده پذیرش طرح های 
نوآورانه در زمینه اهلی سازی، اصالح، تولید دارو، ساخت ماشین آالت 
کاشت، داشت، برداشت، فرآوری و توسعه کشــت این نوع گیاهان 

است.

گلخانه تولید قلمه و نشاء گیاهان دارویی جهاددانشگاهی ایالم راه اندازی شد

آغاز تولید آزمایشگاهی داروی گیاهی »زگیل سوز« در جهاددانشگاهی واحد ایالم

بههمتمحققانگروهبیماریهایپستانپژوهشکدهمعتمدانجامشد؛

دروسعت700مترمربع؛
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مطالعات پیش امکان سنجی طرح 
 های تولید سه تجهیز»دستگاه 
لوله مغــزی ســیار«، »کالف 
لوله مغزی« و »موتــور درون 
چاهی«،که توسط سازمان تجاری 
سازی فناوری و اشتغال دانش 
آموختگان جهاددانشگاهی به 
پژوهشکده توسعه تکنولوژی 
ســازمان جهاد صنعتی شریف 

واگذار شده بود، توسط گروه پژوهشی مهندسی صنایع انجام و در 

سال جاری به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان 
جهاددانشــگاهی صنعتی شریف، 
در این ســه طرح، توجیه  پذیری 
ســناریوهای مختلف راه  اندازی 
کسب و کار تولید تجهیز مورد نظر، 
در ابعاد چندگانه بازار، فنی، مالی و 
اقتصادی مورد بررســی و تجزیه و 

تحلیل قرار گرفت و سناریوی برتر معرفی گردید.

فصلنامه گیاهان دارویی جهاددانشگاهی؛
 مجله علمی پژوهشی منتخب جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی 

طرح مطالعاتی تحلیل عوامل و الزامات 
انتقال و توسعه فناوری های  آب شیرین کن در کشور

بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی 
رازی، 27دی ماه برگزار و فصلنامه گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی به عنوان مجله علمی پژوهشی 

منتخب معرفی شد. 

به گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده گیاهان 
دارویی جهاددانشگاهی، بیســت و دومین جشنواره 
تحقیقاتی علوم پزشــکی رازی، 27دی ماه با حضور 

دکترجهانگیری معاون اول رییــس جمهور و دکتر 
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشــت درمان و آموزش 
پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

در ایــن جشــنواره، فصلنامــه گیاهــان دارویی 
جهاددانشگاهی، مجله علمی پژوهشی برگزیده این 
دوره معرفی و از دکتر شمســعلی رضازاده به عنوان 
مدیر مســوول این فصلنامه با اهدای لوح و تندیس 

جشنواره تقدیر شد.

با توجه به سوابق و تجربیات پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان 
جهاددانشگاهی صنعتی شــریف در حوزه تکنولوژی های آب و 
ماموریت ابالغ شــده به جهاد درخصوص ایجاد، انتقال و توسعه 
فناورهای خاص در کشور، طرح »مطالعاتی تحلیل عوامل و الزامات 
انتقال و توسعه فناوری های آب شیرین کن در کشور«، در دستور 

کار این سازمان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، معاون 
پژوهش و فناوری این سازمان با بیان این موضوع گفت: در حال حاضر با 

توجه به بحران آب در کشــور، یکی از فناوری های مورد نیاز و در اولویت 
کشــور، فناوری آب شیرین کن می باشــد که به نظر می رسد با توجه به 
راهبردها و برنامه هــای وزارت نیرو و وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
جهاددانشگاهی با توجه به جایگاه، پتانسیل و تجارب خود می تواند نقش 

مهمی در انتقال و توسعه آن ایفا نماید.
دکتر محســن مردانی افزود: هدف از این طرح بررسی ضرورت و چرایی 
انتقال و توسعه فناوری آب شیرین کن به کشور و همچنین تحلیل عوامل 
موثر بر آن و در نهایت مشخص کردن نقش جهاددانشگاهی در توسعه این 

فناوری در کشور می باشد.

مطالعه پیش امکان سنجی سه طرح تولید 
"دستگاه لوله مغزی سیار"، "کالف لوله مغزی" و "موتور درون چاهی"

درسازمانجهاددانشگاهیصنعتیشریفصورتگرفت؛
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مدیر پژوهشی واحد گلستان از 
امضای چند تفاهــم نامه، تجهیز 
آزمایشگاه و کشت گیاهان دارویی 
این واحد در راستای اجرای هدف 
شماره 4 معاونت پژوهش و فناوری 

استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی 
واحد گلســتان، مهندس رحیمی مدیر پژوهش واحد استان درخصوص 
فعالیت های صورت گرفته در حوزه پژوهش این واحد ضمن اشاره به پیشبرد 
هدف چهار معاونت پژوهش و فناوري )هدف 4 عبارت است از طرح ارتقاء 
توانمندی 10 واحد فاقد فعالیت شاخص پژوهش و فناوری به منظور احراز 
حداقل یک زمینه فعالیت در یک حوزه مهم استانی یا ملی(، از امضای تفاهم 
نامه های اجرایی بین این واحد و شرکت های خصوصی، سایر مراکز تحقیقاتی 

و نیز واحدهای جهاددانشگاهی خبر داد. 
مهندس رحیمی در خصوص فعالیت های انجام شــده در حوزه هدف 
شــماره 4 معاونت پژوهش و فناوری ابراز کرد: در راســتای توســعه 
زیرســاخت های الزم برای انجام این طرح که در این اســتان با اولویت 
کشت گیاهان دارویی بومی )ســرخدار، رازک و گل ساعتی( است یک 
قطعه زمین کشاورزی به مســاحت 5000 متر مربع که دارای 4 سازه 
گلخانه می باشــد مهیا گردیده و در حال حاضــر فعالیت های عمرانی 
الزم جهت انجام پروژه تحقیقاتی در این سایت در حال انجام می باشد. 
همچنین  بذر رازک که یکی از گونه های مورد نظر در این طرح می باشد 
از کشــور هلند خریداری و دریافت شده که جهت تولید نشاء به صورت 
برون سپاری در اختیار یک شــرکت خصوصی قرار گرفته و مقرر است 

بخشــی از آن نیز توسط پژوهشکده 
گیاهان دارویی جهاددانشــگاهی به 
نشاء تبدیل و سپس تحویل این واحد 

شود.
وی افزود: تجهیز یک آزمایشگاه و مرکز 
فرآوری و اسانس گیری گیاهان دارویی 
نیــز در مراحل پایانی خود می باشــد 
که امکانــات مناســبی را در اختیار 
پژوهشــگران این زمینه قرار می دهد. در این راستا یک دستگاه اسانس و 
عرق گیری پایلوت به حجم 100 لیتر به همراه متعلقات و قابلیت فعالیت های 
تحقیقاتی، در این واحد استانی نصب شده است. انتظار می رود با نصب و 
راه اندازی این دســتگاه، عالوه بر مأموریت واحد استانی درراستای هدف 
4 معاونت پژوهش و فناوری، بستری مناسب برای همکاری های سازمان 
ها و نهادهای تحقیقاتی مرتبط استانی با جهاددانشگاهی فراهم گردد. هم 
چنین در صورت تجاری شدن محصوالت در این سیستم پایلوت، جهت 
تولیدات در مقیاس صنعتی، موضوع قابل طرح و ارایه به پژوهشکده توسعه 
صنایع شیمیایی جهاددانشگاهی و یا تولیدکنندگان این صنعت خواهد بود.
رحیمی همچنین اظهار داشت با توجه به شرایط زیست محیطی کشور 
و تعهدات بین المللی جمهوری اســالمی ایران در زمینه کاهش گازهای 
گلخانه ای، جهاددانشگاهی استان گلســتان اقدام به امضای تفاهم نامه 
همکاری در زمینه پروژه بین المللی ترسیب کربن به مساحت 355 هکتار 
با یک شرکت تعاونی در یکی از اســتان های کویری کشور نموده است. 
ترسیب کربن به جذب دی اکسید کربن اضافی جو توسط اندام های هوایی 
و زیرزمینی گیاهان مرتعی به منظور کاهش اثرات سوء پدیده گرمایش 

زمین، گفته می شود.  

گسترش فعالیت های واحد گلستان 
در راستای پیشبرد هدف شماره چهار معاونت پژوهش و فناوری 

ساختمان آزمایشگاه کشت بافت و هرباریوم دهکده گیاهان دارویی 
خراسان جنوبی بزودی بهره برداری می شود

مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
خبر داد: در صورت تأمین اعتبار، ساختمان آزمایشگاه کشت بافت 
و هرباریوم دهکده گیاهان دارویی این واحد تا پایان امســال به 

بهره برداری می رسد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، محسن پویان 
مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی این واحد درخصوص اقدامات صورت 
گرفته در پروژه دهکده گفت: عالوه بر اقدامات انجام شده در فاز اول که در 
نیمه اول سال 95 صورت گرفت، ترمیم و بازسازی استخر ذخیره آب، شخم 
و آماده سازی یک هکتار از اراضی دهکده جهت کاشت گیاهان دارویی، 
ساخت آزمایشگاه مرکزی، آزمایشگاه کشت بافت و هرباریوم دهکده تا پایان 

مرحله سفت کاری از جمله اقدامات انجام شده دیگر است.

وی تبیین پروسه اقتصادی گیاهان دارویی در راستای سودآوری برای تولید 
کننده و جمع آوری کننده روستایی و جلوگیری از خام فروشی محصوالت 

را از جمله اهداف عمده دهکده گیاهان دارویی است.
مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، ایجاد 
برند ملی برای ارایه محصوالت گیاهی دارویی استان با بسته بندی های 
استاندارد در سطح ملی و صادراتی را از اهداف اقتصادی دهکده گیاهان 
دارویی عنوان کرد و افزود: در زمینه بازاریابی برای ایجاد بازار هدف جهت 

عرضه محصوالت پیش بینی های الزم صورت گرفته است.
وی با اشــاره به این که یکی از زیر مجموعه های دهکده گیاهان دارویی 
تعاونی های روستایی است که از جمله اعضای آن روستاییان تولیدکننده و 
جمع آوری کننده گیاهان دارویی می باشند، گفت: این اعضا عالوه بر فروش 

محصول به تعاونی از سود ناشی از فرآوری آن نیز بهره مند خواهند شد.
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طرح اهلی  سازی گیاهان دارویی زوفایی و گل میمونی سازویی 
در راستای اجرای برنامه های مصوب جهاددانشگاهی واحد 

استان ایالم در حوزه گیاهان دارویی اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد اســتان ایالم، ذبیح اهلل 
مهری پور رییس این واحد اظهار کرد: مرحله سوم طرح اهلی سازی »زوفایی« 
و »گل میمونی سازویی« دو گونه گیاه دارویی بومی استان در راستای اجرای 

برنامه مصوب جهاددانشگاهی واحد استان از دی ماه امسال آغاز شد.

وی گفت: این طرح که مرحله اول آن از سه سال پیش در حوزه معاونت 
پژوهشی جهاددانشگاهی واحد استان ایالم آغاز شد، در سال جاری 

جهت تکثیر در سطح مزرعه ادامه خواهد یافت.
مهری پور افزود: از جمله مزایای اهلی ســازی گیاهان دارویی قبل از 
آنکه بهره برداری بی رویه باعث انقراض آن ها شود، شامل عدم آلودگی 
گیاهان دارویی به مواد ناخواسته، امکان کنترل های پس از برداشت، 
شناســایی بهتر و اصالح ژنتیکی گونه  ها و جلوگیــری از زوال تنوع 

ژنتیکی گونه  های کشت شده است.  

اجرای مرحله سوم طرح اهلی سازی گیاهان بومی ایالم 
در جهاددانشگاهی استان

در راستای دستیابی به یکی از اهداف و ماموریت های مرکز و در 
جهت بهره مندی از تجربیات و توانمندی های طرفین، تفاهم نامه 

همکاری های مشترک بین انجمن 
علمی سوخت های زیستی و مرکز 
ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 

منعقد گردید.

به گــزارش روابط عمومــی مرکز ملی 
ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، استفاده از 
توانایی های علمی و توسعه همکاری های 

آموزشی، تحقیقاتی و فناوری در جهت اســتمرار ارتباط بین انجمن 
و مرکز به منظور برطرف نمودن نیازهــای متقابل از اهداف این تفاهم 

نامه بود.
همچنین شناســایی نیازهــای مراکز 
پژوهشــی کشــور، اجرای طرح های 
مشترک مبتنی بر نیازهای جامعه، بهره 
مندی از توانمندی ها و امکانات طرفین 
و برگزاری برنامه های علمی و آموزشی 
مشترک از دیگر موضوعات تفاهم نامه 
است که مورد توافق طرفین قرار گرفت.

عقد تفاهم نامه همکاری های بین انجمن علمی سوخت های زیستی 
و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 
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همکاری سازمان جهاددانشگاهی 
تهران  با اداره کل شیالت مازندران

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی تهران، 
این سازمان، دومین دوره آشــنایی با واکسیناسیون را 15 
دی ماه با همکاری اداره کل شیالت استان مازندران برگزار 

نمود.
با توجه به اهمیت واکسیناســیون آبزیان و افزایش قدرت 
ایمنی آنهــا در برابر عوامل بیماری زا کــه می توانند نقش 
مؤثر و مهمی در پیشــگیری از بیماری ها ایفا نماید، اداره 
کل شــیالت اســتان مازندران اقدام به برگزاری یک دوره 
آموزشی با عنوان آشنایی با واکسیناســیون و تأثیر آن بر 
امنیت زیســتی آبزیان ماهیان ســردابی نمود که آموزش 
کارکنان این دوره را احمد عرفان منش مدیرگروه پژوهشی 
فرآورده های بیولوژیک دامی سازمان جهاددانشگاهی تهران 

برعهده داشت.

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه 
اطالعاتی مدیریت پژوهش )سامپ(

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی آذربایجان 
شــرقی، کارگاه آموزشی آشنایی با ســامانه اطالعاتی مدیریت 
پژوهش )سامپ( در این ســازمان برگزار شد. این کارگاه، 5 دی 
ماه با حضور مدیران مراکز خدمات تخصصی و گروه های پژوهشی 
جهاددانشــگاهی واحد های اردبیل و آذربایجان شرقی در سالن 
کنفرانس این ســازمان برگزار و بخش های مختلف سامانه برای 
حاضران تشریح شــد. جمع آوری و تجمیع داده های پژوهشی 
واحدها، پژوهشکده ها و مکانیزاســیون فرآیندهای پژوهش از 

اهداف اصلی طراحی این سامانه بوده است. 

انتخاب مدیر گروه نانو مواد سرامیکی 
جهاددانشگاهی یزد به عنوان داور 

نشریه بین المللی کامپوزیت

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی استان یزد، لیال 
شریفی مدیر گروه نانومواد سرامیکی و هیأت علمی این سازمان به 
 Composites Part B:Engineering عنوان داور نشریه بین المللی

با درجه علمی ISI انتخاب شد. 
گفتنی است، نشــریه Composites Part B:Engineering جزء 
نشریات چاپ شده توســط انتشــارات Elsevier و با ضریب تاثیر 

IF=3.85 می باشد.

ذخیره بیش از 150 نمونه در بانک خون 
بندناف جهاددانشگاهی واحد ایالم

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان ایالم، معصومه 
بلوچی مســوول دفتر نمایندگی بانک خون این واحد، در تشریح 
اقدامات این مرکز، گفت: سلول های جفت، سلول هایی نامیرا و با قدرت 
تکثیر فراوانی هستند، از همین رو محققان به این نتیجه رسیدند که از 

این منبع برای فراهم کردن سلول های بنیادی استفاده کنند.
وی گفت: این ســلول ها قابلیت درمان ده ها بیماری را دارند و در 
حال حاضر بیشتر در زمینه درمان بیماری های خونی، نظیر انواع 
ســرطان های خون، کم خونی های مادرزادی، تاالســمی و نقص 

سیستم ایمنی، و چندین بیماری دیگر به کار گرفته می شوند.
بلوچی اظهار کرد: تا دی ماه امسال بیش از 150 نمونه در بانک خون 
بندناف استان ایالم، ذخیره شده است که در مدت یک سال و نیم 
فعالیت این مرکز ماهیانه 10 نفر اقدام به ثبت نام در بانک خون بند 

ناف می کنند.

برگزاری کارگاه عصاره گیری از گیاهان دارویی در جهاددانشگاهی خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، کارگاه عصاره گیری و اسانس گیری از گیاهان دارویی با هدف آشنایی فراگیران با گیاهان دارویی 

و طریقه اسانس گیری و عصاره گیری در این واحد برگزار شد.
سکینه کهنسال، مدرس دوره و عضو گروه پژوهشی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: دوره اسانس گیری و عصاره گیری ازگیاهان 
دارویی شامل جدا نمودن اسانس ها با دستگاه کلونجر، سوکسله و ... همچنین تهیه مقطر گیاهی و عصاره های گیاهان دارویی به روش پرکوالسیون و 

خیساندن می باشد، که هر کدام از این عصاره ها می توانند خود به عنوان مصرف جهت درمان و یا ساخت داروی گیاهی شوند.
عضو گروه پژوهشی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: از سویی افرادی که جویای مشاغل خانگی هستند بعد از پایان دوره با 

خرید یک دستگاه می توانند اقدام به تهیه اسانس و یا مقطر در حجم خانگی نمایند و مجوز کسب مشاغل خانگی را اخذ کنند.

اخبار کوتاه
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جهاد  فرهنگــی  معاون 
دانشگاهی با اشاره به برنامه 
ششم توسعه این نهاد در 
حــوزه فرهنگــی گفت: 
تأکید بــر نقش رصدگری 
نسبت به وضعیت فرهنگی 
- اجتماعی دانشگاه ها و 
کشــور و تولید محتوای 
بیشــتر بــرای نهادهای 
فرهنگی  سیاســتگذار 
و اجرایــی در جامعــه از 
مهمترین این برنامه هاست. 

دکتر ســعید پورعلی معاون 
فرهنگی جهاددانشــگاهی در 

حاشیه دومین جلســه کمیته تدوین برنامه ششم توســعه جهاددانشگاهی با 
محوریت تهیه و تدوین کلیات برنامه در چارچوب سند جایگاه جهاددانشگاهی 
در چشم انداز بیست ساله کشور با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس، اعضا و 
برخی از معاونان این نهاد، 26 آبان ماه در دفتر مرکزی برگزار شد، در گفت و گو با 
روابط عمومی به تشریح برنامه های حوزه معاونت فرهنگی در برنامه ششم توسعه 
جهاد پرداخت و با اشاره به این که در این جلســه اهداف کیفی، اهداف کمی و 
شاخص های ارزیابی و نظارت حوزه معاونت فرهنگی بیان می شود، گفت: یکی از 
مهمترین محورهای در نظر گرفته شده برای این معاونت در برنامه ششم، تقویت 
فرایند عضوگیری اعضای افتخاری جهاددانشــگاهی از بین دانشجویان به ویژه 
دانشگاه های دولتی اســت. زیرا تأکید رییس جهاد و واحدها این است که نظام 

عضوگیری بیشتر از حوزه فرهنگی تقویت شود.
وی اظهار کرد: محور دوم تقویت برنامه های منطقه ای بین واحدهای همجوار است 

تا در ادامه برنامه های فرهنگی منطقه ای تعریف و اجرا شود.
دکتر پورعلی افزود: بحث بعدی توجه به مباحث خود اتکایی در حوزه فرهنگی، 
رفتن به سمت حوزه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، تأکید و تعمیق بر گسترش 
فعالیت ها پیرامون آراء و اندیشه های امام )ره( و تبیین اندیشه های رهبری در بین 

جامعه دانشگاهی است.
وی در ادامه تصریح کرد: از دیگر مباحث، تأکید بر نقش رصدگری حوزه فرهنگی 
نســبت به وضعیت فرهنگی اجتماعی دانشــگاه ها و کشــور و تولید محتوای 

بیشــتر بــرای نهادهای 
سیاســت گذار فرهنگی و 
اجرایی در کشور می باشد.

معــاون فرهنگــی جهاد 
دانشــگاهی با اشــاره به 
زمینه هــای الزم بــرای 
انجام موارد مطرح شــده، 
گفت: ما تــالش کردیم  
پیوســتگی برنامه هایی 
را که تدویــن می کنیم با 
برنامه اول تا پنجم توسعه 
جهاددانشگاهی حفظ و از 
تجربه آن ها استفاده کنیم؛ 
یعنی در حقیقت بتوانیم با 
اتکا بر مسیری که براساس 
برنامه های گذشته به اینجا رسیدیم، برنامه پنج سال آینده را هم تدوین کنیم. 
برهمین اساس پیوستگی خوبی بین برنامه ششم و برنامه های پیشین وجود دارد.

دکتر پورعلی تصریح کرد: ما هم در تدوین و هم اجرای این برنامه بسیار امیدوار 
هســتیم، زیرا در این برنامه واقع گرایانه تر عمل کردیــم؛ یعنی هم در ترکیب 
کمیته ی تدوین که ترکیبی از روسا، برخی معاونان فرهنگی سازمان ها و ستاد 
است و هم این که سعی شده حداکثر مشارکت را بین معاونت های فرهنگی واحدها 
و کمیته ی تدوین ایجاد کنیم. در این راستا از صاحب نظران حوزه دانشجویی و 

دانشگاهی بیرون از جهاد هم استفاده کردیم.
وی افزود: این معاونت به محض این که برنامه ششم به تصویب برسد و ابالغ شود، 
کارهای تدوین شده را آغاز می کند. اما باید توجه داشته باشیم که اجرای برنامه 
پنجم تا پایان سال جاری ادامه دارد. تالش این است که سال 1396 را با برنامه های 

ششم توسعه شروع کنیم. 
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در پایان خاطرنشان کرد: بدنه آمادگی الزم را برای 
آغاز کار دارد و سعی کردیم پیش از ابالغ برنامه ششم توسعه، در نشست معاون 
فرهنگی واحدها محور نشست را برنامه ششم توسعه قرار دادیم تا اهداف کیفی و 

شاخص ها به بحث گذاشته شود. 
زیرا پس از این نشست، برنامه برای تعیین میزان مشارکت واحدها در 
تحقق اهداف برای آن ها ارسال می شود، در نتیجه این نشست زمینه ای 

است تا واحدها در بحث تحقق اهداف واقع گرایانه تر عمل کنند.

نقش رصدگری و تولید محتوای فرهنگی برای نهادهای سیاستگذار 
از مهمترین عناوین برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی

دکترپورعلیبیانکرد:

فرهنگی

   39
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معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست در دیدار دست اندرکاران برگزاری مسابقات ملی 
مناظره دانشجویی که پنجمین دوره آن آذرماه به همت سازمان 
دانشجویان جهاددانشگاهی برگزار شد، انجام این قبیل برنامه ها 
را عاملی برای پویایی فضای جامعه برشمرد و بر لزوم پررنگ تر 

شدن مفاهیم محیط زیستی در این مسابقات تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، وی با اشاره 
به کثرت  فرهنگی، مذهبی، قومی، اجتماعی جامعه ایرانی، اظهار کرد: این 
تنوع و تکثر سال های سال عامل پویایی و بالندگی جامعه ایرانی بوده و از 
این رو می توان مدعی شد که مناظره و گفت و گو از جمله مباحث نهادینه 

شده در جامعه ایرانی است.
معاون رییس جمهور ضمن تقدیر از حرکت جامعه دانشگاهی و دانشجویی 
کشور برای برگزاری مسابقه های ملی مناظره دانشجویی با هدف تبدیل 
مونولوگ به دیالوگ و رواج فرهنگ گفت وگــو و مناظره با رعایت اصول 
اخالقی در جامعه، خاطرنشان کرد: اگرچه جمع بندی یا نتیجه مناظره 
دستیابی به فهم مشترک نیســت ولی بی شک این جمع بندی، پذیرش 

اختالف نظرها و احترام به نظرها و عقاید مختلف است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیســت ضمن تاکید بر ضرورت آموزش 
اصول درســت و مهارت مناظره، تصریح کرد: مناظره های دانشــجویی 
حتی می تواند با کنار هم قرار دادن و دعوت از طیف های مختلف سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی، بسیاری از عرصه ها و موضوع های چالشی جامعه را 
پوشش دهد تا از طریق گفت و گوی سازنده و اخالقی بتوان به راهکارهایی 

برای حل آن ها دست یافت.
وی با یادآوری این موضوع که آینده، اســتقالل، هویت و سربلندی ایران 
و انقالب دغدغه مشــترک همه گروه های جامعه است، خاطرنشان کرد: 
جریان دانشجویی ضمن احترام به تضارب آراء و دیدگاه ها و اختالف های 
فکری و فرهنگی، باید تالش کنــد تا از طریق دغدغه هــا و آرمان های 
مشترک، شکاف در جامعه را کاهش دهد و به ایجاد وحدت و انسجام ملی 

کمک کند. 
ابتکار پیشنهاد داد: با توجه به فرصت ها و ظرفیت های موجود در سطح 

دانشگاه های کشور همزمان با 13 آبان  )روز دانش آموز و سالروز تسخیر 
النه جاسوسی( و 16 آذر )روز دانشجو(، مخاطب کثیر برنامه های تدارک 
دیده شده برای این مناســبت ها، همچنین فضای دانشگاه ها طی این 
ایام خاص که بی شــباهت به فضای مناظره ای واقعی نیســت، بخشی 
از هدف گذاری برای مســابقه های ملی مناظره دانشــجویی با توجه به 

برنامه های این دو مناسبت مهم صورت پذیرد.
معاون رییس جمهور ضمن اســتقبال از طرح پیشــنهاد اضافه شــدن 
موضوع ها و چالش های حوزه محیط زیست به عناوین مسابقه های ملی 
مناظره دانشجویی، گفت: محیط زیست در سطوح مختلف و در ابعاد ملی 
و بین المللی همچون تغییر اقلیم، اهداف جهانی توسعه پایدار و گرد و غبار 

می تواند موضوع مناظره های دانشجویی باشد.
در ادامه دکتر سید سعید هاشــمی، معاون آموزشی جهاددانشگاهی با 
ارایه گزارشی از روند شکل گیری مسابقه های ملی مناظره دانشجویی از 
سال 1390، گفت: غالب مسایل مطروحه در این مناظره ها، مسایل روز و 
دغدغه های دانشجویان است که با نگاه آموزشی و فرهنگی و با هدف رشد 

خالقیت، نقادی، مسوولیت پذیری بیان می شود. 
دکتر هاشمی ضمن بیان شــرحی مختصر از پنج دوره مسابقه های ملی 
مناظره دانشــجویی، اظهار کرد: ادامه و تقویت این رونــد نیازمند نگاه 

حمایتی مسووالن است.
در ادامــه، مهدی کاظمــی خالــدی، رییس ســازمان دانشــجویان 
جهاددانشــگاهی با بیان اینکه مســابقه های ملی مناظره دانشــجویی 
پیرو بیانات مقام معظم رهبری برای ترویج کرســی های آزاد اندیشــی 
در دانشگاه  ها شــکل گرفت، گفت: اهمیت این مســابقه ها به آموزش و 

فرهنگ سازی برای گفت و گوی بدون تنش، اخالقی و علمی است.
کاظمی با اشاره به قدمت و تنوع بسیار زیاد مسابقه های مناظره دانشجویی 
در سطح جهان، اظهار کرد: این مناظره ها فرصتی برای آموزش و یادگیری 

است.
گفتنی است، در حاشیه این نشست تندیس گردهمایی انجمن های حامی 
محیط زیست در لرستان به همراه  لوح تقدیری از سوی نماینده باشگاه 
دانشجویان حامی محیط زیست به معاون رییس جمهور و رییس سازمان 

حفاظت محیط زیست اهدا شد.

تأکید دکتر ابتکار بر لزوم پررنگ تر شدن مفاهیم محیط زیستی 
در مسابقات ملی مناظره دانشجویی
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به همت حوزه معاونت فرهنگی 
جهاددانشگاهی واحد صنعتی 
اصفهان در راســتای بررسی 
عمیــق  مســایل فرهنگی 
سلسله جلســات »گفتمان 
فرهنگ دانشــگاهی« ویژه 
اساتید، دانشجویان، مدیران و 
پژوهشگران فرهنگی دانشگاه 

صنعتی اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد صنعتی اصفهان، سلسله 
نشست های گفتمان فرهنگ دانشگاهی در شش روز به همت گروه نیازسنجی 
و مطالعات فرهنگی معاونت فرهنگی واحد، ویژه اساتید، دانشجویان، مدیران و 

پژوهشگران فرهنگی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.
روز اول، نشست »فرهنگ دانشگاهی و روابط انسانی« با حضور دکتر ثریا 
معمار عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان و بانوی 

نمونه استان در سال 1377 برگزار گردید.
روز دوم، کرسی مذاکره علمی- تخصصی »فرهنگ دانشگاهی و فرهنگ 
جهادی« با حضور دکتر محمدرضا حیدری دکترای اقتصاد از دانشگاه امام 
صادق )ع( و از اساتید دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه های مختلف استان و 
دارای سوابق مدیریتی و مشاوره ای و تالیفات متعدد و نیز دکتر محمد حسین 
خصم افکن دکترای مدیریت بازرگانی و مشاور شرکت و سازمان ها در حوزه 

منابع انسانی به عنوان اساتید و مذاکره کنندگان این برنامه برگزار شد.

روز سوم، کارگاه آموزشی »زمان در 
فرهنگ دانشگاهی« با حضور دکتر 
حمید دوازده امامی دکترای مدیریت 
و برنامه ریزی فرهنگی و عضو اتاق 
فکر شــورای فرهنــگ عمومی و 
مدرس دانشگاه های استان اصفهان 
و دارای تالیفــات و مقاالت متعدد 
و مولف کتاب » زمــان گرانبهاتر از 

طال« برگزار گردید.
در روز چهارم، نشست تخصصی » فرهنگ دانشگاهی و انقالب اسالمی« 
با حضور علیرضا احسان دوست کارشناس ارشد علوم سیاسی و مدرس 
دروس انقالب اسالمی و اندیشه های سیاسی امام )ره( و معاون فرهنگی 
اجتماعی سپاه صاحب الزمان )عج( و مسوول بسیج اساتید استان اصفهان 

برگزار شد.
روز پنجم نیز، کرسی مذاکره علمی- فرهنگی »فرهنگ دانشگاهی و الگوی 
پوشش )ابعاد و مولفه ها(« با حضور دکتر بهجت یزدخواستی از اعضای هیات 
علمی دانشگاه اصفهان، پژوهشگر نمونه و دارای کتب و مقاالت مختلف و 
مولف کتاب »فراسوی حجابن« و فارغ التحصیل دکترای جامعه شناسی 
از لومیرای فرانسه تولوز و اســتاد نصری مولف کتب متعدد از جمله »عطر 

فرشته«، پژوهشگر و مدرس دانشگاه برگزار گردید.
و در نهایت روز ششم، نشست تخصصی»بررسی وضعیت دانشجو و ارتباطات 
مجازی )فرصت ها و تهدیدها(« با حضور دکتر تقی پور، دکترای علوم ارتباطات 

و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان برگزار شد.   

سلسله نشست های »گفتمان فرهنگ دانشگاهی« برگزار گردید
توسطجهاددانشگاهیواحدصنعتیاصفهان؛

مدیر روابط عمومی ســپاه اســتان البرز با حضــور در دفتر 
خبرگزاری های ایسنا و ایکنا از همکاری خوب این خبرگزاری ها با 

سپاه استان تقدیر کرد. 

به گزارش روابط عمومی استان البرز، مدیر روابط عمومی سپاه امام حسن 
مجتبی)ع( استان در این بازدید بر نقش موثر رســانه ها در انتقال اخبار 
امیدبخش تاکید و اظهار کرد: خوشبختانه نظام جمهوری اسالمی ایران 
بر پایه استقالل و آزادی پایه گذاری شده و برای همین است که رسانه ها از 
آزادی موجود نهایت استفاده را کرده و به راحتی عملکرد مسووالن نظام 

را نقد و بررسی می کنند.
سرگرد مجتبی عبدالملکی با تاکید بر ترویج اصول و ارزش های اخالقی 
از سوی مطبوعات و رسانه ها، افزود: رســانه ها باید از ادبیات امیدبخش، 
وحدت آفرین و نشاط آور استفاده کنند و از هرگونه نشر اکاذیب بپرهیزند.

این مسوول بیان کرد: پرهیز از ســیاه نمایی در مورد دستاوردهای نظام 
و خدمات دولت و یا بزرگنمایی مشکالت و تخریب موفقیت های نظام و 

دولتمردان در عرصه های بین المللی و داخلی از دیگر دغدغه ها و مطالباتی 
است که انتظار می رود اصحاب رسانه و خبر به آن توجه کنند.

در این دیدار احمدرضا فیروزی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان البرز 
نیز به گزارشی از تاریخچه خبرگزاری های ایسنا و ایکنای البرز پرداخت.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی اســتان البرز تصریح کرد: ایسنا و ایکنا 
آمادگی کامل دارند در راستای رفع مشکالت و آسیب های موجود و ایجاد 
روحیه امید به زندگی و ارتقای استان البرز با مسووالن و شهروندان تعامل 

داشته باشند.
فیروزی ضمن تقدیر از حضور هیأتی از سپاه استان البرز در ایسنا و ایکنا، 
اظهار کرد: جهاددانشگاهی و سپاه هر دو برآمده از انقالب اسالمی هستند 
و تعامل و همکاری آن ها می تواند منشأ خیر و زمینه ساز ارتقای فعالیت ها 

و برنامه ها شود.
گفتنی اســت، در پایان این بازدید، دو تفاهم نامه بین ســپاه امام حسن 
مجتبی)ع( استان البرز با خبرگزاری ایسنا و ایکنای البرز در قالب استفاده 
بهینه از ظرفیت طرفین در اطالع رسانی اخبار برنامه های گوناگون امضا شد..

انعقاد دو تفاهم نامه همکاری بین سپاه 
و خبرگزاری های ایسنا و ایکنای البرز
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در سومین نشست منطقه ای شعب استانی ایسپا که 7 دی ماه 
در جهاددانشــگاهی واحد اصفهان برگزار شد، بر ایجاد بانک 

اطالعاتی مرکز افکارسنجی در واحدها تأکید گردید.

 رییس جهاددانشگاهی واحد اصفهان بیان کرد:
ضرورت تبدیل ایسپا به مرکز خدمات رسانی 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان محمود مراثی 
رییس جهاددانشگاهی واحد اصفهان اظهار کرد: 200 پرسشگر در مرکز 
افکارسنجی واحد اصفهان مشغول به فعالیت و در سطح استان پراکنده 
هستند؛ مرکز افکارسنجی باید به یک مرکز خدمات رسانی متناسب با 

انتظارات این پرسشگران تبدیل شود. 
وی هدف این گردهمایی را رفع انتظارات واحدهای شعب استانی دانست 
و افزود: انتظار می رود ایسپای مرکز به لحاظ مادی به شعب استانی یاری 
رساند، زیرا الزم است اقداماتی در ســطح ملی انجام شود تا گوشه ای از 

نیازهای کشور را  از طریق نظرسنجی برآورده کنیم. 

 معاون اجرایی مرکز افکارسنجی: 
افزایش دانش و مهارت هاي تخصصي در شعب 

استاني ایسپا از برنامه هاي اصلي و مهم است

معاون اجرایی مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی گفت: افزايش دانش 
و مهارت هاي تخصصي در شعب استاني ايســپا از برنامه هاي اصلي و 

مهم است.
فاطمه فالح در این مراسم یادآور شد: ایسپا نباید با کمک به افزایش تعداد 
طرح ها به ارتقای جایگاه خود بپردازد، بلکه باید با افزایش اعتبار و كيفيت 

اطالعات در نظارت طرح ها جایگاه خود را حفظ کند.

وی همچنین اظهار کرد: ایسپای اصفهان از جمله قوی ترین شعب استانی 
است که همواره در رتبه های برتر قرار گرفته و چندين بار واحد اصفهان 

موفق به کسب رتبه شعبه برتر شده است. 
وی با بیان اینکه نظارت و كنترل مراحل مختلف نظرسنجي ایسپا بسیار 
مهم است، افزود: محورهای این نشســت هم اندیشی پیرامون ارتقای 
کیفی شعب استانی ایسپا، نظرسنجی سبز و برگزاری کارگاه آموزشی 

تخصصی است. 
فالح با اشــاره به در پیش بودن دوره جدید انتخابات ریاست جمهوری 
و شوراها ادامه داد: ایسپا در طول 15 سال فعالیت خود توانست در سه 
دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهار دوره انتخابات مجلس به خوبی 

ایفای نقش کند. 
در ادامه محمدرضا دهقانی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی یزد اظهار 
کرد: ایسپا یکی از با ارزش ترین مجموعه های جهاددانشگاهی می باشد 

که برای نظرسنجی های کشور نیز مفید است. 
وی افزود: باید تمامی ایسپاهای شعب استانی با هم در ارتباط باشند و 

تجارب خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. 
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد یزد گفت: باید مهارت ها را در ایسپا 
افزایش داد و این مهارت ها تنها مربوط به پرسشگران نیست بلکه باید 

مهارت مدیران اجرایی نیز افزایش یابد. 
دهقانی با بیان اینکه تمامی واحدهای جهاددانشگاهی دغدغه مالی دارند، 
اضافه کرد: 93 پرسشگر در استان یزد وجود دارند در صورتی که بخواهیم 
برای هر پرسشگر جدید هزینه ای جهت آموزش داشته باشیم، درآمدی 

برای حق الزحمه آنها باقی نمی ماند. 
همچنین بهروز اسالمی عضو مرکز افکارسنجی استان یزد، گفت: یکی 
از اقدامات انگیزشی که جهاددانشگاهی می تواند جهت تشویق و ترغیب 
پرسشگران انجام دهد، برگزاری سفرهای تفریحی و زیارتی است، با وجود 
محدودیت های بودجه ای می توان برای پرسشگران حرفه ای سفرهای 

لزوم ایجاد بانک اطالعاتی ایسپا در واحدها
درسومیننشستمنطقهایشعباستانیمرکزافکارسنجیدانشجویانایرانمطرحشد؛
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زیارتی داشته باشیم. 
این عضو مرکز افکارسنجی استان یزد تاکید کرد: نقش ایسپا باید بیش از 

یک مرکز جمع آوری اطالعات باشد.
در ادامه روح اهلل پورمحمدی معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی واحد 
کهگیلویه و بویر احمد با بیان اینکه ایســپای مرکــز باید راهکارهایی 
درخصوص افزایش طرح های استانی داشته باشد، اظهار کرد: پرسشگران 
با سابقه از رفتن به مکان های صعب العبور برای انجام طرح ها خودداری 
می کنند. این در حالی است که می توان با ایجاد انگیزه و رفع مشکالت 

مالی از آنها استفاده کرد. 
وی افزود: برای نمونه برخی طرح ها در روستاها در نظر گرفته می شود و 
افراد پرسشگر این طرح ها را قبول نمی کنند چرا که به صرفه نیست و این 

مشکل به ویژه برای پرسشگران خانم بیشتر مطرح است.
در ادامه ســیروس رضایی معــاون فرهنگی جهاددانشــگاهی واحد 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه از افکارسنجی مرکز انتظار می رود 
ارتباط خود را با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی بیشتر کند تا به تبع 
آن همکاری شعب استانی نیز بیشتر شود، گفت: حق الزحمه پرسشگران 
بسیار کم است به گونه ای که پرسشگران جذب شده بسیار زود از مرکز 

جدا می شوند و ارتباط مداومی ندارند. 
همچنین محسن سعیدی، مدیر اجرایی جهاد دانشگاهی واحد مرکزی 
اظهار کرد: ایجاد بانک منسجم اطالعات جهت ارتقاء و توانمندی همکاران 
بخش افکارسنجی الزم است، همچنین مشکالت سخت افزاری در تمامی 

واحدهای ایسپا در مناطق وجود دارد برای نمونه در واحد ایسپای مرکزی 
با کمبود امکانات روبرو هستیم. 

همچین محمد رستمی، مدیر اجرایی جهاددانشگاهی واحد قم با بیان 
اینکه پیشنهاد می شود بانک جامعی از پروپوزال ها ایجاد شود، اظهار کرد: 
در این خصوص تمامی واحدها از این بانک استفاده می کنند و می توانند 

از تجارب یکدیگر بهره مند شوند.
نرگس یگدانه، مدیر اجرایی ایسپای واحد اصفهان نیز در همین نشست 
اظهار کرد: اصفهان تنها شهری است که در آن دو جهاددانشگاهی با دو 

واحد ایسپا وجود دارد.
وی گفت: علیرغم کمبود امکانات و بودجه اما با حداقل ها توانســته ایم 

رضایتمندی مسئوالن را فراهم کنیم.
در پایان ، داریوش اســماعیلی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد 
اصفهان با اشاره به اینکه گردهمایی  منطقه ای ایسپا باید مستمر باشد و 
جلسات متعددی جهت هم افزایی و هماهنگی بین مجموعه های شعب 
استانی برگزار شود، اظهار کرد: ایســپا نهاد ماندگاری است که تاکنون 
خدمات متنوعی انجام داده است و تمامی شعب استانی ایسپا از پتانسیل 

بسیاری برخوردار هستند. 
اســماعیلی گفت: با توجه به ویژگی بی طرفی جهاد دانشگاهی، ایسپا 
بسیار سریع توانست اعتماد مسؤوالن را به خود جلب کند و با این اعتماد 
پروژه های متعددی را در کشور انجام داد. حتی در آینده می توان به ایجاد 

یک واحد بین المللی در ایسپا فکر کرد. 

نهمين جلسه شوراي مركزي 
مركز گردشــگري علمي- 
فرهنگي دانشجويان ايران 
با حضور دكتر سعيد پورعلي 
معاون فرهنگي، دکتر سعید 
هاشــمی معاون آموزشی و 
دکتر هاشــمی راد رییس 
واحد البرز  جهاددانشگاهي 

27دي ماه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان 
ایران، در این نشست دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی 
و نایب ریيس شورا ضمن اشــاره به ضرورت تدوين و تصويب چشم انداز، 
اهداف و برنامه هاي ششم ســازمان ها و مراكز تخصصي حوزه فرهنگي، 
خواستار طرح و بررســي »نتايج ارزيابي برنامه پنجم مركز گردشگري 

علمي - فرهنگي دانشجويان ايران« در جلسه بعدي شورا شد.
وی ضمن ارایه پيشنهادهای كلي در خصوص نحوه تركيب اعضاي جديد 
شــوراي مركزی، به ضرورت تصويب برنامه هاي مركز گردشگري علمي- 
فرهنگي دانشجويان ايران در شوراي اين مركز براي اخذ اعتبارات فرهنگی 

تأكيد كرد.
ســپس رحيم يعقوب زاده ریيس مركز گردشــگری علمي - فرهنگي 

دانشــجويان ايران و دبير شورا، 
با يــادآوري مجــدد موضوع » 
شورای هماهنگی فعالیت های 
گردشگری جهاددانشگاهی«، 
برنامه هــاي شــش ماهه دوم 
سال 1395 را تشــريح كرده و 
توضيحاتي را در خصوص ابعاد 
و عرصــه همكاري ايــن مركز 
با ســازمان ها و متوليان حوزه 

گردشگري ارایه داد.
دکتر سیدسعید هاشمی و دكتر سيدعلي اكبر هاشمي راد از اعضاي ديگر 
اين شورا با اشاره به لزوم ایجاد وحدت رويه و هم افزايي و هماهنگي واحدهاي 
مرتبط با حوزه گردشگري در جهاددانشگاهي در ابعاد پژوهشي، آموزشي و 
ترويجي،  پيشنهادهایی را جهت عمق بخشي و گسترش بيشتر طرح ملي 

ايران مرز پرگهر و انتشار كتب كاربردي و جذاب گردشگري مطرح كردند.
در ادامه مقرر گرديد تا براي برگزاري »همایش ملی بررســی مزیت های 
گردشگري سواحل مکران« از مشــاركت و توان جهاددانشگاهي واحد 

سيستان و بلوچستان بهره گرفته شود.
اعضاي حاضــر در پایان نظر خــود را درخصوص برنامه هاي نيم ســال 
دوم)1395( مركز گردشــگري علمي - فرهنگي دانشجويان ايران بيان 

كرده و اين برنامه  ها پس از اعمال تغييرات جزیی به تصويب اعضا رسيد.

نهمین نشست شورای مرکزی 
مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران برگزار شد
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همزمان با هفتــه پژوهش، ســازمان فعالیت هــای قرآنی 
دانشگاهیان چهار تفاهم نامه را با دانشگاه های علوم پزشکی 

و سازمان زیبا سازی شهرداری تهران منعقد کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور، 
با حضور مدیران مرکز قرآن، حدیث و طب دانشــگاه بقیه اهلل)عج(، در 
سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور تفاهم نامه  همکاری جهت 
انجام پژوهش های میان رشته ای قرآن و سالمت بین حمید صابر فرزام 
رییس این ســازمان و مهدی  مصری رییس مرکز قرآن، حدیث و طب 

دانشگاه به امضا رسید.
در مراســم امضای این تفاهم نامه فرزام بر عزم جدی جهاددانشگاهی 
و مدیران آن برای ورود و حمایت از پژوهش های میان رشــته ای قرآن 

تأکید کرد.
مصری نیز با اشاره به خدمات جهاددانشــگاهی در عرصه های علمی و 
فرهنگی گفت: اینکه جهاد وارد مقوله ســالمت قرآن محور شده جای 
خوشحالی است، چرا که این مجموعه همواره پیشتاز مباحث مختلف 
علمی، فرهنگی و دینی در جامعه است و با توجه به عدم تعلقات سیاسی 
امید می رود که مسیر توســعه مباحث میان رشته ای قرآنی را به خوبی 

طی کند.
پس از این نشست سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان میزبان عیسی 
علیزاده رییس سازمان زیبا سازی شهرداری تهران بود تا توافقی دیگر را با 
همتای خود در سازمان فعالیت های قرآنی جهت ورود سازمان زیبا سازی 

به عرصه پژوهش های میان رشته ای قرآن و سالمت امضا کند.
در مراســم امضای این تفاهم نامه نیز حمید صابر فرزام ضمن اشاره به 
ظرفیت های مشترک همکاری دو نهاد عنوان کرد: گروه قرآن و سالمت 
سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان در حوزه های قرآن و تربیت، قرآن 
و مسایل اجتماعی و قرآن سبک زندگی و فضاسازی های مناسب می تواند 
به کمک سازمان زیباسازی شــهرداری آمده، پژوهش ها  یی را داشته و 

راهکارهایی برای مشکالت شهری ارایه دهند.
علیزاده نیز با بیان اینکه در رشته هایی که در مراکز سازمان فعالیت های 
قرآنی فعال هســتند، اهداف مشــترکی داریم که با تعریف پروژه های 
متشرک می توان آن را به سرانجام رســاند، عنوان کرد: به طور مثال در 
رابطه با سالمت روان شهروندان یا مباحثی مانند سبک زندگی می توان 

همکاری های مطالعاتی و پژوهشی مشترکی انجام داد.
همچنین جلیل کوهپایه زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی ساوه با حضور 
در ســازمان فعالیت های قرآنی و خبرگزاری ایکنا تفاهم نامه همکاری 
جهت انجام پروژه های مشترک قرآن پژوهی و طب را با این سازمان به 

امضا رساند.
در این نشست فرزام با اشاره به فعالیت گروه های مختلف میان رشته ای 
قرآن در سازمان فعالیت های قرآنی گفت: از جمله گروه هایی که در این 
حوزه کار خود را با جدیت پی می گیرند گروه قرآن و سالمت است که طی 
دو سال گذشته برای ورود به این عرصه فعالیت های مطالعاتی مختلفی 
را انجام داده است، امیداوریم با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی این 

پژوهش ها وارد مرحله جدیدی شوند.
کوهپایه زاده نیز اظهار کرد: ما می توانیم از کمک های سازمان فعالیت های 
قرآنی برای انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی، علمی و فرهنگی استفاده 
کرده و حتی می توانیم دفتری را در دانشگاه با لوگوی این سازمان راه اندازی 
کرده و کار را از آن جا آغاز کرد. در این دانشــکده ما مؤلفه های اجتماعی 
سالمت را به ویژه در حوزه پژوهشــی فعال کرده، لذا می توان با همکاری 
سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان پژوهش های میان رشته ای را در 

این حوزه راه اندازی کرده و مدیریت کرد.
در این هفته حجت االســالم والمسلمین نیکزاد عیســی زاده رییس 
نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشــگاه علوم پزشکی تهران و 
مهدی ناطق پور رییس مرکز طب و حدیث این دانشــگاه در ســازمان 
فعالیت های قرآنی حضور پیدا کرده و ضمن بازدید از قسمت های مختلف 
این سازمان از جمله خبرگزاری ایکنا تفاهم نامه همکاری جهت انجام 

پژوهش های میان رشته ای و طب امضا کردند. 
در این نشست فرزام مدیر عامل سازمان فعالیت  های قرآنی دانشگاهیان 
کشــور با تأکید بر اقدامــات مختلف ســازمان فعالیت  هــای قرآنی 
جهاددانشگاهی در حوزه پژوهش های میان رشته ای عنوان کرد: جهاد 
دانشگاهی تا کنون دو دوره همایش ملی قرآن و سالمت را برگزار کرده و 

امیدواریم به زودی شاهد اولین همایش بین المللی آن نیز باشیم.
درادامه عیسی زاده با اشاره به لزوم رفع خالء های قرآنی در حوزه سالمت 
عنوان کرد: با توجــه به این همکاری و تفاهم نامه ای که امروز امضا شــد 
می توانیم نشست های علمی را با محوریت پایان نامه های دکتری درحال 

دفاع داشته باشیم.  

انعقاد تفاهم نامه های همکاری سازمان فعالیت های قرآنی 
دانشگاهیان با دانشگاه های علوم پزشکی و شهرداری تهران
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از ســوی ســازمان انتشارات 
جهاددانشگاهی مهلت شرکت در 
طرح ملی مطالعاتی »سفر شهادت« 
ویژه دانشجویان سراسر کشور تا 

پایان اسفندماه تمدید شد.

به گــزارش روابط عمومی ســازمان 
انتشــارات جهاددانشــگاهی، طرح 
ملی مطالعاتی »ســفر شهادت« ویژه 

دانشجویان سراسر کشور به همت ســازمان انتشارات جهاددانشگاهی و 
با همکاری مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برگزار می شود.

دانشجویان عالقه مند به شــرکت در این طرح پس از مطالعه کتاب، باید 
دیدگاه های خود را درباره قیام امام حســین)ع( و با محوریت کتاب سفر 
شــهادت حداکثر در یادداشــتی 1500 کلمه ای در قالب فرم بارگذاری 
شده در سایت سازمان انتشــارات جهاددانشگاهی به پست الکترونیکی 

ketabkhani@isba.ir ارسال نمایند.

دانشجویان برگزیده پس از داوری و بررســی یادداشت های ارسال شده 
توسط دبیرخانه طرح، طی مراسمی با اهدای جوایزی نفیس مورد تقدیر 

قرار می گیرند و آثار برگزیده نیز در 
قالب کتابچه ای به چاپ خواهد رسید.
توصیه می شــود دانشجویان نسخه 
الکترونیــک این کتــاب را از طریق 
ســایتfidibo.com )با 50 درصد 
تخفیف(خریداری کنند، ضمن اینکه 
نسخه فیزیکی کتاب نیز در فروشگاه 
سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، 
فروشگاه های شهر کتاب و موسسه 

امام موسی صدر )با 20 درصد تخفیف( ارایه می شود.
گفتنی است، جوایز 5 نفر اول 20 میلیون ریال، 5 نفر دوم10 میلیون ریال 

و 5 نفر سوم5 میلیون ریال پیش بینی شده است.
در اجرای این طرح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، معاونت فرهنگی 
جهاددانشگاهی و موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر با سازمان 

انتشارات جهاددانشگاهی همکاری می کنند.
گفتنی است، دانشجویان می بایست فرم ثبت نام در این طرح را از سایت 
سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به آدرس www.isba.ir  دریافت نمایند.

تمدید مهلت شرکت در طرح ملی مطالعاتی »سفر شهادت« تا پایان اسفند 

فرهنگــی  معاونــت  سرپرســت 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: 
اولین جشــنواره منطقه ای »شعر ابن 
حســام« در دو بخش اصلی و جنبی در 

اریبهشت 96 برگزار می شود.

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی 
خراسان جنوبی، حمید مرادی اظهار کرد: این 
جشنواره به همت معاونت فرهنگی واحد استان 
و با همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی 
و دانشگاه های بیرجند، علوم پزشکی، صنعتی 

بیرجند و همچنین واحدهای سیستان بلوچســتان، خراسان رضوی و 
شمالی و سمنان برگزار خواهد شد.

سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان با اشاره به اینکه این 
جشنواره در دو بخش اصلی و جنبی برگزار می شود، افزود: در بخش اصلی 
جشنواره، شعر آیینی و شعر آزاد دانشجویان و دانشگاهیان می توانند با هر 
موضوعی در این بخش شرکت کرده و در بخش جنبی شاعران می توانند 

با موضوع محیط زیست اثر ارسال کنند.
مرادی اهداف این جشنواره را شناسایی و کشف استعدادهای ادبی شاعران 
دانست و عنوان کرد: جهاددانشگاهی می تواند بستری را برای شکوفایی 

این استعدادها فراهم سازد.
وی ادامه داد: عالوه بر شناســایی اســتعدادها، ایجاد فضای مناســب 

برای تعامل و ارتقای ســطح اشعار شاعران 
دانشــگاهی، ایجاد دوســتی و مودت بین 
شاعران اســتان ها از مهم ترین اهداف این 

جشنواره است.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی 
استان قالب اشعار را آزاد )کالسیک، نیمایی 
و سپید( عنوان کرد و افزود: شرکت کنندگان 

در تعداد ارسال آثار محدودیتی ندارند.
وی نحوه ارســال آثــار را در قالب PDF به 
farhangi. آدرس پســت الکترونیکــی

birjand@chmail.ir اعالم کرد.

مرادی تاکید کرد: فرصت ارسال آثار تا پایان اسفند ماه جاری خواهد بود 
و جشنواره در اردیبهشت ماه 96 برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه از نفرات برتر این جشنواره تقدیر می شود، یادآور شد: 
شرکت کنندگان در این جشــنواره در قالب تور یک روزه از آرامگاه ابن 

حسام در شهرستان خوسف نیز بازدید می کند.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان معرفی کوتاهی از ابن 
حسام ارایه داد و گفت: ابن حسام شاعر قرن نهم هجری است که در قالب 

قصیده، ترجیح بند، مسمط و ترکیب بند شعر سروده است.
گفتنی است، ابن حسام را فردوسی ثانی گفته اند. آرامگاه این شاعر شیعی 
در بلندای تپه ای در شهر خوسف در 35 کیلومتری بیرجند قرار گرفته 

است. 

اولین جشنواره منطقه ای "شعر ابن حسام" 
در خراسان جنوبی برگزار می شود
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مراســم عصر شعر شهدای 
مدافع حرم 8 دی ماه به همت 
جهاددانشــگاهی همدان و 
با همکاری دانشــگاه جامع 
علمــی کاربردی اســتان، 
مؤسســه آموزش عالی و 
سازمان بسیج دانشجویی 
جهاددانشــگاهی همدان 

برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشگاهی واحد همدان، مراسم عصر شعر شهدای مدافع حرم 8 دی 
ماه در سالن اجتماعات زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی این واحد برگزار شد. 
رییس جهاددانشگاهی واحد همدان در این مراسم گفت: حماسه 9 دی 
تجلی اراده و قدرت مردم ایران، درایت و بینش رهبر معظم انقالب در جهت 

کشیدن خط بطالن بر توطئه های استکبار جهانی بود.
اکبر اسدی اظهار کرد: بر همگان عیان است که از همان ابتدای شکل گیری 
انقالب اسالمی دشمنان نظام با توطئه های داخلی و سپس تحمیل 8 سال 
جنگ درصدد براندازی این حکومت الهی بودند چرا که نمی توانســتند 

آرمان های واالی امام و انقالب اسالمی را تحمل کنند.
وی اضافه کرد: پیروزی در جنگ تحمیلی مرهون رشادت ها و ایثارگری های 
ملت غیور ایران و رهبری های مدبرانه امام راحل)ره( بود و پس از جنگ نیز 
توطئه های دشمن پایانی نداشت و در چند سال گذشته شاهد انواع فشار ها 

و تحریم ها و پس از آن ایجاد جنگ نیابتی در کشور  های مسلمان بودیم.
اسدی عنوان کرد: باید پاسدار ارزش های واالی جمهوری اسالمی و خون 
شهدا باشیم، این نظام و انقالب به سادگی به دست ما نرسیده بنابراین جوانان 
و به ویژه دانشجویان برای استمرار و دوام آن باید تالش و کوشش خود را در 

عرصه علمی ارتقا دهند.
وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسالمی باید استمرار داشته باشد، گفت: 
دانشجویان که در آینده پست های اجرایی کشور را در دست خواهند گرفت، 

باید با مفاهیم و آرمان های شهدا و امام راحل)ره( آشنا شوند.

  شــــهدای مدافع حرم، 
تضمین کننده آرامش انسان ها
در ادامه مدیرکل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس اســتان 
همدان عنوان کرد: شهدای مدافع 
حرم، با رشــادت ها و دلیری های 
خود جنــگ را به زمین دشــمن 
کشــانده و امنیت و آرامش را در 

کشور حاکم می کنند.
ســردار مهدی ظفری با بیان این 
که روز 9 دی سالروز اتفاقی بزرگ 
و پدیده ای غیرقابل تصور برای همگان اســت، افزود: 9 دی از شعائر دینی 
ماست و کسی آن را سازماندهی نکرده بود و اگر مقام معظم رهبری به این 
روز اهمیت ویژه ای دادند به این جهت است که 9 دی، یک روز الهی و دینی 
است. این مقام مسوول عنوان کرد: شهدای مدافع حرم، تضمین کننده آرامش 
انسان ها هستند و اگر مقام معظم رهبری نگاه ویژه ای به این امر مهم دارند از 
این باب است که این شهدا، با رشادت ها و دلیری های خود جنگ را به زمین 

دشمن کشانده و امنیت و آرامش را در کشور حاکم می کنند.

   شاعر باسواد شعری ماندگار خواهد داشت
یک شاعر آیینی همدانی نیز عنوان کرد: شاعران باید سواد شعری خود را 
ارتقا دهند چرا که شاعر باسواد شعری ماندگار خواهد داشت و با ماهیت و 

چون وچرای اشعار آشنا خواهد شد.
میرهاشم میری افزود: شاعران اشعار انقالبی و حماسی باید بدانند زمانی که 
وارد حوزه ارزشمند شعر می شــوند اگر صرفا به شعر بسنده کنند شاید از 

سوی همگان مورد تشویق قرار گیرند اما اثر ماندگاری به جا نخواهد ماند.
وی ادامه داد: برای داشتن اشعاری ماندگار و جاویدان باید تالش کرد و فنون 
شعر و شاعری را آموخت به طوریکه در زمان های قبل از انقالب شاعری که 
شعر می سرود، مورد تمسخر قرار می گرفت و جامعه و محافل ادبی نیز او را به 
رسمیت نمی شناخت، اما پس از انقالب وضعیت بهبود یافت و شعر و شاعری 

و فنون این حوزه نیز مورد تشویق و تقدیر جامعه قرار گرفت.

معــاون مرکز رشــد و شــکوفایی فناوری ها و هنــر قرآنی 
جهاددانشگاهی با تأکید بر اینکه جشــنواره های قرآنی از یک 
بخش مهم با عنوان »محصوالت جدید قرآنی« غافل هستند، برای 

برگزاری این بخش در جشنوا ه های قرآنی اعالم آمادگی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فعالیت هایی قرآنی دانشگاهیان کشور، 
محمدصادق برادران، معاون مرکز رشد و شکوفایی فناوری ها و هنر قرآنی با 
اشاره به اینکه در کشور رویدادها، جشنواره ها و نمایشگاه های قرآنی متعددی 
برگزار می شود، عنوان کرد: وقتی وارد این مسابقات و جشنواره های قرآنی 
می شویم می بینیم که صرفا مسابقات قرآن بر روی مسایلی از قبیل حفظ، 
قرائت و در نهایت مفاهیم و در حالت بسیار پیشرفته در خصوص مقاله های 

مربوط به قرآن برگزار می شود.
وی ادامــه داد: عمده جشــنواره های قرآنی از یک بخش مهــم با عنوان 
»محصوالت جدید قرآنی« غافل هستند و جای خالی فناوری ها و محصوالت 

قرآنی در مسابقات و جشنواره های قرآنی کامال مشهود است.
برادران با تأکید بر اینکه مرکز رشد و شکوفایی فناوری ها و هنر قرآنی توانایی 
علمی و مدیریتی اجرای بخش »محصوالت جدید قرآنی« را در جشنواره ها 
و مسابقات قرآنی دارد، اظهار کرد: به عنوان مثال وقتی یک دانشگاه درصدد 
برگزاری مســابقه قرآن اســت ولی تجربه ای در برگزاری بخش مسابقه 
»جدیدترین محصوالت قرآنی« ندارد، ما می توانیم این بخش را از مرحله اول 
یعنی توجیه و تشریح موضوع، تبلیغات و معرفی این بخش تا مرحله داوری 

آثار و نیز حمایت از ایده ها و محصوالت قرآنی انجام دهیم. 

آمادگی مرکز رشد برای برگزاری مسابقات محصوالت جدید قرآنی

عصر شعر "شهدای مدافع حرم و دفاع مقدس"  در همدان برگزار شد
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دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی رودسر در مرکز علمی 
کاربردی این شهرستان افتتاح می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی گیالن، معصومه نیک کار رییس 
سازمان دانشجویان این واحد از افتتاح دفتر سازمان دانشجویان در مرکز 

علمی کاربردی جهاددانشگاهی رودسر خبر داد.
وی با اشاره به گسترش فعالیت های سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی 
گیالن، افزود: این ســازمان به  منظور ســازماندهی مطلوب و توسعه 
مشارکت دانشــجویان دانشگاه ها و موسســات آموزش عالی گیالن 
در زمینه های اجتماعی، سیاســی، علمی، صنفی و فــوق برنامه در 
راستای تقویت ارزش های اسالمی در جامعه به  خصوص نسل جوان و 

دانشجویان دانشگاه ها تاسیس شده است.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی گیالن با بیان اینکه سازمان دانشجویان 

جهاددانشگاهی وابسته به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی است، افزود: 
ایجاد زمینه برای کشف، شکوفایی و اعتالی استعدادهای اجتماعی، سیاسی، 
هنری، علمی و فرهنگی دانشجویان در تمامی دانشگاه ها و ارتقای همکاری 

و مشارکت آنان در زمینه های مذکور از جمله اهداف این سازمان است.
نیک کار تصریح کرد: همه دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز مختلف 
دانشگاهی می توانند با مراجعه به معاونت فرهنگی این واحد به عضویت 
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی گیالن درآیند و فعالیت های خود را 

نظام مند انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: از طریق سازمان دانشجویان، درصدد تشکیل کانون 
هایی با محوریت حمایت از محرومان، معرفی مشاهیر و مفاخر استان، کمک 
به آسیب های فرهنگی و اجتماعی موجود در منطقه و ایجاد کانون مذهبی 
و حمایت از محیط  زیست گیالن با محوریت فعالیت دانشجویی هستیم و 
قطعا تشکل های دانشجویی می توانند بازوان فعال و موثر این سازمان باشند.

دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی رودسر افتتاح می شود

برگزاری کارگاه "سبک زندگی 
خانواده و روابط خویشاوندی" 
در جهاددانشگاهی سیستان و 

بلوچستان
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، 
معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه 
سیستان و بلوچستان در کارگاه »سبک زندگی خانواده و روابط 
خویشاوندی« جهاددانشگاهی اســتان که 14 دی ماه برگزار 
شد، اظهار داشت: ادب، نخستین گام بعد از تکامل فکری انسان 
است که در روابط با افراد پیرامون و خویشاوندان در انسان ظهور 
می کند و رعایت ادب در حقیقت همان احترام گذاشتن به افراد 

و خویشاوندان است.
حجت االسالم و المسلمین علی دین پرور با بیان اینکه دید و 
بازدید اقوام و خویشاوندان و صله رحم مورد تاکید دین اسالم و 
اهل بیت)ع( قرار گرفته است، تصریح کرد: از طرفی اگر انسان 
این سنت حسنه را ترک کند مورد لعن و نفرین خداوند قرار 

می گیرد.
وی با بیان فرزندان در همه زمان ها و در محیط خانه و اجتماع 
مدافع منافع و حقوق پدر و مادر هستند، اظهار داشت: والدین 
هرگز نباید اختالف های خویشاوندی و کدورت های فامیلی را 
در پیش فرزندان بازگو کنند چرا که این امر سبب ایجاد ذهنیت 
منفی و سرد شدن رفتار فرزندان با اقوام و خویشان می شود و 
این امر به مرور زمان مسبب طرد آنان از اجتماع های فامیل و 

بستگان خواهد شد.

نشست
 "دانشجو و جهان مجازی" 

در البرز برگزار شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد البرز، نشست 
تخصصی »دانشــجو و جهان مجازی«  1 دی ماه از ســوی 
معاونت فرهنگی واحد استان با همکاری مرکز افکارسنجی 
دانشجویان ایران و گروه فناوری اطالعات مرکز علمی کاربردی 

جهاددانشگاهی کرج در محل این دانشگاه برگزار شد.
دکتر شــهرام آجرلو مدرس IT گفت: امروز ما با عصر دانش 
مواجهیم، در عصر دانش نظام اعتقادات و باورهای یک جامعه 
تغییر می کند و این تغییر در فضای مجازی با سرعت بیشتری 

رخ می دهد.
وی افزود: حال سوال اینجاست که تغییر پارادایم در فضای که 
هم اکنون شکل گرفته است، به سود دانشجو است یا خیر، به 

تعبیر دیگر این تحول یک فرصت است یا تهدید؟
آجرلو با بیان اینکه صحبت در مورد ارتباط فضای مجازی و 
جامعه دانشگاهی گستردگی زیادی دارد، گفت: در هر حال 
فضای مجازی زندگی بســیاری از ما را تحت تاثیر قرار داده 
اســت؛ زیرا برای ورود به آن داشــتن یک گوشی هوشمند 

کافی است.
وی افزود: اعتیاد مجازی، بحران هویت، تغییر ســبک های 
زندگی، انحرافات اخالقی، شــکاف بین نسلی، شکل گیری 
و ترویج ســریع شــایعات و تبلیغات ساختارشــکنانه نیز از 

تهدیدهای این فضاست.

اخبار کوتاه
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به همت جهاد دانشگاهی واحد استان البرز؛ 
رشته نشست های تخصصی 
انگاره های فرهنگی اقتصاد 

مقاومتی برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان البرز، 
رییس این واحد از برگزاری رشــته نشست های تخصصی 
انگاره های فرهنگی اقتصاد مقاومتی در استان البرز خبر داد.

دکتر سید علی اکبر هاشمی راد با اعالم این خبر گفت: برای 
هر نوع تحول اساسی و دگرگونی بنیادین در جامعه باید به 
فرهنگ بر مبنای صحیح دست  یافت؛ چراکه سبک زندگی 
آحاد جامعه مستقیما از فرهنگ نشــأت گرفته که تأثیری 

آشکار بر اقتصاد دارد.
 وی افزود: برای نهادینه کردن فرهنگ اقتصاد مقاومتی در 
جامعه، نیازمند شناخت و تبیین انگاره های فرهنگی متناسب 

با شاخص های اقتصاد مقاومتی هستیم. 
دکتر هاشــمی راد خاطرنشــان کرد: در این نشست های 
تخصصی که بــا همکاری گــروه نیازســنجی و مطالعات 
فرهنگی جهاددانشگاهی البرز برگزار می شود، انگاره های 
فرهنگی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با حضور صاحب نظران 
و محققان دانشگاهی مطرح و بررسی می شود و راهکارهای 
مقتضی برای دستیابی به اهداف مد نظر شناسایی و تبیین 

خواهد شد.

برگزاری نشست  "چشم انداز 
صنعت گردشگری خراسان 

جنوبی" توسط جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی، 
نشست  تخصصی چشم انداز صنعت گردشگری استان، 26 
دی ماه به همت معاونت فرهنگی واحد و مرکز گردشــگری 
دانشجویان ایران در جهاددانشگاهی خراسان جنوبی برگزار 

شد.
مرتضی عربی معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراســان جنوبی در این نشست 
اظهارکرد: بحث گردشــگری و سیمای شــهری موضوعات 
مهم و فرابخشی می باشد که با تجربیات موفقی در کشورها و 

استان های مختلف انجام شده است.
وی به خروج روستاییان از روستا و کاهش سطح منابع آبی در 
استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر صنعت و کشاورزی 
در استان جوابگو نبوده و بخش گردشگری و صنایع وابسته 

می تواند به رونق استان کمک زیادی بکند.
در ادامــه همایون شــاکری، مدیر عامل ســازمان رفاهی و 
تفریحی شهرداری بیرجند، نیز گفت: بحث تعریض ورودی 
شهر بیرجند از خوسف و میدان فرودگاه، و زاهدان در دستور 
کار است اما با توجه به اجرای پروژه های راه شهرسازی بعد از 

تکمیل این پروژه این امر انجام می شود.

مقاالت برتر همایش مطالعات میان رشته ای قرآن 
در ژورنال بین المللی مطالعات قرآنی برهان منتشر می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان 
کشور، تفاهم نامه ای میان سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان 
و نشریه مطالعات قرآنی برهان توســط حمید صابرفرزام رییس 
سازمان و محمدرضا آرام سردبیر نشریه برهان و عضو هیأت علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی مبنی بر انتشار مقاالت برتر همایش بین المللی 
مطالعات میان رشته ای قرآن کریم در ژورنال بین المللی مطالعات 
قرآنی برهان، شنبه 25 دی ماه در محل سازمان فعالیت های قرآنی 

دانشگاهیان امضاء شد.
صابرفــرزام در این مراســم در مورد فعالیت های پژوهشــی 
سازمان فعالیت های قرآنی دانشــگاهیان بیان کرد: مدت ها 
اســت که بحث مطالعات میان رشــته ای را مورد بررسی قرار 
داده  و  پژوهشکده مطالعات قرآنی را راه اندازی کرده ایم. زیرا 

بحث ارتباط قرآن با رشته های دانشــگاهی تا حدودی مورد 
غفلت قرار گرفته اســت و ما از حدود دو سال پیش بر مبحث 
روش شناسی متمرکز شدیم و این بحث را در بین اندیشمندان 

دانشگاهی راه انداختیم.
در ادامــه محمدرضا آرام، ســردبیر نشــریه مطالعات قرآنی 
برهان در رابطه با ایجاد همکاری با خبرگزاری قرآن بیان کرد: 
بسیاری از مجالت و نشریه ها به چاپ می رسند اما پس از مدت 
کوتاهی از ذهن ها پاک می شوند، این فرآیند حکایت از کمبود 
کیفیت این نشــریات دارد، این همکاری می تواند به ما کمک 
کند تا فعالیت های خود را با کیفیت بیشــتری انجام داده و به 
معرفی اســاتید زحمت کش که در راه نگارش مقاالت قرآنی 

تالش کرده اند بپردازیم.
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برگزاری دومین کارگاه تخصصی "دانشجو و فضای مجازی" 
در جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

با مشارکت جهاددانشگاهی آذربایجان غربی؛ 
دومین جشنواره ملی "جامعه+من" در ارومیه برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی، با مشارکت 
این واحد، دومین جشنواره ملی »جامعه+من« با محوریت ویژه عفو و 

گذشت برگزار می شود.
این جشنواره به همت معاونت پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری 
اســتان و با محورهای صبــر، پیشــگیری از خشــونت و کنترل 
خشم،تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از توهین و تهدید، آسیب های 
فضای اجتماعی، ارتقا فرهنگ ترافیک، پیشگیری از کالهبرداری، 
پیشگیری از تصادفات درون شهری و برون شهری و رعایت حقوق 

شهروندی برگزار می شود. این جشــنواره در 2 بخش بزرگساالن و 
کودکان برگزار می شود که پوســتر، اینفوگرافی، کاریکاتور و عکس 
نوشته قالب های ارسال آثار در بخش بزرگساالن و اینفوگرافی و عکس 
نوشته از قالب های ارســال آثار در بخش کودکان می باشد. دومین 
جشنواره ملی)جامعه من( با محوریت ویژه )عفو و گذشت( 7 اسفندماه 
سال جاری در مجتمع فرهنگی هنری تاالر شــمس ارومیه برگزار 
خواهد شد. کارشناسان و متخصصان هر بخش ضمن ارایه توضیحات 
در خصوص فرآیند کار، به سواالت گوناگون دانشجویان پاسخ دادند.

 دانشجویان البرزی از 
لوکوموتیوسازی مپنا و پروژه ملی پل مهرویال بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد اســتان البرز، دوازدهمین دوره طرح ملــی »ایران مرزپرگهر« بــا بازدید از مجموعه 
لوکوموتیوسازی مپنا و پروژه ملی پل مهرویالی کرج ادامه یافت.

به همت مرکز گردشگری علمی فرهنگی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان البرز و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
کرج، دانشجویان دانشگاه خوارزمی از مجموعه لوکوموتیوسازی مپنا و پروژه ملی پل مهرویالی کرج بازدید کردند.

در این بازدید که دانشجویان پســر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های فنی و مهندسی دانشــگاه خوارزمی حضور داشتند، 
سالن های بوژی، بدنه، رنگ، مونتاژ  و تست مجموعه لوکوموتیوسازی مپنا مورد بازدید قرار گرفت.

کارشناسان و متخصصان هر بخش ضمن ارایه توضیحات در خصوص فرآیند کار، به سواالت گوناگون دانشجویان پاسخ دادند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، 
دومین کارگاه تخصصی »دانشجو و فضای مجازی« با مشارکت مرکز 
افکارسنجی دانشجویان ایران)ایسپا( وابســته به معاونت فرهنگی 
جهاددانشگاهی استان، پلیس فتا استان و گروه جامعه شناسی توسعه 
پژوهشکده توسعه و برنامه ريزي سازمان استان، 13 دی ماه در محل 

سالن کنفرانس این سازمان برگزار شد.
احد حاجی بلند معاون فرهنگی سازمان  استان در این کارگاه گفت: 
حوزه معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی در راستای وظایف ذاتی خود، 
اقدام به برگزاری کارگاه های تخصصی و متناسب با وضعیت اجتماعی 

و فرهنگی جامعه می کند.
در ادامه احد موقری معاون ویژه دادستان تبریز نیز با بیان اینکه آمار 
جرائم رایانه ای در سطح کشور و در سطح استان آذربایجان شرقی رو 

به افزایش است، از افزایش آمار پرونده های جرائم مالی و اخالقی در 
فضای مجازی خبر داد.

همچنین در ادامه سرهنگ علی نیک نفس رییس مرکز تشخیص 
و پیشگیری پلیس فتا ناجا اظهار کرد: پهنای باند اینترنت ایران 
در دو سال اخیر افزایش چشمگیری داشــته و توسعه همچنان 

ادامه دارد.
در ادامه سرهنگ محسن محمودی رییس پلیس فتا آذربایجان شرقی 
نیز در این کارگاه اظهار کرد: جهادانشگاهی و دیگر دستگاه های اجرایی 
اســتان هماهنگی تنگاتنگی با پلیس فتا دارند و این دستاوردهای 

بزرگی برای استان به همراه خواهد داشت.
کارشناسان و متخصصان هر بخش ضمن ارایه توضیحات در خصوص 

فرآیند کار، به سواالت گوناگون دانشجویان پاسخ دادند.
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تجدید چاپ کتاب "راهنمای جامع 
اقتصاد مهندسی" در انتشارات 

جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، 
کتاب »راهنمای جامع اقتصاد مهندسی« تألیف پرشنگ دوکوهی، 
امیرافشین فتاحی و مسعود کاظمی در انتشارات جهاددانشگاهی 

واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ چهارم رسید.
این کتاب توسط پرشنگ دوکوهکی، امیرافشین فتاحی و مسعود 
کاظمی تألیف شده اســت. تحلیل های اقتصادی در بیشتر موارد 
پیش از شــروع هر طرح یا پروژه و برای دستیابی به راه حل هایی 
منطقی که در آینده مورد استفاده قرار می گیرند به کار می روند. 
این کتاب با هدف تشریح مسایلی همچون تحلیل های اقتصادی 
و معرفی ابــزاری کاربردی برای مهندســان بــه منظور انتخاب 
راهکارهای مناسب، در 4 بخش و 16 فصل به نگارش درآمده است.

گفتنی است، این کتاب در 16 فصل و 318 صفحه به تیراژ 500 
نسخه و به قیمت 195هزار ریال عرضه شده است.

کتاب »نمایش مصرف در سینمای ایران« منتشر شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد استان البرز، کتاب 
»نمايش مصرف در سينمای ايران« دســتاوردی پژوهشی با عنوان 
»بررسی آسيب شناســانه شــيوه هاي بازنمايي الگوهای مصرف در 
فيلم هاي سينمايی پس از انقالب اسالمی« است که با نگارش مهدی 
سلطانی گردفرامرزی عضو گروه آســیب شناسی معاونت پژوهشی 
جهاددانشــگاهی البرز و نظارت دکتر عبداهلل بیچرانلو در پژوهشگاه 

فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
کتاب شامل شش فصل است که با بخش هایی از جمله؛ کلیات، ادبیات 
تجربی، رویکردهای نظری، روش پژوهــش، یافته ها و نتیجه گیری 

همراه است.

گفتنی است؛ این كتاب، بر آن است تا شــیوه های بازنمایی مصرف در 
فیلم های سینمایی ایرانی پس از انقالب را با رویکردی انتقادی بررسی 
کند. پژوهشگر این اثر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که الگوهای 
مصرف، چگونه در فیلم های سینمایی پس از انقالب بازنمایی و با هویت های 
اجتماعی کنشگران فیلم ها گره خورده است. برای پاسخ به این سوال، از 
مفهوم »نمایش مصرف«کمک گرفته شده که برساختی از نظریات سه 

نظریه پرداز مشهور عرصه جامعه شناسی، بوردیو، بودریار و گافمن است.
کتاب »نمایش مصرف در ســینمای ایران«در 212 صفحه و قیمت 
22هزار تومان از ســوی مرکز انتشارات پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و 

ارتباطات به چاپ رسید.

کتاب »تولید سیب زمینی ارگانیک« در جهاددانشگاهی اردبیل منتشر شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، کتاب »تولید سیب زمینی ارگانیک و مدیریت تلفیقی آفات آن« که در سال 
2015 در دانشگاه کرنل آمریکا تالیف شده به همت دکتر احمد توبه و دکتر محمدتقی آل ابراهیم، از اعضای هیأت علمی دانشگاه محقق اردبيلي 

و مقصود ضیاءچهره و غالمرضا حمزه پور از کارشناسان زراعت استان ترجمه شده است. 
این کتاب مشتمل بر14 فصل است و در آن مباحث نوین مربوط به تولید و مدیریت تلفیقی آفات سیب زمینی ارگانیک به زبانی ساده برای 

استفاده دانشجویان و دیگر عالقه مندان ارایه گردیده است.  
گفتنی است، این كتاب در 245 صفحه و به قیمت140 هزار ریال عرضه شده است . 

انتشار کتاب »طبیعت درمانگر 
و نعمت های شفابخش« در 

جهاددانشگاهی اردبیل 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان اردبیل، کتاب »طبیعت 
درمانگر و نعمت های شفابخش« در قالب دایره المعارف گیاهان دارویی 

به انضمام اسامی محلی آن ها در انتشارات این واحد منتشر شد.
این کتاب پس از سه سال مطالعه توســط محمود خروشی، ماهرخ 
سپهوند و اصغر پورحسن از کارشناسان بخش کشاورزی به رشته تحریر 

درآمده و راهنمای خوبی برای فعاالن حوزه گیاهان دارویی است.
کتاب »طبیعت درمانگر و نعمت های شفابخش« به تشریح گیاهان 
دارویی به تفکیک نام علمی، ترکیبات شیمیایی و آلی، خواص دارویی 
و عوارض جانبی آن ها جهت استفاده بهتر و آگاهانه تر از گیاهان دارویی 
و علم طب سنتی پرداخته است و از لحاظ طب سنتی اسالمی و هم 

از نظر علمی و عملی در برگیرنده مطالبی مفید و کاربردی می باشد. 
این كتاب 312 صفحه ای به قیمت120 هزار ریال از کتابفروشــی 
جهاددانشگاهی اردبیل واقع در انتهای خیابان دانشگاه قابل تهیه است.

انتشـــــــار
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انتشار کتاب 
»مجموعه مقاالت همایش تلفن 
همراه هوشمند و سبک زندگی« 

به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات 
اجتماعی جهاددانشــگاهی، کتاب »مجموعه مقاالت همایش 
تلفن همراه هوشمند و ســبک زندگی« که خردادماه 1394، 
توسط گروه جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
اجتماعی جهاددانشگاهی و با حمایت موسسات و مراکز علمی 
برگزار شده بود، به صورت مشترک با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 

ارتباطات منتشر شد. 
در این مجموعه مقاالت، ابعاد مختلف تاثیر تلفن همراه هوشمند 
بر زندگی و حیات اجتماعی از جمله هویت افراد، سبک زندگی، 
سرمایه اجتماعی، جنبش های اجتماعی، ظرفیت ها، آسیب ها و 

چالش های آن مورد بررسی قرار گرفته است.
کتاب »مجموعه مقاالت همایش تلفن همراه هوشمند و سبک 
زندگی« با قیمت 20 هزارتومان در کتابفروشی پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، موجود است. 

کتاب "هیچستان شبستان"
 منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان قزوین، کتاب 
»هیچستان شبستان« توسط جمعی از دانشجویان کارشناسی 
معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( به راهنمایی دکتر 
رضا ســامه نگارش و به همت انتشــارات واحد قزوین در 112 
صفحه منتشر شده اســت. عالقه مندان به موضوعات معماری 
و شهرســازی برای دریافت این کتاب می توانند با شماره تلفن 
09356665541 انتشــارات جهاددانشــگاهی قزوین تماس 

حاصل کنند.

در اولین جشنواره ملی کشاورزی ایران و 
توسط وزیر جهادکشاورزی صورت گرفت؛
رونمایی از کتاب »زراعت کم آب در 

ایران: راهبردها و کاربردها« انتشارات 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی خراسان 
رضوی، مدیر انتشارات سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی 
گفت: کتاب »زراعت کم آب در ایران: راهبردها و کاربردها« 13 
دی ماه در اولین جشنواره ملی کشاورزی ایران و سی و یکمین 
دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی توسط 

وزیرجهاد کشاورزی رونمایی شد.
محمدرضا فروغیان با بیان این مطلب افزود: کتاب »زراعت کم 
آب در ایران: راهبردها و کاربردها« پانصد و چهل و یکمین کتاب 

از انتشارات این سازمان است.
وی تصریح کرد: این کتاب توسط دکتر علیرضا کوچکی و دکتر 
محمدخواجه حسینی از اســاتید دانشکده کشاورزی دانشگاه 

فردوسی مشهد تهیه و تدوین شده است.
به گفته وی، کتــاب »زراعت کــم آب در ایــران: راهبردها و 
کاربردها« در 16 فصل با محوریت کم آبی اســتوار است و در 
مواردی با نیم نگاهی به کمیابــی آب و کمک جمع متنوعی از 

صاحبا ن اندیشه در زمینه آب به رشته تحریر درآمده است.

کتاب کاربرد کامپیوتر در معدن در 
انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی 

امیرکبیر تجدید چاپ شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، 
کتاب » کاربرد کامپیوتر در معدن« که توسط دکتر مهیار یوسفی 
عضو هیأت علمی دانشگاه مالیر و دکتر رضا خالو کاکائی استادیار 
دانشکده معدن دانشگاه صنعتی شاهرود تألیف شده است، در 

انتشارات واحد به چاپ دوم رسید.
مهندس مجتبی آهنگر، معاون فرهنگی این واحد گفت: تا کنون 
کتاب های زیادی با عنوان راهنمای اســتفاده از نرم افزارهای 
مختلف نوشته شده است، اما در خصوص کاربرد نرم افزارهای 

معدنی مراجع بسیار اندک می باشد.
در مقدمه کتاب آمده است: در این کتاب صرفا به شرح منوهای 
یک نرم افزار و یا تشریح یکی از شاخه های رشته معدن پرداخته 
نشده، بلکه هر نرم افزار به همراه کاربرد آن در یکی از موضوعات 
تخصصی معدن معرفی و تشریح شــده است. این کتاب گرچه 
برای کارشناسان و دانشــجویان معدن تهیه گردیده ولی برای 
دانشــجویان و متخصصین رشــته های زمین شناسی و نقشه 

برداری نیز می تواند مفید باشد.
گفتنی است، این کتاب در 11 فصل و 282 صفحه به تیراژ 500 
نسخه و به قیمت 185 هزار ریال عرضه بازار کتاب گردیده است.
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عبدالرضا مجدالدين رییس موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاددانشگاهي 
در گفت و گو با روابط عمومی این نهاد اظهار کرد: پیرو اعالم سرپرست دفتر امور 
پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی-کاربردی مبنی بر برگزاری مراسم تقدیر 
و تشکر از پژوهشگران برتر دانشگاه جامع و در خواست جهت معرفی پژوهشگر و 
فناور برتر موسسات آموزش عالی علمی-کاربردی به دانشگاه، اطالع رسانی های 
الزم به مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی وابسته به جهاددانشگاهی انجام شد 

ودر نهایت 32 نفر از طریق 20 مرکز به این موسسه معرفی شدند .
وی در ادامه تصریح کرد: پس از جمع آوری اطالعات و دســته بندی مستندات 
ارسالی مراکز، کمیته ای مرکب از همکاران معاونت پژوهش و فناوري موسسه 
طی دوجلسه فرم ها و مستندات ارسالی را بر اساس فعالیت های پنج سال اخیر 
بررسی و امتیازبندی نمودند و در نهایت در جلسه هیات رییسه موسسه از بین 
تعداد 32 نفرمعرفی شده، 9 نفر براساس باالترین امتیاز به عنوان پژوهشگر برتر، 
1 نفر به عنوان کارآفرین و 1 نفر به عنوان فناور برتر برگزیده و به دانشگاه جامع 

علمی-کاربردی معرفی شدند.
 مجدالدین تصریح کرد: مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه 
جامع علمی کاربردی با حضور دکتر وحید احمدی معاون پژوهش 
و فناوری وزیر علوم، دکتر محمدحســین امید رییس دانشــگاه 

جامع علمی کاربردی، دکتــر محمدرضا پورعابدی معــاون پژوهش و فناوری 
جهاددانشگاهی و دکتر سید سعید هاشمی معاون آموزشی این نهاد 28 دی ماه 
در سالن همایش پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی برگزار شد.

وی افزود: در این مراسم از 10 پژوهشگر برتر استانی، یک ایده برتر، 3 پژوهشگر برتر 
دانشگاه، 5 پژوهشگر برتر مؤسسات، 2 طرح پژوهشی برتر، 4 فناور برتر )دستاورد 
تجاری سازی شده برتر(، 7 واحد اســتانی برتر، 3 کارشناس برتر واحد استانی، 4 
مرکز آموزش علمی کاربردی برتر، 3 مرکز رشد برتر، 4 کارآفرین برتر سال 95، 3 
دفترکارآفرینی برتر سال 95، 3 کارآفرین برتر سال 94، 3 دفترکارآفرینی برتر سال 

94 و دو طرح  الماس با اهدای تندیس، تقدیر ویژه انجام شد.
رییس موسســه آموزش عالي علمي كاربردي جهاددانشگاهي بیان کرد: در این 
مراســم دکتر رضا کامیاب مقدس و دکتر مسعود گلســتانی پور روسای مراکز 
علمی کاربردی کرمان و مشــهد جهاددانشــگاهی به عنوان پژوهشگر برتر، از 
مسعود وحدانی فر دانشــجوی مرکز علمی کاربردی تهران )3( جهاددانشگاهی 
عالمه طباطبائی فناور برتر و سید ساالر هاشمی دانشجوی مرکز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی زنجان به عنوان کارآفرین برتر با اهدای لوح و هدیه تقدیر گردید.

وی در پایان گفت: در حال حاضر این موسسه دارای 43 مرکز در سطح کشور، 58 
هزار دانشجو و 120 هزار فارغ التحصیل است.

پژوهشگر، فناور و کارآفرین برتر موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی تقدیر شدند

درمراسمتقدیرازپژوهشگران،فناورانوکارآفریناندانشگاهجامععلمیکاربردیکشور؛

آموزشی
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در مراسم تقدیر از پژوهشگران، فناوران و کارآفرینان دانشــگاه جامع علمی کاربردی از دکتر رضا کامیاب مقدس و دکتر مسعود گلستانی پور 
روسای مراکز علمی کاربردی کرمان و مشهد جهاددانشگاهی به عنوان پژوهشگر برتر، مسعود وحدانی فر دانشجوی مرکز علمی کاربردی تهران 
)3( جهاددانشگاهی عالمه طباطبائی به عنوان فناور برتر و سید ساالر هاشمی دانشجوی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی زنجان به عنوان 

کارآفرین برتر با اهدای لوح و هدیه تقدیر شد.
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مدیر مرکز آمــوزش عالی علمی 
کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر 
گفت: تیم دانشــجویان معماری 
این واحد دانشگاهی توانست مقام 
 )ACI(سوم مسابقات بتن آمریکا

شاخه ایران را به دست آورد.

به گــزارش روابط عمومی ســازمان 
جهاددانشــگاهی خراســان رضوی، 

دکتر صادق باغبان، با اشاره به اینکه تیم معماری مرکز آموزش عالی علمی 
کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر در مسابقات بتن آمریکا )ACI( شاخه 
ایران در بخش کارایی مالت به مقام سوم نایل آمد، اظهار کرد: این مسابقات 

دی ماه در تهران برگزار شد.
وی با اعالم اینکه این مسابقات هر ساله در تهران برگزار می شود که امسال 
نوزدهمین دوره آن برگزار شد، ادامه داد: همه ساله دانشگاه های مختلف 
سطح کشور که رشته معماری و عمران دارند در این مسابقه شرکت می کنند 

که دانشجویان این واحد دانشگاهی نیز از جمله شرکت کنندگان بودند.
مدیر مرکــز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشــگاهی کاشــمر با 

بیان اینکه در شــاخه کارایی مالت 
توانستند رتبه ســوم را در کشور به 
دســت آوردند، اظهار کرد: بتنی که 
دانشجویان این واحد دانشگاهی ارایه 
کردند پس از بررسی از نظر کارایی 
مالت توســط هیات داوران به مقام 

سوم نایل آمد.
وی با اشــاره به اینکه بدون شــک 
خود دانشگاه امتیازها و تشویق های 
خاصی را برای این دانشجویان قایل می شــود، عنوان کرد: کسانی که در 
المپیادهای علمی مقام کسب می کنند، عالوه بر سایر تشویق های در نظر 

گرفته شده باید از تخفیف شهریه نیز برخوردار شوند.
باغبان با بیان اینکه اکنون 53 دانشجو در رشــته معماری در این واحد 
دانشگاهی مشــغول به تحصیل هســتند، بیان کرد: تیم معماری مرکز 
آموزش عالی جهاددانشگاهی کاشمر در این مسابقات متشکل از زهرا فنایی 
مدیرگروه آموزشی معماری موسسه، قاسم اسدی عطار، مجید قربان نژاد، 
هدی گوهری، محمد هجری، حسین ساالرنیا، رسول ترشیزی، مهدی 

نداف و آرش عبادتی بود.

معــاون آموزشــی جهــاد 
دانشــگاهی گیــالن گفت: 
آموزشــی  معاونــت  در 
جهاددانشــگاهی استان طی 
دو ســال اخیر بیش از 21 هزار 
نفر فراگیــر تحت آموزش قرار 
گرفته اند که حدود سه هزار نفر 

از آن ها فراگیر آزاد می باشند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی گیالن، مهندس آریامن 
قویدل، اظهار کرد: آموزش های کوتاه مدت در جهاددانشگاهی با 
هدف توسعه منابع انســانی و افزایش قابلیت های تخصصی افراد 
متناسب با تحوالت علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور بنیان نهاده 
شده تا در سایه آن کارایی الزم برای پذیرش و ایفای موثر وظایف 

اجتماعی و شغل کسب شود.
وی تصریح کرد: در معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد گیالن طی 
دو سال اخیر بیش از 21 هزار نفر فراگیر تحت آموزش قرار گرفته اند 

که حدود سه هزار نفر از آنها فراگیر آزاد می باشند.
قویدل ادامه داد: فراگیران آزاد در 8 زمینه تخصصی علوم انسانی، علوم 
پزشکی، کامپیوتر، منابع طبیعی و محیط زیست، زبان های خارجی، 
فرهنگ و هنــر، کارآفرینی و اشــتغال، فنی و مهندســی دوره های 

آموزشی مربوطه را سپری کرده اند.
وی افزود: همچنین معاونت آموزشی 
جهاددانشــگاهی واحــد گیالن با 
ایجاد تعامل با دستگاه های اجرایی 
استان و بستر و امکانات مناسب در 
راستای عقد تفاهم نامه و قراردادهای 
آموزشــی با نهادها و سازمان های 
دولتــی و خصوصی اقــدام به ارایه 
آموزش در زمینه برگزاری دوره های 
توجیهی بدو خدمت، آموزش فناوری اطالعــات، دولت الکترونیک، 
دوره های فرهنگی آموزشــی، آموزش های شــغلی و تخصصی ویژه 

پرسنل و مدیران حرفه ای می کند.
معاون آموزشــی جهاددانشــگاهی گیالن با بیان اینکه در دو سال 
اخیر 17 هزار نفر از پرســنل و مدیران 25 دســتگاه اجرایی استان 
از آموزش های این معاونت بهره مند شــده اند، اضافه کرد: برگزاری 
دوره های تخصصی ویژه پرسنل و مدیران ارشد نهادها و سازمان های 
دولتی و خصوصی از فعالیت های شــاخص این معاونت به شــمار 

می آید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این معاونت در سال 1395 آزمون های 
مجازی آنالین ویژه پرسنل بانک ها )ملی و تجارت( را همزمان با سایر 

استان ها برگزار کرده است.

آموزش 21 هزار فراگیر در معاونت آموزشی جهاددانشگاهی گیالن

کسب رتبه سوم مسابقات بتن آمریکا توسط دانشجویان 
جهاددانشگاهی کاشمر
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آموزش های مهارت های زندگی پیش از ازدواج به زوج های جوان 
توسط جهاددانشگاهی واحد همدان از یکم دی ماه آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، با پیگیری های 
مداوم جهاددانشگاهی استان، معاونت امور اجتماعی استانداری و معاونت 
پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری همدان طرح ارایه آموزش های 
مهارت های زندگی به زوج های جوان از تاریخ یکم دی ماه آغاز شد تا با 
این اقدام قدمی موثر در راه کاهش آمار طالق و در مقابل پایداری زندگی 

زوجین برداشته شود.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان در خصوص ارایه آموزش های 
مهارت های زندگی پیش از ازدواج به زوج های جوان گفت: در وضعیتی 
که امروز جامعه ی ما به سر می برد آمار طالق نگران کننده است و این امر 
ما را بر آن داشت تا با تشکیل کالس های آموزش مهارت های زندگی در 

پیش از ازدواج بتوانیم آمار طالق را کاهش دهیم.
نادری فر با بیان اینکه همدان پایلوت ارایه گواهی آموزش مهارت های 
زندگی به زوجین است، اعالم کرد: این طرح از یکم دی ماه در همدان 

آغاز شده و امیدواریم که به صورت همیشگی ادامه داشته باشد.
در ادامه ســعید گلســتانی معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 

آغاز آموزش  "مهارت های زندگی پیش از ازدواج" در همدان

بهمیزبانیموسسهآموزشعالیعلمیکاربردیجهاددانشگاهیمشهد؛

برای دومین بار در ســال 
جاری آزمون تجمیع شده 
پایــان ترم دانشــجویان 
دوره های آمــوزش نیمه 
حضوری دانشــگاه جامع 
علمــی کاربردی اســتان 
خراسان رضوی به میزبانی 
موسسه آموزش عالی علمی 
جهاددانشگاهی  کاربردی 

مرکز مشهد، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 
دکتر محمدجواد ســلجوقی رییس دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
استان، 30 دی ماه در حاشیه بازدید از محل برگزاری این آزمون گفت: 
برای افزایش کیفیت و همچنین باال بردن ضریب امنیتی، آزمون پایان 
ترم دانشجویان دوره های آموزش نیمه حضوری 8 مرکز آموزش علمی 
کاربردی و موسسه آموزش عالی در مشهد در سال جاری برای دومین 

بار به صورت تجمیع در حال برگزاری است.
وی با اشاره به این که آزمون تجمیع باعث می شود تا شرایط برگزاری 
آزمون برای همه دانشــجویان یکســان باشــد، ادامــه داد: محیط 
فیزیکی مناسب و استاندارد موسســه آموزش عالی علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی مرکز مشهد دلیل میزبانی این موسسه برای برگزاری 

این آزمون بوده است.
ســلجوقی با اشــاره به اینکه این آزمون ها به صورت کشوری برگزار 
شده است، در ادامه یادآور شد: در این آزمون ها در حدود 3000 نفر 

شرکت داشته اند.

رییس دانشــگاه جامع علمی 
کاربــردی خراســان رضوی 
تصریــح کــرد: آزمون های 
تجمیع نیمه حضوری عالوه 
بر مشــهد  در ســبزوار و در 
شهرستان کاشمر به میزبانی 
موسسه آموزش عالی علمی 
کاربــردی جهاددانشــگاهی 
مرکز کاشــمر برگزار شــده 

است.
ســلجوقی با بیان اینکه 66 مرکز و موسســه آمــوزش عالی علمی 
-کاربردی فعال در سطح استان خراسان رضوی وجود دارد، تصریح 
کرد: در این تعداد مراکز در اســتان 50 هزار دانشجو در 450 رشته 

مشغول به تحصیل می باشند.
وی با اشــاره به اینکه دانشــگاه جامع علمی - کاربردی به دو شیوه 
حضوری و نیمه حضوری دانشــجو می پذیرد، گفــت: در حال حاضر 
دانشجویان این دانشــگاه در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و 

کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.
به گفته رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی براساس 
اساسنامه این دانشگاه، تربیت دانشــجو تا مقطع دکترا برای دانشگاه 
تعریف شده است ولی در حال حاضر به دلیل استاندارد سازی پذیرش 

دانشجو در مقطع ارشد متوقف شده است.
دکتر سلجوقی خاطرنشان کرد: با وجود روند کاهش پذیرش دانشجو 
در کشور، پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی استان در سال 
94 نسبت به ســال 93 افزایش یافته است که این نشــان از به بلوغ 

رسیدن این دانشگاه دارد.

آزمون تجمیع شده دوره های آموزش نیمه حضوری دانشگاه جامع 
علمی کاربردی خراسان رضوی برگزار شد

   54
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دادگستری همدان نیز در خصوص طرح ارایه گواهی آموزش مهارت های 
زندگی به زوجین اعالم کرد: یکی از ضروریات امروز، آموزش مهارت های 
زندگی به زوجین در پیش از ازدواج است که با همکاری و پیگیری های یک 
ساله جهاددانشگاهی، استانداری و معاونت پیشگیری از جرم دادگستری 

استان همدان و علوم پزشکی، این طرح اجرایی شد.
گلستانی از مدرســان این کالس های آموزشی یاد کرد و گفت: اساتید 
این دوره آموزشی همگی از کسانی هستند که در حوزه خانواده حرفی 

برای گفتن دارند و در رشته های روانشناسی و جامعه شناسی هستند.
آمنه فرهادی مدیر حوزه معاونت آموزشی جهاددانشگاهی همدان نیز در 
این باره اظهار کرد: هدف کلی از برگزاری این دوره های آموزشی مهارت 

زندگی کاهش آمار طالق بوده است.
وی افزود: طی مدتی که کالس های آموزشــی برگزار شــد، زوجین از 

کیفیت آموزش ها ابراز رضایت و خرسندی کرده اند.
فرهادی با بیان اینکه ما یک مرکز مشاوره پیشگیری طالق هم داریم، 
تصریح کرد: در اســتان همدان دالیل طالق را بررسی و اولویت بندی 
کرده ایم و آموزش های خود را مبتنی بر این اولویت ها مدیریت می کنیم.

وی افزود: این کالس های آموزشی در چهار ساعت برگزار می شود که 
دو ساعت از آن را زوجین باهم بوده و دو ساعت دیگر را به صورت جدا از 

هم آموزش می بینند.
فرهادی گفت: طبق هماهنگی های به عمل آمده با مرکز بهداشت، این 
مرکز پس از اخذ آزمایش، زوج ها را برای گرفتن گواهی مهارت های 
زندگی به جهاددانشــگاهی راهنمایی می کند، ســپس بــا ارایه این 
گواهی به مرکز بهداشت ســالمت، تاییدیه نهایی برای عقد به آن ها 

داده می شود.

مرکــز  سرپرســت 
آموزش علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی واحد 
رشــت با اشــاره به 
فعالیت ایــن مرکز در 
15 رشته تحصیلی در 
مقاطــع کاردانی فنی 
کاردانــی حرفه ای، 
حرفه ای  کارشناسی 
و مهندســی فناوری، 
گفت: این مرکز تاکنون 
حــدود پنــج هزار 

فارغ التحصیل داشته است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی گیالن، حسین فرختار با 
بیان این که دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها دانشگاه نظام مهارتی 
در سطح کشور می باشد که آموزش و پژوهش و فناوری را تلفیق و به 
علوم دانش بنیان تبدیل نموده است، گفت: در این راستا مرکز آموزش 
علمی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد رشت از بهمن ماه سال 1378 
از اولین مراکزی بود که در اســتان گیالن فعالیت خود را با پذیرش 

دانشجو در 3 رشته کاردانی آغاز کرد.
سرپرســت مرکز آموزش علمــی کاربردی جهاددانشــگاهی واحد 
رشت افزود: هم اکنون این مرکز با گســترش امکانات و فعالیت های 
آموزشــی خود در مجتمع جدید آموزشی، پژوهشــی و دانشگاهی 
با دارا بودن حدود 500 دانشــجو در 15 رشــته تحصیلی در مقاطع 
کاردانی فنی،کاردانی حرفه ای،کارشناســی حرفه ای و مهندســی 
فناوری به فعالیت خود در گروه های آموزشی عمران به عنوان یکی از 
پر اهمیت ترین و جذاب ترین رشــته ها در مجموعه صنعت، معماری 

- شهرسازی و کامپیوتر و 
فناوری اطالعات در تربیت 
نیروی کار ماهر، متخصص 
و کارآمد اهتمــام ورزیده 

است.
وی با اشــاره بــه اهمیت 
روزافزون دانش کامپیوتر 
و نیــاز فزاینــده این علم، 
تصریح کرد: این مرکز پس 
از بررسی و مطالعه نسبت 
به ایجاد دوره کارشناسی 
مهندسی فناوری اطالعات 
و شبکه های کامپیوتری اقدام نموده و از آنجایی که در نظام مهارتی 
علمی کاربردی این رشــته منطبق بر علوم روز است، مسووالن مرکز 
در هر نیم ســال با تغییرات متنوع و براساس نیازسنجی جامعه هدف 

برنامه های خود را ارایه می دهد.
فرختار این مرکز را نماینده جهاددانشگاهی استان گیالن در اجرای 
رشته کارشناسی حرفه ای غیرحضوری مدیریت خانواده دانست که 
اقدام به پذیرش و ثبت نام حدود 70 دانشجو تا پایان سال 93 نموده 
اســت و گفت: مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی رشت 

تاکنون حدود 5 هزار فارغ التحصیل داشته است.
سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی واحد رشت 
اضافه کرد: کســب عنوان مرکز برتر در ارایه درس آشــنایی با دفاع 
مقدس و آموزش ارزش های انقالبی در استان، برگزاری کرسی های 
آزاداندیشــی، برگزاری کارگاه آموزشی ســد خاکی و دیوار آب بند، 
برگزاری کارگاه تخصصــی تصفیه آب و ســخنرانی علمی در هفته 
پژوهش با موضوع آموزش و پژوهش محور بر مبنای مهارت و... از دیگر 

فعالیت های علمی و فرهنگی است.

فارغ التحصیلی پنج هزار فراگیر از مرکز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی رشت 
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آموزشــی  معــاون 
واحد  جهاددانشگاهی 
البــرز از اعطای 247 
گواهینامــه مربیگری 
مهد کودک در ســال 

جاری خبر داد.

به گــزارش روابط عمومی 
جهاددانشــگاهی واحــد 
استان البرز، منیره سهرابی 
گفت: در مهد کودک مربی 
نقش بســیار مهمی را ایفا 
می کند؛ چراکه مهد کودک 

مکانی برای آموزش و اجتماعی شدن کودک است.
وی افزود: مهد کودک تنها محلی برای نگهداری کودک نیست، بلکه 
مربیان با دانش و آگاهی خود باید به سایر نیازهای کودکان نیز توجه 

داشته باشند و محیطی امن برای کودکان ایجاد کنند.
ســهرابی بر لزوم وجود مربیان ورزیده در مهد کــودک تأکید کرد و 
گفت: جهاددانشگاهی واحد البرز در مراکز آموزش هنر واقع در کرج، 

هشتگرد و فردیس دوره ی تربیت مربی مهد را برگزار می کند.

بــه  اشــاره  بــا  وی 
ســرفصل های این دوره 
آموزشــی یادآور شــد: 
»روانشناســی رشــد«، 
»شــیوه های قصه گویی 
به کــودکان«، »بــازی و 
اســباب بازی«، »آموزش 
و  اجتماعــی  مفاهیــم 
دینــی«، »بیماری هــای 
شایع کودکان«، »آشنایی 
با اختــالالت رفتــاری و 
عاطفــی« و »آشــنایی با 
کمک های اولیه« از جمله 

سرفصل های آموزشی دوره مربیگری مهد کودک است.
ســهرابی خاطرنشــان کرد: فراگیران ضمن گذراندن دوره آموزشی 
موظف به گذراندن دوره کارورزی در مهدهای کودک معرفی شــده 
از سوی سازمان بهزیستی هســتند؛ که با گذراندن 120 ساعت دوره 

آموزشی و کارورزی گواهینامه معتبر دریافت می کنند.
وی در پایان افزود: 247 گواهینامه برای فراگیران دوره مربیگری مهد 

از سوی جهاددانشگاهی البرز در سال جاری صادر شده است. 

بــا حضــور ریيــس جهاد 
دانشــگاهي چهارمحــال و 
بختياري، فرماندار و مديران 
دستگاه ها و ادارات شهرستان 
آموزشــي  مرکز  ســامان 
جهاددانشگاهي این شهرستان 
پس از گــذران موفق دوره 

آزمايشي افتتاح شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــي 
جهاددانشگاهي چهارمحال و بختياري، وحيد خليلي اردلي، اول دي 
ماه در مراسم افتتاحیه مرکز آموزشی جهاددانشگاهی شهرستان سامان 
با اشاره به وجود مراکز متعدد آموزش هاي کوتاه مدت در سطح استان، 
اظهار کرد: اين حق طبيعِي مردم است که از ميان تنوع خدمات آموزشي، 

يک انتخاب برتر داشته باشند.
وي تصريح کرد: اين نهــاد در تقويت فضاي رقابتــي نيز تالش کرده 

است؛ زيرا فضاي رقابتي بالندگي و 
ســرزندگي را به دنبال دارد و مراکز 
آموزشــي بايــد از فضــاي رقابتي 

آموزشي استقبال کنند.
خليلي اردلــي با اشــاره به اخذ 
مجوز حــدود 300 دوره آموزش 
تخصصي و عمومــي کوتاه مدت 
در جهاددانشگاهي چهارمحال و 
بختياري، عنوان کرد: آموزش هاي 
کوتاه مدت جهاددانشگاهي مورد 
نياز دانشجويان و ديگر اقشار اســتان به منظور جذب در بازار کار 

است.
وي با اشاره به ايجاد زمينه اشتغال براي شش نفر از فراگيران ترم گذشته 
سامان در داروخانه هاي استان، گفت: جهاددانشــگاهي سعي دارد با 
احصاء مشکالت شهرســتان در صدد کمک آموزشي و پژوهشی مردم 

اين شهرستان باشد.

مرکز آموزشی جهاددانشگاهی شهرستان سامان افتتاح شد

اعطای 247 گواهینامه مربیگری مهد کودک در سال جاری 

ازسویجهاددانشگاهیالبرزصورتگرفت؛
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بهره برداری از ساختمان جدید مرکز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی زابل در آینده ای نزدیک

سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی 
زابل از راه اندازی و بهره برداری ســاختمان جدید مرکز علمی 
کاربردی جهاددانشگاهی این شهرســتان در آینده ای نزدیک 

خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، سید هادی 
حسینی اظهار کرد: مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی زابل 

از سال 87 فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: هم اکنون در این مرکز آموزشی بیش از 650 دانشجو در هفت 

کد رشته کاردانی و سه کد رشته کارشناسی مشغول تحصیل هستند.
سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی زابل یکی از 

مهم ترین برنامه های این مرکز را بحث آماده سازی ساختمان در دست تعمیر 
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی شهرستان دانست.

حسینی با بیان اینکه این ساختمان دارای بیش از 2000مترمربع زیر بنا 
در چهارطبقه است، تصریح کرد: این ساختمان شامل 12 کالس آموزشی 

و 10 دفتر می باشد.
وی یادآور شد: تالش بر این است تا این پروژه بزرگ هرچه سریع تر به اتمام 

برسد و در آینده ای نزدیک شاهد راه اندازی و بهره برداری از آن باشیم.
سیدهادی حسینی به برگزاری ســمینار راهکارهای بهره وری و ارتقای 
فرهنگ کارآفرینی در هفته پژوهش سال جاری اشاره کرد و افزود: برگزاری 
این سمینار یکی از برنامه های علمی و پژوهشی شاخص این مرکز به شمار 

می رود.

مدیر آموزش و برنامه ریزی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: با 
بهره مندی 258 نفر در سال جاری از دوره های »آشنایی با قانون مالیات 

بر ارزش افزوده« شاهد رشد قابل توجه شرکت کنندگان بوده ایم.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی، مجتبی 
ابراهیمی اظهار کرد: طبق تفاهم نامه جهاددانشگاهی کشور با سازمان 
مالیاتی کشور در سال گذشــته این سازمان مجری برگزاری دوره های 

رایگان آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده شد.
وی افزود: هدف از برگزاری این دوره ها آشنایی کارکنان مراکز اقتصادی، 

صنوف، اقشار مختلف مردم، کارکنان دستگاه های اجرایی، شرکت ها و 
بنگاه های اقتصادی و دانشجویان دانشــگاه ها با قانون مالیات بر ارزش 

افزوده است.
ابراهیمی تاکید کرد: با برنامه ریزی و رایزنی های انجام شــده در سال 
جاری، طی چهار دوره 258 نفر با قوانین مالیات بر ارزش افزوده آشنا و 

دوره را به پایان رسانده اند.
مدیر آموزش و برنامه ریزی جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی تصریح 
کرد: در پایان هر دوره گواهینامه معتبر از سوی جهاددانشگاهی برای 

فراگیران صادر می شود.

به مناســبت هفته پژوهش و كارآفريني، در طي گردهمايي از 
پژوهشــگران و كارآفرين برتر و گروه هاي آموزشي پيشتاز 

دانشگاه علم و هنر تقدير به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر جهاددانشگاهی، در این مراسم 
دكتر سید حبیب اله میرغفوری رییس این دانشگاه به بیان لزوم حرکت 
دانشگاه ها به سوی دانشــگاه کارآفرین پرداخت و بیان کرد که طی این 
مسیر، همراهی تمام اعضای دانشگاه اعم از اساتید، کارمندان و دانشجویان 

و محیط کسب و کار را طلب مي  کند.
در ادامه دکتر آفرین اخوان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و هنر 
نیز به تشریح اقدامات صورت گرفته، تسهیالت مصوب )برای دانشجویان، 
کارمندان و اساتید( و برنامه های آتی دانشــگاه در سه حوزه پژوهشی، 

فناوری و تجاری سازی، توانمندسازی، اشتغال و کارآفرینی پرداخت.
در این مراســم میزگردی با عنوان تعامل دانشگاه با محیط کسب و کار 
با حضور مهندس محمود نوریان مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو، مهندس مهدی فنایی مدیر عامل شــرکت الکترو کویر، دکتر 
ریاحی مدیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان یزد و مهندس 

مهدي باصولي ریيس سازمان جهاددانشگاهي استان يزد تشکیل شد.
همچنین از چهار نفر از پژوهشگران برتر در سه رتبه و یک نفر کارآفرین 
برتر دانشــگاه با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد و از ســه گروه آموزشی 
دانشــگاه به پاس برنامه ریزی، تالش در جهت توانمندســازی نمودن 
دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین آموزش دوره های تخصصی و 
مهارت های کسب و کار تقدیر شد و به رسم یادبود به اعضای هیات علمی 

فعال در این زمینه لوح اهدا گردید.

رشد متقاضیان دوره "آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده"  در خراسان جنوبی

پژوهشگران و کارآفرین برتر و گروه های آموزشی 
پیشتاز دانشگاه علم و هنر تقدیر شدند

سرپرستمرکزعلمیکاربردیجهاددانشگاهیشهرستانخبرداد:
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برگزاری دوره آموزشی "آشنایی 
با قوانین ومقررات توزیع"ویژه 
اداره کل پست استان اصفهان 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، احمد 
مکاری ضمن اعالم این خبر گفت: با توجــه به انعقاد تفاهم 
نامه همکاری بین جهاددانشگاهی واحد اصفهان و اداره کل 
پست استان، دوره های آموزشی تخصصی» آشنایی با قوانین 
و مقررات توزیع« ویژه پرسنل این اداره کل از 13 تا 25 دی 

ماه برگزار شد. 
معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان بیان کرد: این 
دوره ها با هدف ارتقای سطح دانش کارکنان اداره کل پست 
در شهرستان های اصفهان، کاشان، نجف آباد و لنجان در قالب 

6 گروه آموزشی و جمعیتی حدود 400 نفر برگزار می گردد.

برگزاری آزمون دوره های 
غیرحضوری کارکنان 

شهرداری های تابعه استان قزوین
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان قزوین، معاون 
آموزشی این واحدگفت: آزمون دوره های غیرحضوری کارکنان 
شهرداری های تابعه اســتان قزوین، توســط مرکز آموزش 
تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی، 26 دی ماه به صورت 

استانی برگزار شد.
فرشــاد پیله چی افزود: این آزمون برای 600 نفر از کارکنان 
شهرداری های تابعه استان با عناوین »سیستم مدیریت دفع و 
بازیافت مواد زاید جامد شهری«، »مدیریت بحران شهری« و 
» مدیریت حمل و نقل شهری«، در سالن ورزشی دانشگاه پیام 

نور قزوین برگزار گردید.

تدوین 17 دوره آموزشی جدید در 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، 
مجتبی ابراهیمی، مدیر آموزش و برنامه ریزی این واحد  با 
اشاره به اینکه از ابتدای امسال 17 دوره آموزشی جدید در 
جهاددانشگاهی استان تدوین شده است، گفت: برای اخذ 
مجوز برگزاری دوره ها، 7 مورد مجوز از دفتر مرکزی صادر 
شده و 2 مورد در حال انجام اصالحات و باقی موارد در حال 

بررسی است.
وی دوره های تدوین شــده را در گروه آموزش های پزشکی 
و مکمل آموزش های دانشــگاهی برای ورود دانشجویان و 

دانش آموختگان به بازار کار عنوان کرد.

اخبار کوتاه

برگزاری دوره  آموزشی »برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران« در 
جهاددانشگاهی اردبیل 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره 2 این واحد گفت: با هدف 
تبیین نقش مهم ارتباطات در موفقیت هر سازمان، دوره  آموزشی »برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران« 15 دی ماه برگزار شد.

محمد علیزاده افزود: در این دوره آموزشــی شــرکت کنندگان با مباحثي در زمينه راه های تاثیرگذاری و نفوذ در دیگران، نقش و فرایند 
ارتباطات، موانع ارتباطات موثر، آشنایی با ساز و کارهای نقد سازنده و توسعه روحیه نقد و نقدپذیری و مباحثی از این قبیل آشنا شدند.

وی مدت زمان دوره آموزشی برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران را 16 ساعت اعالم کرد. 

آزمون جامع بانک تجارت 
به میزبانی جهاددانشگاهی 

خوزستان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، 
آزمون جامــع بانک داری بانک تجــارت 17 دی ماه با حضور 
280 نفر از روسا و معاونان شعب، روســا و معاونان اعتبارات 
و صندوق و روســا و متصدیان باجه های شعب بانک تجارت 

استان خوزستان به صورت آنالین برگزار شد.
در این آزمون که به میزبانی معاونت آموزشــی جهاددانشگاهی 
خوزستان برگزار شد، کارمندان شعب بانک تجارت شهرهای اهواز، 

باغملک، هویزه، ایذه، رامهرمز و دشت آزادگان حضور داشتند.
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دوره  آموزشی» ایمنی ترافیك 
و رانندگی تدافعی« در 

جهاددانشگاهی اردبیل برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، 
مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره 2 این واحد از 
برگزاری دوره آموزشی » ايمني ترافيك و رانندگي تدافعي« ویژه 

کارکنان دستگاه های اجرایی استان خبر داد.
محمد علیزاده با اعالم این خبر افزود: در این دوره آموزشی، 
شرکت کنندگان با كليات و اهميت رانندگي به روش تدافعي، 
مقــررات راهنمايي و رانندگــي، انواع تصادفات و بررســي 
علل های آن، نكات ايمني در رانندگي، مجوزها و ويژگي هايی 

که یک راننده باید داشته باشد آشنا شدند.
وی تصریح کرد: این دوره 8 ســاعته برای كاركنان شــركت گاز 
اســتان اردبيل در مرکز آمــوزش تخصصی کوتاه مدت شــماره 
2جهاددانشگاهی استان اردبیل برگزار شد و به فراگیرانی که موفق 
به کسب نمره قبولی شوند، گواهینامه آموزشی معتبر اعطا می شود.

دوره آموزشی »مدیریت امنیت 
اطالعات« در جهاددانشگاهی 

واحد ایالم برگزار شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان ایالم، 
دوره مدیریت امنیت اطالعات ویژه کارکنان اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت ایــالم به همت معاونت آموزشــی این واحد 

برگزار شد.
در این دوره آموزشی که اوایل دی ماه در محل سالن اجتماعات 
اداره کل صنعت، معدن و تجارت برگزار شــد تعداد 30 نفر از 
کارکنان این اداره با مباحث مربوط به امنیت اطالعات آشــنا 

شدند.
سیاست های امنیتی، مدیریت تجهیزات، سازماندهی امنیت 
اطالعــات فیزیکی و مجــازی، مدیریت ارتبــاط و عملیات، 
مدیریت حوادث امنیتی اطالعات، امنیت محیطی و فیزیکی، 
سیستم های امنیتی IDS  و IPS  از جمله سرفصل های این 

دوره آموزشی 20 ساعته بود.

با همکاری مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرج؛ 

آزمون های غیرحضوری مراکز 
علمی کاربردی البرز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد استان البرز، 
رییس مرکز علمی کاربردی جهاددانشــگاهی کرج از برگزاری 
آزمون های غیرحضوری دانشــجویان مدیریت خانواده مراکز 

علمی کاربردی استان البرز خبر داد.
حســین آبین با اعالم این خبــر گفت: مرکز آمــوزش علمی 
کاربردی جهاددانشــگاهی کرج در نیمسال اول سال تحصیلی 
96-95 میزبان برگزاری امتحانات غیرحضوری دانشــجویان 

مدیریت خانواده مراکز علمی کاربردی کل استان البرز بود.
وی افزود: این امتحانات با حضور بیش از 800 دانشجو، به مدت 
سه هفته و در روزهای پنجشــنبه و جمعه از 16 دی ماه تا اول 

بهمن ماه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. 
آبین یادآور شد: در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرج 
بیش از هزار و600 دانشــجو در 12 کد رشته از جمله سينما و 
تصويربرداري، گرافيك، عكاســي، نقاشي)هنرهاي تجسمي(، 
معماري شــهري، تصويرســازي، معماری - طراحي داخلي، 
مهندسی فناوری معماری، مهندسی فناوری اطالعات - امنیت 

اطالعات، مدیریت خانواده و بورس شاغل به تحصیل هستند.

برگزاری دوره آموزشی مدیریت 
منابع آب دهیاران شهرستان 
همدان در جهاددانشگاهی 

این استان 
به گزارش روابط عمومــی جهاددانشــگاهی واحد همدان، 
مدیرحوزه معاونت آموزشــی جهاددانشگاهی همدان گفت: 
دوره آموزشی مدیریت منابع آب دهیاران شهرستان همدان 

اول دی ماه در این واحد برگزار شد.
فرهادی مقدم با اعالم این خبر افزود: جهاد از ســوی شرکت 
آب منطقه ای استان همدان به عنوان مشاور طرح ملی احیا و 
تعادل بخشی آب های زیر زمینی در استان انتخاب شده است.
وی  ادامه داد: در این طرح ســعی شــده تا روســتاییان به 
جای کاشــت محصوالتی که مصرف باالی آب را می طلبد با 
شــیوه های مختلف کارآفرینی آشنا شده یا به سمتی هدایت 

شوند که کشت محصوالت کم آب بر جایگزین شود.
در ادامه مهندس رضی رییس مدیریت منابع آب استان گفت: 
بارندگی نامتعادل، برداشــت اضافــی از آب های زیر زمینی، 
استواری اقتصاد کشور بر کشاورزی، فرونشست و فروچاله های 
متعدد و عمیق و تهدید مناطق مســکونی و زراعی به دلیل 

فرونشست ها و فروچاله ها از مشکالت آب استان است.
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آموزشـــی

انعقاد قرارداد آموزشی بین 
جهاددانشگاهی واحد همدان 
و اداره کل بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی استان 

به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي استان همدان، به 
منظور برگزاری دوره های آموزشــی کارکنان بنیاد مسکن، 
28 دی ماه قراردادی بين اكبر اسدي رییس جهاددانشگاهي 
همدان و حسن ظفری از اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

استان منعقد شد.
گفتنی است، در پایان مدت برگزاری دوره ها که 90 روز است، 
گواهینامه پایان دوره توسط جهاددانشــگاهی واحد استان 

همدان برای شرکت کنندگان صادر می شود.

برگزاری دوره های آموزشی بدو خدمت کارکنان آبفای روستایی در 
جهاددانشگاهی ایالم

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان ایالم، به همت معاونت آموزشی این واحد دوره های آموزش توجیهی بدو خدمت کارکنان 
جدید شرکت آب و فاضالب روستایی استان دی ماه برگزار شد.

فرخ نژاد، معاون آموزشی جهاددانشگاهی ایالم با اعالم این خبر اظهار کرد: دوره های توجیهی بدو خدمت به منظور باالبردن سطح آگاهی های 
عمومی کارمندان و پایه گذاری ارتباط سالم کارمند با نظام اداری و دستگاهی که فرد کار خود را در آن آغاز می کند، برگزار می شود.

وی گفت: قانون مدیریت خدمات کشــوری به مدت 16 ساعت، فرهنگ ســازمانی و ارتباط مؤثر در سازمان به مدت 12 ساعت، اخالق 
حرفه ای مبتنی بر آموزه های دینی به مدت 12 ســاعت، کار تیمی و حل مسأله به مدت 12 ســاعت، آشنایی با ساختار نظام جمهوری 
اسالمی ایران به مدت 12 ساعت و آشنایی با مأموریت ها و ســاختار اداری دستگاه محل خدمت به مدت 6 ساعت عناوین این دوره های 

آموزشی است.

آموزش بیش از ۳00 نفر از 
کارکنان کمیته امداد خمینی)ره(
 در سازمان جهاددانشگاهی یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، 
معاون آموزشی این سازمان، از برگزاری دوره آموزشی »تهیه 
و تنظیم گزارشات آماری« ویژه کارکنان کمیته امداد امام 

خمینی )ره(یزد خبر داد.
مهدی دهقان چالشــتری ضمن بیان این خبــر افزود: این 
کالس های آموزشی از 8 دی ماه تا 8 بهمن ماه به مدت 16 
ساعت، برای 320 نفر در قالب 9 گروه از پرسنل کمیته امداد 

امام خمینی)ره( برگزار شد.
وی خاطرنشــان کرد: هدف از برگزاری این دوره آشــنایی 
کارکنان با مباحثی پیرامــون مفاهیم آماری، نحوه گزارش 

گیری و اهمیت سیستم های اطالعاتی کمیته امداد است.

رشد سه برابری آمار فراگیران دوره های آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، مدیر 
آموزش و برنامه ریزی این واحد از رشد سه برابری آمار فراگیران 

دوره های آموزشی مرکز واحد استان در ترم پاییز خبر داد.
مجتبی ابراهیمی اظهار کرد: آمار فراگیران دوره های آموزشــی 
جهاددانشگاهی در ترم پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال 

قبل افزایش سه برابری داشته است.
وی افزود: با توجه به افزایش تعداد دوره های تخصصی، جذب 

قراردادهای ســازمانی، ورود به حوزه های جدید آموزشــی و 
افزایش برگزاری همایش های علمی و آموزشی این امر محقق 

شده است.
مدیر آموزش و برنامه ریزی جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی با 
اشاره به اینکه در ترم پاییز هزار و 548 فراگیر در دوره های مرکز 
جهاددانشگاهی حضور داشته اند، تصریح کرد: بیشترین فراگیران 

این مرکز دانشجویان و متقاضیان ورود به بازارکار بودند.
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آموزشـــی
سرپرســت پارک علم و فناوری کرمانشــاه 
گفت: از مهمترین چالش هایی که شرکت های 
دانش بنیان و واحدهای فناور در مراکز رشد و 
پارک های علم و فناوری با آن مواجه هستند 
موانع موجود بر سر راه تجاری سازی و فروش 
کاال و خدمات تولیدی آنها است و در این راستا 
اولین استاندارد کارخانه ای محصول دانش بنیان 

در پارک کرمانشاه تدوین و ثبت شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشاه، دکتر معصومه خان احمدی 
با بیان مطلب فوق تصریح کرد: از مهمترین وظایف پارک های علم و فناوری رفع 
معضالت این شرکت ها، به ویژه با استفاده از ظرفیت های قانونی سایر دستگاه ها و 

سازمان های اجرایی و تدوین بسته حمایتی مناسب بر این اساس است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات مورد نیاز برای شرکت ها جهت ورود به بحث 
تجاری ســازی و بازار، اخذ مجوزها و تاییدیه های فنی برای محصول می باشد. بر 
همین اساس پارک علم و فناوری کرمانشاه در جهت سرعت بخشیدن به روند اخذ 
مجوزها و بهبود مراحل آن برای شرکت های تحت حمایت خود با توسعه خدمات 

تجاری سازی و بازاریابی توانسته است قدم های مثبتی در این راستا بردارد.
سرپرســت پارک علم و فناوری کرمانشاه در ادامه با اشــاره به این که یکی از این 

اقدامات اســتقرار دفتر تدوین اســتاندارد در پارک 
است، افزود: با انعقاد تفاهم نامه با اداره کل استاندارد 
و تحقیقات صنعتی اســتان، ضمن برگزاری کارگاه 
آموزشــی و جلسات متعدد مشــاوره، 15 استاندارد 
کارخانــه ای در حــال تدویــن و پیگیــری بوده و 
اولین اســتاندارد کارخانه ای محصول دانش بنیان 
»محلول ضــد برف و ضد یخ مخصوص آســفالت بر 
پایه دولومیت« با شماره استاندارد 87/80/00010 

ثبت شد.
خان احمدی در پایان تصریح کرد: در راســتای اخذ پروانه کارشناسی استاندارد، 
پروانه فنی و مهندسی و طراحی مونتاژ برای شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر 
در پارک، در تفاهم نامه ای با سازمان صنعت، معدن و تجارت مقرر شد این سازمان 
برای واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری بویژه واحدهای حوزه ICT جواز فنی 
- مهندسی و برای سایر واحدهای مستقر در کارگاه پارک علم و فناوری پروانه بهره 
برداری صنعتی و یا طراحی مونتاژ صادر کند. این مجوز برای بررسی وضعیت اخذ 

مجوز استاندارد از سازمان استاندارد نیز مورد استناد خواهد بود.
گفتنی است، در حال حاضر پارک علم و فناوری کرمانشاه با هفت مرکز رشد و سه 
کانون شکوفایی و خالقیت در اقصی نقاط استان، بیش از 300 واحد و شرکت فناور 

را تحت حمایت خود دارد.

تدوین و ثبت اولین استاندارد کارخانه ای محصول دانش بنیان در پارک 
علم و فناوری کرمانشاه جهاددانشگاهی

تجاݤرݤیݤ ساݤزݤیݤ فناݤوݤرݤیݤ وݤ 
اݤشتغاݤلݤ دݤاݤنشݤ آݤموݤختگاݤنݤ

در ســیزدهمین نشست 
کارگــروه صندوق هــای 
پژوهش و فنــاوری که با 
حضور وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری و ســایر اعضای 
کارگروه تشــکیل شد، با 
پژوهش  صندوق  تاسیس 
و فناوری جهاددانشگاهی 

موافقت گردید.

به گــزارش روابــط عمومــی ســازمان تجاری ســازی فناوری و اشــتغال 
دانش آموختگان، در این نشست که 19 دی ماه برگزار شد با درخواست تاسیس 
»صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی جهاددانشگاهی« که در جلسات قبل 
به تایید کارگروه رسیده بود، پس از بررسی و احراز استقالل مالی سهام داران و 

تعیین استان های محل فعالیت 
صندوق، مــورد تصویب نهایی 

قرار گرفت.
گفتنی اســت، ایــن صندوق 
ســازمان  پیشــنهاد  بــه 
و  فنــاوری  تجاری ســازی 
اشــتغال دانش آموختــگان 
جهاددانشــگاهی و بــا هدف 
حمایت از پژوهش های کاربردی 
و تجاری سازی آن ها با اولویت 
فناوری های ایجاد شده در واحدها و پژوهشکده های جهاددانشگاهی در سراسر 

کشور و همچنین ارایه خدمات گوناگون مالي به كارآفرينان و فناوران 
متخصص و نوآور كشور و در راستاي كمك به فعاليت هاي پژوهشي، 

علمي و فناوري تاسيس شده است.

تأسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی جهاددانشگاهی 
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تجاݤرݤیݤ ساݤزݤیݤ فناݤوݤرݤیݤ وݤ 
اݤشتغاݤلݤ دݤاݤنشݤ آݤموݤختگاݤنݤ

شرکت »آرشــام دارو« عضو پارک علم و فناوری البرز موفق به 
کسب مجوز بهداشت کشور آذربایجان برای دو محصول خود شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، شــرکت آرشام دارو 
موفق به کسب مجوز بهداشت کشور آذربایجان برای دو محصول تولیدی 

خود به نام های »آلوسالین« و »برونکوسپت« گردید.

اسپری »آلوسالین« محصولی است برای گرفتگی و احتقان بینی که به 
خاطر وجود آلوئورا باعث مرطوب نگه داشتن مخاط بینی می شود.

اسپری دهانی »برونکوسپت« ساخته شده از عصاره آویشن، مریم گلی و 
نعنا فلفلی است که برای از بین بردن التهاب گلو ناشی از سرماخوردگی 
کاربرد دارد و به طور مستقیم در گلو اسپری می شود. از دیگر مصارف این 

دارو درمان آفت دهان می باشد.

مدیران شــرکت نفــت مناطق 
مرکزی، 25 دی ماه از پارک علم 
و فناوری البرز و مجتمع تحقیقاتی 
شهدای جهاددانشگاهی بازدید 

کردند. 

به گزارش روابط عمومــی پارک علم 
و فناوری البــرز، هیأتــی از مدیران و 
مسووالن شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران به منظور آشنایی با توانمندی های 

واحدهای فناور مستقر و گسترش تعامالت و همکاری ها بین دو طرف 25 
دی ماه 95، از محل پارک علم و فناوری البرز و مجتمع تحقیقاتی شهدای 

جهاددانشگاهی بازدید کردند.
در این بازدید دکتر پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، 
مهندس روشــن مدیر کل دفتر نیازســنجی و پروژه یابی و مســووالن 

واحدهــای علــم و صنعت، شــهید 
بهشتی، صنعتی شریف، خواجه نصیر، 
پژوهشکده توســعه صنایع شیمیایی 

ایران نیز حضور داشتند.
در این نشســت پــس از معرفی انواع 
فعالیت هــای جهاددانشــگاهی و 
توانمندی های موجــود در واحدهای 
مختلف، رییس شــرکت نفت مناطق 
مرکزی نسبت به گسترش همکاری 
با جهاددانشــگاهی و بهــره مندی از 

فناوری های داخلی در صنعت نفت و گاز تاکید کرد.
در ادامــه، از مرکز مبدل ها و منابع تغذیه جهاددانشــگاهی واحد علم و 
صنعت، مرکز طراحی و ساخت دکل های حفاری، مرکز فرآوری مواد فلزی 
سازمان جهاددانشگاهی تهران و پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران 

بازدید به عمل آمد.

نشســت جمعی از نخبگان و اســتعدادهای برتر، مدیران 
شرکت های دانش بنیان و مســووالن اجرایی استان البرز با 

پروفسور کمال سرابندی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، نشســت جمعی از 
نخبگان و استعدادهای برتر، مدیران شرکت های دانش بنیان و مسووالن 
اجرایی استان با پروفسور کمال سرابندی 12 دی ماه در استانداری این 

استان برگزار شد. 
پروفسور کمال ســرابندی پژوهشگر ایرانی، نویســنده، عضو شورای 
مشورتی ناسا، استاد مهندسی برق و علوم کامپیوتری و مدیر آزمایشگاه 

پرتوافشانی دانشگاه میشیگان آمریکا می باشد.
وی تاکنون مدیر اجرایی پروژه های تحقیقاتی بســیاری وابســته به 

ناسا، آزمایشگاه پیشرانه جت، آرو، بنیاد ملی علوم، سازمان پروژه های 
تحقیقاتی دفاعی پیشرفته و دیگر صنایع بزرگ بوده  است.

از وی تاکنون فصول گوناگونی در کتب مختلف و بیش از 170 مقاله در 
مجالت مرجع چاپ شده  است. 

این نشست با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان،  دانشجویان 
مقاطع تحصیلی ارشد و دکترا،  مدیران عامل شرکت های دانش بنیان 
و فناور عضو پارک علم و فناوری البرز و مسووالن اجرایی استان برگزار 
گردید و در آن پروفسور سرابندی به ســواالتی در زمینه های مختلف 
انتقال تکنولوژی، ضعف ارتباط میان صنعت و دانشــگاه، نسبت تولید 

تکنولوژی به تولید علم در کشور و ... پاسخ داد.
این نشست توسط بنیاد نخبگان اســتان البرز با همکاری استانداری و 

پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی برگزار شد.

دو محصول شرکت عضو پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی 
مجوز بهداشت کشور آذربایجان را دریافت کرد

بازدید مدیران شرکت نفت مناطق مرکزی از پارک علم و فناوری 
البرز جهاددانشگاهی

نشست نخبگان و مدیران شرکت های دانش بنیان استان البرز برگزار شد
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دومین نمایشــگاه توانمنــدی های 
روستائیان وعشایر با شعار »روستا کانون 
تولید و ارزش آفرینی در عرصه اقتصاد 
مقاومتی« در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران برپا شد و هفت شرکت 
و واحد فناور تحت حمایت مرکز رشــد 
کشاورزی و صنایع تبدیلی روانسر پارک 
علم وفناوری کرمانشاه در این نمایشگاه 

حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشاه، شهاب خوش خوی 
مدیر هماهنگی مراکز رشد و کشاورزی این پارک اظهار داشت: نمایشگاه 
» توانمندی های روستائیان وعشــایر« با همکاری دستگاه های اجرایی 
کشــور با محوریت و همت معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری در 
محل نمایشگاه بین المللی تهران از 15 دی ماه با حضور معاون اول ریاست 

جمهوری گشایش یافت و 18 دی ماه به کار خود پایان داد. 
مدیر هماهنگی مراکز رشد و کشاورزی پارک علم وفن آوری کرمانشاه هدف 
از برگزاری این نمایشگاه را شناساندن نقش مهم روستا ها در تولید ملی و نیز 
استعدادها، قابلیت ها و ظرفیت موجود در مناطق روستایی و عشایر دانست 

و افزود: ارایه محصوالت و توانمندی های 
استان ها و شهرستان ها، نوآوری ها وایده های 
نو، روستای نمادین، چادرهای عشایری در 
ایل نمادین، نمایشگاه عملکرد دستگاه های 
ملی، سازمان های مردم نهاد، شرکت های 
بوم گردی، کارگاه های آموزشــی از جمله 

برنامه های این نمایشگاه است.
وی در ادامه از حضور هفت شرکت و واحد 
فناور در »حوزه توسعه فناوری روستایی« از 
واحدهای تحت حمایت مرکز رشد کشاورزی و صنایع تبدیلی روانسر پارک 
علم وفناوری کرمانشاه خبر داد و افزود: شرکت های الکترو درمانگر خرمی، 
پاک شهد ساناو، تعاونی زنان دیار زاگرس، تعاونی ئاتورگه، هشیارصنعت 
اورامان، موسسه مولوی از جمله واحدهای فناوری هستند که به نمایندگی 

از واحد های پارک علم وفناوری کرمانشاه در این نمایشگاه حاضر شدند.
وی در پایان به ارایه ایده های از سوی این واحدها مانند دستبند هوشمند 
ترک سیگار، عسل ارگانیک، زعفران، شیرینی بلوط، دستگاه پخت نان شش 
ساج، تیشه تیغ زنی، استحصال انواع شیره وصمغ، بازی فکری کوردینه، 
گیوه های رنگی نیان، دستگاه قلم زنی اتوماتیک)چک ضرب(اشاره کرد 

و افزود: این نمایشگاه در محل نمایشگاه بین المللی تهران برپا شده بود. 

رویــداد کار آفرینی »تیک« با 
حضور منتورها و ایده پردازان 
توسط شرکت»شــتابدهنده 
فناوری تیک« در پارک علم و 

فناوری کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و 
فناوری کرمانشاه، مجتبی گراوندی 
مدیر عامل شــتاب دهنده فناوری 
تیک هدف از برگزاری این رویداد را 

تمرکز بر روی مفاهیم مختلف در حوزه کار آفرینی دانست و افزود: در اولین 
رویداد به 3 ایده مطرح شده در شتابدهنده  فرصت می دهیم تا در سه زمان 
15 دقیقه ای از ایده خود دفاع کنند تا هم به نوعی نکات مهم در این ارایه ها 
را مورد بررسی قرار دهیم و هم راه های عملی برای تبدیل ایده به ثروت را 

تمرین کنیم.
در ادامه این رویداد پس از طرح ســه ایده به مدت یک ساعت به تیم های 
ایده پرداز فرصت داده شده تا بیزینس مدل ایده خود را آماده کنند و سپس 
مازیار نامداری و احسان ملکی مدیران شرکت فن آوران کاشت زاگرس از 
واحدهای موفق پارک علم و فناوری کرمانشاه به شرح  داستان موفقیت این 
شرکت و فراز و نشیب های ساخت دستگاه »بذرکار سینی نشا« پرداختند.

در ادامه دکترمصطفی کریمیان اقبال رییس ســابق دفتر سیاستگذاری 

فناوری و نــوآوری وزارت علوم با 
بیان این مطلب که شــرکت فن 
آوران کاشت زاگرس از نمونه های 
قابل توجه در عرصه کار آفرینی 
است، اظهار داشت: در عصر حاضر 
زمان ارایه ایده مهمترین فاکتور در 
پیشرفت شرکت ها می باشد، اما در 
ایران داشتن یک تیم خوب فاکتور 

مهم تری محسوب  می شود.
در پایان این رویداد دکتر سهراب 
دل انگیزان استاد اقتصاد دانشگاه رازی و از منتورهای رویداد با اشاره به این 
نکته که در مجموعه های شتابدهنده دو نوع منتور و راهنما وجود دارند، 
اظهار داشت: بعضی از این مشاوران اصول تئوریک را خوب فهمیده اند اما ما 
نیازمند مشاورانی هستیم که بتوانند بیزینس مدل رو به فروش برسانند و 

ایده رو به پول تبدیل کنند.
وی گفت: یکی از عناصر مهمی که می تواند راه گشای هر گونه کسب و کار 
باشد استفاده از مشتریان به عنوان شریک کلیدی است و شناخت رقبا و 

تحقیق در بازار که می تواند میزان ضررهای مالی را کاهش دهد.
گفتنی است، شــتابدهنده فناوری »تیک« نخستین شتابدهنده بخش 
خصوصی در غرب کشور است که با مشارکت پارک علم و فناوری کرمانشاه 

در حال راه اندازی است.  

برگزاری رویداد کارآفرینی"تیک 1" در پارک علم و فناوری کرمانشاه

حضور پارک علم و فناوری کرمانشاه 
در دومین نمایشگاه "توانمندی های روستائیان و عشایر"
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 سمینار »آشنایی با متدولوژی 
توســعه مشــتری« با حضور 
کارشناسان، مدیران و مشاوران 
کســب و کار در ســازمان 
جهاددانشــگاهی خوزستان 

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان 
جهاددانشــگاهی خوزســتان، این 

ســمینار یک روزه با هدف ارتقای ســطح دانش کارشناسان و مشاوران 
کسب و کار و معرفی متدولوژی توسعه مشتری، از سوی جهاددانشگاهی 
خوزستان و با مشارکت موسسه کار و تامین اجتماعی و اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی اســتان برگزار 
شد.

تشــریح فرآینــد کارآفرینــی و 
تجاری ســازی محصــول با هدف 
افزایش توانایی مشاوران کسب و کار 
در ارزیابی مخاطــب و توانایی ارایه 
آموزش های متناســب با شرایط، 
از جمله اهداف این ســمینار بود. 
همچنین متدولوژی توسعه مشتری 

و مفاهیم کارآفرینی ناب نیز در این سمینار مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است، سیدرضا علوی، مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال 

دانش آموختگان جهاددانشگاهی خوزستان سخنران این سمینار بود.

سمینار "آشنایی با متدولوژی توسعه مشتری" برگزار شد

همایش »مدیریت و خالقیت 
در هزاره سوم« 30 دی ماه از 
سوی جهاددانشگاهی واحد 
عالمه طباطبایی برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی واحد عالمه 
طباطبایی،  همایش»مدیریت 
و خالقیــت در هزاره ســوم« با 
محوریــت موضوعی،  بررســی 

نقش و جایگاه مدیران خالق درتوسعه مشاغل، آشنایی با استاندارد های 
نوین مدیریت، بررسی راهکارهای توسعه و تولید و اشتغال با بهره گیری از 
خالقیت، روش ها و سیستم های نوین بهره گیری از منابع انسانی، اصول 
و اســتاندارهای مدیریت و جایگاه مدیران خالق در بهبود و رونق کسب و 
کار، توســط واحد عالمه طباطبایی و با همکاری موسسه فرهنگی هنری 
عصر ایرانیان، با حضور دستپاک مشاور وزیر نفت، معدن و تجارت و جمعی 
از اساتید دانشــگاهی و صاحبان بنگاه ها و مشــاغل30 دی ماه در سالن 

اجتماعات دانشکده ادبیات دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار گردید. 
دکتر بهمن سعیدیان راد رییس واحد عالمه طباطبایی و دبیر علمی همایش 
اظهار کرد: از دیدگاه گیلفورد خالقیت را باید نوعی از تفکر به شمار آورد، زیرا 
ایده ی خالق خود نوعی فکر و تصور است، در واقع خالقیت چیزی جز حل 
کردن مسایل، مشکالت، تعارضات یا بن بســت ها به روش اثربخش تری از 
گذشته نیست و تنها با مدیریت صحیح و اثربخش است که می توان به این 
امر دست یافت. در حال حاضر مدیران و رهبران سازمان ها با موقعیت جدید و 
تغییرات روز افزون و فزاینده ای در تمامی امور مواجه هستند، در این میان تنها 
سازمان هایی به توفیق دست خواهند یافت و مزیت نسبی مناسبی به دست 
خواهند آورد که بتوانند با بهره گیری از انگیزه و خالقیت های موجود در سازمان 

خود، به مواجهه سریع و خالقانه با شرایط و مشکالت پیش رو بپردازند.  
وی افزود: سازمان ها و کســب  وکارهایی موفق خواهند بود که خالقیت 
فراتر از یک واژه کلیشه ای در چشم انداز سازمانی آن ها باشد و این امر باید 

به روح مدیریتــی آن ها تبدیل 
شــود .در ســازمان های موفق 
هزاره سوم، تمامی زنجیره تولید 
و توزیع و فروش تحت تاثیر روح 
خالقیت است. چنین فرایندی، 
مدیران خوش فکری را می طلبد 
که جســارت اعمال تغییرات را 
داشته باشند. این مدیران بیش از 
هر کسی آگاهند که تغییر بر پایه 
خالقیت، می تواند تجارت آن ها را 

متحول کرده و بر موفقیت هر لحظه آنان بیفزاید.
همچنین ملوندی مدرس دانشگاه، به اهمیت خالقیت در عصرکنونی و 
وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه اشاره و عنوان کرد: از آنجا که 
پویایی و تغییر مهمترین ویژگی محیط سازمان های امروزی است حفظ 
و بقای ســازمان ها تنها در صورتی محقق می شود که همگام با تغییرات 
غیرقابل تصور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محیطی پیش روند و خود 
را در مسیر تحول و توسعه بهبود بخشند، امری که تحقق آن کاری بسیار 
مشکل، ظریف و حساس است و تنها با به کارگیری ایده های نوین و پذیرش 

و پرورش استعدادهای خالق و نوآور محقق می شود. 
پروفسور کارلوس درخصوص خالقیت در ســازمان ها و محمد وطن پور 
مدرس دانشــگاه در خصوص حمایت از خالقیت به عنوان موتور توسعه، 
همچنین دکتر اشکان رســتگار حقوقدان و مدرس دانشگاه در رابطه با 
خالقیت و قانون به عنوان 2 رکن اساسی و مکمل یکدیگر و مصطفی شاه 
بداغیان مدرس دانشگاه  در خصوص مباحث مدیریتی و نقش خالقیت در 

موفقیت کسب و کار  به ایراد سخنرانی پرداختند.
در ادامه دکتر ناصحی فر عضو هیأت علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی و 
مدیرکل دفتر آمار و اطالعات وزارت صنعت، معدن و بازرگانی نیز مثلث 

نوآوری در کسب و کار را تشریح کرد.
در پایان این همایش از برگزیدگان و برترین های این حوزه با اهدای تندیس و 
لوح یادبود توسط جهاددانشگاهی واحد عالمه طباطبایی تقدیر به عمل آمد.

همایش "مدیریت و خالقیت در هزاره سوم" برگزار شد



    افتتاح مجتمع آموزشی تحقیقاتی جهاددانشگاهی واحد چهارمحال و بختیاری 11 دی ماه 95

   گردهمایی روسای جهاددانشگاهی - تهران 15 و 16 دی ماه 95

   جلسه هیأت امنای جهاد 9 دی ماه 95



اداره کل روابط عمومی


