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ویـژہ

 ادامه ی راه مبارزه و فتح
إِنَّا لِلّه وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن

اللَُّهمَّ َو أَِقْم بِه الَْحقَّ َو أَْدِحْض بِه الَْباِطَل َو أَدْل بِه أَْولَِیاءََک َو أَْذلِْل بِه أَْعَداءََک َو ِصِل اللَُّهمَّ بَْیَنَنا 

َو بَْیَنُه ُوْصلًَه تَُؤدِّی إَِل ُمرَاَفَقِه َسلَِفِه

شهادت رسدار مخلص و پرافتخار اسالم سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیامنی)ره( به دست دولت 

تروریست آمریکا را به محرض قطب عامل امکان حرضت بقیه الله االعظم )ارواح العاملین من 

سواه فداه(، رهرب معظم انقالب و فرمانده کل قوا و عموم ملت غیور و شهادت طلب ایران 

اسالمی تربیک و تسلیت می گوییم.

کالبد آن بزرگ مجاهد حسینی بیش ازاین تاب روح با عظمت او و اشتیاق اش به شهادت در راه 

خدا و اعتالی کلمه ی توحید را نداشت و در آستانه ی فرارسیدن ایام شهادت ام االمئه حرضت 

صدیقه کربی فاطمه الزهرا)س( آسامنی شد.

ملت عزیز ایران، قدردان مجاهدت های آن شهید راحل بوده و خواهد 

بود و با جهاد خود، راه مبارزه و فتح را ادامه خواهد داد.

جهاددانشگاهی

13 دی ماه 1398

رسدار سپهبد  شهید

حاج قاسم سلیامنی

تولد: 
 ۲۰ اسفند ۱۳۳۵ ـ شهرستان رابر از توابع استان 
کرمان

شهادت:  
بامداد جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ ـ اطراف فرودگاه بغداد

نحوه ی شهادت: 
در حمله ی تروریستی موشکی ناجوامنردانه ی 
هلی کوپرت های آمریکایی به دو خودرو، رسدار 
قاسم سلیامنی فرمانده سپاه قدس و ابومهدی 
املهندس معاون حشدالشعبی و تنی چند از اعضای 
حشدالشعبی، مورد هدف قرار گرفتند و به شهادت 
رسیدند
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یطاِن الرَّجیم؛  اَعوُذ ِباللِه ِمَن الشَّ

ــُص  ــُن نرََتَبَّ ــَدى الُحســَنَينِي  َونَح ــا إاِّل إِح ــل تََربَّصــوَن ِبن ــل َه ُق
ــُه ِبَعــذاٍب ِمــن  ــُم اللَّ ِبكُــم أَن يُصيَبكُ
ِعنــِدِہ أَو ِبأَيدينــا َفرَتَبَّصــوا إِنّا 
َمَعكُــم ُمرَتَبِّصــوَن 

﴾۵۲﴿

بگــو: »آیــا دربــاره ی مــا، جز یکــی از دو نیکی 
را انتظــار داریــد؟ )یــا پیــروزی یــا شــهادت(؛ 
ولــی مــا انتظــار داریــم کــه خداونــد، عذابــی 

ــان(  ــن جه ــا )در ای ــه شــام برســاند ی ــان( ب از ســوی خــودش )در آن جه
بــه دســت مــا )مجــازات شــوید(؛ اکنــون کــه چنیــن اســت، شــام انتظــار 

بکشــید، مــا هــم بــا شــام انتظــار می کشــیم«
سوره ی مبارکه ی توبه، آیه ی ۵۲

فاتح؛ شهید سلیامنی هم 
پیروز شد و هم شهید

در شهادت شهید سلیامنی یک فقدان تلخی 
برای ما پیش آمد؛ ]این[ شهید خیلی خوب بود؛ 

خیلی عزیز بود؛ خیلی مفید بود؛ خیلی انسان 
را وادار به تحسین می کرد؛ این ها به جای خود 
محفوظ؛ خب از دست ما رفت؛ ولیکن وقتی 

به این حادثه  نگاه می کنیم، می بینیم این حادثه 
مثل همه ی حوادث دیگِر الهی است که لطف 

خدای متعال در آن ها بر قهر غلبه دارد.
اما راجع به خود شهید؛ خدای متعال در قرآن 

از زبان مسلامن ها می گوید: ِبنا ااِّل اِحَدی 
 الُحسَنَیین ؛ ما یکی از دو »ُحسنی« را داریم؛ 
ُحسنی یعنی بهرتین؛ یکی از دو بهرتین را ما 

داریم. آن دو چه هستند که یکی اش را انسان 
دارد؟ یکی اش پیروزی است، یکی اش شهادت 

است. شهید سلیامنی به هر دو ُحسنیین رسید؛ 
هم پیروز شدـ  چند سال است که در منطقه، 

پیروز میدان شهید سلیامنی است؛ مغلوب 
میدان، آمریکا و عوامل آمریکایند؛ در همه ی 

این منطقه این  جور استـ  هم به شهادت 
رسید؛ یعنی خدای متعال ِکلَتا الُحسَنَیین را به 

این شهید عزیز داد.

بیانات رهرب معظم انقالب در دیدار با مردم آذربایجان رشقی

1398/11/29
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مقدمه

رییـس  طیبـی  حمیدرضـا  دکتـر  فروردیـن:   20  ■
جهاددانشـگاهی در گفت وگـو با روابـط عمومی این نهاد 
دربـاره ی آخرین دسـتاورد ها و اقدامات جهاددانشـگاهی 
در مبـارزه بـا شـیوع ویروس کرونـا، بیان کـرد: از زمانی 
کـه در چیـن این ویروس مطرح شـد و این احتمال داده 
می شـد ایـن بیمـاری به ایران و سـایر کشـور ها سـرایت 
کنـد، روش هـای تشـخیص بیمـاری مـورد ارزیابـی قرار 
گرفتنـد. بالفاصلـه پـس از اینکه اعالم شـد در ایران نیز 
ایـن بیماری شـیوع پیـدا کرده اسـت، این روند سـرعت 
گرفـت و جهاددانشـگاهی نیـز وارد خط مقـدم مبارزه با 

ایـن ویروس شـد.
ــر روی  ــه تمرکــز جهاددانشــگاهی ب ــا اشــاره ب وی ب
ــت و  ــا هم ــت: ب ــا، گف ــخیص کرون ــت تش ــاخت کی س
تــالش پژوهشــگران ســرطان معتمــد جهاددانشــگاهی، 
کیــت تشــخیص مولکولــی کوویــد ـ ۱۹ بــا نــام 
ــای  ــتفاده از فناوری ه ــا اس ــاری COVIMED ب تج
ــه  روزآمــد، طراحــی و تولیــد شــد و پــس از آن نیــز ب

پژوهشــگاه پاســتور بــرای تســت نهایــی ارســال شــد که 
خوشــبختانه آنجــا نیــز ایــن کیــت مــورد تاییــد قــرار 

ــت. گرف
ــت  ــدد کی ــون ۱۱0 ع ــزود: تاکن ــی اف ــر طیب دکت
بــرای ۱۱ هــزار نمونه گیــری، تحویــل مراکــز تشــخیص 

ــا شــده اســت. کرون

آزمایشگاه های تشخیص کووید ـ 19 
جهاددانشگاهی

خدمــات  تشــریح  بــا  جهاددانشــگاهی  رییــس 
تشــخیص  بــرای  جهاددانشــگاهی  آزمایشــگاه های 
ــتفاده از  ــور اس ــرد: به منظ ــار ک ــا، اظه ــروس کرون وی
ــور  ــاص کش ــرایط خ ــاد در ش ــن نه ــای ای ظرفیت ه
ــد ـ ۱۹،  ــی کووی ــاری ویروس ــیوع بیم ــه ی ش در زمین
ــوم پزشــکی  هماهنگــی الزم بیــن دفتــر تخصصــی عل
ایــن نهــاد بــا آزمایشــگاه مرجــع ســالمت وزارت 
بهداشــت صــورت گرفتــه اســت تــا از امکانــات موجــود 

ــود. ــتفاده ش ــه اس ــن زمین ــگاهی در ای جهاددانش
وی ادامــه داد: پژوهشــگاه رویان جهاددانشــگاهی در 
ایــن زمینــه از 2 فروردیــن تــا امــروز )20 فروردیــن(، 
و  بیمارســتان ها  از  گرفته شــده  نمونــه ی   300
آزمایشــگاه ها را پاســخ داده اســت و به طــور میانگیــن 
می کنــد؛  آزمایــش  را  نمونــه   80 تــا   70 روزانــه 
نمونه گیــری حضــوری در ایــن پژوهشــگاه انجــام 

نمی گیــرد.

دکتــر طیبــی اضافــه کــرد: پژوهشــگاه ابن ســینای 
ایــن نهــاد تســت غیرحضــوری و جهاددانشــگاهی 
خراســان رضوی نیــز آزمایــش تشــخیص کرونــا را 
از ایــن هفتــه شــروع کرده انــد و جهاددانشــگاهی 
ــوری  ــری حض ــز نمونه گی ــا مرک ــان رضوی تنه خراس
پژوهشــکده ی  هم چنیــن  می باشــد؛  اســتان  در 
ــازمانی  ــد س ــر واح ــاد، دیگ ــن نه ــد ای ــرطان معتم س
را  فرآینــد  ایــن  کــه  می باشــد  جهاددانشــگاهی 

هم اکنــون آغــاز کــرده اســت.

تولید ملزومات بهداشتی مقابله با شیوع 
کرونا

تشــریح  ادامــه ی  در  جهاددانشــگاهی  رییــس 
جهاددانشــگاهی  گفــت:  نهــاد،  ایــن  فعالیت هــای 
ــایی  ــنجی و شناس ــا ظرفیت س ــه ب ــت ک ــم اس مصم
امکانــات و نیازهــا، رونــد رو بــه توســعه ای را در تولیــد 
محصــوالت مــورد نیــاز مبــارزه بــا کرونــا در بخش هــای 

ــد. ــاد نمای ــف ایج مختل
زمینــه ی  در  را  جهاددانشــگاهی  خدمــات  وی 
این گونــه  ضدعفونی کننــده،  محلــول  و  ژل  تولیــد 
توســعه ی  پژوهشــکده ی  تاکنــون  کــرد:  تشــریح 
ــول  ــن محل ــگاهی، 5 تُ ــیمیایی جهاددانش ــع ش صنای
ــن نهــاد ۱6  ژل  ضدعفونی کننــده، واحــد خوزســتان ای
هــزار لیتــر از ایــن ژل و پژوهشــکده ی گیاهــان دارویــی 
جهاددانشــگاهی، یــک تُــن از ایــن مــواد را تولیــد 
ــرای هرکــدام  ــد و ظرفیــت بســیار وســیع تری ب کرده ان

گزارش ویژہ

ترشیح جزییات آخرین اقدامات جهاددانشگاهی 
برای مقابله با کرونا 

رییــس جهاددانشــگاهی دربــاره  ی آخریــن اقدامــات و دســتاوردهای ایــن نهــاد بــرای مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا در حوزه هــای 
مختلــف اســتانی و ملــی توضیحاتــی ارایــه داد

    به جای مقدمه
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مقدمه

ــکل  از ایــن واحدهــای ســازمانی در صــورت تامیــن ال
ــود دارد. ــاز وج ــورد نی م

ــه  ــاس ایزول ــن لب ــا تامی ــی در رابطــه ب ــر طیب دکت
بــرای بیمارســتان ها نیــز توضیــح داد: واحــد صنعتــی 
ــت  ــروز 5000 دس ــا ام ــگاهی ت ــر جهاددانش امیرکبی
لبــاس ایزولــه را بــرای بیمارســتان های طالقانــی، 
امــام  طرفــه،  مــدرس،  شــهید  اهلل)عــج(،  بقیــه 
خمینــی)ره( تهــران، اورژانــس کشــوری و تعــدادی از 
ــت  ــرده اس ــد ک ــم تولی ــتان ب ــتان های شهرس بیمارس
و ظرفیــت تولیــد روزانــه تــا 400 دســت از ایــن 

دارا می باشــد. نیــز  را  لباس هــا 

طرح مشاغل خانگی در خط مقدم مقابله 
با کرونا

ــالب فرهنگــی در بخــش  ــی انق عضــو شــورای عال
ــرح  ــرد: ط ــان ک ــود، بی ــای خ ــری از صحبت ه دیگ
ملــی توانمندســازی اقتصــادی زنــان سرپرســت خانــوار 
ــت  ــت معاون ــا حمای ــی ب ــاغل خانگ ــرد مش ــا رویک ب
ریاســت جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده، نظــارت 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و اجــرای ســازمان 
تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال دانش آموختــگان 
جهاددانشــگاهی در 24 اســتان کشــور انجــام می شــود.

وی ادامــه داد: زنــان در ایــن طــرح به منظــور 
کمــک بــه شــبکه ی بهداشــت و درمــان کشــور، تولیــد 
ــکی  ــات پزش ــمت ملزوم ــه س ــود را ب ــوالت خ محص
یک بــار مصــرف ماننــد ماســک، گان و لبــاس ایزولــه ی 

ــد. ــوق داده ان ــروس س ضدوی
ــا امــروز حــدود 3 میلیــون  دکتــر طیبــی افــزود: ت
ماســک بــا تولیــد روزانــه ۱20 هــزار عــدد و ۹0 هــزار 
ــروس  ــیوع وی ــدم ش ــه ع ــک ب ــرای کم ــت گان ب دس
ــت  ــده و ظرفی ــد ش ــی تولی ــرح مل ــن ط ــا در ای کرون
فراوانــی بــرای تولیــدات بیشــتر در ایــن زمینــه وجــود 

دارد.

خدمات رشکت های دانش بنیان و پارک های 
علم و فناوری

ــت  ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
و  علــم  پــارک  دو  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
فنــاوری ایــن نهــاد، تشــریح کــرد: تــا امــروز 8 شــرکت 
فنــاوری  و  علــم  پــارک  در  مســتقر  دانش بنیــان 
کرمانشــاه، وظیفــه ی تولیــد اقــالم و وســایل مــورد نیاز 
در خصــوص بیمــاری کرونــا را برعهــده داشــته اند؛ 
ــتفاده ی  ــرای اس ــن شــرکت ها ب ــدات ای ــه تولی از جمل
ــی  ــول ضــد عفون ــن ژل و محل ــد 300 ت ــتان، تولی اس
ــزار  ــاده، 20 ه ــک س ــزار ماس ــطح، 33 ه ــت و س دس
ــی  ــی همگ ــیلد حفاظت ــزار ش ــک N95، 30 ه ماس
ــه تازگــی  ــن ب ــوده اســت؛ هم چنی ــه ب به صــورت روزان
 N95 3 دســتگاه تولیــد پارچــه ی نانــو بــرای ماســک
ــاوری ســاخته شــده اســت. ــم و فن ــارک عل ــن پ در ای

وی ادامــه داد: حــدود ۱5 شــرکت دانش بنیــان 
نیــز در پــارک علــم و فنــاوری البــرز جهاددانشــگاهی، 
مشــغول تولیــد مــواد ضد عفونی کننــده ی الکــــی 
مــواد  و  ژل ضدعفونی کننــده  شــامل  غیرالکلــی  و 
تجهیــزات  تولیــد  دســت،  ضدعفونی کننــده ی 
ماننــد تب ســنج، ســاخت دســتگاه  آزمایشــگاهی 

ــک و گان  ــد ماس ــتند و تولی ــد آب ازون هس تولی
ــتند. ــتی هس بهداش

دکتــر طیبی با اشــاره به ســاخت 

ــگاهی  ــازمان جهاددانش ــط س ــنج توس ــتگاه تب س دس
ــر  ــن طوســی، گفــت: دســتگاه ترمومت خواجه نصیرالدی
ــدن و  ــای ب ــرل دم ــرای کنت ــای ورودی ب روی گیت ه
ــن  ــا توســط پژوهشــگران ای ــی کرون تشــخیص احتمال
ســازمان طراحــی و ســاخته شــد؛ تاکنــون 20 دســتگاه 
از ایــن محصــول تولیــد و تحویــل مســووالن فــرودگاه 
بین المللــی امــام خمینــی)ره( و نیــروی انتظامــی 
شــده اســت و ظرفیــت تولیــد تــا 50 دســتگاه در مــاه 

ــود دارد. ــازمان ها وج ــفارش س ــاس س براس
 

سامانه های خدماتی و ارایه ی محصوالت
رییــس جهاددانشــگاهی بــا بیــان این کــه ایــن 
ــات و محصــوالت  ــه ی خدم ــد ســامانه ی ارای ــاد چن نه
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــه ب ــه ی مقابل ــز در زمین نی
ایجــاد کــرده اســت، اضافــه کــرد: وزارت تعــاون کار و 
ــا مشــارکت جهاددانشــگاهی تــالش  ــاه اجتماعــی ب رف
ــت بخــش خصوصــی،  ــری از ظرفی ــا بهره گی ــد ب کردن
عــالوه بــر بسترســازی الزم بــرای تولیــد ماســک، گان 
و مــواد ضدعفونی کننــده، امــکان خریــد محصــوالت و 
دریافــت خدمــات از ســامانه های معتبــر و دارای مجــوز 
اینترنتــی تحــت پوشــش ســامانه www.ohop.ir را 

ــد. فراهــم آوردن
ــه  ــن فعالیــت در 8 رســته  از جمل ــه داد: ای وی ادام
مــواد غذایــی بــا 75 فروشــگاه، پوشــاک بــا 64، کیــف و 
کفــش بــا 56، خدمــات با ۱73، صنایع دســتی بــا 66 و 
مواد بهداشــتی و ضدعفونی کننـــــده با 50 فروشــــگاه 

ــود. ــام می ش انج
تاکنــون 483 فروشــگاه  افــزود:  دکتــر طیبــی 
مجــوزدار، زیرمجموعــه ی ایــن ســامانه هســتند و از ۱6 
فروردیــن به صــورت رســمی آغــاز بــه کار کــرده اســت 
و ظرفیــت اضافه شــدن رســته ها و تولیــدات بیشــتری 

ــد. ــز دارا می باش را نی
بیــان  جهاددانشــگاهی  رییــس 

کــرد: »ســامانه ی ۱23 کرونا« 
123corona. ـ 

com ـ نیــز 
بــه 

ــوم  ــاق فکــر کارشناســی جهاددانشــگاهی عل همــت ات
پزشــکی شــهید بهشــتی در پاســخ بــه نیــاز مراقبــت از 
راه دور، مشــاوره، خودمراقبتــی و پایــش بیمــاران دارای 
ــدون عالمــت  ــا ب ــم خفیــف و مــوارد مشــکوک ی عالی
کرونــا در منــزل توســط پزشــکان و مراقبــان ســالمت 

راه انــدازی شــده اســت.
وی افــزود: ۱00 تــا ۱50 پزشــک، ۱00 مشــاور روان 
شــناس روان پزشــک، حــدود 6 تیــم ارایــه ی خدمــات 
ضدعفونــی و گندزدایــی اماکــن از امکانــات این ســامانه 
ــون  ــد؛ تاکن ــردم می باش ــه م ــانی ب ــرای خدمات رس ب
۱000 نفــر بــرای خودمراقبتــی و خودارزیابــی، ۱50 تــا 
ــرای مشــاوره و 300 نفــر بهره منــد از خدمــات  200 ب
ضدعفونــی و گندزدایــی اماکــن بــه ایــن ســامانه 

ــد. ــره برده ان ــات آن به ــد و از خدم ــه کرده ان مراجع
دکتــر طیبــی بــا اشــــــاره بــه فعالیت دو ســامانه ی 
سامــــــانه ی دیگــر جهاددانشــگاهی در اســتان ایــالم 
ــگاهی  ــامانه ی جهاددانشــ ــرد: س ــار ک ــن، اظه و قزوی
 ،www.tashahr.ir ایــــــالم به آدرس اینتـــرنتی
وظیفــه ی فــروش و نظــارت بــر اقالم بهداشــتی اســتان 

را برعهــده دارد. اقــالم بهداشــتی حــوزه ی نظارتــی 
ــه ایــن ســامانه  ــه ی اســتان ب در ۱8 داروخان

ماســک،  حاضــر  حــال  در  و  وصل انــد 
دســتکش، پــد، محلــول ضدعفونی کننــده 
ــه  ــامانه ب ــن س ــق ای ــز از طری ــکل نی و ال
ــزار  ــروز 5 ه ــه ام ــا ب ــد؛ ت ــروش می رس ف

ــد. ــد کرده ان ــواده از آن خری خان
جهاددانشگاهی  رییس 

داد:  ادامه 
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مقدمه

شرکت  یک  همکاری  با  نیز  قزوین  جهاددانشگاهی 
را  بهداشتی  اقالم  توزیع  و  بسته بندی  دانش بنیان، 
 stmb.ir سایت  در  محصوالت  می کند.  عملیاتی 
به صورت رایگان برای مشتری ارسال و در حال حاضر 
شهر  سطح  در  بهداشتی  اقالم  بسته ی   ۱000 روزانه 
قزوین توزیع می شود و این فعالیت، ظرفیت توزیع بیش 
از 4000 بسته در روز را دارد؛ تاکنون حدود ۱5 هزار 
بسته ی اقالم بهداشتی از طریق آن به فروش رفته است.

آموزش جهاددانشگاهی در ایام کرونا
وی در بخـش دیگـری از خدمـات جهاددانشـگاهی 
در ایـن شـرایط ویـژه، بیـان کـرد: معاونـت آموزشـی 
از  ناشـی  اضطـراری  پـی شـرایط  در  جهاددانشـگاهی 
ویـروس کرونـا، اقـدام بـه برگـزاری دوره های آموزشـی 

و  مخاطبـان  بـرای  الکترونیکـی(  )آمـوزش  دور  راه  از 
فراگیـران به منظـور کمـک بـه پویـش در خانـه بمانیم 

اسـت. کرده 
 ۱6 از  آنالین  آموزش  ارایه ی  افزود:  طیبی  دکتر 
فروردین در تمام موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها به 
50 هزار دانشجوی شاغل به تحصیل در دروس نظری 
و  کوتاه مدت  آموزش های  در  است؛  شده  امکان پذیر 
تخصصی، 30 درصد بستر این آموزش ها نیز فراهم  باشد.

ارایه ی آخرین یافته ها درباره ی کووید ـ 19
ــت  ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
ــت:  ــاد، گف ــن نه ــی ای ــی ـ تحقیقات ــترده ی علم گس
ــوان مجموعه هــای علمــی  ــا اســتفاده از ت ایــن نهــاد ب
ـ تحقیقاتــی خــود ماننــد پژوهشــکده علــوم بهداشــتی 

نظریــات  و  یافته هــا  آخریــن  انتشــار  بــه  اقــدام 
کارشناســان در رابطــه بــا ویــروس کرونــا کــرده اســت.

وی افزود: با راه اندازی صفحه ی ویژه ی اطالع رسانی 
Corona.sid. )زیردامنه ی   SID ویروس کرونا در

ir(، اطالع از نویسندگان و آخرین مقاالت منتشرشده 
روند  و  مقاالت  انتشار  ساالنه ی  روند  موضوع،  این  با 
روزانه ی آن، مطرح ترین نشریات علمی و پرکاربردترین 

کلیدواژه ها در این سایت قابل مشاهده است.
دکتر طیبی اضافه کرد: مشارکت فعال متخصصان 
برای  نیز  بهداشتی جهاددانشگاهی  پژوهشکده ی علوم 
در  آموزشی  و  علمی  مطالب  و  اخبار  آخرین  انتشار 
و  واحدها  سواالت  به  پاسخ گویی  مجازی،  شبکه های 
تولید  برای  برنامه ریزی  و  خصوص  این  در  جهادگران 
فعالیت های  از  دیگری  بخش  بهداشتی،  پروتکل های 

علمیـ  تحقیقاتی جهاددانشگاهی می باشد.

اقدامات فرهنگی در مقابله با شیوع 
ویروس کرونا

ــی انقــالب فرهنگــی در بخــش  عضــو شــورای عال
پایانــی صحبت هــای خــود، اظهــار کــرد: در پــی شــیوع 
ویــروس کرونــا کــه بــه تعطیلــی دانشــگاه ها در سراســر 
ــگاهی  ــی جهاددانش ــت فرهنگ ــد، معاون ــور انجامی کش
ــی  ــایل فرهنگ ــروس و مس ــن وی ــا ای ــه ب ــرای مقابل ب
ــات  ــه ای از اقدام ــا آن، مجموع ــط ب ــی مرتب و اجتماع

ــرار داد. فرهنگــی را دســتور کار خویــش ق
ــجویی  ــای دانش ــدازی پویش ه ــه داد: راه ان وی ادام
ــار  ــازی، انتش ــابقه های مج ــزاری مس ــی، برگ ـ فرهنگ
دیــدگاه صاحب نظــران، انتشــار و تولیــد مجموعه هــای 
آموزشــی، بهداشــتی و اجتماعــی، تولیــدات خبــری ـ 
ــاز دســتگاه های  ــورد نی ــانه ای و نظرســنجی های م رس
تصمیم گیــر، بخشــی از اقدامــات قابــل توجــه فرهنگــی 

جهاددانشــگاهی اســت.
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مقدمه

  گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی 
جهاددانشگاهی

ویــژہ             )بخش اول(

■ ساخت دکل آرزوی صنعت نفت بود
■ آمادگی ایجاد شبکه ی کشوری در زمینه ی رسطان پستان

■ تشکیل زنجیره ی کامل درمان زخم های مزمن با فناوری های نوین
■ اهمیت انعکاس نظرهای واقعی مردم به مسووالن با دیده بانی صادقانه
■ معرفی ۷ اثر برگزیده ی کتاب سال دانشجویی با تجلیل از یک چهره ی ماندگار
■ تقدیر از برترین های پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در سال ۱۳۹۸
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ـــم  ـــن: مراس ـــگاهی، 2۹ بهم ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
رونمایـــی از دکل  حفـــاری خشـــکی »72 فتـــح« 
ساخته شـــده توســـط جهاددانشـــگاهی موردنیـــاز 
ـــه  ـــژن زنگن ـــدس بی ـــور مهن ـــا حض ـــت ب ـــت نف صنع
ــس  ــی رییـ ــا طیبـ ــر حمیدرضـ ــت، دکتـ ــر نفـ وزیـ
شـــریعتی  غالم رضـــا  دکتـــر  جهاددانشـــگاهی، 
ــیان  ــعود کرباسـ ــر مسـ ــتان، دکتـ ــتاندار خوزسـ اسـ
ـــی از  ـــران و جمع ـــت ای ـــی نف ـــرکت مل ـــل ش مدیرعام
ـــد. ـــزار ش ـــواز برگ ـــت در اه ـــد وزارت نف ـــران ارش مدی

ایـــن دکل در ســـایت بازســـازی  شـــماره ی یـــک 
ـــت. ـــده اس ـــتقر ش ـــران مس ـــاری ای ـــی حف ـــرکت مل ش

ــن  ــط ایـ ــاری توسـ ــل حفـ ــق قابـ ــر عمـ حداکثـ
ـــدود  ـــطح ح ـــاع دکل از س ـــوت، ارتف ـــزار ف دکل 20 ه
۱50 فـــوت و حداکثـــر بـــار اســـتاتیکی قابل تحمـــل 

ــت. ــد اسـ ــون پونـ ــط دکل یک میلیـ توسـ
ــه  ــور بـ ــک تاپ درایـ ــه یـ ــز بـ ــن دکل مجهـ ایـ
ـــچ  ـــایز ۱37.5 این ـــا س ـــز دوار ب ـــن، می ـــدرت 500 ت ق

ـــتی  ـــت و برگش ـــوع رف ـــپ گل از ن ـــتگاه پم ـــه دس و س
ـــت. ـــار اس ـــب بخ ـــدرت ۱600 اس ـــه ق ـــدام ب هرک

ســـاخت  دکل  دومیـــن  فتـــح   72 دکل 
جهاددانشـــگاهی اســـت کـــه در قالـــب قـــرارداد 
ـــران  ـــاری ای ـــی حف ـــرکت مل ـــان ش ـــاخت 3 دکل می س
ــده  ــل داده شـ ــاخته و تحویـ ــگاهی سـ و جهاددانشـ

ــت. اسـ
پیش بینـــی می شـــود ســـومین دکل حفـــاری 
ســـاخت جهاددانشـــگاهی )دکل 73 فتـــح( نیـــز در 

ســـال ۱3۹۹ تحویـــل داده شـــود.

درباره ی دانش فنی طراحی و ساخت 
دکل های حفاری

ـــاخت  ـــی و س ـــی طراح ـــش فن ـــر دان ـــال حاض در ح
ـــار  ـــب بخ ـــا 3000 اس ـــنگین ت ـــاری س ـــای حف دکل ه
ـــه  ـــاری ک ـــازه ی دکل حف ـــی س ـــن طراح ـــا جدیدتری ب
ــط  ــد، توسـ ــتاندارد API می باشـ ــا اسـ ــق بـ مطابـ

جهاددانشـــگاهی بـــه داخـــل کشـــور منتقـــل و 
ــاخت  ــن زیرسـ ــت؛ هم چنیـ ــده اسـ ــازی شـ بومی سـ
الزم به منظـــور ســـاخت و بازســـازی دکل هـــای 
ــاخت دو دکل  ــت سـ ــا ظرفیـ ــکی بـ ــاری خشـ حفـ
و بازســـازی 2 دکل در ســـال در اســـتان البـــرز 
فراهم شـــده کـــه می توانـــد در خدمـــت صنعـــت 

حفـــاری کشـــور قـــرار بگیـــرد.
ـــر  ـــرای 300 نف ـــرح ب ـــن ط ـــتغال زایی ای ـــزان اش می
ـــرای  ـــتقیم ب ـــر غیرمس ـــتقیم و ۱00 نف ـــورت مس به ص
ــی  ــزان صرفه جویـ ــت و میـ ــر دکل اسـ ــاخت هـ سـ
ـــان  ـــی در زم ـــد خارج ـــت خری ـــد قیم ارزی، 50  درص

عقـــد قـــرارداد می باشـــد.
 برپایـــی اولیـــن دکل حفـــاری )7۱ فتـــح( در 
ــوری(  ــدان منصـ ــواز )میـ ــی اهـ ــه ی عملیاتـ منطقـ
و انجـــام تســـت های عملیاتـــی به منظـــور آغـــاز 
ـــاری در ســـال ۱3۹۱، ســـاخت، نصـــب و  ـــات حف عملی
ـــح(  ـــاری )72 فت ـــن دکل حف ـــد و دومی ـــدازی ش راه ان

ساخت دکل آرزوی صنعت نفت بود
مراسم رومنایی از دکل  حفاری خشکی »۷۲ فتح« ساخته شده توسط جهاددانشگاهی موردنیاز صنعت نفت ایران با حضور وزیر نفت برگزار شد

    گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی جهاددانشگاهی

)بخش اول(ویـژہ
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ـــی  ـــرکت مل ـــک ش ـــماره ی ی ـــازی ش ـــایت بازس در س
ــام داده و  ــت های الزم را انجـ ــران، تسـ ــاری ایـ حفـ
ـــت  ـــده اس ـــران ش ـــاری ای ـــی حف ـــرکت مل ـــل ش تحوی
ـــورت  ـــاری به ص ـــات حف ـــم، عملی ـــن مراس ـــا بعدازای ت
کامـــل از جملـــه طراحـــی، ســـاخت، مونتـــاژ و 
راه انـــدازی توســـط جهادگـــران جهاددانشـــگاهی 

انجـــام شـــود.
پیش بینـــی تحویـــل ســـومین دکل حفـــاری )73 

ـــت. ـــال ۱3۹۹ اس ـــح( در س فت

ساخت دکل آرزوی ما بود/ تقاضا و ارصار 
برای ادامه ی این فعالیت

مهنـــدس زنگنـــه وزیـــر نفـــت در ایـــن مراســـم 
اظهـــار کـــرد: مـــا بـــرای ســـال های طوالنـــی نیـــاز 
ــزات  ــاری و تجهیـ ــزات حفـ ــاری و تجهیـ ــه حفـ بـ

جنبـــی آن داریـــم.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه از دکل بـــرای نصـــب ســـریع 
ـــده  ـــی ای ـــک زدای ـــرداری و نم ـــره ب ـــای به ـــتم ه سیس
ـــت در  ـــز نیس ـــک تجهی ـــک دکل ی ـــزود: ی ـــم، اف گرفتی
ـــی  ـــدا از کارخانه های ـــت. ج ـــه اس ـــک کارخان ـــع ی واق
کـــه مـــا در کشـــور داریـــم، ســـرمایه گـــذاری آن 
هـــا بـــه انـــدازه یـــک دکل نیســـت.یک دکل یـــک 

کارخانـــه ای اســـت کـــه  شـــما مـــی توانیـــد بـــه 
ــد و  ــال دهیـ ــرده و انتقـ ــع کـ ــرعت آن را جمـ سـ
دوبـــاره ســـرپایش کنیـــد تـــا کار کنـــد. در واقـــع 

یـــک کارخانـــه ی ســـیار اســـت.
ـــا تشـــکر از تـــالش هـــای سرســـختانه  وزیـــر نفـــت ب
ـــرد: از  ـــان ک ـــاخت دکل، بی ـــرای س ـــگاهی ب جهاددانش
ـــم  ـــی کن ـــکر م ـــی تش ـــر طیب ـــگاهی و دکت جهاددانش
ــردن و در  ــال کـ ــن کار را دنبـ ــختانه ایـ ــه سرسـ کـ

ـــدند. ـــق ش ـــت موف ـــوزه نف ح
مهنـــدس زنگنـــه تصریـــح کـــرد: دکتـــر طیبـــی 
ــن کار را  ــختانه ایـ ــر سـ ــادی سـ ــای زیـ ــال هـ سـ
دنبـــال کـــرد و خســـته نشـــد تـــا توانســـت موفـــق 
شـــود. هـــم بـــه خودشـــان و هـــم تیـــم جوانشـــان 
کـــه حتمـــا معتقـــد بـــه توســـعه کشـــور هســـتند، 
تبریـــک مـــی گویـــم. ایـــن کار خیلـــی ارزش دارد.

ـــی  ـــرار م ـــا و اص ـــرد: تقاض ـــان ک ـــه بی وی در ادام
ـــد  ـــه ده ـــن کار را ادام ـــگاهی ای ـــه جهاددانش ـــم ک کن
ـــرای  ـــوع ب ـــن موض ـــه ای ـــد ک ـــتر کن ـــش را بیش و عمق
ـــم  ـــال می کنی ـــق را دنب ـــی عم ـــت. وقت ـــم اس ـــا مه م

ـــم. ـــده بودی ـــر آین ـــه فک ـــی ب یعن
وزیـــر نفـــت یـــک دکل را دارای تجهیـــزات 
مفصلـــی دانســـت و گفـــت: ایـــن تجهیـــزات بایـــد 

ـــرای  ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــه م ـــود وظیف ـــاخته ش س
کارخانه هـــای داخلـــی کار درســـت کنیـــم.

وی تاکیـــد کـــرد: ســـاخت دکل در ایـــران یکـــی 
ـــق  ـــروز محق ـــه ام ـــود ک ـــت ب ـــت نف ـــای صنع از آرزوه
شـــده اســـت و جهاددانشـــگاهی را بـــرای ســـاخت 
ایـــن تجهیـــزات تحـــت حمایـــت خـــود قـــرار مـــی 

ـــم. دهی

تحویل دکل سوم تا سال آینده
ـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی  دکت
نیـــز در ایـــن مراســـم، گفـــت: یکـــی از وظایـــف اصلـــی 
ایـــن نهـــاد، تولیـــد فنـــاوری مـــورد نیـــاز صنایـــع 
ـــم،  ـــد کنی ـــان تولی ـــه خودم ـــن ک ـــه ای ـــود چ ـــور ب کش
ـــای  ـــاوری و ارتق ـــذب فن ـــال و ج ـــه انتق ـــن ک ـــه ای چ

ـــیم. ـــته باش آن را داش
ـــان  ـــدای کارم ـــه در ابت ـــود ک ـــی ب ـــزود: طبیع وی اف
صنعـــت نفـــت را بـــه عنـــوان یکـــی از حوزه هـــای 
ـــت  ـــون صنع ـــم؛ چ ـــاب کنی ـــتراتژیک انتخ ـــم و اس مه
اصلـــی اســـت. اگـــر مـــا در مجموعـــه فناوری هـــای 
ــی رود،  ــه کار مـ ــت بـ ــن صنعـ ــه در ایـ ــع کـ جامـ
ـــور  ـــد موت ـــن کار می توان ـــویم، ای ـــش ش ـــب دان صاح

ـــود. ـــع ش ـــایر صنای ـــرک در س مح
رییـــس جهاددانشـــگاهی تصریـــح کـــرد: دهـــه ی 
ــا  ــا و دقیقـ ــاخت رکتیفایرهـ ــا سـ ــان را بـ 60 کارمـ
براســـاس اســـتانداردهای BS آغـــاز و چنـــد هـــزار 
ـــد،  ـــی بخـــش خصوصـــی وارد ش ـــم و وقت ـــد کردی تولی
ـــا  ـــاخت UPSه ـــراغ س ـــه س ـــم و ب ـــرون آمدی ـــا بی م
و شـــارژرهای صنعتـــی رفتیـــم و اولیـــن خـــط مـــا 
ـــام  ـــحالی انج ـــا خوش ـــه ب ـــود ک ـــه ری ب ـــواز ب ـــم اه ه
ــزو  ــن کار جـ ــود ایـ ــده بـ ــون گفته شـ ــم، چـ دادیـ

ــت. ــرفته اسـ ــای پیشـ فناوری هـ
ـــچ مشـــکلی  ـــال حاضـــر هی ـــرد: در ح ـــد ک وی تاکی
ـــه  ـــیدن ب ـــا رس ـــارژرها ت ـــا و ش ـــاخت UPSه در س
ــت  ــن صنعـ ــاز ایـ ــورد نیـ ــای مـ ــه ی قدرت هـ همـ

ـــم. نداری
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه قـــدم 
بعـــدی مـــا سیســـتم بـــرق و کنتـــرل دکل هـــای 
ـــه  ـــن ک ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــان ک ـــود، بی ـــاری ب حف
ـــت  ـــاز اس ـــتم ها نی ـــن سیس ـــادی از ای ـــداد زی ـــه تع ب
و بـــرای مـــا بـــا وجـــود مجموعـــه ی دانش هایـــی را 
ـــد. ـــی می باش ـــوع خوب ـــم، موض ـــار داری ـــه در اختی ک
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رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا تشـــکر و قدردانـــی 
از اعتمـــاد و کمک هـــای صنعـــت حفـــاری، تصریـــح 
کـــرد: ایـــن نهـــاد تـــوان خوبـــی هـــم در حـــوزه ی 
ــای  ــا غبارگیرهـ ــرد تـ ــالش کـ ــک دارد و تـ مکانیـ
صنعتـــی، الکتروفیلترهـــا، بـــک فیلیترهـــا و... را 
ـــد  ـــام ش ـــه انج ـــی ک ـــالش های ـــا ت ـــد و ب ـــد کن تولی

ــدیم. ــران شـ ــت ایـ وارد صنعـ
ــوم  ــل دکل سـ ــه تحویـ ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ وی بـ
تـــا شـــهریورماه انجـــام مـــی شـــود، ادامـــه داد: در 
ــیدیم وارد  ــه رسـ ــن نتیجـ ــه ایـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
ـــی  ـــا همـــکاری شـــرکت مل ـــا بشـــویم و ب بحـــث دکل ه
ـــدیم و  ـــوب وارد ش ـــی جن ـــق نفت ـــت مناط ـــاری نف حف
ـــا  ـــا ب ـــم. ام ـــام دهی ـــاخت 5 دکل را انج ـــد س ـــرار ش ق
ـــی دکل  ـــرای طراح ـــه ب ـــا رتب ـــه م ـــن ک ـــه ای ـــه ب توج
ـــه  ـــا رتب ـــه م ـــه ب ـــت ک ـــم نیس ـــی ه ـــتیم و کس نداش
ـــی  ـــای کپ ـــه ج ـــم ب ـــم گرفتی ـــه تصمی ـــد، در نتیج ده
ـــاوری  ـــال فن ـــی، انتق ـــای قدیم ـــه ی دکله ـــردن رتب ک
ـــش  ـــال دان ـــر انتق ـــال حاض ـــه در ح ـــم ک ـــام دهی انج
بـــه طـــور کامـــل انجـــام شـــده اســـت و صاحـــب 
طراحـــی دانـــش دکل هـــای کوچـــک حفـــاری 

ـــتیم. ـــار هس ـــب بخ ـــزار اس ـــا 3 ه ـــنگین ت س

برای اولین بار در کشور؛ راه اندازی یک 
واحد فرآورش پیش ساخته 

رونمایـــی،  ایـــن  حاشـــیه ی  در  هم چنیـــن 
واحـــد   )B.O.O( قـــرارداد  امضـــای  آییـــن 
 )Skid Mounted( پیش ســـاخته   فـــرآورش 
در میـــدان نفتـــی مشـــترک آزادگان جنوبـــی بیـــن 
جهاددانشـــگاهی و شـــرکت مهندســـی و توســـعه ی 

ــد. ــزار شـ ــت برگـ نفـ
مراســـم امضـــای ایـــن قـــرارداد بـــا حضـــور 
مهنـــدس بیـــژن زنگنـــه وزیـــر نفـــت، دکتـــر 
و  رییـــس جهاددانشـــگاهی  حمیدرضـــا طیبـــی 
جمعـــی از مدیـــران وزارت نفـــت و جهاددانشـــگاهی 

ــد. ــزار شـ برگـ
انجـــام خدمـــات طراحـــی و مهندســـی، تامیـــن 
کاال و تجهیـــزات، ســـاخت و نصـــب، راه انـــدازی، 
بهره بـــرداری، تعمیـــرات و نگهـــداری و برچیـــدن 
 )Skid Mounted( پیش ســـاخته  واحـــد 
فـــرآورش نفـــت به میـــزان متوســـط 50 هـــزار 
بشـــکه نفـــت )STB( در روز در میـــدان نفتـــی 

ــان  ــش متخصصـ ــت دانـ ــه همـ ــی بـ آزادگان جنوبـ
ــت. ــرارداد اسـ ــن قـ ــوع ایـ ــگاهی، موضـ جهاددانشـ

ـــد وزارت نفـــت مبنـــی  ـــه رویکـــرد جدی ـــا توجـــه ب ب
بـــر ســـاخت و نصـــب واحدهـــای بهره بـــرداری 
ــت  ــه نفـ ــت یابی بـ ــاخته و دسـ ــورت پیش سـ به صـ
بـــا مشـــخصات فـــروش اســـتاندارد بین المللـــی، 
پـــروژه ی حاضـــر بیـــن جهاددانشـــگاهی و شـــرکت 

مهندســـی و توســـعه ی نفـــت منعقـــد شـــد.

درباره ی تاسیسات فرآورش پیش ساخته 
)Skid – Mounted(

تولیـد سـریع محصـول از نفـت خـام بـا تجهیـزات 
نفتـی به صـورت یک پکیـج کامل بـا عنوان تاسیسـات 
 ،)Skid – Mounted( پیش سـاخته  فـرآورش 

طراحـی و اجـرا می شـوند.
ـــا  ـــزات، نه تنه ـــه تجهی ـــن مجموع ـــتفاده از ای ـــا اس ب
قابلیـــت انتقـــال و احـــداث ســـریع امکان پذیـــر 
خواهـــد بـــود، بلکـــه امـــکان طراحـــی انعطاف پذیـــر 
و مـــاژوالر سیســـتم بـــر اســـاس مشـــخصات نفـــت 

ــود. ــر می شـ ــاه میسـ ــده از چـ استخراج شـ
تاسیســـات فـــرآوری پیش ســـاخته، مجموعـــه ای 
ـــی  ـــیال، جابه جای ـــال س ـــدی، انتق ـــزات فرآین از تجهی

ــد. ــی و... می باشـ حرارتـ
ـــه ی احـــداث واحـــد  ـــی اســـت، ســـابقه و تجرب گفتن
فـــرآورش پیش ســـاخته و ســـریع االحداث، تنهـــا 
ــط  ــی توسـ ــدان آزادگان جنوبـ ــورد در میـ ــک مـ یـ
یـــک شـــرکت ایتالیایـــی انجـــام گرفتـــه اســـت؛ در 
ایـــن قـــرارداد ضمـــن بومی ســـازی دانـــش فنـــی، 
طراحـــی و ســـاخت ایـــن تجهیـــز راهبـــردی بـــرای 
اولین بـــار در و بـــا اســـتفاده از تـــوان داخلـــی اجـــرا 

ـــد. ـــد ش خواه

حامیت از جهاددانشگاهی برای تحول در 
حرکت تکنولوژیک کشور

ـــن  ـــای ای ـــن امض ـــه در آیی ـــژن زنگن ـــدس بی مهن
ــه از  ــاخت متـ ــه کار سـ ــان این کـ ــا بیـ ــرارداد بـ قـ
ــا تـــالش  ــه بـ ــیار خوبـــی اســـت کـ ــات بسـ اقدامـ
جهاددانشـــگاهی در حـــال نتیجـــه دادن اســـت، 
افـــزود: متـــه یکـــی از کاالهـــای مصرفـــی اســـت و 
ـــم و در  ـــاز داری ـــه نی ـــادی مت ـــداد زی ـــه تع ـــال ب در س
ـــد  ـــز بای ـــیم نی ـــم نباش ـــر تحری ـــی اگ ـــتا حت ـــن راس ای

ـــاز را  ـــورد نی ـــای م ـــا مته ه ـــود ت ـــام ش ـــی انج اقدامات
از داخـــل کشـــور تامیـــن کنیـــم.

ـــرای  ـــا ب ـــتیم ت ـــف هس ـــا موظ ـــرد: م ـــار ک وی اظه
ــام  ــرافت مندانه انجـ ــرزمین کار شـ ــن سـ ــردم ایـ مـ
دهیـــم و مهم تـــر از همـــه این کـــه بـــرای نیـــروی 
کشـــور  تحصیل کـــرده ی  و  توانمنـــد  روبه رشـــد 
ـــد و  ـــذت ببرن ـــود ل ـــا از کار خ ـــم ت ـــت کنی کار درس
راضـــی باشـــند کـــه اگـــر این گونـــه باشـــد، کشـــور 

ــد. ــدا می کنـ ــعه پیـ توسـ
ـــه  ـــه ب ـــه ک ـــرد: آن چ ـــوان ک ـــه عن ـــدس زنگن مهن
ـــربلندی  ـــرروزه و س ـــعه ی ه ـــتیم، توس ـــال آن هس دنب
ایـــران اســـت؛ این کـــه ایـــران کشـــور اول منطقـــه 
ـــار  ـــت و انتظ ـــک خواس ـــن ی ـــت، ای ـــعار نیس ـــد، ش باش

ملـــی از مســـووالن و حاکمیـــت اســـت.
ـــت در  ـــک مل ـــدرت ی ـــرد: ق ـــح ک ـــت تصری ـــر نف وزی
ـــت روی مباحـــث  ـــن مدیری ـــد ای ـــت اســـت و بای مدیری

ـــذارد. ـــر گ ـــی و اقتصـــادی اث ـــاوری، علم فن
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه مـــا صنعـــت نفـــت 
ــت  ــت نفـ ــدات صنعـ ــات و تولیـ ــم و خدمـ را داریـ
ـــه داد:  ـــد، ادام ـــته باش ـــد داش ـــل پیون ـــه داخ ـــد ب بای
در بســـیاری از بخش هـــا بـــه فنـــاوری نیازمنـــد 
ـــت و  ـــات نیس ـــوالت و مصنوع ـــط محص ـــتیم و فق هس
خیلـــی از آن هـــا در بخش هـــای نرم افـــزاری اســـت؛ 
پیونـــد خوبـــی میـــان صنعـــت و دانشـــگاه اتفـــاق 

افتـــاده اســـت، امـــا ایـــده آل نیســـت.
ـــت  ـــگاه و صنع ـــه داد: دانش ـــه ادام ـــدس زنگن مهن
نفـــت بـــا یک دیگـــر رفیـــق شـــده اند و ایـــن 
ـــوان  ـــه می ت ـــن زمین ـــت. در ای ـــی اس ـــتاورد خوب دس
گفـــت کـــه جهاددانشـــگاهی باالخـــره در صنعـــت 
ـــد؛  ـــدر بدانی ـــن را ق ـــت و ای ـــده اس ـــه ش ـــت پذیرفت نف
ــن  ــا ایـ ــاد بـ ــن نهـ ــم. ایـ ــدر می دانیـ ــم قـ ــا هـ مـ
ـــاری  ـــای حف ـــرارداد مته ه ـــورد. ق ـــد خ ـــت پیون صنع
ـــگاهی  ـــرای جهاددانش ـــا ب ـــت؛ ام ـــزرگ نیس ـــی ب خیل

خـــوب اســـت و قابـــل توســـعه می باشـــد.
وزیـــر نفـــت خاطرنشـــان کـــرد: صنعـــت نفـــت 
پروژه هـــا،  تقاضـــای  و  تعریـــف  بـــا  می توانـــد 
ـــون  ـــود، چ ـــور ش ـــی کش ـــعه ی صنعت ـــدار توس پرچم

ــول دارد. ــا و پـ تقاضـ
وی بـا تشـکر و قدردانـی از جهاددانشـگاهی و بیان 
بـرای  کاال  و  خدمـات  درخواسـت  سـال،  در  این کـه 
صنعـت نفـت زیاد اسـت، تصریح کرد: جهاددانشـگاهی 
بایـد کار خود را با شـادابی و نشـاط ادامـه دهد. ما هم 
از شـما در پروژه هـای پژوهشـی و هـم در پروژه هـای 
تجهیزاتـی و تاسیسـاتی حمایـت می کنیـم، زیـرا ایـن 
کار می توانـد حرکـت تکنولوژیـک کشـور را متحـول 

. کند

از ساخت مبدل ۱۵ مگاواتی تا تولید 
موتور درون چاهی با دانش ایرانی در 

جهاددانشگاهی
ـــن  ـــز در ای ـــی نی ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــه، دکت در ادام
ــط  ــرارداد خـ ــال ۹2 قـ ــرد: سـ ــار کـ ــم، اظهـ مراسـ
ـــه ی  ـــک نمون ـــد و ی ـــد ش ـــه ری منعق ـــواز ب ـــه ی اه لول
ـــال  ـــه دو س ـــک ب ـــد و االن نزدی ـــب ش ـــی نص ۹ مگاوات

ــد. ــرداری می باشـ ــال بهره بـ ــه در حـ اســـت کـ
وی در ادامـــه از ســـاخت خـــط لولـــه ی ۱5 
داد. خبـــر  جهاددانشـــگاهی  توســـط  مگاواتـــی 

ـــی  ـــا چگونگ ـــه ب ـــگاهی در رابط ـــس جهاددانش ریی
ورود ایـــن نهـــاد بـــه حـــوزه ی نمک زدایـــی، گفـــت: 



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

13

مـــا یکـــی از زمینه هـــای مـــورد انتخابمـــان، بـــرق 
ــت،  ــوژی اسـ ــن دو تکنولـ ــق ایـ ــک و تلفیـ و مکانیـ
زیـــرا در کشـــور توســـعه ی ســـیمان بـــه شـــدت در 
ــه ی  ــادی کارخانـ ــداد زیـ ــود و تعـ ــام بـ ــال انجـ حـ
ســـیمان ایجـــاد شـــد؛ در نتیجـــه مـــا بـــه ســـاخت 
ـــات  ـــزو الزام ـــه ج ـــا ک ـــک فیلتره ـــا و ب الکتروفیلتره

ــم. ــتند، ورود کردیـ ــیمان هسـ ــای سـ کارخانه هـ
وی افزود: در نتیجه ی این تجهیزات را برای حوزه ی 
سیمان ساختیم. ما دانش کامل را به دست آوردیم و 
برای بیش از 30 کارخانه ی سیمان، مس و آلومینیوم 
عراق  به  نیز  ادامه  در  و  غبارروبی ساخته شد  سیستم 

و ترکمنستان و چندجای دیگر صادرات انجام دادیم.
ـــت  ـــت نف ـــا صنع ـــرد: ب ـــح ک ـــی تصری ـــر طیب دکت
ــای  ــم فعالیت هـ ــروز هـ ــم؛ امـ ــده بودیـ ــنا شـ آشـ
مـــا توســـعه بیشـــتری پیـــدا کـــرد و سیســـتم های 
نمک زدایـــی هـــم کار خوبـــی بـــرای مـــا بـــود کـــه 
ـــت. ـــت داش ـــا مطابق ـــا م ـــی ب ـــاظ تکنولوژیک ـــه لح ب

ـــرد: از ســـال 86  ـــار ک رییـــس جهاددانشـــگاهی اظه
ـــای  ـــا بخش ه ـــردن ب ـــت ک ـــه صحب ـــم ب ـــروع کردی ش
ـــوع کار  ـــن موض ـــم روی ای ـــا می توانی ـــه م ـــف ک مختل
ـــم.  ـــا را می دانی ـــرد آن ه ـــول عملک ـــون اص ـــم؛ چ کنی
ـــم  ـــو بردی ـــت کار را جل ـــا وزارت نف ـــال ۹3 و ۹7 ب س
ـــحال  ـــرارداد و خوش ـــای ق ـــه امض ـــیدیم ب ـــروز رس و ام

ـــود. ـــا می ش ـــروز امض ـــرارداد ام ـــن ق ـــتیم ای هس
وی در پایـــان بـــه کارهـــای در حـــال انجـــام 
جهاددانشـــگاهی اشـــاره کـــرد و گفـــت: مبـــدل 
ــاخت  ــال سـ ــی را در حـ ــی ۱5 هزارمگاواتـ فرکانسـ
داریـــم،؛ ســـاخت موتـــور درون چاهـــی را بـــا 
ـــم و روی آن کار  ـــتور کار داری ـــی در دس ـــش ایران دان
ــا  ــا بـ ــاخت هیدروموتورهـ ــال سـ ــم؛ در حـ می کنیـ
ــه ی  ــتیم و تصفیـ ــاری هسـ ــکاری شـــرکت حفـ همـ

پســـاب های صنعتـــی را در دســـتور کار داریـــم کـــه 
همـــه ی این هـــا نشـــان می دهـــد تـــوان خوبـــی در 

جهاددانشـــگاهی وجـــود دارد.

تولید داخلی اقالم اسرتاتژیک صنعت نفت 
رسعت می گیرد

مهنـــدس زنگنـــه هم چنیـــن در ســـفر خـــود بـــه 
ـــی از  ـــم رونمای ـــرکت در مراس ـــتان و ش ـــتان خوزس اس
ـــط  ـــگاهی، از خ ـــط جهاددانش ـــده توس دکل ساخته ش
تولیـــد مته هـــای حفـــاری ســـاخت جهاددانشـــگاهی 

ـــرد. ـــد ک ـــز بازدی ـــتان نی خوزس
و  نفـت  وزیـر  حضـور  بـا  کـه  بازدیـد  ایـن  در 
مسـووالن ارشـد ایـن وزارت خانـه بـا همراهـی رییـس 
جهاددانشـگاهی و جمعـی از اعضـای ایـن نهـاد انجـام 
بحـث  در  انجام گرفتـه  اقدامـات  رونـد  آخریـن  شـد، 
سـاخت داخـل مته هـای حفـاری و جزییـات سـاخت 

ایـن متـه تشـریح شـد.
در خـــط تولیـــد متـــه حفـــاری جهاددانشـــگاهی 
جوشـــکاری،  طراحـــی،  واحدهـــای  خوزســـتان 
ـــای  ـــی و اپراتوره ـــرل کیف ـــنبل، کنت ـــزی، اس رنگ آمی

ســـاخت فعـــال هســـتند.
ـــه  ـــاز ب ـــال ۹7 آغ ـــدای س ـــد از ابت ـــط تولی ـــن خ ای
کار کـــرده و بـــه تولیـــد مته هـــای حفـــاری مـــورد 

نیـــاز دکل هـــای حفـــاری می پـــردازد.
مته هـای تولیدشـده در ایـن مرکز، دومیـن مته های 
حفـاری  عملیـات  و  می شـود  چـاه  وارد  کـه  اسـت 

مقدماتـی را در درون چـاه ادامـه می دهـد.
ـــای  ـــه ی دکل ه ـــه ی هم ـــاز اولی ـــه نی ـــه ک ـــن مت ای
حفـــاری اســـت، توســـط ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
حضـــور  بـــا  و  شـــده  بومی ســـازی  خوزســـتان 

ــت. ــده اسـ ــی شـ ــور رونمایـ رییس جمهـ

اطالعات بیشرت از پیچیدگی دانش فنی 
تولید مته های حفاری

ـــاری  ـــه ی حف ـــاخت مت ـــی و س ـــی طراح ـــش فن دان
ــتراتژیک  ــی و اسـ ــالم اساسـ ــی از اقـ ــه ای یکـ دندانـ
صنعـــت نفـــت می باشـــد کـــه دانـــش فنـــی، 
طراحـــی و ســـاخت آن در اختیـــار کشـــورهای 

ــت. ــدودی اسـ محـ
بـــا توجـــه بـــه اقـــدام قابـــل تقدیـــر وزارت 
ده  بومی ســـازی  پـــروژه ی  اجـــرای  در  نفـــت 
قلـــم کاالی اساســـی نفـــت، مته هـــای حفـــاری 
اساســـی  اقـــالم  از  به عنـــوان یکـــی  دندانـــه ای 
ــه  ــوه بـ ــد انبـ ــت تولیـ ــایی و جهـ ــه، شناسـ ده گانـ
ــد. ــذار شـ ــتان واگـ ــد خوزسـ ــگاهی واحـ جهاددانشـ

و متخصصـان صنعـت  جهاددانشـگاهی خوزسـتان 
نفـت بـا درک صحیـح واقعیت هـای موجـود در یـک 
پـروژه ی مشـترک، اقـدام بـه بومی سـازی دانـش فنـی 
بسـیار پیچیـده ی طراحـی و سـاخت مته هـای مذکـور 
در  می تـوان  را  موجـود  پیچیدگی هـای  گرفتنـد؛ 
بخش هـای مختلفـی از جملـه پیچیدگی های هندسـی 
و دینامیکـی مته، خواص ویـژه ی مکانیکی و متالوژیکی 
قسـمت های مختلـف متـه و تدویـن روش های سـاخت 

کرد. عنـوان 
ــته  ــون توانسـ ــتان تاکنـ ــگاهی خوزسـ جهاددانشـ
اســـت فنـــاوری تولیـــد ۹ کـــد متـــه ی حفـــاری را 
بومی ســـازی کنـــد؛ هم چنیـــن توانســـته اســـت 
ــت را در  ــی کیفیـ ــدور گواهـ ــاد صـ ــه ی نهـ تاییدیـ
ــاری  ــای حفـ ــاخت مته هـ ــی و سـ ــه ی طراحـ زمینـ
ــد  ــط تولیـ ــدازی خـ ــیس و راه انـ ــد؛ تاسـ ــذ کنـ اخـ
ــتاوردهای  ــر از دسـ ــرفته ی بومـــی یکـــی دیگـ پیشـ

ایـــن پـــروژه می باشـــد.
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آبـان:   23 و   22 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط   ■
گردهمایـی روسـا، معاونـان و دبیـران پارک هـا، مراکـز 
جهاددانشـگاهی  شـکوفایی  و  نـوآوری  مراکـز  و  رشـد 
اشـتغال  و  فنـاوری  تجاری سـازی  سـازمان  همـت  بـه 
دانش آموختـگان جهاددانشـگاهی و با مشـارکت دانشـگاه 
علم وفرهنـگ و پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و 
صنایـع فرهنگـی وابسـته بـه ایـن نهـاد در تـاالر زنده یاد 
برگـزار شـد. علم وفرهنـگ  دانشـگاه  آشـتیانی  کاظمـی 

خروج از وابستگی های نفتی
 با رونق تولید ملی

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در 
ایـن گردهمایـی گفـت: مـا پیـش از انقـالب و در ابتدای 
پیـروزی انقـالب اسـالمی، عالقه منـد بودیـم کـه اقتصاد 
کشـورمان، از اتـکا بـر فـروش نفـت و مواد خـام و صنایع 
مونتـاژی بـه اقتصـاد دانش بنیـان تبدیل شـود؛ اقتصادی 

کـه متکـی بـر تـوان علمـی و فناورانه اسـت.
وی افـزود: یکـی از اهداف مهم جهاددانشـگاهی از بدو 
تاسـیس تاکنـون، انجام کارهـای بزرگ علمـی و فناورانه 
اسـت. انجـام ایـن کار اثبـات می کنـد کـه ما تـوان انجام 
کارهـای بـزرگ را داریـم و می توانیـم علم مـان را بـه فن 
تبدیـل کنیـم. در نهایـت ایـن فـن بـا تبدیل شـدن بـه 
محصـول و خدمـات، می تواند بـه مرحله ی تجاری سـازی 
برسـد. مـا با انجـام ایـن کارهای بـزرگ می توانیـم اثبات 
کنیـم کـه می شـود بـا اقتصـاد دانش بنیـان، متکـی بـر 
تولیـد ملـی شـد و خودبـاوری و غـرور ملـی را در میـان 

جوانـان و مـردم ایجـاد کرد.
بـه  می توانـد  کشـوری  کـرد:  اظهـار  طیبـی  دکتـر 
تمـام  شـدن  شـکوفا  شـرایط  کـه  برسـد  پیشـرفت 
اسـتعدادهای مـردم را فراهم بکند. ما در جهاددانشـگاهی 
سـعی کرده ایـم بـرای ایجـاد این خودبـاوری، الگوسـازی 
به منظور توسـعه ی بیشـتر ارایـه بدهیم. متاسـفانه امروزه 
مسـاله ی خودبـاوری در میـان برخـی از مسـووالن کم تر 
دیـده می شـود؛ بـه همیـن علت مـا مجبور شـده ایم مدام 
جهاددانشـگاهی  مراکـز  در  را  شـاخص مان  فعالیت هـای 
تمـام اسـتان هایمان توسـعه بدهیـم. خوشـبختانه امـروز 
مـا در جهاددانشـگاهی موفـق بـه انجـام کارهـای بزرگی 

شـده ایم.
رییـس جهاددانشـگاهی تاکید کـرد: طبیعتا اسـتعداد 
جوانـان بـا توسـعه ی دانشـگاه ها و ایجـاد فضاهـای الزم 
توسـعه می یابـد از ایـن رو مـا با ایجـاد و راه انـدازی مراکز 
رشـد و پارک هـای علـم و فنـاوری اسـتقبال کرده ایـم تـا 

مجموعـه ی جهاددانشـگاهی نیز سـهمی در این خصوص 
داشـته باشـد، چراکـه شـکوفایی جوانـان توسـط مراکـز 
رشـد و پارک هـای علـم و فنـاوری تجربه ی موفقی اسـت 
کـه اکنـون در تمـام دنیا انجام می شـود و کمـک می کند 
تـا این شـکوفایی به تدریـج در اختیـار همه ی مـردم قرار 

. بگیرد
سـال  هـر  کرده ایـم  سـعی  مـا  کـرد:  تصریـح  وی 
فعالیت هـای  وارد  و  دهیـم  گسـترش  را  الگوسـازی مان 
بزرگ تـری بشـویم، امـا بنـا نداریـم تمـام ایـن فعالیت ها 
را بـه تنهایـی انجـام بدهیـم؛ مـا قصـد داریـم از تمـام 
ظرفیت هـای کشـور بـرای تحقق ایـن امر اسـتفاده کنیم.

دکتـر طیبـی ادامـه داد: سـال گذشـته بـا حضـور در 
نـزد مقـام معظـم رهبـری، درخواسـت کردیـم تـا فضای 
بهتـری بـرای اسـتفاده از توانمنـدی مـا فراهم بشـود. به 
ایـن منظـور مـا لیسـت سـی ویک طـرح فنـاوری جدیـد 
را اعـالم کردیـم کـه بـا تامیـن بودجه هـای آن، اکنـون 
اجـرای  در  بناسـت  اسـت؛  شـده  آغـاز  فعالیت هایـش 
اسـاتید  و  رشـد  مراکـز  توانمندی هـای  از  ایـن طرح هـا 
از  داریـم  بنـا  نهایـت  در  کنیـم؛  اسـتفاده  دانشـگاهی 
دانشـجویان به عنـوان زنجیـره ی تکمیل ایـن فناوری های 

اسـتفاده کنیـم.
بـه گفتـه ی وی، اکنـون جهاددانشـگاهی سـه پـارک 
علـم و فنـاوری، 23 مرکـز رشـد و ۱۹ مرکـز نـوآوری 

تاکیـد داریـم سـازمان  و شـکوفایی دایـر کـرده اسـت. 
دانش آموختـگان  اشـتغال  و  فنـاوری  تجاری سـازی 
جهاددانشـگاهی تمـام فناوری هـای بـه بلوغ رسـیده را به 
سـمت پارک هـای فنـاوری و مراکـز رشـد هدایـت کنـد.

هم اکنـون  هرچنـد  گفـت:  جهاددانشـگاهی  رییـس 
بودجه ی جهاددانشـگاهی محدود اسـت، امـا این آمادگی 
را داریـم تا بخشـی از سـه سـاختمان در مرحلـه ی پایان 
سـاخت مان را در اختیـار مراکـز رشـد و نـوآوری قـرار 
بدهیـم؛ هم چنیـن بنـا داریـم فضـای بیشـتری در اختیار 
پـارک علـم و فنـاوری البرز قـرار دهیـم تا ایـن مجموعه 

بتوانـد پاسـخ گوی نیازهـای جامعـه و صنعـت باشـد.
وی یـادآور شـد: هم چنیـن تاکیـد داریـم همکارانـی 
کـه پروژه هـای بـزرگ در دسـت دارنـد، مراکـز رشـدی 
متناسـب بـا تخصص شـان ایجـاد کننـد؛ به عنـوان مثـال 
خواجـه  و  علم وصنعـت  جهاددانشـگاهی  مراکـز  تمرکـز 
نصیـر بـه روی بحـث الکترونیـک، قـدرت و ماشـین های 
را  دانشجویان شـان  بایـد  مراکـز  ایـن  اسـت؛  الکتریکـی 
بـرای ورود بـه ایـن حوزه هـا تشـویق کننـد تا بـا تکمیل 
شـرکت های مـورد نظـر، کارهـای بزرگـی ایجـاد کننـد.

برقراری اتصال میان واحدهای 
جهاددانشگاهی رضوری است

دکتر سـید ســـــعید هاشـــــــمی رییس دانشـگاه 

از تجاری سازی فناوری تا رضورت تکیه بر 
درآمدهای غیرنفتی

آن چه در دو روز گردهامیی مسووالن پارک ها، مراکز رشد و مراکز »منش« جهاددانشگاهی گذشت
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علم وفرهنـگ نیـز در ایـن گردهمایـی، گفـت: دانشـگاه 
علـم و فرهنـگ به عنـوان یکی از مجموعه هـای غیردولتی 
وابسـته بـه جهاددانشـگاهی از سـال ۱372 کار خـود را 
آغـاز کـرده اسـت. هم اکنـون مهم تریـن وجـه تمایـز این 
دانشـگاه نسـبت بـه سـایر دانشـگاه ها، وابسـته بـودن آن 
بـه جهاددانشـگاهی اسـت. مـا می توانیـم از ظرفیت هـا و 
پتانسـیل های خوب جهاددانشـگاهی بـرای تحقق اهداف 

و چشـم اندازهای آینده مـان اسـتفاده کنیـم.
مختلـف  بخش هـای  هم اکنـون  افـزود:  وی 
جهاددانشـگاهی در سـطح کشـور کارهایـی ارزشـمندی 
یکدیگـر  بـا  شـبکه  ایـن  متاسـفانه  امـا  داده انـد  انجـام 
هم افزایـی خوبـی ندارنـد و همـواره یکـی از آرزوهایمـان 

اسـت. بخش هـا  ایـن  میـان  خـوب  اتصـال  برقـراری 
دکتـر هاشـمی ادامـه داد: هرچنـد ارتباطـات مراکـز 
جهاددانشـگاهی بـا یکدیگـر خـوب و نزدیـک اسـت، امـا 
مـا بـا یکدیگر خـوب کار کـردن را یـاد نگرفته ایـم. تصور 
ایـن  نتوانیـم  دور  نه چنـدان  آینـده ای  در  اگـر  می کنـم 
مراکـز را بـه یکدیگـر اتصـال بدهیم، دچار مشـکل جدی 

شـد. خواهیم 
رییـس دانشـگاه علم وفرهنـگ در ادامـه اظهـار کـرد: 
اتصـال  اشـتغال  و  تجاری سـازی  حـوزه  امیـدوارم  مـن 
خوبـی میـان حوزه هـای فرهنگـی، پژوهشـی و آموزشـی 
ایـن مرکـز ایجـاد کند. ما نیز سـعی کرده ایم در دانشـگاه 
علـم و فرهنـگ در ایـن زمینه پیشـرو باشـیم و روزبه روز 
ایـن نقـش را پررنگ تـر کنیـم؛ مثـال هم اکنـون در صـد 
تسـهیالت  سـمت  بـه  مـا  رشـته های  از  قابل توجهـی 

رفته انـد. تکمیلـی 
وی گفـت: برخـی از پژوهشـکده های ما ماننـد رویان، 
تکنولـوژی نیـز توانسـته اند بـه موفقیـت زیـادی دسـت 
پیـدا کننـد، امـا هنـوز برخی از پژوهشـکده های مـا برای 

رسـیدن بـه جایـگاه مطلـوب فاصلـه زیـادی دارند.
ایـن  کنـار  در  کـرد:  خاطرنشـان  هاشـمی  دکتـر 
مسـائل هم اکنـون نیـاز شـدیدی بـرای بحـث اشـتغال 
اهمیـت  دارد.  وجـود  دانشـجویان  و  دانش آموختـگان 
ایـن موضـوع باعـث شـد تـا دانشـگاه علـم و فرهنـگ بـا 
ایجـاد پـارک ملـی فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگی، 
بسـترهای الزم ایـن مسـاله را در دانشـگاه ایجـاد کنـد.

فرهنـگ  و  علـم  دانشـگاه  همچنیـن  گفـت:  وی 
فعالیت هایـی در حـوزه بین الملـل آغـاز و مجـوز پذیرش 
دانشـجویان خارجـی را نیـز دریافـت کـرده اسـت؛ ایـن 

سـایر  دانشـجویان  میزبـان  امسـال  بهمـن  از  دانشـگاه 
بـود. کشـورها خواهـد 

بـه گفته ی رییس دانشـگاه علم و فرهنگ، هرسـاله بر 
میـزان نـرخ بیـکاری فارغ التحصیـالن دانشـگاهی افزوده 
می شـود. این زنگ خطر هم اکنون به دوره ارشـد و دکترا 
نیز سـرایت کرده اسـت. اهمیت دانشـگاه علـم و فرهنگ 
بـا ایجاد بسـترهای الزم، زمینه اشـتغال زایی و کارآفرینی 
دانش آموختـگان خـود را فراهـم کند؛ از شـهریور امسـال 
بـا ایجاد بنیاد توسـعه کسـب وکار، بسـتری مناسـب برای 
شـکوفایی ایده هـای دانش آموختـگان فراهم شـده اسـت 
تـا فرصت شـغلی جدیـدی بـرای دانش آموختـگان ایجاد 

شود.

رضورت ارتقای جهاددانشگاهی با 
هم افزایی مجموعه ها

سرپرسـت  بیجنـدی  محمدصـادق  دکتـر  ادامـه،  در 
سـازمان تجاری سازی فناوری و اشـتغال دانش آموختگان 
بیـان کـرد: مجموعـه جهاددانشـگاهی و نهاد دانشـگاهی 
تحریم هـا  و  اقتصـادی  مشـکالت  دوران  در  به ویـژه 
کنـد؛  تـالش  بیش ازپیـش  توان افزایـی  حـوزه  در  بایـد 
جهاددانشـگاهی به عنـوان نهـاد برآمده از انقالب اسـالمی 

بایـد بـا کمترین هـا بیشـترین خدمـات را ارایـه دهـد.

وی با اشـاره به پیشـگامی جهاددانشـگاهی در حوزه ی 
پارک هـا و مراکـز رشـد، اظهـار کـرد: مـا امیدواریـم بـا 
فنـاور،  واحدهـای  پارک هـا،  میـان مجموعـه  هم افزایـی 
مراکـز نـوآور بـا مجموعـه معاونـت پژوهـش و فنـاوری 

جهاددانشـگاهی، بـه ارتقـای ایـن نهـاد کمـک کنیـم.
زیسـت بوم  در  پیش ازایـن  افـزود:  بیجنـدی  دکتـر 
کارآفرینـی در جهاددانشـگاهی و در کل کشـور، حلقـه 
مفقـوده ای وجـود داشـت. اهمیـت ایـن موضـوع باعـث 
شـد تـا از اواخر سـال ۹5 به پیشـنهاد همکاران سـازمان 
دانش آموختـگان،  اشـتغال  و  فنـاوری  تجاری سـازی 
مجموعـه منـش طراحـی شـود. هم اکنـون مجـوز اجرای 
ایـن طـرح بـرای ۱۹ اسـتان صادر شـده اسـت امـا هنوز 

همگـی ایـن مراکـز نتوانسـته اند فعالیـت کننـد.
سرپرسـت سـتفا بیـان کـرد: هم اکنـون ایـن سـازمان 
بـا مـراوده و مذاکـرات بـا مراکـز دولتـی از جملـه وزارت 
ورزش و جوانـان توانسـته اسـت بـرای تجهیـز، راه اندازی 
و ارایـه برنامـه خـود حـدود بیش از یـک میلیـارد تومان 

بودجـه دریافـت کند.
وی خاطرنشـان کـرد: طـرح فـاوا، از دیگـر طرح هـای 
ایـن سـازمان اسـت کـه اکنون با همـکاری سـه مجموعه 
جهاددانشـگاهی در ۱۹ اسـتان کشـور اجـرا شـده اسـت. 
اگـر حادثـه سـیالب خوزسـتان امسـال پیـش نمی آمـد، 

ایـن طـرح در پنـج اسـتان دیگـر نیـز اجرایی می شـد.

تجاری سازی فناوری با استفاده از 
نوآوری های باز

رویـش  رشـد  مرکـز  رییـس  اصغـری  دکتـر 
جهاددانشـگاهی نیـز گزارشـی از »تاریخچـه و وضعیـت 
و جهاددانشـگاهی«  مراکـز رشـد در کشـور  و  پارک هـا 

داد. ارایـه 
فعالیت هـای  انجـام  شبکه سـازی،  گفـت:  وی 
بین المللـی، به کارگیـری قابلیت هـای سـازمان موسـس، 
اشـتراک برنـد، انعطاف در تعامل با شـرکت های مسـتقر، 
ارتبـاط  توسـعه ی  بـه  ریاسـت، کمـک  به جـای  رفاقـت 
شـرکت های مسـتقر بـا یکدیگـر از جمله مسـایلی اسـت 

کـه بایـد بـرای تجاری سـازی فناوری هـا توجـه کـرد.
دکتـر اصغـری افـزود: ایـن مرکـز، دومین مرکز رشـد 
از   ۱38۱ سـال  را  فعالیتـش  مجـوز  کـه  اسـت  کشـور 
سـازمان برنامـه و بودجـه دریافـت کـرده اسـت. از جمله 
فعالیت هـای شـاخص ایـن مرکـز، مشـارکت در اجـرای 
طـرح بانـک جهانـی بـرای توسـعه و ارتقـای مراکز رشـد 
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در ایـران اسـت.
رییـس مرکـز رشـد رویش جهاددانشـگاهی بـه الگوی 
موفـق تجاری سـازی فناوری اشـاره و اظهار کـرد: در این 
الگـو، سـازمان موسـس نقـش کلیـدی دارد و بایـد بـه 
روی ایده محـوری و فعالیت هـای تـک موضوعـه )ماننـد 
فیلترهـا( تمرکز شـود؛ هم چنین باید هزینـه ی تحقیقات 
از طریـق قـرارداد کارفرمایی تامین شـود؛ از سـوی دیگر، 
فضـای رانـت آسیب رسـان اسـت و محصـوالت فناورانـه 
چینـی رقبـای اصلـی هسـتند؛ بنابرایـن استانداردسـازی 

نیـز بایـد تسـهیل کننده نه مانع سـاز باشـد.
وی بـا اشـاره بـه پژوهش هـای جهاددانشـگاهی گفت: 
جهاددانشـگاهی  کلیـدی  فعالیـت  فنـاوری  و  پژوهـش 
واحدهـا  برخـی  اصلـی  فعالیـت  آن کـه  حـال  اسـت؛ 
مناطـق  در  واحدهـای جهاددانشـگاهی  اسـت.  آمـوزش 
کمتـر توسـعه یافته کـه امـکان توسـعه ی فنـاوری ندارند 
می تواننـد بـا اسـتفاده از نوآوری بـاز به مدیریـت فناوری 

بپردازنـد.
دکتـر اصغـری اظهار کـرد: فضای رقابتـی در عرصه ی 
فنـاوری تغییـر پیدا کرده اسـت؛ از سـوی دیگـر حوزه ی 
فرهنگـی پتانسـیل باالیـی بـرای اقتصادی شـدن دارد؛ از 

ایـن رو می تـوان از ایـن فرصت هـا اسـتفاده کرد.

رضورت پیوند میان حوزه ی تجاری سازی 
و فناوری

فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون  پورعابـدی  دکتـر 
جهاددانشـگاهی نیـز در ایـن گردهمایـی بـا اشـاره بـه 
موضـوع »نقـش پارک هـا، مراکـز رشـد و مراکـز نـوآوری 
و  پژوهـش  حـوزه ی  اهـداف  تحقـق  در  شـکوفایی  و 
فنـاوری،  پژوهـش،  گفـت:  جهاددانشـگاهی«،  فنـاوری 
اکتشـاف و نـوآوری بـرای خـود فضـای کاری می خواهد. 
تجاری سـازی و بهره بـرداری نیـز یـک فضای خـاص نیاز 
دارد. مـا هیـچ گاه بـه ایـن فکـر نکرده ایـم کـه چگونـه 
ایـن دو مسـاله را کنـار هـم داشـته باشـیم و هیچ وقـت 
هـم به عنـوان تئـوری و یـک مـدل به صـورت مسـتند و 

ندیده ایـم. را  قضیـه  ایـن  مکتوب شـده 
وی افـزود: از سـوی دیگـر سـرعت تغییـرات به شـدت 
زیـاد اسـت و دانشـمندان دنیـا حتـی از ارایـه ی تئـوری 
برخـی تغییـرات بـاز مانده انـد؛ تغییراتـی کـه اکنـون در 

جامعـه و کسـب وکارها نمـود پیـدا کرده انـد.
دکتـر پورعابـدی اظهـار کـرد: هم اکنـون مـا دو نـوع 
سـازمان داریـم؛ سـازمان هایی کـه در حـوزه ی پژوهـش 

و اکتشـاف فعالیـت دارنـد. از آن جایـی کـه ایـده ی کمی 
از ایـن سـازمان ها بـه بـازار می رسـد، هزینه هـای زیـادی 
انجـام می دهنـد کـه به نتیجـه نمی رسـد. به اصـالح این 

سـازمان ها در مرحلـه ی شکسـت قـرار می گیرنـد.
وی بیـان کـرد: از سـوی دیگـر سـازمان هایی داریـم 
کـه بـه آن هـا سـازمان های بهره بـردار می گوینـد؛ اگرچه 
لحـاظ  بـه  امـا  موفـق هسـتند،  ایـن سـازمان ها  امـروز 
پاردایم هایـی کـه در آینـده شـکل می گیرنـد، بـه زودی 
هیـچ نـام و نشـانی از آن هـا باقـی نخواهنـد مانـد؛ مثـال 
شـرکت نوکیـا در یـک برهـه زمانـی 80 درصـد صنعـت 
موبایـل را برعهـده داشـت، امـا اکنـون هیچ نام و نشـانی 

از آن هـا باقـی نمانـده اسـت.
گفـت:  جهاددانشـگاهی  فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون 
سـازمانی  می تـوان  چگونـه  این جاسـت  اصلـی  سـوال 
داشـت کـه در پژوهـش و اکتشـاف، بتوانـد بهره بـرداری 
کنـد و کارهـای تجاری سـازی را نیـز انجام بدهـد؛ اکنون 
چنـد روش بـرای ایجـاد چنیـن سـازمان ها وجـود دارد. 
نخسـت آن که سـاختار مجزا داشـته باشـیم، امـا هم طراز 
و مرتبـط بـا یکدیگر باشـد. دوم، برون سـپاری یا واگذاری 
سـوم،  اسـت.  دیگـر  بخش هـای  بـه  تخصـص  و  دانـش 
حرکـت بیـن تجاری سـازی و اکتشـاف نـوآوری اسـت؛ 
الزمـه ی ایـن امـر داشـتن انسـان های توانمنـد و رهبری 

میـان ایـن حوزه هاسـت.

دکتـر پورعابـدی گفت: ایجـاد چنین سـازمان هایی با 
چالش هـای زیـادی مواجـه اسـت، زیـرا ایـن دو سـازمان 
از نظـر بنیـادی دچـار مشـکل هسـتند؛ به عنـوان مثـال 
اسـتراتژی حوزه هـای بهره بـرداری بـر مبنـای هزینـه و 
سـود اسـت، امـا اسـتراتژی قسـمت نـوآوری و اکتشـاف 
روی بحـث نـوآوری اسـت. فرهنـگ کار در سـازمان های 
بهره بـردار، ارتقـای کیفیـت، کارایـی بـا ریسـک کـم امـا 
در سـازمان های فناورانـه و اکتشـافی بر مبنـای پذیریش 

ریسـک و نوآوری اسـت.
وی عنـوان کـرد: وقتی ایـن دو سـازمان را با یک دیگر 
داشـته باشـیم بـا چالش هـای زیـادی مواجـه خواهیـم 
بـود. مهم تریـن آن هـا، چالـش رهبـری اسـت؛ رهبـری 
کـردن ایـن سـازمان ها در پژوهـش و نوآوری بسـیار مهم 
اسـت. منابـع انسـانی نیـز بایـد در عین حـال در پژوهش 
و تجـاری و بهره بـرداری فعالیـت کننـد. هم چنیـن بایـد 
سـاختارهایی ایجـاد شـود کـه بتوانـد جواب گـوی ایـن 

موضوع هـا باشـد.
در ادامـه، پنـل مراکـز نـوآوری و شـکوفایی )اهـداف 
ایجـاد مراکز نوآوری و شـکوفایی و ارایه ی تجربیات موفق 
سـه مرکـز منتخب کشـور(، سـخنرانی دکتر موسـی زاده 
مدیـرکل دفتـر امـور پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه جامع 
دانشـگاه  »سیاسـت های  موضـوع  بـا  کاربـردی  علمـی 
جامـع علمـی کاربـردی در توسـعه ی مراکـز نـوآوری«، 
و  فرصت هـا(  و  )ظرفیت هـا  فن یـوز  سـامانه ی  معرفـی 
سـخنرانی مهنـدس آل اسـحاق مدیـرکل طرح هـای ملی 
وزارت امـور ورزش و جوانـان بـا موضـوع »سیاسـت ها و 

برنامه هـای وزارت ورزش و جوانـان« برگـزار شـد.

جهاددانشگاهی؛ دانشگاهی بزرگ با داشنت 
متام زنجیره های ارزشی

دفتـر  مدیـرکل  ملونـی  مریـم  دکتـر  هم چنیـن 
نـوآوری و کسـب وکارهای نویـن معاونـت علمی وفنـاوری 
فعالیت هـای  نقـش  بـه  اشـاره  بـا  ریاسـت جمهوری 
گفـت:  کشـور  فنـاوری  زیسـت بوم  در  جهاددانشـگاهی 
زنجیـره ی  شـکل دهی  بـا  جهاددانشـگاهی  هم اکنـون 
اسـت. ایجـاد کـرده  را  مناسـبی  بسـیار  رونـد  ارزشـی، 

وی تاکیـد کـرد: آن چه اکنـون در گام های توسـعه ای 
جهاددانشـگاهی مدنظـر ماسـت، این اسـت کـه بتوانیم با 
کمـک ظرفیت هـا و زیرسـاخت های خوب ایـن مجموعه، 
فعالیت هـای  و  طرح هـا  تخصصـی،  عرصه هـای  در 
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خاصـی را کـه اکنـون در توسـعه ی اقتصـاد دانش بنیـان 
ارزش افـزون اسـت بـه جلـو پیـش ببریم.

دکتـر ملونـی با اشـاره بـه ظرفیت هـای دانشـگاه علم 
و فرهنـگ و نـگاه تخصصـی ایـن دانشـگاه بـه حوزه های 
دانشـگاه  مـا  عقیـده ی  بـه  کـرد:  خاطرنشـان  مختلـف 
پیشـران فنـاوری اسـت و اگـر نباشـد زنجیـره ای شـکل 
دانشـگاهی  میـان جهاددانشـگاهی،  ایـن  در  نمی گیـرد. 
بـزرگ اسـت کـه همـه ی ایـن زنجیره هـا را دارد. ایـن 
حوزه هـای  در  کـه  بسـتری  شـدن  فراهـم  بـا  زنجیـره 
فنـاوری به صـورت خـاص فعالیـت کنـد، می توانـد مزیت 

رقابتـی ایجـاد کنـد.
وی گفـت: کشـور مـا در حوزه هـای مختلـف فنـاوری 
متفـاوت عملکـرده اسـت؛ به عنـوان مثـال مـا در حوزه ی 
نانـو تاثیرگـذار بوده ایـم، امـا در دیگـر رشـته ها توسـعه 
بیـن  شـکاف  کشـور  در  دلیـل  همیـن  بـه  یافته ایـم؛ 
فناوری هایمـان زیاد اسـت، امـا امیدوارم بـا همت جوانان 
خالقـی کـه اکنـون در ایـن مـرز و بـوم وجـود دارد و 
مجموعه هـای ماننـد جهاددانشـگاهی بـه زودی بـه ایـن 

هـدف بـزرگ برسـیم.

رضورت استفاده از ظرفیت های استانی
مهندس سـید محمدحسین سـجادی نیری دبیر ستاد 
فناوری هـای نـرم و هویت سـاز معاونـت علمـی و فنـاوری 
عملکـرد  بـه  ایـن گردهمایـی  در  نیـز  ریاسـت جمهوری 
پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع خـالق 
فرهنگـی اشـاره کـرد و گفت: اکنـون این پـارک پرچم دار 
حـوزه ی صنایـع نرم و خالق اسـت؛ امتیاز مثبتـی که این 
پـارک را نسـبت بـه سـایر پارک هـا متمایـز کـرده اسـت. 
امـر مهمـی که با همت جهادگران جهاددانشـگاهی شـکل 

گرفته اسـت. قطعـا حرکت شـرکت های مسـتقر در پارک 
ملـی علـوم و فناوری هـای نرم و صنایع خـالق فرهنگی رو 

به پیشـرفت خواهـد بود.
وی بـا ابراز امیـدواری از فعالیت های پـارک ملی علوم 
و فناوری هـای نـرم و صنایع خـالق فرهنگی اظهـار کرد: 
ایـن پـارک  هم اکنـون مشـکالتی در حـوزه ی فیزیکـی 

وجـود دارد کـه امیدواریـم بتوانیـم آن ها را رفـع کنیم.
هم اکنــون  افــزود:  نیــری  ســجادی  مهنــدس 
هریــک از شــهرها ماننــد کردســتان، ســنندج و... دارای 
ملــی  پــارک  کــه  مختلفــی هســتند  ظرفیت هــای 
ــی  ــالق فرهنگ ــع خ ــرم و صنای ــای ن ــوم و فناوری ه عل
ــی از  ــرا یک ــد؛ زی ــدا کن ــا ورود پی ــه آن ه ــد ب می توان
اهــداف اصلــی ایــن مجموعــه بــا توجــه بــه گســتردگی 
جهاددانشــگاهی در تمــام کشــور، تمرکــز بــه روی ایــن 
موضــوع اســت. از ایــن رو ضــرورت دارد ایــن پــارک بــه 
روی ظرفیت هــای اســتانی تمرکــز کنــد؛ مســاله ای کــه 

ــت دارد. ــر و حمای ــه تدبی ــاز ب نی
در ادامـه، پنـل تخصصـی پارک هـای علـم و فنـاوری 
جهاددانشـگاهی بـا ارایه ی مهنـدس عطـاا... ربانی رییس 
پـارک علم و فنـاوری البـرز، دکتر معصومـه خان احمدی 
دکتـر  و  کرمانشـاه  فنـاوری  و  علـم  پـارک  رییـس 
محمدحسـین ایمانی خوشـخو رییـس پارک ملـی علوم و 

فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی برگـزار شـد.

هیچ گونه تفاوتی بین مراکز رشد 
جهاددانشگاهی و وزارت علوم قائل 

نیستیم
ــاون  ــام معـ ــمیری قائم مقـ ــر کشـ ــه، دکتـ در ادامـ
پژوهـــش و فنـــاوری و مدیـــرکل دفتـــر برنامه ریـــزی 

ـــز  ـــاوری نی ـــات و فن ـــوم، تحقیق ـــاوری وزارت عل ـــور فن ام
ـــادی  ـــابقه ی جه ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــن گردهمای در ای
ـــه ی  ـــک مجموع ـــگاهی ی ـــرد: جهاددانش ـــان ک ـــود، بی خ
ـــاوری کشـــور اســـت  ســـرافراز در حـــوزه ی پژوهـــش و فن
و مـــا بـــا ایـــن نهـــاد قرابـــت زیـــادی داریـــم و از آن 

ــم. ــو می گیریـ الگـ
وی گفـت: برنامه ریـزی بـرای آینـده در وزارت عتـف، 
نقش آفرینـی ملـی و منطقـه ای بیش ازپیـش پارک هـا و 
مراکـز رشـد و ارتبـاط آن هـا بـا دانشـگاه ها و اسـتفاده از 

ظرفیت هـای خالـی آن اسـت.
دکتـر کشـمیری ادامـه داد: هیچ گونـه تفاوتـی بیـن 
پارک هـا و مراکـز رشـد جهاددانشـگاهی و وزارت علـوم 
علم وفنـاوری  پـارک  زمینـه  ایـن  در  و  نیسـتیم  قائـل 

کرمانشـاه جهاددانشـگاهی شـاهد ایـن مدعـا اسـت.
و  فنـــاوری  و  پژوهـــش  معـــاون  قائم مقـــام 
ــاوری وزارت  ــور فنـ ــزی امـ ــر برنامه ریـ ــرکل دفتـ مدیـ
علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری تاکیـــد کـــرد: یکـــی از 
جدی تریـــن فرصت هـــا بـــا افتتـــاح پـــارک ملـــی 
ــی در  ــع فرهنگـ ــرم و صنایـ ــای نـ ــوم و فناوری هـ علـ
کشـــور نصیـــب جهاددانشـــگاهی شـــده اســـت و ایـــن 
ـــه  ـــن مجموع ـــه پرافتخارتری ـــل ب ـــد تبدی ـــارک می توان پ

در ایـــن نهـــاد شـــود.
ـــه  ـــد توجـــه جـــدی ب ـــزود: جهاددانشـــگاهی بای وی اف
نقش آفرینـــی و جایـــگاه پارک هـــا و مراکـــز رشـــد 
ـــود  ـــی را از خ ـــوال اساس ـــن س ـــد و ای ـــته باش ـــود داش خ
ـــت و  ـــای ماموری ـــا در کج ـــن مجموعه ه ـــه ای ـــد ک بپرس

رســـالت ایـــن نهـــاد قـــرار می گیـــرد.
هم چنیـــن در پایـــان روز اول ایـــن گردهمایـــی، از 
ــته  ــرکت های وابسـ ــده و شـ ــاور برگزیـ ــای فنـ واحدهـ

ـــد. ـــر ش ـــگاهی تقدی ـــه جهاددانش ب

روز پایانی
در روز دوم ایـــن گردهمایـــی، کارگاه آموزشـــی 
و جـــذب ســـرمایه ی  مالـــی  تامیـــن  روش هـــای 
واحدهـــای فنـــاور، پنـــل ارایـــه ی تجربیـــات موفـــق 
مراکـــز رشـــد منتخـــب جهاددانشـــگاهی در سراســـر 
ـــر  ـــرکل دفت ـــور مدی ـــر وطن پ ـــخنرانی دکت ـــور و س کش
ـــوزش  ـــان و آم ـــاوری وزارت بهداشـــت، درم توســـعه ی فن

پزشـــکی ارایـــه شـــد.
هم چنیـــن گردهمایـــی روســـا، معاونـــان و دبیـــران 
ـــکوفایی  ـــوآوری و ش ـــز ن ـــد و مراک ـــز رش ـــا، مراک پارک ه
و  پرسش وپاســـخ  نشســـت  بـــا  جهاددانشـــگاهی 
ــدی  ــر بیجنـ ــور دکتـ ــا حضـ ــث بـ ــدی مباحـ جمع بنـ
ـــتغال  ـــاوری و اش ـــازی فن ـــازمان تجاری س ـــت س سرپرس
ـــدس  ـــاد و مهن ـــن نه ـــه ای ـــته ب ـــگان وابس دانش آموخت
بختیـــاری معـــاون تجاری ســـازی و امـــور پارک هـــا و 

ـــان داد. ـــود پای ـــه کار خ ـــتفا ب ـــد س ـــز رش مراک
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کنگره هـای  آبـان:   1 روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی،   ■
سـالن  در  معتمـد  سـرطان  پژوهشـکده  سـه گانه 
نماینـدگان  از  تعـدادی  حضـور  بـا  رازی  همایش هـای 
پژوهشـی  معـاون  جهاددانشـگاهی،  رییـس  مجلـس، 
جهاددانشـگاهی و همـکاری اسـتادان برتـر بیـن المللـی 

برگـزار شـد. روز  بـرای مـدت 3  ملـی  و 
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت
در ایـــن مراســـم اظهـــار کـــرد: عـــالوه بـــر توســـعه 
فرهنگـــی بـــه عنـــوان عنصـــر زیرســـاختی در توســـعه 
ــم  ــعه علـ ــا توسـ ــام دنیـ ــورها، تمـ ــرفت کشـ و پیشـ
ــعه  ــرفت و توسـ ــرک پیشـ ــر محـ ــه را عنصـ و فناورانـ
ـــد  ـــد بای ـــدار باش ـــعه پای ـــه توس ـــن ک ـــرای ای ـــد. ب می دانن
خودمـــان صاحـــب علـــم و فنـــاوری باشـــیم، نقـــدا علـــم و 
فنـــاوری را راحـــت در اختیـــار مـــا نمی گذارنـــد. اگـــر 
کشـــوری بـــه مـــا نقشـــه بدهـــد آن نقشـــه فنـــاوری 
نیســـت، فنـــاوری دانشـــی اســـت کـــه شـــما بتوانیـــد 

طراحـــی کنیـــد.

وی در رابطـــه بـــا فعالیـــت ایـــن نهـــاد در زمینـــه 
ـــرطان  ـــکده س ـــه پژوهش ـــن ک ـــر ای ـــد ب ـــی و تاکی پژوهش
معتمـــد در حـــوزه ســـرطان پســـتان یکـــی از مراکـــز 
موفـــق پزشـــکی جهاددانشـــگاهی اســـت، گفـــت: 
پژوهشـــگاه و پژوهشـــکده های جهاددانشـــگاهی ماننـــد 
رویـــان نیـــز نمونـــه موفقـــی در ســـطح ملـــی و بیـــن 
ـــرز  ـــود در م ـــم می ش ـــات کردی ـــه اثب ـــت ک ـــی اس الملل
ـــول  ـــب محص ـــان را در قال ـــم خودم ـــت و عل ـــم حرک عل
و خدمـــات تبدیـــل بـــه فنـــاوری کـــرد و در خدمـــت 

درمـــان بـــر بالیـــن بیمـــاران قـــرار داد.
دکتـــر طیبـــی ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت 
ـــوان  ـــه بان ـــن ک ـــوان و ای ـــرطان در بان ـــن س ـــوع ای موض
ـــا  ـــور خانم ه ـــتند، و حض ـــواده هس ـــون خان ـــور و کان مح
ـــک  ـــی ی ـــر اصل ـــوان عنص ـــه عن ـــواده ب ـــاع خان در اجتم
ـــترین  ـــاد بیش ـــن نه ـــت ای ـــروری اس ـــیار ض ـــه بس جامع
ـــته  ـــتان داش ـــرطان پس ـــوزه س ـــذاری را در ح ـــرمایه گ س

ـــت. ـــام داده اس انج

ـــاظ  ـــه لح ـــرد: ب ـــح ک ـــگاهی تصری ـــس جهاددانش ریی
زیرســـاختی و بـــا توجـــه بـــه برنامه هـــای توســـعه ای 
ــای  ــاظ فضـ ــه لحـ ــد دارد بـ ــکده معتمـ ــه پژوهشـ کـ
ـــروع  ـــی را ش ـــای خوب ـــتیم و فض ـــکل داش ـــدی مش کالب

کردیـــم.
ــک  ــا کمـ ــم بـ ــی داریـ ــرد: آمادگـ ــار کـ وی اظهـ
واحدهـــای جهاددانشـــگاهی مراکـــزی را در زمینـــه 
ــک  ــود یـ ــا بشـ ــم تـ ــاد کنیـ ــخیص زودرس ایجـ تشـ
شـــبکه در زمینـــه ســـرطان پســـتان در کشـــور بـــه 

ــد. ــد باشـ ــوان مفیـ ــرای بانـ ــا بـ ــود آورد تـ وجـ

همکاری فراکسیون زنان مجلس با جهاددانشگاهی 
در زمینه تحقیقات رسطان پستان

دکتـــر فریـــده اوالد قبـــاد نماینـــده مـــردم تهـــران 
ـــی  ـــرد: یک ـــار ک ـــن، اظه ـــن آیی ـــز در ای ـــس نی در مجل
ــود دارد و  ــان وجـ ــوزه زنـ ــه در حـ ــی کـ از دغدغه هایـ
ـــوزه  ـــت در ح ـــوان اس ـــه بان ـــق جامع ـــه ح ـــات ب از مطالب
بهداشـــت و درمـــان می باشـــد. فراکســـیون زنـــان 
ــرد  ــم عملکـ ــالمی در دوره دهـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
خـــود را بـــا دو رویکـــرد نظـــارت بـــر حســـن اجـــرای 
قوانیـــن برنامـــه ششـــم توســـعه و همچنیـــن قانـــون 
گـــذاری و جاهایـــی کـــه نیـــاز بـــه اصـــالح قانـــون و 
ـــاز  ـــود را آغ ـــوده کار خ ـــح ب ـــا و لوای ـــه در طرح ه الحاقی

کـــرده اســـت.
وی افـزود: فراکسـیون زنـان مجلس شـورای اسـالمی 
از آن هـا  اسـت کـه یکـی  دارای کمیته هـای تخصصـی 
کمیتـه بهداشـت و درمـان و کمیتـه آمـوزش و فرهنگـی 
اسـت کـه همـه ایـن کمیته هـا متناسـب بـا مطالبـات به 
حـق جامعـه زنـان پیگیر مسـایل آموزشـی، بهداشـتی و 

درمانـی و رفاهـی اسـت.
ـــیون  ـــن فراکس ـــرد: ای ـــح ک ـــس تصری ـــده مجل نماین
در خدمـــت ایـــن نهـــاد و پژوهشـــکده اســـت تـــا بـــه 
ــون  ــب قانـ ــوب آن در قالـ ــای خـ ــنهاد و طرح هـ پیشـ
ـــام  ـــرای انج ـــار ب ـــه و اعتب ـــه بودج ـــک ب ـــذاری و کم گ

تحقیقـــات یـــاری رســـاند.

آمادگی ایجاد شبکه ی کشوری در زمینه ی
رسطان پستان

کنگره هــای ســه گانه ی پژوهشــکده ی رسطــان معتمــد بــا حضــور تعــدادی از منایندگان مجلــس، مســووالن جهاددانشــگاهی و همکاری اســتادان 
برتــر بیــن املللــی و ملــی بــرای مــدت 3 روز برگزار شــد
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آبـــان:   2۹ جهاددانشـــگاهی،  عمومـــی  روابـــط   ■
ــره ی  ــن کنگـ ــی و چهارمیـ ــره ی ملـ ــمین کنگـ ششـ
بین المللـــی زخـــم و ترمیـــم بافـــت بـــا هـــدف 
ارتقـــای روش هـــای درمانـــی و کاربـــرد فناوری هـــای 
نویـــن بـــه همـــت ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم 
ـــکی و  ـــزر در پزش ـــات لی ـــز تحقیق ـــران، مرک ـــکی ته پزش
ـــن  ـــت ای ـــم باف ـــم و ترمی ـــای زخ ـــکده فناوری ه پژوهش
ـــالن  ـــاه در س ـــا ۱ آذرم ـــان ت ـــازمانی، از 28 آب ـــد س واح

همایش هـــای رازی برگـــزار شـــد.

ارایه ی خدمات پزشکی جهاددانشگاهی در 
قالب یک مجموعه ی کامل

جهاددانشـگاهی  رییـس  طیبـی  حمیدرضـا  دکتـر 
در ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه این کـه از جملـه نیازهـای 
ضـروری هر جامعه ارتقای سـالمت و حفـظ اعتماد مردم 
در ایـن زمینه اسـت، گفت: بحث توسـعه ی انسـان سـالم 
از ضروریـات اسـت و در کنـار سـایر ویژگی هـا به ویـژه در 

توسـعه ی علمـی، اخالقـی و فناورانـه نقـش دارد.
وی بـا تاکیـد بـر رابطـه ی مسـتقیم ارتقـای سـالمت با 
توسـعه ی علمـی گفـت: از سـال 5۹ تـالش کردیـم تـوان 

کشـور در توسـعه ی علمـی و فناورانـه را الگوسـازی کنیـم؛ 
درحالی کـه زیرسـاخت اصلـی تحقـق اقتصـاد دانش بنیـان 
این اسـت که خودمـان تولیدکننده ی علم و فناوری باشـیم 
تـا بتوانیـم روزآمـدی خدمـات و محصـوالت را حفظ کنیم.

رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه این کـه در کنار 
خدمـات و محصوالت در حوزه های مهندسـی، کشـاورزی 
حـوزه ی  در  فرهنگـی  و  فناورانـه  علمـی،  خدمـات  و...، 
پزشـکی نیـز از حوزه های اصلـی فعالیت جهاددانشـگاهی 
اسـت، به فعالیـت پژوهشـگاه رویان در حوزه هـای درمان 
سـلولی، نابـاروری و ژنتیـک اشـاره کـرد و افزود: امسـال 
دکتـر بهارونـد دانشـمند برجسـته ی پژوهشـگاه رویـان 
جهاددانشـگاهی موفـق بـه دریافـت جایـزه ی مصطفـی 
)ص( شـد کـه ایـن جایـزه به ایشـان بـه خاطـر موفقیت 
در انجـام مطالعـات سـلول درمانی در درمان پارکینسـون 
اهدا شـد کـه البته ایـن روش درمانی در فـاز حیوانی بود 

و فـاز انسـانی نیـز بـه زودی انجـام خواهد شـد.
پژوهشـکده ی  فعالیـت  بـه  اشـاره  بـا  طیبـی  دکتـر 
معتمـد،  پژوهشـکده  و  بهداشـت  پژوهشـکده  ابن سـینا، 
در  جهاددانشـگاهی  اخیـر  فعالیت هـای  کـرد:  اظهـار 
حـوزه ی لیـزر درمانـی در زخم هـای بدخیمـی منجـر به 
ایجـاد پژوهشـکده زخـم و ترمیم بافـت و انجـام کارهای 

کاربـردی و کاهـش آالم مـردم شـده اسـت.
کارهـای  از  افتخـار  کمـال  بـا  این کـه  بیـان  بـا  وی 
فناورانـه کـه منجـر بـه کاهـش آالم مـردم شـود حمایت 
و  پژوهشـی  کارهـای  حـوزه  ایـن  در  گفـت:  می کنیـم، 
فناورانـه در دسـت اجرا اسـت و نیز دسـت کمـک خود را 
به سـوی محققان در واحدهای پزشـکی جهاددانشـگاهی 

کرده ایـم. دراز 

تشکیل زنجیره ی کامل درمان زخم های مزمن با 
فناوری های نوین

ششمین کنگره ی ملی و چهارمین کنگره ی بین املللی زخم و ترمیم بافت با هدف ارتقای روش های درمانی و کاربرد فناوری های نوین به همت 
سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار شد
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رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه ارتباط سـرعت 
توسـعه علـم با سـرعت توسـعه خدمـات گفـت: از طریق 

تبـادل علـم، زکات علـم هـم پرداختـه می شـود.
دکتـر طیبـی افـزود: به عنـوان یک شـهروند از اهمیت 
آگاهـی دادن در زمینـه ی تبعـات دیابـت اطـالع دارم و 
حـوزه  ایـن  در  رسـانه ها  و  تلویزیـون  در  آگاهی بخشـی 

بسـیار مهم اسـت.
همـکاران  و  اعضـا  از  قدردانـی  بـا  پایـان  در  وی 
نماینـدگان  تهـران،  پزشـکی  علـوم  جهاددانشـگاهی 
ملـک زاده،  دکتـر  نیـز  و  نوبخـت  علـی  دکتـر  مجلـس، 
گفـت: در حـوزه ی حمایـت پولـی بـه بیمـاران حـوزه ی 
زخـم، بنیـه ی مالـی مـا آن چنان کـه بایـد نیسـت، امـا 
از مسـووالن اسـتان ها خواسـتیم کـه در صـورت تمایـل 
آن هـا خدمـات پزشـکی جهاددانشـگاهی را در قالب یک 
مجموعـه ی کامـل ارایـه دهیم کـه برخی اسـتان ها نیز از 

ایـن موضـوع اسـتقبال کردنـد.

آمادگی مجلس برای حامیت از 
فعالیت های جهاددانشگاهی در حوزه ی 

درمان زخم
کمیسـیون  رییـس  نوبخـت  علـی  دکتـر  ادامـه،  در 
بـا  اسـالمی  شـورای  مجلـس  درمـان  و  بهداشـت 
تبریـک مجـدد انتخـاب دکتـر طیبـی به عنـوان رییـس 
جهاددانشـگاهی و همراهـی تمـام اعضـای شـورای عالی 
انتخـاب وی در  تاییـد و تصویـب  انقـالب فرهنگـی در 
جلسـه ی شـب گذشـته ی ایـن شـورا، گفـت: دیابـت که 
یکـی از عوامـل اصلـی بـه وجـود آمـدن زخم هـا اسـت، 
محسـوب  مـا  قـرن  در  شـایع  بیمـاری  یـک  به عنـوان 
می شـود. ایـن بیمـاری مشـکل تمـام دنیـا و همچنیـن 
از مشـکالت ایـران به حسـاب می آیـد. مهم تریـن عامـل 
پیشـگیری در ایـن بیماری آگاهی رسـانی به جامعه اسـت.

وی ادامـه داد: از طرفـی وجـود نارسـایی های عروقـی 
بـه همـراه مصـرف بی رویه ی تنباکـو، زخم هـا را به وجود 
مـی آورد و میلیون هـا نفـر در ایـن حـوزه هسـتند کـه 
بایـد از آن هـا در ایـن زمینـه حمایت شـود و این مسـاله 

شـود. بررسـی  به دقت 
نوبخـت افـزود: جهاددانشـگاهی و پژوهشـکده ی زخم 
و ترمیـم بافـت ایـن نهـاد، تمـام توانـش را بـه کار گرفته 
اسـت تـا از همـه جهات بـرای انجـام خدمات بـه بیماران 
حـوزه ی زخـم گام بـردارد و ایـن جـای امیدواری اسـت.

وی بـا اشـاره به این کـه ذات اقـدس الهـی جهادگران 

را افضـل بـر دیگـران می دانـد، گفت: بـه یـاد دارم زمانی 
کـه مرحوم دکتـر کاظمی آشـتیانی کار خـود و گروهش 
را از یـک کانکـس آغاز کـرد و حمایت هـای حداقلی الزم 
از او بـرای مجـوز موسسـه ی رویـان انجـام شـد و امـروز 

شـاهد بالندگـی و افتخار از این پژوهشـگاه هسـتیم.
نوبخـت گفـت: حداقـل حمایـت بایـد از مجموعـه ی 
ایجـاد  برگزارکننـده  پژوهشـی  مراکـز  و  کنگـره  ایـن 
شـود و اعضـای ایـن کنگـره خیلـی زحمـت کشـیدند تا 
بتواننـد خدماتـی را ارایـه دهنـد؛ مـا در مجلس شـورای 
تمـام  حمایتـی  بودجـه  تامیـن  راسـتای  در  اسـالمی 
تالش مـان را خواهیـم کـرد. هم چنیـن رایزنی هـای الزم 
بـا سـازمان های بیمه گـر ماننـد سـازمان بیمـه سـالمت 
انجـام شـده اسـت تـا حمایت هـای الزم بـرای حمایت از 

بیمـاران دارای مشـکل زخـم صـورت گیـرد.
رییـس کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس شـورای 
اسـالمی در ارتبـاط بـا سـواد اجتماعـی در رابطـه با زخم 
و  بـه زخـم  آموزش هـای عمومـی مربـوط  بایـد  گفـت:  
ترمیـم بافـت و پیشـگیری آن توسـط صداوسـیما صورت 
گیـرد؛ ایـن برنامه هـا در سـازمان صداوسـیما ترتیب داده 
شـده اسـت تـا پژوهشـگران این حـوزه، دانش خـود را به 
سـمع آحـاد جامعـه برسـانند و ایـن آموزش هـا بایـد در 
طـول سـال توسـط تالشـگران این حـوزه پیگیری شـود.

طرح ایده های جدید کارآفرینی در حوزه ی 
مراقبت های زخم

علوم  جهاددانشگاهی  رییس  طبایی  مهدی  دکتر 
پزشکی تهران نیز در ششمین کنگره ی ملی و چهارمین 
کنگره ی بین المللی زخم و ترمیم بافت با اشاره به برخی 
پیامدهای زخم های پیچیده و مزمن اظهار کرد: هدف از 
برگزاری این کنگره، زمینه سازی برای تقابل آرای مختلف 

و اندیشه های نوین در حوزه ی زخم و ترمیم بافت است.
ششمین کنگره ی ملی و چهارمین کنگره ی بین المللی 
زخم و ترمیم بافت با اشاره به این که از اهداف این کنگره 
در  پژوهشی  دستاوردهای  آخرین  اشتراک گذاری  به 
حوزه ی زخم و ترمیم بافت، فراهم سازی امکان تقابل آرا، 
بیان نکات آموزشی و بازآموزی مفاهیم علمی است، گفت: 
علوم  در حوزه های  تحقیقاتی  کارهای  زمینه  فراهم آوری 
پایه و بالینی و نیز پزشکی و فنی و مهندسی، تمرکز در 
حوزه ی پیشگیری آموزش و درمان زخم و طرح ایده های 
ترمیم  و  زخم  مراقبت های  حوزه ی  در  کارآفرینی  جدید 

بافت از دیگر اهداف این کنگره به شمار می آید.
وی ادامه داد:  زخم، بار مالی زیادی به جوامع از جمله 
 8.5 آمریکا  در  به طوری که  می کند؛  تحمیل  ما  کشور 
میلیون نفر مبتالبه زخم های مزمن و پیچیده هستند که 
این آمار بین 25 تا ۱00 میلیارد دالر ساالنه بار مالی را 

تنها به آمریکا تحمیل می کند.
پیامدهای  جمله  از  کرد:  خاطرنشان  طبایی  دکتر 
بحث های زخم مزمن، ایجاد عفونت، عدم توانایی حرکت، 

قطع پا، ازکارافتادگی و مشکالت روحی روانی است.

ارسال ۴۵۰ مقاله به کنگره
هم چنین، دکتر پروین منصوری دبیر علمی کنگره در 
این که  به  اشاره  با  این مراسم  نیز در  بالینی  بخش علوم 
استقبال  و  شروع شده  دیروز  از  کنگره  دانشجویی  بخش 
مقاله   450 گفت:  است،  بوده  دلگرمی  باعث  دانشجویان 
به دبیرخانه کنگره ارسال شده که نشان از ایجاد عالقه به 

انجام پژوهش در حوزه زخم و ترمیم بافت دارد.
وی با اشاره به این که 75 مقاله در قالب سخنرانی و 
افزود:  شده اند،  پذیرفته  پوستر  قالب  در  نیز  مقاله   ۱44
خواهند  حضور  کنگره  در  مدعو  سخنران   25 همچنین 
داشت که در میان آن ها سخنرانانی از کشورهای ترکیه، 
پاکستان و آلمان نیز هستند که امیدواریم یکی دو نفر از 

آن ها امکان حضور در کنگره را پیدا کنند.
دکتر منصوری با اشاره به این که دیروز روز پژوهشگران 
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جوان کنگره بوده و در این قالب چهار پنل تحقیقاتی و 
استارت آپ ویکند دانشجویی افتتاح شد، گفت: در طول 4 
روز، ۱4 کارگاه در زمینه های مختلف هم زمان با برگزاری 
عالقه مندان  و  شد  خواهد  برگزار  اصلی  سالن  در  کنگره 

می توانند در این کارگاه ها ثبت نام کنند.
اظهار کرد: جرقه های پژوهش در حوزه  پایان  وی در 
زخم و ترمیم بافت شعله ور شده و امیدواریم در سال های 

آتی شاهد نتیجه های آن باشیم.

زخم هایی که قابل دیدن نیست
در ادامـه، دکتـر منصـور جمالـی زواره دبیـر علمـی 
این کـه در  بـه  بـا اشـاره  پایـه  کنگـره در بخـش علـوم 
طـول ایـن شـش سـال دربـاره مسـایل زخـم و درمانـی 
صحبـت شـده اسـت، گفـت: تاکنـون دربـاره زخم هایـی 
صحبـت شـده کـه قابـل دیـدن هسـتند امـا زخم هایـی 
نیسـت. مثـل  قابـل درمـان  و  هـم هسـت کـه دیدنـی 
زخم زبـان و دروغ؛ ایـن زخم هـا کشـور را برهـم می زنـد. 
خیلـی دلـم می خواهـد جوانـان و پیـران و اصحـاب قلـم 
بـه این مسـایل بیندیشـند و ببینیـد چطـور می توانیم به 

خودمـان و مـردم زخـم نزنیـم.
دیابتی ها  در  جاری  زخم های  درمان  افزود:  وی 
آن  پرداخت  مردم  همه  برای  و  دارد  باالیی  هزینه های 
مقدور نیست و امیدوارم دکتر طیبی و دیگر روسا فکری 
برای این مردم بکنند که ازنظر مالی وسعشان نمی رسد که 
خودشان را درمان کنند. همچنین امیدوارم به عنوان ملت 
مسلمان ایران اسالمی راهنمایی باشیم برای کل مردم دنیا 

که این زخم ها کم شود.

تشکیل زنجیره ی کامل درمان زخم های 
مزمن به همت جهاددانشگاهی

دکتر وحید قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشور 
نیز در این مراسم، گفت:  زخم از مشکالت جدی مردم ما 
از این زخم ها به صورت ژنتیکی در  و جهان است؛ برخی 
افراد ایجاد می شوند، مانند آن چه در بیماری دیابت دیده 
می شود. زخم های دیگر بر اثر مشکالت بیماری و وابستگی 

به تخت ایجاد می شود.
وی گفت: جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد غیردولتی 
به وسیله  به دنبال خألهای جامعه می گردد و سعی دارد 
ایجاد دانش و پژوهش این خألها را پر کند. باید بگوییم 
موضوع زخم و ترمیم بافت از زمره ی این موضوعات مهم 

است.

دکتر قبادی دانا در ادامه بیان کرد: موضوع پیشگیری 
و آگاه سازی جامعه بسیار مهم است و پس ازآن شناخت 
از اهمیت برخوردار است؛  افراد مستعد زخم  و شناسایی 
بهزیستی 26 هزار بیمار دارای ضایعه ی نخاعی و وابسته به 
تخت را حمایت می کند. افرادی که دچار ضایعه ی نخاعی 
هستند باید مورد آگاهی قرار گیرند. این آگاهی به آن ها 
و برای آن ها و خانواده ی آن ها مهم است. باید بدانیم که 
متولیان نظام درمانی کشور تا چه حد به این آگاه سازی 
از مواقع بیماران ما پس ازآنکه  اهمیت می دهند. بسیاری 
دچار زخم های بستری یا ... می شوند به ما رجوع می کنند.

 26 این  از  افزود:  کشور  بهزیستی  سازمان  رییس 
هستند؛  درگیر  بستر  زخم  با  نفر  هزار   ۱۱ نفر،  هزار 
به عبارت دیگر 42 درصد از آماری که ذکر شد؛ همچنین 
52 درصد از تمام افراد وابسته به تخت که تحت حمایت 
بهزیستی هستند با مشکل زخم درگیرند؛ بنابراین نیاز به 
یک همکاری بین بخشی، بین بهزیستی، مراکز تحقیقاتی 
و نظام درمانی و وزارت بهداشت است تا این مشکل مرتفع 

شود.
زخم های  داد:  توضیح  مزمن  زخم های  درباره ی  وی   
صورت  این  غیر  در  و  شود  مرگ  موجب  می تواند  مزمن 
هم هزینه ی بسیار سنگینی را به نظام درمانی کشور وارد 
مناطق  در  افراد  دسترسی  عدم  اصلی  موضوع  می کند. 

محروم است. آن ها زمانی که مبتال به عارضه های زخمی 
شده اند، به نظام درمانی مراجعه می کنند. این مهم است 
گیرد،  انجام  کشور  تمام  در  مستعد  افراد  شناسایی  که 
بسیاری  بود.  خواهد  ثمربخش  آن ها  برای  آگاهی  چراکه 
از زخم ها باعث معلولیت می شوند و هم چنین بسیاری از 
نیاز  بنابراین  معلولیت ها موجب زخم و عفونت می شوند؛ 
به یک زنجیره ی کامل داریم تا به حل وفصل این مشکالت 

بپردازیم.
گفت:  زخم  مشکالت  به  اشاره  با  دانا  قبادی  دکتر 
یکی از مشکالت عدم دسترسی بیماران به مراکز درمانی 
نگهداری  مرکز  هزار  از  بیش  البته  است؛  روستاها  در 
هم چنین  داریم؛  کشور  سطح  در  بیماران  از  شبانه روزی 
وسایل و تجهیزات و روش های نوین درمانی نیز موثر است 
و پرستاران و بهیاران و پزشکان همگی باید دست به دست 

هم بدهند تا بتوانند زخم های مزمن را درمان کنند.
پیشنهادی  پایان  در  کشور  بهزیستی  سازمان  رییس 
بیان  و  داد  ارایه  کنگره  این  متولیان  به  را  کاربردی 
)جهاددانشگاهی(  کنگره  این  برگزارکنندگان  کرد: 
اتصال  با  کار  این  انجام  برای  غیردولتی  نهادی  به عنوان 
مزمن،  زخم های  زمینه ی  در  مختلف  بخش های  بین 
نوین،  روش های  و  درمان  پیشگیری،  آگاهی بخشی، 

می توانند زنجیره ای را شکل دهند.
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ـــن  ـــان: پنجمی ـــگاهی، 12 آب ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــز  ــتانی مرکـ ــعب اسـ ــی شـ ــران اجرایـ ــت مدیـ نشسـ
ـــور  ـــا حض ـــپا( ب ـــران )ایس ـــجویان ای ـــنجی دانش افکارس
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی، 
اســـتاد  و  جامعه شـــناس  افـــروغ  عمـــاد  دکتـــر 
ـــی  ـــاون فرهنگ ـــزاده مع ـــی علی ـــر عیس ـــگاه و دکت دانش
جهاددانشـــگاهی در ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان 

کشـــور برگـــزار شـــد.

طراحی نظرسنجی های مستقل و علمی
در ابتـــدای ایـــن نشســـت، دکتـــر طیبـــی رییـــس 
ـــنجی  ـــت نظرس ـــه اهمی ـــان این ک ـــا بی ـــگاهی ب جهاددانش
ــرا  ــت گذاری و اجـ ــازی و سیاسـ ــل تصمیم سـ در مراحـ
در هـــر کشـــوری بســـیار مهـــم اســـت، اظهـــار کـــرد: 
ــیار  ــپا بسـ ــد ایسـ ــزی ماننـ ــت مراکـ ــا اهمیـ در اینجـ
ــک  ــا یـ ــردم بـ ــه مـ ــت؛ چراکـ ــت اسـ ــز اهمیـ حائـ
ـــود  ـــرات خ ـــد نظ ـــد، می توانن ـــپا باش ـــه ایس ـــطه ک واس

را بـــه مســـئوالن منتقـــل کننـــد؛ نظرســـنجی ســـبب 
تصمیم گیـــر  و  تصمیم ســـاز  مســـووالن  می شـــود، 

نیـــز از نظرهـــای واقعـــی مـــردم مطلـــع شـــوند.
در  نظرســـنجی  اهمیـــت  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ــا  ــال ها، بـ ــن سـ ــت: در ایـ ــف، گفـ ــات مختلـ انتخابـ
ــادی  ــی و اعتمـ ــری روش علمـ ــه به کارگیـ ــه بـ توجـ
ــردم  ــت، مـ ــود داشـ ــگاهی وجـ ــه جهاددانشـ ــه بـ کـ
ـــه  ـــد و مجموع ـــالم کردن ـــود را اع ـــی خ ـــای واقع نظره
نظرســـنجی هایی کـــه ایســـپا انجـــام داد، درصـــد 

ــت. ــی داشـ ــیار کمـ ــای بسـ خطـ
مسئولیت  اهمیت  بر  تاکید  با  جهاددانشگاهی  رییس 
مرکزی  کرد:  تصریح  نظرسنجی،  سازمان های  اجتماعی 
مانند ایسپا نباید در انتظار سفارش کار بماند؛ گاهی اوقات 
به موقع  اگر  است؛  کم  نیز  درآمد  و  می شود  انجام  کاری 
ارائه  مسووالن  به  را  آن  نتایج  و  نشود  انجام  نظرسنجی 
ندهیم، ممکن است خسارت سنگینی برای جامعه در پی 

داشته باشد.

ــی  ــات تصمیمات ــه داد: گاهــی اوق ــی ادام ــر طیب دکت
گرفتــه می شــود کــه مبنــای کارشناســی و نظــرات 
علمــی درســتی ندارنــد و اگــر هــم کار کارشناســی 
اســت؛  نگرفتــه  بــا دقــت الزم صــورت  انجام شــده 
ــز  ــد، مراک ــده باش ــی ش ــی ط ــر راه غلط ــن اگ بنابرای
نظرســنجی نبایــد در انتظــار قــرارداد باقــی بماننــد، بلکه 
ــه  ــط را ب ــن راه غل ــنجی ای ــع نظرس ــام به موق ــا انج ب
مســئوالن معرفــی و از نتایــج خســارت بار آن جلوگیــری 
کننــد؛ ایــن همــان مســئولیت و رســالت اجتماعــی 

ــند. ــته باش ــد داش ــنجی بای ــز نظرس ــه مراک ــت ک اس
در  ایســـپا  تأســـیس  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
جهاددانشـــگاهی در کنـــار بســـیاری از فعالیت هـــا 
کار  نهـــاد،  ایـــن  در  انجام شـــده  الگوســـازی های  و 
ـــنجی های  ـــت: نظرس ـــت، گف ـــوده اس ـــتی ب ـــیار درس بس
انجام شـــده توســـط ایـــن مرکـــز، نظرســـنجی های 
ـــح  ـــم صحی ـــج آن ه ـــبختانه نتای ـــوده و خوش ـــی ب دقیق

بـــوده اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت 
ـــن  ـــز بهتری ـــن مراک ـــت: ای ـــپا، گف ـــتانی ایس ـــز اس مراک
ــتان ها  ــگاهی در اسـ ــای جهاددانشـ ــای واحدهـ بازوهـ
هســـتند. ایســـپا، ایســـنا و ایکنـــا، مجموعه هایـــی 
ــاز دارد،  ــا نیـ ــه آن هـ ــتانی بـ ــر اسـ ــه هـ ــتند کـ هسـ
چراکـــه اســـتقالل رأی کامـــل داشـــته و بـــه لحـــاظ 
وظایـــف حاکمیتـــی از دولـــت حمایـــت و بـــه بهبـــود 
ـــود را  ـــه ی خ ـــد. وظیف ـــک می کنن ـــا کم ـــرد آن ه عملک
ـــت از  ـــری و دوم حمای ـــت رهب ـــت از والی ـــت تبعی نخس
دولـــت منتخـــب مـــردم می دانیـــم؛ حمایت هـــای مـــا 
ـــه  ـــای منصفان ـــد و نقده ـــی باش ـــت و منطق ـــد درس بای

هـــم نســـبت بـــه آن داشـــته باشـــیم.
مجلس  روی  پیش  انتخابات  به  اشاره  با  طیبی  دکتر 
هماهنگی  باید  انتخابات  این  در  گفت:  اسالمی  شورای 
کاملی بین مراکز استانی و مرکز ایسپا وجود داشته باشد؛ 
این توقع از ایسپا وجود دارد که طراحی نظرسنجی را به 
انجام  علمی  و  مستقل  بی طرفانه،  کامال  و  شکل  بهترین 

دهد.

اهمیت انعکاس نظرهای واقعی مردم به 
مسووالن با دیده بانی صادقانه

پنجمین نشست مدیران اجرایی شعب استانی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( برگزار شد



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

23

وی گفـــت: سازمان شـــدن مرکـــز افکارســـنجی 
بـــا  هماهنگـــی  )ایســـپا(،  ایـــران  دانشـــجویان 
ــل  ــگاهی و تحلیـ ــی جهاددانشـ ــمت های پژوهشـ قسـ
داده هـــای جمع آوری شـــده از نیازهـــای مهـــم امـــروز 

ایســـپا اســـت.
در ادامـــه، دکتـــر مهـــدی رفیعـــی رییـــس مرکـــز 
ــا  ــز بـ ــپا( نیـ ــران )ایسـ افکارســـنجی دانشـــجویان ایـ
ـــز  ـــن مرک ـــتانی ای ـــعب اس ـــازی ش ـــه توانمندس ـــاره ب اش
ـــف  ـــعب مختل ـــردن ش ـــگ ک ـــت: هماهن ـــور گف در کش
ایســـپا از طریـــق یـــک ســـامانه ی جامـــع و بـــه روز، 
ـــذف  ـــات و ح ـــردآوری اطالع ـــع گ ـــزار جام ـــاد نرم اف ایج
ــای  ــعه ی فعالیت هـ ــد و توسـ ــن فرآینـ ــذ در ایـ کاغـ
مرکـــز ایســـپا، از مهم تریـــن برنامه هـــای ایـــن مرکـــز 

در ادامـــه ی راهمـــان اســـت.

تایید نظرسنجی های ایسپا و اصالح 
پندارهای غلط

در ادامه ی این مراسم، دکتر عماد افروغ جامعه شناس 
مطرح کشورمان نیز سخنرانی خود را با موضوع »واقعیت، 
واقعیت نمایی ایسپا و ضرورت تحقیقات کیفی« ارایه داد 
و اظهار کرد:  جهان واقع همین جهان مشاهدتی نیست، 
در  که  دارد  تجربی  و  بالفعل  واقعی،  الیه ی  سه  بلکه 

مطالعات باید به آن ها نیز توجه داشت.
ـــات  ـــات در مطالع ـــه جزئی ـــه ب ـــرورت توج ـــر ض وی ب
ــرد: از  ــح کـ ــد و تصریـ ــنجی تأکیـ ــی و نظرسـ تحقیقـ
ــکالت  ــی از مشـ ــد. یکـ ــل شـ ــد غافـ ــاختارها نبایـ سـ
ـــالح  ـــرای اص ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــور م ـــرح در کش مط
امـــور فقـــط دســـت بـــه جابجایـــی افـــراد می زنیـــم و 

بـــه روابـــط و ســـاختارها توجهـــی نداریـــم.
ـــردی  ـــای ف ـــم داده ه ـــن تعمی ـــروغ همچنی ـــر اف دکت
بـــه محیـــط را نادرســـت خوانـــد و گفـــت: در عرصـــه 
ـــب  ـــی انجـــام شـــود. تعاق ـــد پژوهـــش کیف ـــن داری بای دی
دو پدیـــده در علیـــت نـــه شـــرط الزم علیـــت اســـت، 
ـــی  ـــازوکارهای درون ـــه س ـــت ب ـــی، علی ـــرط کاف ـــه ش ن
ــی  ــده بیرونـ ــه پدیـ ــی بـ ــردد و ارتباطـ ــیا برمی گـ اشـ

ـــدارد. ن
ایـــن اســـتاد دانشـــگاه بـــه فعـــاالن عرصـــه 
ــه  ــای جامعـ ــا تفاوت هـ ــنهاد داد تـ ــنجی پیشـ نظرسـ
و وحـــدت در عیـــن کثـــرت را مدنظـــر قـــرار دهنـــد. 
ـــرار داده  ـــه ق ـــورد توج ـــط را م ـــرات محی ـــن تأثی همچنی

و بـــه تحلیـــل نتایـــج مطالعـــات خـــود بپردازنـــد.
ـــناختی  ـــهود پدیدارش ـــه ش ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی وی ب
ــار  ــد، اظهـ ــد می کنـ ــپا را تأییـ ــنجی های ایسـ نظرسـ
کـــرد:  نظرســـنجی های ایـــن مرکـــز پندارهـــای غلـــط 
را اصـــالح می کنـــد و اتصـــاالت درونـــی را مـــورد 

ــد. ــرار می دهـ ــه قـ توجـ

تقدیر و رومنایی
هم چنیـــن در ادامـــه ی ایـــن نشســـت از ســـه 
شـــعبه ی مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان ایـــران 

ــد. ــر شـ ــپا( تقدیـ )ایسـ
از  شـــهبازی  اصفهـــان،  شـــعبه ی  از  ترکشـــی 
ـــزو  ـــزد ج ـــعبه ی ی ـــالمی از ش ـــتان و اس ـــعبه ی گلس ش
تقدیرشـــدگان شـــعب اســـتانی ایـــن مرکـــز بودنـــد.

کتـــاب  از  مراســـم  ایـــن  در  هم چنیـــن 
ــه ی  ــای جامعـ ــا و نگرش هـ ــی در باورهـ »کندوکاوهایـ
پرســـش نامه های  و  گزارش هـــا  )چکیـــده  ایرانـــی 
ــتندات  ــگاه مسـ ــر(« و پایـ ــال های اخیـ ــپا در سـ ایسـ

ــد. ــی شـ ــپا رونمایـ ــی ایسـ پژوهشـ

صداقت در نظرسنجی را نباید فدای 
مصلحت کرد

فرهنگـــی  معـــاون  علیـــزاده  عیســـی  دکتـــر 
جهاددانشـــگاهی نیـــز در پنجمیـــن نشســـت مدیـــران 
اجرایـــی شـــعب اســـتانی مرکـــز افـــکار ســـنجی 
ـــنجی  ـــرد: نظرس ـــار ک ـــپا( اظه ـــران )ایس ـــجویان ای دانش
ــم  ــزار مهـ ــدود، یـــک ابـ ــا منابـــع محـ ــع بـ در جوامـ
ـــت.  ـــف اس ـــای مختل ـــداف و پروژه ه ـــبرد اه ـــرای پیش ب
ــرای  ــی بـ ــن گروهـ ــوی بیـ ــک گفتگـ ــنجی یـ نظرسـ
ـــخنرانی  ـــرای س ـــی ب ـــچ تریبون ـــه هی ـــت ک ـــرادی اس اف
ـــوش  ـــراد خام ـــانه اف ـــنجی، رس ـــع نظرس ـــد. در واق ندارن
جامعـــه اســـت. اگـــر جامعـــه را یـــک موجـــود زنـــده 
ـــه  ـــن جامع ـــگاه ای ـــنجی آزمایش ـــم، نظرس ـــر بگیری در نظ

اســـت.
وی در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه مجموعـــه ای کـــه 
بخواهـــد در حـــوزه نظرســـنجی فاخـــر شـــود، بایـــد 
ـــه  ـــرد: مجموع ـــار ک ـــد، اظه ـــته باش ـــی داش ـــد ویژگ چن
ـــتی  ـــناخت درس ـــد ش ـــت بای ـــنجی نخس ـــی نظرس متول
ـــکار  ـــنجش اف ـــورد س ـــت م ـــرار اس ـــه ق ـــئله ای ک از مس
ـــی  ـــاید یک ـــد و ش ـــته باش ـــرد، داش ـــرار بگی ـــی ق عموم
ــا  ــر مجموعه هـ ــا دیگـ ــپا بـ ــای ایسـ ــه ممیزهـ از وجـ

برخـــورداری از چنیـــن شـــناخت درســـتی باشـــد.
ــانی  ــروی انسـ ــی دوم را نیـ ــزاده ویژگـ ــر علیـ دکتـ
عالقمنـــد و متخصـــص دانســـت و تصریـــح کـــرد: 
یکـــی از نقـــاط قـــوت ایســـپا و کل مجموعـــه جهـــاد 
ــراه  ــه همـ ــاال بـ ــکیالتی بـ ــجام تشـ ــگاهی انسـ دانشـ
ــی  ــن ویژگـ ــت. ایـ ــد اسـ ــانی عالقمنـ ــای انسـ نیروهـ
باعـــث شـــده کـــه ســـرعت عمـــل بســـیار زیـــادی در 

ــیم. ــته باشـ ــا داشـ ــیاری از کارهـ ــام بسـ انجـ
وی ادامـــه داد: اعتمـــاد نظـــام، حاکمیـــت و مـــردم بـــه 
ـــه  ـــت ک ـــری اس ـــارز دیگ ـــی ب ـــز ویژگ ـــه نی ـــک مجموع ی
ـــاد  ـــن اعتم ـــتیم ای ـــال ها توانس ـــن س ـــبختانه در ای خوش
را بـــه وجـــود بیاوریـــم و امیـــن حاکمیـــت و مـــردم 
باشـــیم و بتوانیـــم بســـیاری از مســـائل مهـــم جامعـــه 

ـــم. ـــالم کنی ـــه اع را صادقان
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان 
ــنجی  ــه نظرسـ ــک مجموعـ ــازی در یـ ــه نظرسـ اینکـ
خیانـــت اســـت، گفـــت: هیـــچ گاه نبایـــد صداقـــت را 
فـــدای مصلحـــت کـــرد. خوشـــبختانه هیچ یـــک از 
ماننـــد  جهاددانشـــگاهی  فرهنگـــی  مجموعه هـــای 

ــی  ــز فرهنگـ ــر مراکـ ــنا و دیگـ ــا و ایسـ ــپا، ایکنـ ایسـ
هرگـــز صداقـــت را فـــدای مصلحـــت نکرده انـــد.

دکتـــر علیـــزاده بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی از مـــوارد 
ـــاری  ـــای آم ـــل داده ه ـــنجی، تحلی ـــر نظرس ـــم در ه مه
اســـت، گفـــت: یـــک داده خـــام نمی توانـــد اطالعـــات 
ــات را  ــن اطالعـ ــد ایـ ــه بایـ ــد، بلکـ ــه کنـ الزم را ارائـ

تحلیـــل کـــرد.
ــا  ــه بـ ــپا همیشـ ــه ایسـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تأکیـ وی بـ
ـــردم در رابطـــه  ـــه بررســـی نظـــرات م ـــل ب اســـتقالل کام
ـــار  ـــت، اظه ـــه اس ـــه پرداخت ـــف جامع ـــائل مختل ـــا مس ب
ــپا  ــد ایسـ ــا کنـ ــد ادعـ ــس نمی توانـ ــچ کـ ــرد: هیـ کـ
ــا  ــا جریان هـ ــراد یـ ــت، افـ ــایند حکومـ ــرای خوشـ بـ

نظرســـنجی انجـــام داده اســـت.
ــد  ــئولین بایـ ــرد: مسـ ــد کـ ــزاده تاکیـ ــر علیـ دکتـ
ــش  ــنجی ها افزایـ ــر نظرسـ ــود را در برابـ ــت خـ ظرفیـ
ـــه  ـــد ک ـــن ببرن ـــگ را از بی ـــن فرهن ـــد و آرام آرام ای دهن
ـــه  ـــک مجموع ـــد ی ـــا تأیی ـــی رد ی ـــه معن ـــنجی ب نظرس

ـــت. اس
ــا انتخابـــات پیـــش روی مجلـــس  ــه بـ وی در رابطـ
ــوت  ــنجی، دعـ ــت: در افکارسـ ــالمی گفـ ــورای اسـ شـ
ـــود  ـــات وج ـــوی انتخاب ـــه س ـــت ب ـــات و هدای ـــه انتخاب ب
نـــدارد، چـــون اساســـاً رســـالت ایـــن مراکـــز نیســـت. 
ــای  ــا گرایش هـ ــارکت یـ ــزان مشـ ــم میـ ــا می توانیـ مـ
ـــم،  ـــی کنی ـــات را بررس ـــات در انتخاب ـــه جریان ـــردم ب م
ـــدادن  ـــا ن ـــه رای دادن ی ـــوت ب ـــا را دع ـــه آنه ـــه اینک ن
رســـانه هایی  در  می توانیـــم  را  کار  ایـــن  بکنیـــم. 
ـــرای  ـــردم را ب ـــم و م ـــام دهی ـــا انج ـــنا و ایکن ـــد ایس مانن

حضـــور پرشـــور در انتخابـــات دعـــوت کنیـــم.
ــپا را بـــه  ــگاهی ایسـ ــاون فرهنگـــی جهاددانشـ معـ
ــرد  ــبیه کـ ــگ تشـ ــدان جنـ ــک میـ ــان در یـ دیده بـ
و گفـــت: دیده بـــان هیـــچ گاه وارد میـــدان جنـــگ 
ــات  ــد و اطالعـ ــد می کنـ ــه آن را رصـ ــود، بلکـ نمی شـ

الزم را ارائـــه می دهـــد.
ــت و  ــت، صحـ ــت دقـ ــر اهمیـ ــد بـ ــا تأکیـ وی بـ
ســـالمت نظرســـنجی ها گفـــت: نبایـــد خســـتگی 
یـــک پرســـش گر یـــا ســـهل انگاری او موجـــب یـــک 
گـــزارش غلـــط شـــود، چراکـــه تـــا ســـال ها بـــه ایـــن 
گـــزارش اســـتناد می شـــود، لـــذا صحـــت، ســـالمت و 
ـــرار  ـــنجی ق ـــز نظرس ـــر مرک ـــت ه ـــد در اولوی ـــت بای دق

بگیـــرد.
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آبـــان :   2۸ جهاددانشـــگاهی،  عمومـــی  روابـــط   ■
آییـــن اختتامیـــه ی بیست وششـــمین جشـــنواره ی 
ملـــی کتـــاب ســـال دانشـــجویی بـــا حضـــور جمعـــی 
از اســـاتید دانشـــگاه ها و دانشـــجویان بـــه همـــت 
ـــهید  ـــاالر ش ـــگاهی در ت ـــارات جهاددانش ـــازمان انتش س
دهشـــور دانشـــکده ی علـــوم دانشـــگاه تهـــران برگـــزار 

شـــد.

جوانان؛ موتور محرکه ی توسعه
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت
ـــرای پیشـــرفت و توســـعه  ـــر ب ـــت: اگ ـــن مراســـم گف در ای
ـــه آن توســـعه  ـــم، راه رســـیدن ب ـــدار کشـــور اراده کنی پای
ــعه  ــی و توسـ ــه، اجتماعـ ــی و فناورانـ ــی، علمـ فرهنگـ
ـــدار  ـــه اقت ـــر ب ـــه آن منج ـــود و نتیج ـــد ب ـــی خواه سیاس
اقتصـــادی دانش بنیـــان، اقتـــدار دفاعـــی دانش بنیـــان 
و امنیـــت و رفـــاه بـــرای مـــردم همـــراه بـــا عدالـــت و 
ـــت،  ـــم اس ـــا مه ـــرای م ـــه ب ـــرا آن چ ـــد، زی ـــالق باش اخ
توســـعه ی عدالـــت و توســـعه اخـــالق اســـت و ایـــن 
طـــور نیســـت کـــه کشـــورمان بـــا قله هـــای ثـــروت و 

ـــند. ـــر باش ـــای فق ـــردم در دره ه م
ـــیس  ـــدای تأس ـــگاهی از ابت ـــزود: در جهاددانش وی اف
آن از ســـال ۱35۹ ســـعی کردیـــم توانمنـــدی کشـــور 
را در توســـعه فرهنگـــی، علمـــی و فنـــاوری، آمـــوزش 
مهارتـــی، اشـــتغال و کارآفرینـــی الگوســـازی کنیـــم و 
ـــگاهی  ـــران جهاددانش ـــه جهادگ ـــدا و هم ـــف خ ـــه لط ب
کارهـــای بزرگـــی در حوزه هـــای مختلفـــی همچـــون 
ــای  ــد فناوری هـ ــی و تولیـ ــی و مهندسـ ــکی، فنـ پزشـ
ــوزه  ــا در حـ ــت، امـ ــده اسـ ــام شـ ــرفته و ... انجـ پیشـ
ـــث  ـــی از مباح ـــه یک ـــی فناوران ـــی و علم ـــعه فرهنگ توس
ــویق های  ــی از تشـ ــت و یکـ ــازی اسـ ــم مستندسـ مهـ
مـــا ایـــن بـــوده کـــه اســـاتید و دانشـــجویان یافته هـــا 
و دانســـته های خـــود را چـــه در قالـــب مقالـــه و 
ـــرعت در  ـــه س ـــا ب ـــد ت ـــازی کنن ـــاب مستندس ـــه کت چ
ـــه از آن  ـــه ی جامع ـــرد و هم ـــرار گی ـــه ق ـــار جامع اختی

بهره منـــد شـــوند.
ــا  ــز مـ ــه تمرکـ ــان این کـ ــا بیـ ــی بـ ــر طیبـ دکتـ
براســـاس ماهیـــت جهاددانشـــگاهی بـــر دانشـــجویان 
ـــان  ـــت، بی ـــد اس ـــی ارش ـــری و کارشناس ـــژه دکت ـــه وی ب
ــی  ــی و آرمان گرایـ ــل جوانـ ــه دلیـ ــان بـ ــرد: جوانـ کـ
موتـــور محرکـــه ی توســـعه هســـتند و طراحـــی 
ـــن  ـــه همی ـــز ب ـــجویی نی ـــال دانش ـــاب س ـــنواره کت جش

ـــی  ـــجویان قدردان ـــای دانش ـــه از تالش ه ـــوده ک ـــل ب دلی
کنیـــم.

ــل  ــرد: حاصـ ــح کـ ــگاهی تصریـ رییـــس جهاددانشـ
ــراه  ــاه همـ ــت و رفـ ــه امنیـ ــد بـ ــعه ها بایـ ــن توسـ ایـ
ـــر  ـــود؛ اگ ـــر ش ـــردم منج ـــرای م ـــالق ب ـــت و اخ ـــا عدال ب
امـــروز در جامعـــه مـــا کـــه روزهـــای ناخوشـــایندی را 
ســـپری کردیـــم و دچـــار مشـــکلیم، بـــه نظـــرم ایـــن 
ــی  ــعه ی فرهنگـ ــه در توسـ ــه چـ ــایل را در جامعـ مسـ
و چـــه علمـــی و فناورانـــه، سیاســـی و ... رعایـــت 
نکرده ایـــم تـــا بـــه یـــک وفـــاق ملـــی برســـیم و 
ـــام  ـــورمان انج ـــدت در کش ـــزی بلندم ـــم برنامه ری بتوانی
دهیـــم و شـــکرگزاریم کـــه رهبـــر معظـــم انقـــالب در 

جریـــان اخیـــر هوشـــیارانه ورود کردنـــد.
ــان  ــه حقشـ ــا کـ ــان مـ ــر جوانـ ــه داد: اگـ وی ادامـ
ــد  ــب کار و درآمـ ــت صاحـ ــزت و کرامـ ــا عـ ــت بـ اسـ
ــت  ــور هسـ ــوان در کشـ ــن تـ ــند و ایـ ــب باشـ مناسـ
بایـــد  کـــه  را  آنچـــه  برنامه ریزی هایمـــان  در  و 
ــوان  ــه عنـ ــم و بـ ــام نداده ایـ ــم، انجـ ــام می دادیـ انجـ
مدیـــری کـــه 3۹ ســـال در جهاددانشـــگاهی خدمـــت 
ــام  ــی انجـ ــا توانایـ ــه مـ ــم کـ ــان می کنـ ــرده، بیـ کـ
ــی  ــم و توانایـ ــور را داریـ ــی را در کشـ ــای بزرگـ کارهـ
ایجـــاد اشـــتغال عزت منـــد و آبرومنـــد بـــرای همـــه 
جوان هـــای کشـــورمان را داریـــم، بـــه شـــرطی کـــه از 

تـــوان ملـــی خودمـــان اســـتفاده کنیـــم.
فرهنگـــی  معـــاون  علیـــزاده  عیســـی  دکتـــر 
ــان  ــا بیـ ــم بـ ــن مراسـ ــز در ایـ ــگاهی نیـ جهاددانشـ
نشـــان دهنده  ایـــن جشـــنواره  اســـتمرار  این کـــه 
اهمیـــت و تاثیرگـــذاری آن اســـت، گفـــت:  ایـــن 
ـــرکت  ـــه ش ـــرار دارد ک ـــه ای ق ـــروز در نقط ـــنواره ام جش
در آن بـــه منزلـــه ی اعتبـــار علمـــی مناســـب اســـت. 
ـــف و  ـــه تالی ـــج روحی ـــداد تروی ـــن روی ـــا از ای ـــدف م ه
ـــی  ـــار علم ـــد آث ـــرای تولی ـــان دانشـــجویان ب ـــش می پژوه

اســـت.

۷ اثر برگزیده و 14 اثر شایسته ی تقدیر
انتشـــارات  ســـازمان  رییـــس  تقـــوی  عـــادل 
جهاددانشـــگاهی در ادامـــه ایـــن آییـــن گزارشـــی از نحـــوه 
برگـــزاری و داوری آثـــار بیست وششـــمین جشـــنواره ی 
ـــت:  ـــرد و گف ـــه ک ـــجویی ارای ـــال دانش ـــاب س ـــی کت مل
دبیرخانـــه دائمـــی جشـــنواره، همـــواره مشـــوق و 
عالقه منـــد  دانشـــجویان  فعالیت هـــای  زمینه ســـاز 
ـــی  ـــون علم ـــای گوناگ ـــق در حوزه ه ـــه ی تحقی ـــه عرص ب
ـــن نســـل  ـــوده و شـــکوفایی اســـتعدادهای ای ـــی ب و معرفت
ـــه  ـــق و ترجم ـــف، تحقی ـــدان تألی ـــد در می ـــا و توانمن پوی
ــن  ــد. ایـ ــداد می کنـ ــود قلمـ ــی خـ ــالت اصلـ را رسـ
دبیرخانـــه در راســـتای دســـت یابی بـــه ایـــن هـــدف 

 
معرفی ۷ اثر برگزیده ی کتاب سال دانشجویی با 

تجلیل از یک چهره ی ماندگار
آیین اختتامیه ی بیست وششمین جشنواره ی ملی کتاب سال دانشجویی به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی برگزار شد
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ــارکت  ــواره مشـ ــوده اســـت و همـ ــا نبـ ــگاه تنهـ هیچـ
ـــوزه را در  ـــن ح ـــه ای ـــد ب ـــتاق و عالقه من ـــای مش نهاده

کنـــار خـــود دیـــده اســـت.
ــالم  ــا اعـ ــنواره بـ ــن جشـ ــام ایـ ــزود: ثبت نـ وی افـ
فراخـــوان آن در فروردیـــن از طریـــق رســـانه های 
ــت  ــام مهلـ ــس از اتمـ ــه پـ ــد کـ ــام شـ ــی انجـ جمعـ
ارســـال آثـــار، 5۱8 اثـــر بـــه مرحلـــه اصلـــی رقابـــت 
وارد شـــدند و در شـــش گـــروه طبقه بنـــدی و مـــورد 
ـــار را در  ـــن آث ـــت داوران ای ـــد. هیئ ـــرار گرفتن ـــی ق ارزیاب

چهـــار مرحلـــه داوری کردنـــد.
ـــده  ـــار برگزی ـــوان آث ـــر به عن ـــه داد: 7 اث ـــوی ادام تق
ـــد. ـــرار گرفتن ـــر ق ـــته ی تقدی ـــروه شایس ـــر در گ و ۱4 اث

جهاددانشـــگاهی  انتشـــارات  ســـازمان  رییـــس 
همچنیـــن بیـــان کـــرد: امســـال بیشـــترین فراوانـــی 
ـــا 40  ـــانی ب ـــوم انس ـــوزه عل ـــرای ح ـــیده ب ـــار رس در آث
درصـــد آثـــار بـــوده اســـت و در رتبـــه بعـــدی گـــروه 
ــی  ــی و مهندسـ ــروه فنـ ــکی و گـ ــکی و دامپزشـ پزشـ
بودنـــد. کمتریـــن میـــزان نیـــز در حـــوزه کشـــاورزی 
از  درصـــد   64 حـــدود  بـــود.  طبیعـــی  منابـــع  و 
ــرای  ــد بـ ــرا و 25 درصـ ــرای دوره دکتـ ــم بـ ــار هـ آثـ
ــرای  ــار بـ ــد آثـ ــد و ۱۱ درصـ ــی ارشـ دوره کارشناسـ
دانشـــجویان کارشناســـی بـــوده اســـت. بـــه تفکیـــک 
ـــوده  ـــب ب ـــن ترتی ـــه ای ـــالی ب ـــار ارس ـــز آث ـــیت نی جنس
ـــا و 25  ـــجویان آق ـــرای دانش ـــار ب ـــد آث ـــت: 75 درص اس
درصـــد بـــرای دانشـــجویان خانـــم. 87 درصـــد آثـــار 
بـــرای دانشـــگاه های دولتـــی، ۱0 درصـــد بـــرای 
ـــگاه ها  ـــایر دانش ـــرای س ـــد ب ـــه درص ـــگاه آزاد و س دانش
ـــه  ـــف و ترجم ـــبت تألی ـــت. نس ـــوده اس ـــگاه ها ب و آموزش
نیـــز 64 بـــه 36 درصـــد اســـت کـــه شـــیب دارد بـــه 

ــد. ــر می کنـ ــه تغییـ ــمت ترجمـ سـ
وی اضافـــه کـــرد: بخـــش مطالعـــات رســـانه نیـــز 
به عنـــوان یـــک بخـــش ویـــژه و مـــورد نیـــاز جامعـــه 
ـــال  ـــگاهی امس ـــی جهاددانش ـــط عموم ـــکاری رواب ـــا هم ب
ـــه  ـــال دانشـــجویی اضاف ـــاب س ـــی کت ـــه جشـــنواره ی مل ب

ـــد. ش

معرفی برگزیدگان جشنواره ی ملی کتاب 
سال دانشجویی

برگزیـــدگان بخش هـــای مختلـــف بـــه شـــرح زیـــر 
ـــدند: ـــی ش معرف

بخش اول جوایز
ابتـــدا برگزیـــدگان و شایســـته های تقدیـــر بخـــش 
ـــژه،  ـــش وی ـــه، بخ ـــوم پای ـــش عل ـــاری،  بخ ـــر و معم هن

ـــدند. ـــی ش ـــی معرف ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــروه کش گ
در بخـــش »هنـــر و معمـــاری« ولـــی اهلل کاووســـی 
اســـالمی«  »خوشنویســـی  تألیـــف  خاطـــر  بـــه 
ــه  ــرای ترجمـ ــرادی بـ ــده و گالره مـ ــوان برگزیـ به عنـ
ــر  ــته تقدیـ ــوان شایسـ ــی« به عنـ ــای ایرانـ »یخچال هـ

ــدند. معرفـــی شـ
ـــده ای  ـــه برگزی ـــوم پای ـــش عل ـــنواره در بخ ـــن جش ای
ــرای  ــاد بـ ــازی جهان آبـ ــی جهانبـ ــا علـ ــت امـ نداشـ
ـــش  ـــی لودی ـــلولی و مولکول ـــی س ـــه »زیست شناس ترجم

20۱6« به عنـــوان شایســـته تقدیـــر معرفـــی شـــد.
در بخـــش ویـــژه نیـــز مرتضـــی ســـلمان نژاد بـــرای 
حدیث پژوهـــی  در  نویـــن  »رویکردهـــای  کتـــاب 
باغـــدار  علـــی  و  برگزیـــده  به عنـــوان  شـــیعه« 
دلگشـــا بـــرای تألیـــف »مشـــروطه، زنـــان و تغییـــرات 
ــرای  ــرا بـ ــی زاده اطالقسـ ــاس عیسـ ــی« و عبـ اجتماعـ
غربـــی«  رســـانه های  در  »اسالم هراســـی  کتـــاب 

به عنـــوان شایســـته تقدیـــر معرفـــی شـــدند.
ـــری  ـــم اث ـــی ه ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــش کش در بخ
برگزیـــده نشـــد امـــا میـــالد بی ریـــا بـــرای ترجمـــه 
»زغـــال زیســـتی و کاربـــرد آن در خـــاک« به عنـــوان 

ـــد. ـــی ش ـــر معرف ـــته تقدی شایس
ـــا«  ـــه »فاطمه ه ـــی از کتابخان ـــم کلیپ ـــه مراس در ادام
ـــع  ـــوج واق ـــتان کهن ـــان و در شهرس ـــوب کرم ـــه در جن ک
ـــر  ـــا حضـــور دکت ـــرای حاضـــران پخـــش شـــد و ب اســـت ب
عیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی، 
دکتـــر عبدالحمیـــد احمـــدی معـــاون فرهنگـــی و 
توســـعه ورزش همگانـــی وزیـــر ورزش و جوانـــان و 
دکتـــر علی رضـــا زجاجـــی مدیـــرکل حـــوزه ریاســـت 
ـــن  ـــذاران ای ـــگاهی از بنیان گ ـــزی جهاددانش ـــر مرک دفت
ـــد. ـــل ش ـــکاری تجلی ـــه میرش ـــرزاد و فاطم ـــه، ف کتابخان

ســـید  دکتـــر  آیـــت ا...  از  کلیپـــی  ســـپس 
ــش  ــران پخـ ــرای حاضـ ــاد بـ ــق دامـ ــی محقـ مصطفـ
شـــد و بعـــد بـــا حضـــور دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی 
حســـینی پور  نیکنـــام  جهاددانشـــگاهی،  رییـــس 
ــاب،  ــه کتـ ــر هفتـ ــاب و دبیـ ــه کتـ ــل خانـ مدیرعامـ
حجت االسالم والمســـلمین ســـید محمـــود دعایـــی 
مدیـــر موسســـه اطالعـــات و دکتـــر عیســـی علیـــزاده 
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی از آیـــت ا... اســـتاد 
ـــر  ـــک عم ـــر ی ـــه خاط ـــاد ب ـــق دام ـــی محق ـــید مصطف س
ــاب  ــادم کتـ ــتاد خـ ــوان اسـ ــی و به عنـ ــت علمـ فعالیـ

تجلیـــل شـــد.

معرفی استاد خادم کتاب
ــد ۱324  ــاد، )متولـ ــق دامـ ــی محقـ ــید مصطفـ سـ
ــته  ــو پیوسـ ــوق دان، عضـ ــد، حقـ ــیدی( مجتهـ خورشـ
ــتان  ــالمی فرهنگسـ ــات اسـ ــروه مطالعـ ــس گـ و رییـ
علـــوم ایـــران، عضـــو هیـــات امنـــای ســـازمان اســـناد 
ــران و  ــالمی ایـ ــوری اسـ ــی جمهـ ــه ی ملـ و کتاب خانـ
ـــددی در  ـــار متع ـــت. او آث ـــگاه اس ـــوزه و دانش ـــتاد ح اس

قالـــب مقالـــه و کتـــاب منتشـــر کـــرده اســـت.

بازگشت به خویش عامل از میان رفنت 
جهل

آیت ا... دکتر سید مصطفی محقق داماد در این مراسم 
ویل  گفت:  و  کرد  اشاره  خود  مقدس«  »جهل  کتاب  به 
کتاب  در  است،  فیلسوف  و  جامعه شناس  که  دورانت 
»تاریخ تمدن« خود می گوید: چهل سال است که مشغول 
مسافرت های  آن  تالیف  برای  و  هستم  کتاب  این  تالیف 
زیادی داشتم؛ به دیارها، روستاها و شهرهای زیادی سفر 
کردم، انجمن ها و قبیله های بسیاری را دیدم، اما هر جا 
اما نمی دانم  قدم گذاشتم، دو چیز را در کنار هم دیدم، 
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کدام علت و کدام معلول است و آن دو جهل و فقر است. 
نمی دانم فقر علت جهل است و یا جهل علت فقر است، 
اما هر جا بوده، هر دو با هم بوده است و انصافاً هم این 

سؤال مهمی است.
کتابخانه  از  که  نماهنگ هایی  امروز  اگر  افزود:  وی 
خود  پاسخ  می دید،  دورانت  ویل  دیدیم،  فاطمه ها 
جامعه  دل  از  نیست،  جهل  علت  فقر  که  می یافت  را 
می آید  وجود  به  متفکری  مغزهای  مستمندان  و  فقیران 
چنان  جهل  قافله  به  و  می شود  خروشان  و  جوشان  که 
آنچه  می درخشد.  جامعه  آن  درون  در  و  می کند  حمله 
موجب جهل است، عدم توجه است، بازگشت به خویش 
جهل را برطرف می کند، برایم خیلی جالب بود که بانیان 
کتابخانه  به  را  پدرم  کاه  انبار  گفتند؛  فاطمه ها  کتابخانه 
تبدیل کردیم و نظیر این بسیار هست که قرار هست از 

آن ها بازدید کنم.
رفع  موجب  که  آن چه  داد:  ادامه  داماد  محقق  دکتر 
جهل می شود، بازخوانی خویش است، عمیقاً در خود فکر 
و  است  این  که  باشید  نداشته  هیچ چیز جزم  به  و  کنید 

جز این نیست.
وی در ادامه گفت: ایمان به معنی جزم نیست؛ ایمان 
یعنی همواره در راه جستجویی و حقیقت. ایستایی، فکر 

ایمان همواره در حال تزاید است و مؤمن کسی  نیست. 
اهل  جستجوگر  است.  حقیقت  جستجوی  در  که  است 
گفت وگو می شود، اما دگم، ایستا نیست و حاضر به گفتگو 
نیست. گاهی یک جزوه و یا مقاله یک جامعه را دگرگون 

می کند؛ بنابراین کتاب بخوانید و بنویسید.
روشنگر  تفکر  کرد:  تصریح  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
غرب که دنیا را از دیکتاتوری کلیسا و خون ریزی نجات 
عنوان  با  مقاله ای  جان الک  شد؟  شروع  کجا  از  دادند، 
خوب  که  است  نوشته  تسامح«  و  تحمل  به  »نامه ای 
باید  چیز،  هر  از  پیش  من  نظر  به  بخوانید.  را  آن  است 
همه به حق قائل باشیم و دیگران را تحمل کنیم، فقط 
و  تحمل  می کنم  فکر  نباشیم.  قائل  حق  خودمان  برای 
تسامح یعنی من حقم و من می گویم، من در جستجوی 
حقیقتم. نباید بگوییم من حقم، اما دیگری را هم تحمل 

می کنم و در این صورت آرامش خواهیم داشت.
پایان گفت: من یقین ندارم که  استاد محقق داماد در 
حقم، اما در جستجوی حقیقتم و باید بیشتر مطالعه کنم. 
جامعه را باید به این سمت وسو برد که در جستجوی حقیقت 
باشند و ما خوشبختانه در جامعه متحرکی زندگی می کنیم 
و باید خون شهیدان و جانبازان را گرامی بداریم که در سایه 

آن ها این توفیق را برای مطالعه بیشتر پیدا کنیم.

بخش پایانی؛ جوایز اصلی
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــر طیب ـــور دکت ـــا حض ب
ــاد، از  ــن نهـ ــی ایـ ــاون فرهنگـ ــزاده معـ ــر علیـ و دکتـ
ــوم  ــوزه ی علـ ــر حـ ــتگان تقدیـ ــدگان و شایسـ برگزیـ
انســـانی، فنـــی و مهندســـی و پزشـــکی و دام پزشـــکی 

و ناشـــران برتـــر تجلیـــل شـــد.
محسـن کاظمـی بـرای تألیـف »نقاشـی قهوه خانـه« 
در بخـش »تاریـخ«، لیـال ورهـرام بـرای تألیـف »مدخـل 
حماسـه ملی ایرانـی« در بخش »ادبیات«، مینا حسـینی 
سـاختار  آیینـه  در  رقابـت  »حقـوق  تألیـف  خاطـر  بـه 
و  »حقـوق«  بخـش  در  رقابـت«  شـورای  تصمیمـات  و 
محمدهـادی حاجـی بیگلـو بـه خاطـر ترجمـه »یوهانس 
برگزیـده  به عنـوان  »فلسـفه«  بخـش  در  کلیماکـوس« 

شـناخته شـدند.
هم چنیـن مهـرداد نوری کوپائـی برای کتـاب »مرجع 
کامـل مدیریـت دانش کاربـردی« در بخـش »مدیریت«، 
تألیـف »سبک شناسـی کاربـردی«  آزاده شـریفی بـرای 
در بخـش »ادبیـات«، داریـوش درویشـی بـرای تألیـف 
»عربسـتان سـعودی« )سیاسـت خارجی در سـایه بحران 
رودی  فائـزه  و  سیاسـی«  »علـوم  بخـش  در  داخلـی( 
بـرای تألیـف »تفکـر نقادانـه بـرای کـودکان« در بخـش 
معرفـی  تقدیـر  شایسـته های  به عنـوان  »روانشناسـی« 

. ند شد
در بخش »پزشکی و دامپزشکی« نیز هایده هورسان و 
فرزانه گلبنی به خاطر تألیف »مهارت های بالینی مامایی 
در بلوک زایمان« به عنوان برگزیده و نسرین نوری برای 
ترجمه »اصول بیهوشی میلر 20۱8«، مژگان آستانه برای 
ترجمه »ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 20۱8« 
و  زنان  ریپورت  ترجمه »مورنینگ  برای  اکبری  راضیه  و 

زایمان« به عنوان شایسته های تقدیر معرفی شدند.
»اصول  کتاب  برای  شعبانی  محمدجواد  همچنین 
ترجمه  برای  رزازان  محمد  و  گودبرداری«  مهندسی 
شایسته های  به عنوان  هوانوردی«  کامل  تاریخ  »پرواز؛ 
این  و  شدند  شناخته  مهندسی«  و  »فنی  بخش  تقدیر 

نداشت. برگزیده ای  بخش 
اندیشه  انتشارات  مسوول  مدیر  رفیع  رنجبر  ابراهیم 
رفیع و سید عباس حسینی نیک مدیر مسوول انتشارات 
از جشنواره  این دوره  برگزیده  ناشران  به عنوان  نیز  مجد 

»کتاب سال دانشجویی« معرفی شدند.
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■ روابط عمومی جهاددانشگاهی، 3 دی: برترین های پژوهش 
و فناوری جهاددانشگاهی در سال ۱3۹8 با حضور دکتر 
رییس جمهور،  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا 
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و جمعی 
پژوهشکده فرهنگ،  نهاد در  این  و مدیران  از محققان 

هنر و معماری جهاددانشگاهی تقدیر شدند.

اسامی تقدیرشدگان به رشح زیر است:

پژوهشگران برتر:
حوزه  در  رویان  پژوهشگاه  از  توالیی  مرضیه  دکتر 

تخصصی پزشکی
دکتر الناز میالنی از پژوهشکده علوم و فناوری مواد 
منابع  و  کشاورزی  حوزه  در  رضوی  خراسان  غذایی 

طبیعی
در  اصفهان  صنعتی  واحد  از  عسکری  مسعود  دکتر 

حوزه تخصصی فنی مهندسی و علوم پایه

پژوهشگر جوان برتر:
تکنولـوژی  پژوهشـکده  از  داورپنـاه  جمـال  دکتـر 
تولیـد خوزسـتان در حـوزه تخصصـی فنـی مهندسـی 

و علـوم پایـه

طرح های برتر:
با  مربوطه  درایو  و  گیرلس  موتور  و ساخت  طراحی 

کاربری در آسانسور از واحد خواجه نصیرالدین طوسی
مشتق  مزانشیمی  بنیادی  سلول های  از  استفاده 
از  تخمدانی  نارسایی  درمان  در  قاعدگی  خون  از  شده 

پژوهشگاه ابن سینا
پیمایش ملی خانواده از واحد البرز

گروه های پژوهشی برتر:
ارتقای سالمت پژوهشکده علوم بهداشتی

فرآیندهای شیمیایی سازمان تهران
پژوهشکده  صنعتی  قارچ های  فناوری  زیست 

بیوتکنولوژی صنعتی خراسان رضوی
مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

مراکز خدمات تخصصی:
مرکـز جامع ترمیـم زخم مزمـن واحد علوم پزشـکی 

تهران
مرکز کنترل آالینده ها واحد علم و صنعت

واحد در حال توسعه:
ــی  ــان دارویـ ــی گیاهـ ــات تخصصـ ــز خدمـ مرکـ

ــالم ــد ایـ واحـ

پارک علم و فناوری/ مراکز رشد:
فرهنگی  صنایع  و  نرم  فناوری های  و  علم  پارک 

دانشگاه علم و فرهنگ

نشریه:
 Journal of reproduction & infertility

پژوهشگاه ابن سینا

بخش ویژه:
گروه آموزشی برق موسسه آموزش عالی کرمانشاه به 

عنوان گروه آموزشی فعال در حوزه پژوهش

پژوهشگاه رویان برای همکاری بین المللی
پژوهشگاه معتمد برای همکاری بین المللی

حامیان:
وزارت  اجتماعی  رفاه  معاون  می دری  احمد  دکتر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دکتر تقی رستم وندی معاون وزیر و رییس سازمان 

امور اجتماعی کشور
دکتر غالمرضا گرایی نژاد رییس امور آموزش عالی، 

تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور
آموزش  امور  معاون  یحیایی  فهیم  فریبا  مهندس 
عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور

دکتر امید حاجتی رییس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان خوزستان

الگوی مناسب جهاددانشگاهی
 برای پژوهش در کشور

رییس  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا  دکتر 
در  پژوهش  زیست بوم  ایجاد  از  مراسم  این  جمهوردر 
کشور سخن گفت و بیان کرد: رونق اقتصاد دانش بنیان 

تقدیر از برترین های پژوهش و فناوری 
جهاددانشگاهی در سال ۱۳۹۸
برترین های پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در سال ۱۳۹۸ با حضور دکرت ستاری و دکرت طیبی تقدیر شدند
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با پول نیست، بلکه با شکل گیری اکوسیستم )زیست بوم( 
است. پیش از پیروزی انقالب اسالمی در حوزه هوایی 
تصور بر قدرتمندی ایران بود، اما با آغاز جنگ فهمیدیم 
زیرا  نداریم؛  حوزه  این  در  فناوری  و  دانش  هیچ  که 
مانند  بود؛  نگرفته  شکل  آن  برای  درستی  بوم  زیست 
»بچه پول دارها«  مثل  هم اکنون  که  عربی  کشورهایی 
که  راهی  و  زده اند  زیاد  هزینه های  با  توسعه  به  دست 

می روند به ترکستان است. 
دکتر ستاری ادامه داد: اما در سال های اخیر اتفاقات 
خوبی برای شکل گیری زیست بوم نوآوری و فناوری در 
کشور افتاده است و مسیر درست را پیدا کردیم تا دیگر 

اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.
درباره ی  جمهوری  رییس  فناوری  و  علمی  معاون 
زیست بوم حوزه ی پژوهش، گفت: تفکرات اشتباهی در 
حوزه ی پژوهش وجود داشت که مانع پیشرفت آن شد؛ 
این زیست بوم نیاز به تغییر تفکر دارد. حدود صد سال 
در کشور پژوهشکده وجود دارد، اما واکسن وارد می شد. 
پس این موضوع نشان دهنده ی وجود مشکل است، اما 
در حال حاضر با وجود شتاب دهنده ها و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی، ۱7 قلم واکسن و دارو، آن هم ظرف 2 

تا 3 سال تولید می شود؛ بدون نیاز به پول دولت.
با اشاره به تحریم ظالمانه ی ایران در  دکتر ستاری 
گذشته  هفته ی  افزود:  سوزنی«،  »کک های  حوزه ی 
آمریکا ما را برای کک سوزنی تحریم کرد. تحریم کک 
سوزنی در حالی است که ایران در حوزه ی شیمی تعداد 
زیادی دانشمند و مقاالت علمی دارد و از نظر مقاالت 
تعداد  همچنین  هستیم.  دنیا  پنجم  رتبه ی  حوزه  این 
پس  نیست.  کم  نیز  حوزه  این  فعال  پژوهشکده های 
حوزه  این  در  خوبی  فناورانه  و  علمی  توانمندی های 
چیزی  نیز  خالق  انسانی  نیروی  نظر  از  و  دارد  وجود 

کم نداریم.
رفته ایم  اشتباه  را  مسیر  قطعا  پس  داد:  ادامه  وی 
ما  شرم  باعث  مساله  این  و  هستیم  مقصر  خودمان  و 
اما  باید زیست بوم در این حوزه شکل بگیرد،  می شود؛ 
در سال های اخیر مسیر جدیدی در حوزه پژوهش باز 

شده است.

با پول صاحب فناوری و دانش منی شویم
بنیان  دانش  اقتصاد  فرهنگسازی  ستاد  رییس 
بیان  فناوری  زیست  حوزه  در  مثالی  ذکر  با  ادامه  در 

کرد: خوشبختانه زیست بوم این حوزه به خوبی شکل 
تولید  قصد  امروز  اگر  که  گونه ای  به  است؛  گرفته 
دارویی را داشته باشیم تا دو سال آینده تولید می شود. 
شرکت های دانش بنیان در حوزه زیست فناوری سالیانه 
200 تا 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری روی خطوط 
بوم  زیست  این  وجود  با  و  می دهند  انجام  خود  تولید 
در حوزه داروسازی خروج نیروی انسانی بسیار کاهش 

یافته است.
پژوهشی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  ستاری  دکتر 
افزود:  است،  فایده  بی  نباشد،  آن  نتیجه  محصول  که 
محصول حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی و فعالیت 
شرکت های دانش بنیان در پژوهش است و دولت تنها 
باید برای ایجاد زیرساخت های پژوهش و پژوهش پایه 
سرمایه گذاری کند. زمانی که زمینه و زیرساخت ها برای 
حضور بخش خصوصی فراهم شود، نتیجه ی آن تولید 

محصولی اثرمند و رقابت پذیر است.
وی افازود: این که سازمان ها را مجیور کردیم ۱ یا 2 
درصد بودجه خود را صرف پژوهش کنند، کاری اشتباه 
با پول صاحب  نیست.  زیرا مشکل پژوهش پول  است، 
و  است  یادگرفتنی  دانش  نمی شویم.  دانش  و  فناوری 

بدون تالش به جایی نمی رسد.
رییس بنیاد ملی نخبگان به رونق زیست بوم فناوری 

و نوآوری در کشور اشاره کرد و گفت: این زیست بوم 
بازیگران متعددی دارد که سال گذشته ۹0 هزارمیلیارد 
تومان برای کشور درآمد کسب کردند و در حال نقش 
آفرینی در تولید ناخالص کشور هستند. پس زمانی که 
موضوع اقتصاد دانش بنیان تاکید می شود یعنی همه به 

نتیجه رسیده اند که راه حل رفع مشکالت است.
همچنین  جمهوری  رییس  فناوری  و  علمی  معاون 
پژوهش  دارد.  وجود  پژوهش  در  محور  دو  کرد:  بیان 
پایه و پژوهشی که به بازار می رسد. این دو زیست بوم و 
نوع تفکرات آن متفاوت است. باید دید که می خواهیم 
یا کاربردی؛ در پژوهش کاربردی  پژوهش فردی باشد 
باید پلتفرم داشته باشیم و در این صورت به نتایج خوبی 
تازه ای  خروجی  و  جدید  موضوعات  و  می یابیم  دست 
شتابدهنده  یک  اندازی  راه  اساس  می توانند  که  داریم 

باشند.

توان جهاددانشگاهی برای محورشدن در 
توسعه ی پژوهش کشور

دکتر ستاری درباره همکاری با جهاددانشگاهی نیز 
حوزه  برای  را  مناسبی  الگوی  همیشه  نهاد  این  گفت: 
تقاضامحور  را  خود  پروژه های  و  کرده  ارائه  پژوهش 
تعریف کرده است و اشتباهات دولت را در این سال ها 
محوری  می تواند  جهاددانشگاهی  است؛  نکرده  تکرار 

برای توسعه ی پژوهش در کشور باشد.
با اقتصاد  باید در یک جبهه  ادامه داد: همه ما  وی 
است،  کرده  ایجاد  کشور  در  که  سیستمی  و  نفتی 
مبارزه کنیم. در این راستا همکاری های معاونت علمی 
معاونت  می یابد.  افزایش  قدرت  با  جهاددانشگاهی  با 
علمی آماده حمایت از جهاد دانشگاهی برای راه اندازی 

شتاب دهنده ها و ایجاد اشتغال در کشور است.
به گفته ی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، 
نشان  را  خودمان  تا  است  استثنایی  فرصت  تحریم ها 
دهیم و اثبات کنیم و با ارائه طرح و ایده ها و در نتیجه 

محصوالت جدید واردات را کاهش دهیم.
رییس بنیاد نخبگان در پایان با اشاره به این که پول، 
و  است  پژوهشی  فعالیت های  در  ششم  پنجم،  اولویت 
در  همه  کرد:  بیان  می شود،  حل  مساله  این  توکل  با 
یک  با  دانش بنیان  اقتصاد  تحقق  هستیم؛  مبارزه  یک 
مبارزه ی همه جانبه در برابر اقتصاد نفتی انجام می شود.
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آینده ی تاثیرگذار جهاددانشگاهی در پیرشفت 
جمهوری اسالمی

نیز  جهاددانشگاهی  رییس  طیبی  حمیدرضا  دکتر 
در این مراسم، گفت: طوالنی بودن زمان اثبات فناوری، 
یکی از مهم ترین مشکالتی است که اکنون در حوزه ی 

پژوهش و فناوری با آن مواجه هستیم.
پژوهشی  طرح  یک  مثال  به عنوان  داد:  ادامه  وی 
ساله ای  تا ۱2   3 زمان  باید  بودن  فناورانه  اثبات  برای 
را سپری کند تا بتواند تامین مالی کسب و به مرحله ی 
عقد قرارداد برسد؛ در این راستا نیز جهاددانشگاهی نیز 
یک پروژه ی بزرگ و صنعتی به انجام رسانده است که 
امیدواریم پس از ۱2 سال پیگیری با حمایت معاونت 

علمی به مرحله ی اجرا و نتیجه برسد.
اکوسیستم  برای  اکنون  اگر  افزود:  طیبی  دکتر 
سیاسی کشور راه حلی پیدا نکنیم تا کشور به توسعه 
برسد، دچار مشکالت فراوانی خواهیم شد؛ به طبع اگر 
نشود،  فراهم  داخل  در  جوانان  کار  و  اشتغال  زمینه 

دشمن بر موج نارضایتی های مردم سوار می شود.
این  ریشه ی  کرد:  اظهار  جهاددانشگاهی  رییس 
مشکالت ناشی از نداشتن برنامه ریزی بلند مدت است، 
بوده ایم؛  سیاسی  دعواهای  دچار  همواره  ما  چراکه 
علمی،  اقتصادی،  سیاسی،  نخبگان  که  است  طبیعی 
فرهنگی و اجتماعی دارای دیدگاه های مختلفی هستند، 

اما همگی آن ها باید به اتفاق نظر برسند.
وی اضافه کرد: دیدگاه های سیاست خارجی و داخلی 
باید واحد باشد تا بتوانیم با برنامه ریزی دقیق و پس از 
آن ساختارسازی، مشکالت کنونی جامعه را رفع کنیم.

تا  داریم  نیاز  هم اکنون  کرد:  بیان  طیبی  دکتر 
اکوسیستم سیاسی کشور تغییر کند؛ اکنون ما مشکلی 
توانمندی های  نداریم؛  فناوری  و  توسعه  زمینه ی  در 

متخصصان داخلی گواه این مساله است.
رییس جهاددانشگاهی با تاکید بر اعمال تحریم های 
دغدغه ای  اکنون  نباید  محققان  گفت:  هوشمندانه، 
پیرامون تامین مواد اولیه داشته باشند. مواد اولیه و نیاز 
محققان باید با قیمتی ارزان در اختیار آن ها قرار بگیرد.

همکاران  تالش  با  خوشبختانه  گفت:  وی 
و  فناورانه  طرح   3۱ پیگیری  در  جهاددانشگاهی 
معاونت  هم چنین  و  رهبری  معظم  مقام  حمایت های 
افق  وزارت خانه ها،  و  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی 

خوبی پیش روی جهاددانشگاهی داریم.

دکتر طیبی در پایان بیان کرد: تا دو سه سال آینده، 
پیشرفت  در  مهمی  بسیار  نقش  جهاددانشگاهی  قطعا 

جمهوری اسالمی خواهد داشت.

فرصت های فراوان پیش روی جهاددانشگاهی
در ادامه، دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش 
و فناوری نیز با اشاره به اختصاص بودجه ۱5 میلیون 
پیشنهادی  الیحه ی  در  جهاددانشگاهی  به  یورویی 
رایزنی هایی که  با  امیدواریم  بودجه ی سال ۹۹، گفت: 
انجام شده، این بودجه به 30 میلیون یورو افزایش یابد.

یورو  میلیون  بودجه ی سال ۹8، ۱5  در  افزود:  وی 
برای 3۱ طرح فناورانه در نظر گرفته شده بود که همین 
لحاظ  نیز   ۹۹ بودجه ی  پیشنهادی  الیحه ی  در  میزان 

شده است.
دکتر پورعابدی ادامه داد: ارایه ی ۱5 طرح فناورانه ی 
جهاددانشگاهی در حضور مقام معظم رهبری، رونمایی از 
۱0 طرح فناورانه در حوزه های فنی و مهندسی، پزشکی 
و کشاورزی که در حال حاضر در اختیار سازمان های 
اجرایی کشور قرار داده شده و موفقیت پژوهشگران این 
و   ۹7 سال  در  بین المللی  و  ملی  عرصه های  در  واحد 
۹8 از مهم ترین رویدادهای جهاددانشگاهی بوده است.

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی اضافه کرد: 
جهاددانشگاهی فرصت های بسیاری در پیش رو دارد؛ 
و  نهاد  این  به  رهبری  معظم  مقام  اعتماد  به  توجه  با 
نهاد  به عنوان  را  جهاددانشگاهی  که  ایشان  فرموده ی 
خودباور نام بردند، این امر سرمایه ای است که باید آن 

را پاس بداریم.
توانایی  بر  رییس جمهوری  تاکید  کرد:  بیان  وی 
جهاددانشگاهی و نیز فضایی که تحریم ها در اختیار ما 
قرار داده از جمله فرصت هایی است که جهاددانشگاهی 

برای بهره برداری در اختیار دارد.
مشکل  ایجاد  و  تحریم  با  ما  گفت:  پورعابدی  دکتر 
برای مردم موافق نیستیم، اما همین تحریم موجب شده 

که دستاوردها صد چندان دیده شود.
پایان  در  جهاددانشگاهی  فناوری  و  پژوهش  معاون 
اظهار کرد: امیدواریم در حوزه ی فناوری، کشتی بزرگی 
داشته باشیم تا قایق های کوچک کار خود را در ساحل 

علم و فناوری انجام دهند.

تجاری سازی محصوالت فناورانه و توسعه ی 
بازار محصوالت در داخل و خارج کشور

همکاری  تفاهم نامه ی  مراسم،  این  در  هم چنین 
مشترک بین جهاددانشگاهی و معاونت علمی و فناوری 
کشور  کلی  سیاست های  راستای  در  ریاست جمهوری 
برای رونق تولید، توسعه ی اقتصاد دانش بنیان و ایجاد 

زیست بوم کارآفرینی منعقد شد.
برترین های  از  تقدیر  حاشیه ی  در  تفاهم نامه  این 
پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی سال ۱3۹8 با هدف 
طرح های  تجاری سازی  و  فناوری  توسعه ی  از  حمایت 
ستاری  سورنا  دکتر  بین  جهاددانشگاهی  فناورانه ی 
معاون علمی و فناوری رییس جمهور و دکتر حمیدرضا 
فرهنگ،  پژوهشکده  در  جهاددانشگاهی  رییس  طیبی 

هنر و معماری این نهاد منعقد شد.
هدف از انعقاد این تفاهم نامه ایجاد زمینه ی همکاری 
و مشارکت در توسعه ی فناوری و تجاری سازی طرح های 
داخلی،  نیازهای  تامین  برای  جهاددانشگاهی  فناورانه 
توسعه ی دانش فنی، تجاری سازی محصوالت فناورانه و 
توسعه ی بازار محصوالت در داخل و خارج کشور است.

پیگیری های الزم در تمام مراحل اجرای طرح برای 
دستیابی به نتایج مطلوب و پیش بینی شده تا رسیدن به 
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مرحله بهره برداری نهایی طرح، نظارت بر روند اجرای 
پروژه در کلیه مراحل زمان بندی مرتبط با برنامه، کمک 
و  فناورانه  محصوالت  تجاری سازی  و  بازار  توسعه  به 
فناوری  توسعه  ستادهای  دادن  مشارکت  دانش بنیان، 
در طرح های توسعه محصوالت مرتبط با نیازهای جهاد 
آن  به موقع  پرداخت  و  اختصاص یافته  اعتبار  تامین  و 
از  اعتبار  تخصیص  صورت  در  طرح  اجرای  پایان  تا 
تعهدهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 

این تفاهم نامه است.
معاونت،  به  فناورانه  طرح های  معرفی  هم چنین 
تا  آن  به موقع  پرداخت  و  اختصاص یافته  اعتبار  تامین 
پایان اجرای طرح در صورت تخصیص اعتبار، همکاری 
و پیگیری های الزم در تمام مراحل اجرای طرح برای 
تا رسیدن  نتایج مطلوب و پیش بینی شده  به  دستیابی 
روند  بر  نظارت  و  نهایی طرح  بهره برداری  به مرحله ی 
با  مرتبط  زمان بندی  مراحل  تمام  در  پروژه  اجرای 
برنامه نیز از تعهدات جهاددانشگاهی در این تفاهم نامه 

می باشد.
نمودن  اجرایی  و  امور  انجام  در  تسهیل  به منظور 
بر  نظارت  و  بررسی  هم چنین  و  تفاهم نامه  مفاد 
رییس  تفاهم نامه،  امضای  از  پس  موضوعات  پیشرفت 
راهبردی معاونت و معاون  فناوری های  مرکز توسعه ی 
طراحی  مسوول  جهاددانشگاهی،  فناوری  و  پژوهش 
تفاهم نامه  مفاد  اجرای  بر  نظارت  و  اجرایی  سازوکار 

خواهند بود.

برترین های پژوهش و فناوری 
جهاددانشگاهی در استان های مختلف کشور

طرح های  و  فناوران  پژوهشگران،  از  تجلیل  آیین 
برگزیده ی برتر استان ها نیز به مناسبت هفته ی پژوهش 
مقامات  و  مسووالن  حضور  با   ۱3۹8 سال  فناوری  و 
استانی برگزار شد و گزارش زیر، تقدیرشدگان حوزه ی 
پژوهش و فناوری واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی را 

روایت می کند.

دو موفقیت پژوهشی جهاددانشگاهی 
هرمزگان در کشور

صنعت،  فناوری  و  پژوهش  جشنواره  هشتمین  در 
جشنواره  یازدهمین  و   ۹8 سال  در  تجارت  و  معدن 

و  پژوهش  جشنواره  ششمین  و  نوآوری  و  پژوهش 
آموزش در مدیریت شهری و روستایی از جهاددانشگاهی 

هرمزگان تقدیر شد.
صنعت،  فناوری  و  پژوهش  جشنواره  هشتمین  در 
»سند  پژوهشی  طرح   ۹8 سال  در  تجارت  و  معدن 
آینده  رویکرد  با  خارجی  تجارت  توسعه  راهبردی 
و  شد  انتخاب  برتر  پژوهشی  طرح  عنوان  به  پژوهی« 
هشتمین  ستاد  رییس  قبادیان  برات  تقدیر  متن  در 
جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت و 

معاون آموزش، پژوهش و فناوری آمده است:
و  هرمزگان  استان  جهاددانشگاهی  محترم  رییس 
تجارت  توسعه  راهبردی  »سند  پژوهشی  طرح  مجری 
توسعه  و  پیشرفت  پژوهی«  آینده  رویکرد  با  خارجی 
صنعتی کشور و دستیابی به اهداف و برنامه های علمی 
و  تالش  حاصل  تجارت،  و  تولید  بخش  پژوهشی  و 
بهره  با  اندیشمندانی است که  مساعدت متخصصین و 
گیری از تمام ظرفیت ها و توان در راه آموزش، پژوهش 

و توسعه فناوری از هیچ کوششی دریغ ننموده اند.
هشتمین  برتر  پژوهشی  طرح  عنوان  به  بدینوسیله 
جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت را 
در سال ۱3۹8 که به شعار »پژوهش اثر بخش، فناوری 
ارزش آفرین و رونق تولید« مزین گردیده است، تبریک 

عرض نموده و از درگاه خداوند منان توفیقات روز افزون 
شما را مسالت می نمایم.

همچنین در یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری و 
ششمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری 
از رطوب هوا«  آبساز  نیز »ساخت دستگاه  و روستایی 
اثر شایسته تقدیر در حوزه نوآوری مدیریت  به عنوان 
شهری و روستایی انتخاب شد و در متن تقدیر مهدی 
و  شهری  امور  توسعه  و  عمران  معاون  نژاد،  جمالی 
روستایی وزارت کشور و رییس سازمان شهرداری ها و 

دهیاریهای کشور آمده است.
»اکنون که به واسطه تالش های ارزنده صورت گرفته 
به  بنا  و  روستایی  و  مدیریت شهری  نوآوری  در حوزه 
نظر کمیته داوران علمی جشنواره پژوهش، آموزش و 
بین  مشترک  روستایی  و  شهری  مدیریت  در  نوآوری 
مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان 
و  مطالعات  مرکز  و  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
استانداری  از  جنابعالی  ایده  تهران،  شهر  ریزی  برنامه 
هرمزگان، با موضوع »ساخت دستگاه آب ساز از رطوب 
نوآوری  حوزه  در  تقدیر  شایسته  اثر  به عنوان  هوا« 
مدیریت شهری و روستایی انتخاب گردیده است، ضمن 
امر  این  در  شما  مشارکت  از  سپاسگزاری  و  قدردانی 
ایزد  درگاه  از  را  افزونتان  روز  توفیق  و  بهروزی  مهم، 

منان مسالت دارم«.

درخشش جهادگران جهاددانشگاهی اردبیل
اردبیل  استان  از جهادگران جهاددانشگاهی  نفر  دو 
در بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران 
برتر استان اردبیل در سال ۱3۹8، عناوین برتر را کسب 

کردند.
جهادگر  تهامی  کریم  سید  از  جشنواره  این  در 
برتر  پژوهشگر  به عنوان  اردبیل  جهاددانشگاهی 
رشد  مرکز  فناور  ناصری  سعید  و  اجرایی  دستگاه های 
فناور  به عنوان  استان  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان 
برتر با اهدای لوح سپاس و جایزه نقدی تجلیل به عمل 

آمد.
استاندار  حضور  با  جشنواره  این  است  گفتنی 
اردبیل، معاونان استانداری، روسای دانشگاه ها، مدیران 
دستگاه های اجرایی و پژوهشگران و فناوران، پنجشنبه 
2۱ آذر در سالن بصیرت دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد.
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برتری پژوهشگر جهاددانشگاهی قم
استان  برتر  فناوران  و  پژوهشگران  از  تجلیل  آیین 
حضور  با  قم  دانشگاه  در  پژوهش  هفته  مناسبت  به 

مسووالن استانی برگزار شد.
در این مراسم، محسن شیخ حسن پژوهشگر و محقق 
قم  استان  برتر  پژوهشگر  به عنوان  قم  جهاددانشگاهی 

معرفی شد.
این پژوهشگر جهادی که در حوزه سلول های بنیادی 
چاپ  به  موفق  می پردازد،  پژوهش  به  بیوتکنولوژی  و 
مقاله در مجالت معتبر جهانی و ارائه طرح های راهبری 
شده بود و از همین جهت به عنوان پژوهشگر برتر استان 

قم معرفی شد.

تجلیل از پژوهشگر برتر جهاددانشگاهی 
استان کردستان

مرکز  مدیر  کاتورانی  شلیر  از  پژوهش  هفته  در 
به  کردستان  استان  جهاددانشگاهی   GIS تخصصی 
عنوان پژوهشگر برتر تجلیل و از خدمات علمی وی در 

راستای توسعه ی علمی استان قدردانی شد.
در این مراسم که در دانشگاه کردستان برگزار شد، 
استان  جهاددانشگاهی   GIS تخصصی  مرکز  مدیر 
پژوهشگر  عنوان  به  علمی  مقاله   ۱2 ارائه  با  کردستان 

نمونه معرفی و از وی تجلیل شد.

برتری عضو هیات علمی دانشگاه علم و هرن
ــاوری اســتان  ــدگان پژوهــش و فن جشــنواره برگزی
ــتانی در  ــر اس ــرات برت ــر از نف ــتای تقدی ــزد در راس ی
عرصــه پژوهــش و فنــاوری در اتــاق بازرگانــی برگــزار 
ــش و  ــه پژوه ــتان در عرص ــر اس ــرات برت ــد و از نف ش

ــه عمــل آمــد. ــر ب فنــاوری تقدی
ارزیابــی  علمــی  کمیتــه  ارزیابــی  اســاس  بــر 
ــر اســاس  ــاوران، ۱3 گــروه مجــزا ب پژوهشــگران و فن
شــاخص ها و امتیازدهــی انجام شــده فعــاالن ایــن 

عرصه هــا معرفــی شــدند.
در ایــن مراســم از دکتــر محســن ســعیدمنش 
ــم و  ــگاه عل ــی دانش ــی روان شناس ــات علم ــو هی عض
هنــر به عنــوان پژوهشــگر برگزیــده اول اســتانی ســال 
۱3۹8 در گــروه دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش 
ــود  ــوح یادب ــدای ل ــا اه ــی و ب ــروه دوم معرف ــی گ عال

ــد. ــر ش تقدی

تقدیر از عضو هیات علمی جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی

 2۱ از  شد،  برگزار  آذرماه   ۱۹ که  مراسمی  در 
شد  تجلیل  بیرجند  دانشگاه  در  استان  برتر  پژوهشگر 
مجتمع  علمی  هیات  عضو  ابراهیمی  مهدی  دکتر  که 
تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی از جمله این 

افراد بود.
مقاله   5 نگارش  گذشته  سال  در  ابراهیمی  مهدی 
مقاله   ۱۱ ترویجی،  علمی  مقاله   ۱۱ پژوهشی،  علمی 
همایشی، 2 طرح پژوهشی و 4 عنوان کتاب در کارنامه 

پژوهشی خود دارد.

جهاددانشگاهی قزوین؛ دستگاه اجرایی برتر 
حوزه ی پژوهش استان

در آیین اختتامیه هفته نکوداشت پژوهش و فناوری 
از  و  معرفی  استان  برتر  پژوهشگران  قزوین،  استان 
برتر  اجرایی  دستگاه  به عنوان  قزوین  جهاددانشگاهی 

حوزه ی پژوهش استان قزوین تقدیر شدند.
فناوری  اثربخش،  »پژوهش  شعار  با  آیین  این 
ارزش آفرین و رونق تولید«، 20 آذرماه در سالن شهدای 
)ره(  امام خمینی  بین المللی  دانشگاه  )مرکزی(  گمنام 

برگزار شد.
در ایــن مراســم آیــت اهلل عبدالکریــم عابدینــی 
ــن،  ــه قزوی ــتان و امام جمع ــه در اس ــده ولی فقی نماین
هدایــت اهلل جمالی پــور اســتاندار قزویــن، روســای 
دانشــگاه های اســتان، مافــی رئیــس پــارک علــم 
و فنــاوری، جمعــی از مســئوالن اســتان، اســاتید، 

پژوهشــگران و دانشــجویان حضــور داشــتند.
در این مراسم از بین 70 اثر پژوهشی ارسال شده از 
سوی گروه های مختلف استان به دبیرخانه گرامیداشت 
انجام شده  داوری های  از  بعد  اثر   24 پژوهش  هفته 
به عنوان پژوهشگران برتر استان معرفی شدند. در بین 
استاد  دو  هیئت علمی،  اعضای  از  نفر   ۱2 نفر   24 این 
حوزه، دو فرهنگی برگزیده، دو دانش آموز، یک طلبه و 

پنج دانشجو تجلیل شدند.
در این میان از فرشاد پیله چی رییس جهاددانشگاهی 
حوزه  در  استان  برتر  اجرایی  دستگاه  به عنوان  قزوین 
پژوهشی و علی دل زنده مدیر مرکز خدمات تخصصی 
هنر و معماری جهاددانشگاهی قزوین به عنوان پژوهشگر 
برگزیده جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری استان 

قزوین با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد.

تجلیل از عضو جهاددانشگاهی فارس
چهارشنبه  فناوری،  و  پژوهش  هفته ی  با  هم زمان 
20 آذرماه، طی مراسمی از پژوهشگران برتر و برگزیده 
دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، موسسه های پژوهشی و 
سازمان ها و نهادهای اجرایی در استان فارس، قدردانی 

و تجلیل شد.
به عنوان پژوهشگر  البرزی  از صدیقه  این مراسم  در 
برتر جهاددانشگاهی فارس به همراه دیگر پژوهشگران 

برتر استان با اهدای لوحی قدردانی و تجلیل شد.
البرزی دانش آموخته رشته جامعه شناسی از دانشگاه 
شیراز است که به عنوان عضو گروه علوم رفتاری معاونت 
در  سال   4 مدت  به  فارس،  جهاددانشگاهی  پژوهشی 
به  مشغول  واحد  این  در  سالمت  جامعه شناسی  حوزه 

فعالیت است.
فناوری،  و  پژوهش  هفته ی  در  است  گفتنی 
در  غرفه ای  قالب  در  نیز  فارس  جهاددانشگاهی 
نمایشگاهی که به همین منظور برپا شده بود فعالیت ها 
و دستاوردهای پژوهشی خود را در معرض دید عموم و 

عالقه مندان به این حوزه قرار داده است.
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تقدیر از پژوهشگر و غرفه ی برتر پژوهشی 
در استان خراسان رضوی

از پژوهشگر برتر جهاددانشگاهی خراسان رضوی در 
اختتامیه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری تقدیر شد.

و  پژوهـش  هفتـه  نمایشـگاه  اختتامیـه  آییـن  در 
مـاه  آذر   23 کـه  رضـوی  خراسـان  اسـتان  فنـاوری 
بین المللـی  نمایشـگاه  همایش هـای  سـالن  محـل  در 
مشـهد برگـزار شـد، از دکتـر النـاز میالنی مدیـر گروه 
پژوهشـی کیفیـت و ایمنـی مـواد غذایـی پژوهشـکده 
علـوم و فنـاوری مواد غذایی جهاددانشـگاهی خراسـان 
رضـوی بـه عنوان پژوهشـگر برتـر در حوزه کشـاورزی 

و منابـع طبیعـی تقدیـر بـه عمـل آمـد.
از  تقدیر  بخش  در  و  مراسم  این  در  همچنین 
غرفه های برتر، از غرفه سازمان جهاددانشگاهی خراسان 

رضوی به عنوان غرفه برتر تقدیر به عمل آمد.
فنـاوری  و  پژوهـش  معاونـت  کـه  اسـت  گفتنـی 
سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی در قالـب 
پژوهشـکده علـوم و فنـاوری مـواد غذایی، پژوهشـکده 
بیوتکنولـوژی صنعتـی، پژوهشـکده گردشـگری، گروه 
پژوهشـی مواد و متالورژی، گروه پژوهشـی سـلول های 
بنیـادی و پزشـکی بازسـاختی و مرکـز تجاری سـازی 
فنـاوری و اشـتغال دانـش آموختگان در این نمایشـگاه 

یافت. حضـور 
کوکب  چون  استانی  مسووالن  نمایشگاه  این  در 
موسوی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار 
مشهد،  شهردار  کالئی  محمدرضا  رضوی،  خراسان 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس  رضا جمشیدی 
سازمان  رییس  اورانی  محمدرضا  رضوی،  خراسان 
حیدری،  محمدرضا  رضوی،  خراسان  جهادکشاورزی 
محمد  دکتر  و  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
کافی، رییس دانشگاه فردوسی مشهد از غرفه سازمان 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی بازدید به عمل آوردند.

ایده ی برتر هفته ی پژوهش استان الربز
اشتغال  و  فناوری  تجاری سازی  دفتر  مدیر 
یک  فعالیت  از  البرز  جهاددانشگاهی  دانش آموختگان 
استارت آپ در استان برای آسان کردن ارائه خدمات به 
سالمندان خبر داد و گفت: این طرح به عنوان ایده برتر 

هفته پژوهش استان البرز انتخاب شد.
ابوالحسن قاسم پور با اشاره به فعالیت یک استارتاپ 

در استان برای آسان کردن ارائه خدمات به سالمندان 
گفت: این استارتاپ مرداد امسال در رویداد استارتاپی ای 
البرز برگزار شد؛ موفق به کسب  بازرگانی  اتاق  که در 

رتبه دوم در میان گروه های دیگر شد.
فناوری  تجاری سازی  دفتر  حمایت  به  اشاره  با  وی 
و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی البرز از این 
آکادمی  در  البرز  بازرگانی  اتاق  داد:  ادامه  استارتاپ 
تیم  این  اختیار  در  فضایی  بازرگانی  اتاق  آپ  استارت 
قرار داد تا بتوانند طرح و ایده خود را به مرحله بازار و 

تجاری سازی برسانند.
ــا اشــاره بــه هــدف اســتارتاپ جویــار اضافــه  وی ب
کــرد: ایــن اســتارتاپ در فــاز اول اهدافــی چــون 
ــون  ــی چ ــات مختلف ــه خدم ــالمندان ب ــی س دسترس
مــورد  محصــوالت  کــه  فروشــگاه هایی  از  خریــد 
ــه  ــه ب ــانند، مراجع ــروش می رس ــه ف ــا را ب ــاز آن ه نی
ــتاری و  ــات پرس ــت خدم ــص، دریاف ــکان متخص پزش

مراقبتــی و... را دنبــال می کنــد.
ــه  ــم ب ــاز دوم ه ــرد: در ف ــد ک ــور تاکی ــم پ  قاس
ــر کــردن تمامــی خدماتــی اســت کــه  دنبــال جزئی ت
ــه در  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــود ب ــه می ش ــاز اول ارای در ف
ــه  ــه ارای ــه صــورت داوطلبان ــات ب ــن خدم ــاز دوم ای ف
ــره  ــات خــود را ذخی ــد خدم ــراد می توانن می شــود. اف

ــوند. ــد ش ــاز از آن بهره من ــام نی ــد و در ای نماین
ایــن مســوول گفــت: ایــن اســتارتاپ فعــال در 
ــمپلی از  ــه و س ــرار دارد و نمون ــازی ق ــه بازارس مرحل

ــدارد. ــود ن آن وج
وی تصریــح کــرد: مــا در دفتــر تجاری ســازی 
فنــاوری و اشــتغال دانش آموختــگان جهاددانشــگاهی 
ــار ســایت و  ــال آن هســتیم کــه در کن ــه دنب البــرز ب
ــه  ــم ک ــاد کنی ــمندی ایج ــتگاه های هوش ــازار؛ دس ب
ــر روی آن  ــات ب ــه خدم ــرای ارای ــار ب ــن جوی اپلیکش
نصــب شــود تــا از طریــق آن امــور مربــوط بــه پایــش 

ــاند. ــام برس ــه انج ــدف را ب ــه ه ســالمت جامع
مســئول خدمــات تســهیلگری اتــاق بازرگانــی البــرز 
ــه  ــی ک ــاق بازرگان ــت ات ــر از حمای ــا تقدی ــان ب در پای
ــار گــروه  ــن اســتارتاپ را در اختی ــدازی ای فضــای راه ان
جویــار قــرار داده اســت، افــزود: بــه جــز حمایــت ســخت 
ــا  ــاق بازرگانــی زمینــه ارتبــاط ایــن گــروه ب افــزاری، ات
ــه ســالمندان  ــه ب ــه بهزیســتی ک دســتگاه هایی از جمل

ــت. ــرده اس ــم ک ــد را فراه ــه می دهن ــات ارای خدم

برگزیده شدن طرح »کمپلکس معلق سازی 
ذرات در نوشیدنی«

نوشیدنی  در  ذرات  کننده  معلق  کمپلکس  تولید 
به عنوان یکی از طرح های برگزیده جشنواره و نمایشگاه 
هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی در سال 

۱3۹8 معرفی شد.
ــوان مجــری طــرح(  ــان )به عن ــد صابری ــر حام دکت
ــر  ــال های اخی ــزود: در س ــرح اف ــن ط ــوص ای در خص
توجــه ویــژه ای بــه تولیــد نوشــیدنی های حــاوی ذرات 
ــپ دار  ــیدنی پال ــل نوش ــان( از قبی ــه گیاه ــوه )دان می
آلوئــه ورا، نوشــیدنی تخــم شــربتی و شــربت خاکشــیر 
ــور  ــت حض ــه عل ــیدنی ها ب ــن نوش ــت و ای ــده اس ش
از  مصرف کننــده،  بــرای  جذابیــت  ایجــاد  و  ذرات 
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار شــده اند؛ معلق ســازی 
ــر  ــا در نوشــیدنی ب ــپ میوه ه ــا پال یکنواخــت ذرات ی
ــد. ــی آن می افزای ــرش حس ــری و پذی ــت بص جذابی

مواد  فناوری  و  علوم  پژوهشکده  علمی  هیات  عضو 
غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: این 
کمپلکس قادر به معلق سازی ذرات در نوشیدنی های 
تخم  نوشیدنی  خاکشیر،  شربت  قبیل  از  مختلفی 
و  ورا  آلوئه  پالپ دار  نوشیدنی  زعفران،  شربت  شربتی، 

نوشیدنی های حاوی تکه های میوه می باشد.
بــه گفتــه وی، تاکنــون دو کمپلکــس پایدارکننــده 
ذرات در نوشــیدنی تولیــد شــده اســت کــه هرکــدام از 
ایــن کمپلکس هــا دارای مــواد اولیــه متفاوتــی هســتند 
و بنابرایــن بســته بــه نــوع نوشــیدنی، امــکان انتخــاب 
را فراهــم مــی آورد. کمپلکس هــای تولیــدی، فاقــد بــو 
ــو و طعــم  ــر ب و طعــم هســتند و بنابرایــن، تاثیــری ب

نوشــیدنی نخواهنــد داشــت.
کمپلکس های  طرفی،  از  داد:  ادامه  صابریان  دکتر 
و  نمی شوند  ویسکوزیته  افزایش  موجب  تولیدی 
در  کمپلکس ها  این  با  تهیه شده  نوشیدنی  ویسکوزیته 
محدوده پایین بوده و بنابراین از سیالیت بسیار مناسبی 

برخوردار هستند.
فرآیند  کمپلکس،  فرموالسیون  بر  عالوه  افزود:  وی 
تولید را نیز حائز اهمیت باالیی دانست که بدون تسلط 

بر آن، امکان معلق سازی ذرات فراهم نمی گردد.
ــی  ــس، محصول ــن کمپلک ــرد: ای ــان ک وی خاطرنش
دانش بنیــان از پژوهشــکده علــوم و فنــاوری مــواد غذایــی 
اســت. یکــی از کاربردهــای مهم آن، معلق ســازی شــربت 
ــی در  ــدف صادرات ــا ه ــا ب ــه عمدت ــد ک ــران می باش زعف
کشــور تولیــد می شــود. عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده 
ــی پژوهشــکده را  ــی، آمادگ ــواد غذای ــاوری م ــوم و فن عل
جهــت عرضــه و فــروش ایــن محصــول تکنولوژیــک بــه 

صنایــع نوشــیدنی و شــربت اعــالم کــرد.

تقدیر از رسپرست جهاددانشگاهی 
خراسان شاملی

رحمانی،  محسن  مهندس  از  تندیس  اهدای  با 
سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی که مسئولیت 
دبیری کمیته ی نظارت و ارزیابی ستاد هفته ی پژوهش 

و فناوری استان را بر عهده داشت تقدیر شد.
به  خراسان شمالی  فناوری  و  پژوهش  هفته  ستاد 
ریاست استاندار، چند کمیته از جمله کمیته ی علمی، 
نمایشگاه  کمیته ی  اطالع رسانی،  و  تبلیغات  کمیته ی 
... تشکیل  دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار و 
بر  ستاد  این  ارزیابی  و  نظارت  کمیته  دبیری  که  داد 

عهده ی جهاددانشگاهی بود.
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 افتخار آفرینی پارک علم و فناوری 
جهاددانشگاهی کرمانشاه

ــگاه  ــتمین نمایش ــن روز از بیس ــا آخری ــان ب همزم
بــازار،  فــن  و  فنــاوری  پژوهــش،  دســتاوردهای 
غرفه هــای برتــر ایــن نمایشــگاه معرفــی شــدند.

کرمانشـاه،  گیـالن،  فنـاوری  و  علـم  پارک هـای 
و  مرکـزی  اسـتان  کردسـتان،  غربـی،  آذربایجـان 
سیسـتان و بلوچسـتان بـه عنـوان غرفـه برتـر معرفـی 

گرفتنـد. قـرار  تجلیـل  مـورد  و 
صاحبـان  حضـور  شـده،  ارائـه  فنـاوری  سـطح 
مناسـب  ارایـه  چیدمـان،  سـازی،  غرفـه  فنـاوری، 
فناوری هـا در غرفـه، حضـور مسـوول غرفـه و تعامل با 
 )B2B, B2C( بازدیدکننـدگان و متقاضیان فنـاوری
بیسـتمین  در  برتـر  غرفـه  انتخـاب  شـاخص های  از 
نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش، فنـاوری و فـن بازار 

می باشـد.

غرفه ی برتر منایشگاه دستاوردهای پژوهش، 
فناوری و فن بازار گیالن

پژوهشـکده محیط زیسـت جهاددانشگاهی گیالن و 
مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان گیالن از نـگاه هیات داوران به صورت مشـترک 
بیشـترین امتیـاز را به عنـوان غرفه های برتر نمایشـگاه 

گیل اکسـپو 20۱۹ کسـب نمودند.
بر اسـاس ایـن گزارش، سـطح فنـاوری ارایه شـده، 
غرفـه سـازی، چیدمـان، ارائـه مناسـب فناوری هـا در 
غرفـه، حضور مسـئول غرفه و تعامل بـا بازدیدکنندگان 
و متقاضیـان فنـاوری )B2B, B2C( تورهای گروهی 
غرفـه  انتخـاب  شـاخص های  از  نمایشـگاه  از  بازدیـد 
برتـر در بیسـتمین نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش، 
فنـاوری و فـن بـازار اسـت. گفتنی اسـت در نمایشـگاه 
دسـتاوردهای پژوهـش، فناوری و فن بـازار گیالن بالغ 
بـر 30 غرفـه با بیـش از 300 طرح پژوهـش و فناوری 

بـه ارایه دسـتاوردهای پژوهشـی خـود پرداختند.
الزم بـه ذکر اسـت هم زمـان با هفته ملـی پژوهش 
و فناوری، سـازمان جهاددانشـگاهی گیـالن با محوریت 
طرح هـای  ارائـه  بـا  زیسـت،  محیـط  پژوهشـکده 
و  از جملـه طرح هـای شـاخص  فناورانـه  و  پژوهشـی 
کالن در زمینـه تصفیـه فاضـالب، تعییـن نیـاز آبـی 

تاالب هـای بیـن المللـی و ... در جهـت رفـع معضـالت 
در  آب،  بحـران  بخصـوص  کشـور،  زیسـتی  محیـط 
بیسـتمین نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش وفنـاوری 
اسـتان گیـالن موسـوم بـه Gilexpo کـه از ۱۹ الـی 
2۱ آذر ماه سـال جاری در سـالن آتش نشـانی )تقاطع 
انتظـام( برپـا گردید حضور چشـمگیری داشـته اسـت.

تقدیر از طرح پژوهشی جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی

رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی خبر داد: 
عنـوان  بـا  جنوبـی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  طـرح 
اُمیـک  امولسـیون  دو  تـوام  ترکیـب  کارایـی  بررسـی 
و شـیلد در مقایسـه بـا روش هـای متـداول در بهبـود 
عملکـرد زعفـران بـه عنـوان طـرح برگزیـده در کمیته 

پژوهـش اسـتان معرفـی شـد.
برگزیـده  طـرح  داد:  خبـر  صادقـی  جالل الدیـن 
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـا عنـوان بررسـی 
اُمیـک و شـیلد  کارایـی ترکیـب تـوام دو امولسـیون 
در مقایسـه بـا روش هـای متـداول در بهبـود عملکـرد 
زعفـران از مجمـوع ۱5 طـرح پژوهشـی ارسـال شـده 

بـه دبیرخانـه کمیتـه پژوهـش اسـتان معرفـی و پـس 
پنـج  گرفتـن  نظـر  در  و  کمیتـه  اعضـای  بررسـی  از 
شـاخص محصـول محوری، اثـر ملی و منطقـه ای، حل 
مشـکالت و نیازهـای منطقه، اشـتغال و دانـش فنی به 

عنـوان طـرح برتـر تقدیـر شـد.
توسط  که  پژوهشی  طرح  این  در  کرد:  اظهار  وی 
دانش  شرکت  مشارکت  با  و  استان  دانشگاهی  جهاد 
بنیان بنیادین فرآور سبز گستران انجام گرفت، کارایی 
بومی  متخصصین  تولید  آلی-معدنی  امولسیون  نوعی 
همراه  به  اُمیک  تجاری  نام  با  جنوبی  خراسان  استان 
مکمل شیلد در بهبود عملکرد کمی و کیفی زعفران و 
میزان آالیندگی زیست محیطی آن طی دو سال مورد 

بررسی قرار گرفت.
دهنـده  نشـان  طـرح  ایـن  نتایـج  گفـت:  صادقـی 
مزیـت نسـبی ایـن کود نسـبت بـه نمونه هـای خارجی 
آن بـود کـه بـا توجـه بـه عـدم ایجـاد آالیندگـی در 
و  مناسـب  حمایـت  صـورت  در  زعفـران،  محصـول 
مسـتمر از تولیـد آن توسـط نهادهـای ذی ربـط و رفع 
مناسـب موانـع تولیـد، امـکان تولیـد صنعتـی و انبـوه 
ایـن محصـول تحت نظارت جهاد دانشـگاهی خراسـان 

جنوبـی وجـود دارد.
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تـــازه

■ نوبل اسالمی در دستان دانشمند برجسته ی پژوهشگاه رویان 
جهاددانشگاهی

■ طرح پژوهشکده ی برق جهاددانشگاهی در میان برگزیدگان 
جشنواره ی خوارزمی

■ معرفی نرشیات برتر علمی حوزه ی علوم پزشکی کشور
■ روشی نوین برای درمان ضایعات کبدی

■ دکرت منتظری در میان ۲۳ پژوهشگر و فناور برگزیده ی کشوری
■ تولید کمپلکس پایدارکننده ی ذرات در نوشیدنی

■ معرفی گونه ی جدیدی از مخمرهای محصوالت لبنی
■ پژوهش برتر سال در حوزه ی تحقیقاتی مواد مخدر

■ استفاده از یک تکنیک پیرشفته برای پیشگیری از معلولیت های 
ژنتیکی

■ دستاورد برتر جهاددانشگاهی در هامیش سازمان غذا و دارو

آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران 
جهاددانشگاهی
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 20 آبان مـــاه: 
در مراســـم اختتامیـــه ی ســـومین آییـــن اعطـــای 
ــاالنه  ــورت دوسـ ــه به صـ ــی)ص( کـ ــزه ی مصطفـ جایـ
بـــه دانشـــمندان و پژوهشـــگران برتـــر جهـــان اســـالم 
داده می شـــود، از دکتـــر حســـین بهارونـــد اســـتاد 
بنیـــادی  ســـلول های  فنـــاوری  و  زیست شناســـی 
به عنـــوان  جهاددانشـــگاهی  رویـــان  پژوهشـــگاه 
ــورهای  ــم کشـ ــمندان مقیـ ــش دانشـ ــده ی بخـ برگزیـ

ــد. ــل شـ ــالمی تجلیـ اسـ
ــی  ــا طیب ــر حمیدرض ــور دکت ــا حض ــم ب ــن مراس ای
ــاون  ــر ســورنا ســتاری مع رییــس جهاددانشــگاهی، دکت
علی اکبــر  دکتــر  رییس جمهــور،  فنــاوری  و  علمــی 
صالحــی رییــس ســازمان انــرژی اتمــی، دکتــر علی رضــا 
مرنــدی رییــس فرهنگســتان علــوم پزشــکی و جمعــی از 

مقامــات کشــوری و دانشــمندان جهــان اســالم در تــاالر 
وحــدت برگــزار شــد.

دکتــر حســین بهارونــد برگزیــده ی بخش دانشــمندان 
مقیــم کشــورهای اســالمی، اســتاد زیست شناســی و 
فنــاوری ســلول های بنیــادی در پژوهشــگاه رویــان 
ــران اســت.  ــال ۱۹72 از ای ــد س جهاددانشــگاهی و متول
ــان پارکینســون و AMD چشــم  ــر وی »درم ــوان اث عن

ــادی« اســت. ــا ســلول بنی ب

درباره ی پروفسور بهاروند
ــته در  ــای گذش ــه ماه ه ــد ک ــین بهارون ــر حس دکت
ــوم  ــتناد عل ــر پراس ــن فهرســت پژوهشــگران برت تازه تری
ــاه جــوالی ســال 20۱۹  ــش م پزشــکی کشــور در ویرای
قــرار گرفــت و برنــده ی جایــزه ی معتبــر آکادمــی جهانی 

علــوم )TWAS( بــرای نخســتین بار از ایــران در حوزه ی 
ــس  ــاز، موســس و ریی ــتاد ممت زیست شناســی شــد، اس
ســلول های  فنــاوری  و  زیست شناســی  پژوهشــکده 
ــال ۱382  ــت. او در س ــان اس ــگاه روی ــادی پژوهش بنی
ــی انســانی  ــادی جنین ــار ســلول های بنی ــن ب ــرای اولی ب
و موشــی را در ایــران تولیــد کــرد و در ســال ۱387 
ــلول های  ــد س ــه تولی ــق ب ــش موف ــراه همکاران ــه هم ب

ــی انســانی و موشــی شــد. ــوان القائ ــادی پرت بنی
ــا  ــادر ســاخت ت ــش را ق ــا او و همکاران ــن فعالیت ه ای
ــران  ــاختی را در ای ــکی بازس ــف پزش ــاخه های مختل ش

ــد. ــری کنن ــذاری و پیگی پایه گ
تحقیقات  ارتقای  پیرامون  او  پژوهشی  زمینه های 
ترجمانی و پزشکی بازساختی از دیدگاه سلول های بالینی 
بافتی مشارکت داشته  بنیادی  پیوند سلول های  متعدد و 
است و همچنین در زمینه توسعه تولید صنعتی سلول ها 
علمی  مقاله   350 از  بیش  او  از  تاکنون  می کند.  فعالیت 
بین المللی و چهارکتاب به زبان انگلیسی توسط انتشارات 
Springer و John Wiley به چاپ رسیده است. وی 
تاکنون موفق به کسب 30 جایزه ملی و بین المللی شده 
بین المللی  جایزه  دریافت  افتخارات،  این  جمله  از  است. 
به واسطه  در سال 20۱4  زیستی  علوم  در حوزه  یونسکو 
در  آن  کاربرد  و  بنیادی  سلول های  روی  او  تحقیقات 
زندگی  کیفیت  بهبود  راستای  در  بازساختی  پزشکی 
انسان ها است. همچنین، وی در سال 20۱7 به عنوان یکی 
سایت  سوی  از  بنیادی  سلول های  تاثیرگذار  فرد   20 از 

معتبر The Niche در سطح جهانی معرفی شد.

اسامی دیگر برگزیدگان سومین جایزه 
مصطفی )ص( ۲۰۱۹ به این رشح است:

ــتاد  ــاهین )Ugur Sgahin(، اس ــور ش ــر اوگ دکت
ــان ــس، آلم ــگاه ماینت ــوژی در دانش ایمونول

ــر »طراحــی  ــا اث ــه ب ــد ســال ۱۹65 از ترکی وی متول

نوبل اسالمی در دستان دانشمند برجسته ی 
پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی

از دکرت حسین بهاروند استاد زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی در مراسم اختتامیه ی سومین آیین 
اعطای جایزه ی مصطفی)ص( تجلیل شد
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ــرطان  ــد س ــی ض ــن های درمان ــی واکس ــی بالین و ارزیاب
ــر اســاس موتاســیون هــر بیمــار«  ــه mRNA ب ــر پای ب
به عنــوان دانشــمند برتــر در حــوزه علــم و فنــاوری 

ــی شــد. زیســتی و پزشــکی معرف

دکرت علی خادم حسینی
وی همــراه بــا دکتــر اوگــور شــاهین در زمینــه علــم 
و فنــاوری زیســتی و پزشــکی از دیگــر برگزیــدگان ایــن 

رویــداد علمــی جهــان اســالم اســت.
دکتــر خادم حســینی، اســتاد مهندســی شــیمی، 
مهندســی زیســتی و رادیولــوژی در دانشــگاه کالیفرنیــا، 
ــو و  ــای نان ــر »هیدروژل ه ــا اث ــد ۱۹75 ب ــکا متول آمری
بایــو ســاختار بــرای کاربردهــای زیست-پزشــکی در 
ــن  ــکی« در ای ــتی و پزش ــاوری زیس ــم و فن ــوزه عل ح

ــت. ــرده اس ــرکت ک ــم ش مراس
در ایــن دوره برگزیــدگان مقیــم کشــورهای اســالمی 
کــه دکتــر بهارونــد نیــز جــزو آن هــا بــود، تقدیــر شــدند.

در ایــن زمینــه دکتــر »عمــران اینــان« و دکتــر 
»محمــد عبداالحــد« از برگزیــدگان ایــن بخش هســتند.

ــده  ــان )Umran Inan( برگزی ــران این ــر عم دکت
ــالمی،  ــورهای اس ــی )ص( 20۱۹ از کش ــزه مصطف جای
ــال ۱۹50  ــد س ــه، متول ــوچ، ترکی ــگاه ک ــس دانش ریی
ــل مــوج و  ــر متقاب ــا عنــوان »درک اث ــر وی ب اســت و اث
ــن و اتصــال  ــک زمی ــت ویســلر در فضــای نزدی ذره حال
ــاال  ــرق و اتمســفر ب الکترودینامیــک بیــن تخلیــه رعدوب
ــد. ــی ش ــوی« معرف ــفری و ج ــک یونس ــوزه فیزی در ح

دکتــر محمــد عبداالحــد عضــو هیــات علمــی 
دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوتــر در دانشــگاه 
ــر وی  ــت. اث ــال ۱۹82 اس ــد س ــران و متول ــران، ای ته
»ترجمــه رفتــار ســلول های ســالم و ســرطانی در حــوزه 
الکترونیــک )شــیوه های نویــن تشــخیص ســرطان(« 
ــد. ــه ش ــو ارای ــاوری نان ــم و فن ــوزه عل ــه در ح اســت ک

جایزه ی مصطفی )ص( چیست؟
در راستای تجلیل از دانشمندان برجسته و زمینه سازی 
جایزه  جهان،  در  فناوری  و  علمی  توسعه  و  همکاری 
برتری  و  شایستگی  نمادهای  از  یکی  به عنوان  مصطفی 
علمی در سطح جهان در سال ۱3۹۱ به تصویب شورای 

عالی انقالب فرهنگی رسید.
ایــن جایــزه کــه به صــورت دوســاالنه بــه دانشــمندان 

ــه  ــر جهــان اســالم اعطــا می شــود، ب و پژوهشــگران برت
اثــری نوآورانــه در مرزهــای دانــش تعلــق می گیــرد کــه 
توســط افــرادی شــاخص در حوزه هــای علــم و فنــاوری 
ــود زندگــی بشــریت باشــد. ارایه شــده و زمینه ســاز بهب

ایــن جایــزه در دور اول )ســال ۹4( بــه دو دانشــمند 
و  ســنگاپور  از  یینــگ  جکــی  پروفســور  مســلمان؛ 
ــت.  ــق گرف ــی تعل ــته اردن ــیمیدان برجس ــی ش عمریاغ
دور دوم جایــزه مصطفــی )ص( )ســال ۹6( بــه پروفســور 
ســامی ارول ِگلِنبــه در رشــته علــم و فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات و اهــل ترکیــه و محمدامیــن شــکراللهی در 
ــوئیس  ــاکن س ــار س ــات و ایرانی تب ــه اطالع ــوزه نظری ح

اهــدا شــد.

درباره ی پژوهشگاه رویان؛ خاستگاه 
فعالیت های پروفسور بهاروند

پژوهشــگاه رویــان جهاددانشــگاهی هشــتم خردادمــاه 
ارایــه  هــدف  بــا  موسســه  به عنــوان   ۱370 ســال 
زمینــه  در  آمــوزش  و  پژوهــش  درمانــی،  خدمــات 
علــوم بــاروری و نابــاروری توســط زنده یــاد دکتــر 
ــگران و  ــی از پژوهش ــتیانی و گروه ــی آش ــعید کاظم س
ــران  ــکی ای ــوم پزش ــگاهی عل ــش در جهاددانش همکاران

ســال های ۱377  در  موسســه  ایــن  شــد.  تاســیس 
ــز  ــوز مراک ــذ مج ــه اخ ــق ب ــب موف ــه ترتی و ۱387 ب
ــکی  ــات پزش ــز تحقیق ــلولی و مرک ــوم س ــات عل تحقیق
تولیدمثــل از شــورای گســترش دانشــگاه های علــوم 
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــکی وزارت بهداش پزش
شــد و در آبــان مــاه ۱388 از شــورای گســترش آمــوزش 
عالــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری موفــق بــه اخــذ 

ــد. ــگاه گردی ــوز پژوهش مج
پژوهشــگاه رویــان قطــب تحقیقاتــی و فنــاوری 
اســت و در تــراز بین المللــی، پیشــگام در توســعه علــم، 
ــت در  ــا مرجعی ــوم زیســتی ب ــوآوری در عل ــاوری و ن فن
ــت فناوری،  ــل، زیس ــادی، تولیدمث ــلول های بنی ــوم س عل
ــه  ــالمت جامع ــای س ــر در ارتق ــی و موث ــب ترمیم ط
ــور  ــی کش ــع علم ــه جام ــتای نقش ــد و در راس می باش
و در چهارچــوب برنامــه توســعه جهاددانشــگاهی در 
ــاوری در  ــم و فن ــعه عل ــش و توس ــور: پژوه ــار مح چه
تولیدمثــل،  پزشــکی  و  زیست شناســی  زمینه هــای 
ســلول های بنیــادی و زیســت فناوری، آمــوزش و ترویــج 
بین المللــی،  و  ملــی  ســطح  در  علمــی  یافته هــای 
ارایــه  بــرای  پژوهشــی  یافته هــای  تجاری ســازی 
ــع  ــور رف ــتی به منظ ــوالت زیس ــد محص ــات و تولی خدم
ــاران  ــان بیم ــور و درم ــی کش ــی تخصص ــای علم نیازه
ــد از  ــتفاده کارآم ــق اس ــالج از طری ــارور و صعب الع ناب

ــت. ــت اس ــه فعالی ــغول ب ــش، مش ــج پژوه نتای
نمونه هایـی از فعالیـت ایـن پژوهشـگاه از تولید علم تا 
کاربـرد آن را می تـوان بـه مطالعـات سـلول های بنیـادی 
واجـد سـکته  بیمـاران  درمـان  در  آن هـا  از  اسـتفاده  و 
قلبـی، آسـیب های قرنیـه، ایسـکمی اندام هـای تحتانـی، 

ویتیلیگـو و بهبـود ایـن بیمـاران اشـاره نمود.
همچنیـــن در حـــوزه بیوتکنولـــوژی و پزشـــکی 
تولیدمثـــل بـــه تولیـــد بزهـــای همانندســـازی شـــده 
 ،) TPAــادی ۹ و ــور انعقـ ــد فاکتـ ــت )مولـ و تراریخـ
ـــفند و گاو(  ـــز، گوس ـــی )ب ـــای اهل ـــک دام ه ـــوغ تخم بل
ـــگاهی،  ـــاح آزمایش ـــام لق ـــگاهی، انج ـــط آزمایش در محی
انجمـــاد جنین هـــا و بـــه دنبـــال آن انتقـــال بـــه 
ــه  ــالم، ارایـ ــات سـ ــادران رضاعـــی و تولیـــد حیوانـ مـ
ـــا  ـــورمان ب ـــردم کش ـــه م ـــاروری ب ـــان ناب ـــات درم خدم
ـــات  ـــه خدم ـــاه، ارای ـــی در م ـــش از 600 ســـیکل درمان بی
تشـــخیص های ژنتیکـــی قبـــل از النـــه گزینـــی بـــه 

مـــردم کشـــور اشـــاره کـــرد.
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■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، 2۸ بهمــن: اختتامیه ی 
بــا  خوارزمــی  بین المللــی  جشــنواره  سی وســومین 
ــر  ــور، دکت ــی رییس جمه ــن روحان ــر حس ــور دکت حض
ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری، دکتــر منصــور 
ــی از  ــاوری و جمع ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی غالم
ــالن  ــور در س ــگاه های کش ــگاه ها و پژوهش ــای دانش روس
اجــالس ســران کشــورهای اســالمی بــرای معرفــی 

ــد. ــزار ش ــوآوران برگ ــگران و ن ــمندان، پژوهش دانش
ـــد  ـــر ش ـــر تقدی ـــرح برت ـــنواره از ۱5 ط ـــن جش در ای
ــرح  ــی، 4 طـ ــرح داخلـ ــداد ۱0 طـ ــن تعـ ــه از ایـ کـ

خارجـــی و یـــک طـــرح ایرانـــی مقیـــم خـــارج بـــود.

اســـامی برگزیـــدگان ایـــن جشـــنواره بـــه 
ایـــن شـــرح اســـت:

برگزیدگان بخش داخلی
انـــرژی خورشـــیدی  طـــرح توســـعه فنـــاوری 
ـــی  ـــژه معرف ـــده وی ـــوان برگزی ـــور به عن ـــی در کش حرارت
ـــی از  ـــود یعقوب ـــتاد محم ـــوی اس ـــرح از س ـــن ط ـــد. ای ش

دانشـــگاه شـــیراز بـــوده اســـت.
ــازی  ــرح مدل سـ ــا طـ ــلطانی بـ ــین سـ ــر افشـ دکتـ
دوم  رتبـــه  آن  کاربردهـــای  و  زراعـــی  گیاهـــان 

بنیـــادی. پژوهش هـــای 
دکتـــر قاســـم جابری پـــور بـــا عنـــوان طـــرح 
گســـترش نظام هـــای عـــددی نامتعـــارف در حســـاب 
ـــوم  ـــه س ـــتی رتب ـــهید بهش ـــگاه ش ـــری از دانش کامپیوت

بنیادیـــن. پژوهش هـــای 
ـــه  ـــواد اولی ـــنتز م ـــرح س ـــا ط ـــالالی ب ـــعید ب ـــر س دکت
رادیوداروهـــای پپتیـــدی رتبـــه اول پژوهش هـــای 

کاربـــردی.
ــرح  ــا طـ ــوردی بـ ــدزاده الجـ ــر محمـ ــر امیـ دکتـ
ـــزار بیـــت وان در گـــروه تخصصـــی  پلتفـــورم تحلیـــل بداف
بـــرق و کامپیوتـــر حائـــز رتبـــه دوم پژوهش هـــای 

کاربـــردی.
ــول  ــرح ماجـ ــا طـ ــتارزاده بـ ــام سـ ــر بهنـ دکتـ
ــروه  ــدف در گـ ــی صـ ــخت افزاری بومـ ــت سـ امنیـ
تخصصـــی بـــرق و کامپیوتـــر حائـــز رتبـــه دوم 

کاربـــردی. پژوهش هـــای 
ــکاش  ــرح کنـ ــا طـ ــی بـ لیاسـ ــی ا ــر مرتضـ دکتـ
شـــبکه های  تحلیـــل  و  نظـــارت  )ســـامانه 
مخابراتـــی( حائـــز رتبـــه ســـوم پژوهش هـــای 
ـــر. ـــرق و کامپیوت ـــی ب ـــروه تخصص ـــردی در گ کارب

دکتـــر  و  وطنـــی  مهـــدی  مهنـــدس 
محمدصـــادق حیـــدرزاده بـــا طـــرح طراحـــی 
دوم  رتبـــه  فلوفورمینـــگ  دســـتگاه  ســـاخت  و 
تخصصـــی  گـــروه  در  توســـعه ای  طرح هـــای 

. نیـــک مکا

طرح پژوهشکده ی برق جهاددانشگاهی در میان 
برگزیدگان جشنواره ی خوارزمی

با حضور رییس جمهور از ۱۵ طرح برتر سی وسومین جشنواره ی بین املللی خوارزمی تقدیر به عمل آمد و طرحی از پژوهشکده برق 
جهاددانشگاهی، رتبه ی سوم طرح های توسعه ای را کسب کرد
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مهنـــدس محمـــد فـــرزی از پژوهشـــکده بـــرق 
ــاخت  ــی و سـ ــرح طراحـ ــا طـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
سیســـتم کنتـــرل دور الکتـــرو موتورهـــای تـــوان 
در  توســـعه ای  طرح هـــای  ســـوم  رتبـــه  بـــاال 

ــر. ــرق و کامپیوتـ ــی بـ ــروه تخصصـ گـ

دکتـــر ناصـــر احســـانی قمیشـــلوی از دانشـــگاه 
مالـــک اشـــتر بـــا طـــرح طراحـــی زیرســـاخت ها 
و تولیـــد قطعـــات ســـرامیکی کاربیـــد سیلســـیوم 
رتبـــه ســـوم طرح هـــای توســـعه ای در گـــروه 

ــو. ــای نـ ــوژی و انرژی هـ ــواد، متالـ ــی مـ تخصصـ

نـــی مقیـــم خارج: یرا برگزیـــده ا
ــرح  ــا طـ ــاهیدپور بـ ــد شـ ــید محمـ ــر سـ دکتـ
تحقیـــق، طراحـــی و پیاده ســـازی فناوری هـــای 
ریزشـــبکه ها  در  پذیـــر  تجدیـــد  نـــرژی  ا
نـــی  یرا ا محقـــق  برگزیـــده  طـــرح  به عنـــوان 
در  وی  شـــد.  انتخـــاب  کشـــور  از  خـــارج 
ــه  ــکا در زمینـ ــوی آمریـ یلینـ ــاوری ا ــه فنـ موسسـ
فعالیـــت  بـــه  مشـــغول  قـــدرت  سیســـتم های 

ــت. اسـ

طرح هـــای برگزیـــده خارجی:
ـــی  ـــره جنوب ـــور ک ـــن از کش ـــی آن کی ـــر س دکت
ــی،  ــواد دارویـ ــعه مـ ــق و توسـ ــرح تحقیـ ــا طـ بـ
غذاهـــای فراســـودمند و بهداشـــتی از موجـــودات 

دریایـــی.
ــا  نـــگ از کشـــور چیـــن بـ ــوا وا دکتـــر وی هـ
نـــش ارتبـــاط میـــان خـــواص  طـــرح ارتقـــای دا

بـــا پدیـــده رهایـــش در شیشـــه های فلـــزی.
ــن  ــور چیـ ــن از کشـ ــگ چـ ــاو مینـ ــر ژیـ دکتـ
و  پلیمرهـــا  ســـنتز  در  نـــوآوری  طـــرح  بـــا 
کاربـــردی. بیناســـیونی  کوئـــورد  ترکیب هـــای 

دکتـــر راجـــوکا ماربویـــا از کشـــور انگلســـتان 
سیســـتم های  و  الگوریتم هـــا  طـــرح  بـــا 
نـــرژی  نرم افـــزاری بـــازار محـــور بـــا بهـــره وری ا

ــری. بـ ــبات ا ــاال در محاسـ بـ
ــوی  ــن از سـ ــور چیـ ــدگان کشـ ــز برگزیـ یـ جوا

یـــران دریافـــت شـــد. ســـفیر ایـــن کشـــور در ا
و  »طراحـــی  پـــروژه ی  اســـت،  گفتنـــی 
ــای  ــرل دور الکتروموتورهـ ــتم کنتـ ــاخت سیسـ سـ
ــد  ــدس محمـ ــوولیت مهنـ ــا مسـ ــاال« بـ ــوان بـ تـ
پژوهشـــکده  علمـــی  هیـــات  عضـــو  فـــرزی 
بـــرق جهاددانشـــگاهی بـــا مشـــارکت اعضـــای 
کارشناســـان  و  پژوهشـــگران  علمـــی،  هیـــات 
ــکده  ــت و پژوهشـ ــم و صنعـ ــگاهی علـ جهاددانشـ
ــی و  ــت مالـ ــا حمایـ ــگاهی و بـ ــرق جهاددانشـ بـ
ــرات  ــه و مخابـ ــوط لولـ ــرکت خطـ ــکاری شـ همـ

ــد. ــرا شـ ــران اجـ یـ ــت ا نفـ
دســـتاورد صنعتـــی ایـــن طـــرح یـــک سیســـتم 
ــت  6.6 کیلوولـ ــاژ  ــا ولتـ VFD( بـ ــرل دور ) کنتـ
ــال  ــه از سـ ــد کـ ــگاوات می باشـ ۱.5 مـ ــوان  و تـ
نتقـــال نفـــت خـــام و فرآورده هـــای  ۱3۹6 در ا

نفتـــی بـــه خدمـــت گرفتـــه شـــده اســـت.
صنعـــت  و  علـــم  جهاددانشـــگاهی  تاکنـــون 
و پژوهشـــکده بـــرق، برنـــده ی هشـــت دوره ی 

جشـــنواره ی خوارزمـــی شـــده اســـت.

ــات  ــز اطالع ــگاهی: مرک ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
ارزیابــی  نتایــج   )SID( جهاددانشــگاهی  علمــی 
ــوب  ــریات مص ــود از نش ــع )JCR( خ ــتنادی جام اس
ــال  ــکی در س ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش

۱3۹7 را منتشــر کــرد.
روش هــای  از  یکــی   )JCR( اســتنادی  ارزیابــی 
متــداول و پذیرفته شــده ارزیابــی نشــریات علمــی اســت 
کــه انجــام درســت آن نیازمنــد در اختیــار داشــتن 
ــوان  ــی عن ــماره ها و تمام ــیو ش ــات )آرش ــی اطالع تمام
نشــریات( اســت. لــذا همــواره در حفــظ جامعیــت 
و روزآمــدی اطالعــات موجــود در بانــک اطالعاتــی 

ــت. ــده اس ــالش ش ــگاه ت ــن پای ــریات ای نش
گزارش هــای اســتنادی به عنــوان شــاخصی بــرای 
میــزان کاربــرد نتایــج پژوهــش، نشــانگر میــزان و 
کیفیــت اســتفاده ی پژوهشــگران از مــدارک علمــی 

ــت. ــده اس ــد ش تولی
ــاخص  ــک ش ــر )ی ــاخص تاثی ــزارش، ش ــن گ در ای
ــی، مقایســه و رتبه بنــدی  ــرای ارزیاب کمــی اســت کــه ب
نشــریات علمــی در رشــته های مختلــف در ســطح ملــی 
ــه  ــی ب ــطح بین الملل ــا در س ــه مجله ه ــرای مقایس ــا ب ی
کار گرفتــه می شــود؛ ایــن شــاخص نشــان دهنده ی 
ــک دوره ی  ــی اســتنادهایی اســت کــه در طــول ی فراوان
زمانــی مشــخص بــه مجموعــه ی مقــاالت چاپ شــده در 
یــک نشــریه داده می شــود(، میانگیــن شــاخص تاثیــر و 

شــاخص آنــی )نشــان دهنده ی توجــه ســریع مخاطبــان 
بــه مقــاالت منتشرشــده در یــک نشــریه( نشــریات 
ــکی،  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــوب وزارت بهداش مص
ــر  ــاخص تاثی ــاس ش ــر اس ــازی ب ــا مرتب س ــی و ب ارزیاب

اعــالم شــده اســت.

نتایج خالصه شده ی این ارزیابی
بــر اســاس نتایــج حاصــل از ارزیابــی اســتنادی 
برتریــن نشــریه دارای شــاخص تأثیــر 0٫9۸9 و میانگین 

ــت. ــریات 0٫۰۶2 اس ــرای کل نش ــاخص ب ــن ش ای
ــر  ــر غی ــاخص تأثی ــریه های دارای ش ــش نش 2. افزای
صفــر )8۹ درصــد از نشــریات مصــوب( در گــزارش ســال 
۱3۹7 نشــان از رشــد نســبی کیفــی نشــریات نســبت بــه 

ــته دارد. ــال های گذش س
 55 بهداشــت،  وزارت  مصــوب  نشــریه   420 از   .3
نشــریه یــا شــرط روزآمــدی را نداشــته و یــا هیــچ 
اســتنادی دریافــت نکرده انــد. درمجمــوع میــزان تعامــل 
ــوده  ــم ب ــیار ک ــی بس ــریات داخل ــان نش ــتنادی می اس
ــن  ــل اســتناد هســتند( و ای )25٪ مجــالت دارای حداق

امــر می توانــد قابل تأمــل بــاش.
ــریات  ــوص نش ــزارش در خص ــن گ ــای ای 4. فاکتوره
ــر  ــی باالت ــای تخصص ــایر گروه ه ــی از س ــکی داخل پزش
ــاالت  ــه نویســندگان مق ــدان معناســت ک ــن ب اســت. ای
نشــریات ایرانــی پزشــکی، کار همــکاران خــود را بیــش 

معرفی نرشیات برتر علمی حوزه ی 
علوم پزشکی کشور

مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی نتایج ارزیابی استنادی جامع خود از نرشیات مصوب 
وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۷ را منترش کرد
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ــد. ــال می کنن ــته ها دنب ــایر رش از س
ــریات  ــر )IF( نش ــاخص تأثی ــدول ش ــی ج 5. بررس
ــزان  ــر می ــی زبان از نظ ــریات انگلیس ــه نش ــان داد ک نش
اســتنادهای اخذشــده، در بیــن نشــریات داخلــی مــورد 
ــن  ــه از بی ــده اند. به طوری ک ــع ش ــتری واق ــال بیش اقب
20 نشــریه برتــر فقــط نــام 2 نشــریه فارســی بــه چشــم 

می خــورد.
ــن منتشرشــده و در  ــان التی ــه زب ــه ب 6. نشــریاتی ک
و   ISI، PubMed( بین المللــی  نمایه هــای معتبــر 
Scopus( حضــور دارنــد. به طــور چشــم گیری در 

ــد. ــرار دارن ــری ق ــای باالت رتبه ه
ــر اســاس بررســی های انجام شــده میــان میــزان  7. ب
ــی  ــات علم ــگاه اطالع ــاالت در پای ــود مق ــد و دانل بازدی
ــی  ــریات فارس ــان نش ــتنادات در می ــداد اس SID و تع

ــی داری وجــود دارد. رابطــه معن
 

SID  اطاعات بیشرت از زبان رییس
ــات  ــز اطالع ــس مرک ــم زاده ریی ــه عظی ــر فاطم دکت
ــل  ــه تحلی ــاره ب ــا اش ــگاهی )SID( ب ــی جهاددانش علم
ــی، بیــان کــرد:  نتایــج ایــن ارزیابــی در ســال های متوال
توجــه برنامه ریــزان بــه افزایــش ســطح کیفــی نشــریات 
ــداوم ایــن امــر  ــوده و ت ــا شــیب مالیمــی تأثیرگــذار ب ب
ــی  ــری در ســال های آت ــج بهت ــد نویدبخــش نتای می توان

باشــد.
بــه  بایــد  امــر  ایــن  کنــار  در  داد:  ادامــه  وی 
چالش هایــی مثــل تعــداد زیــاد نشــریاتی کــه اســتنادات 
ــم  ــزان اســتناددهی ک ــد و می ــت کرده ان ــی دریاف حداقل
ــرای  ــرد. ب ــه ک ــر توج ــه یکدیگ ــور ب ــگران کش پژوهش
ــر، الزم اســت  ــل عمیق ت ــن موضــوع و تحلی ــه ای ورود ب

ــا  ــی محققــان ب ــار اســتنادی داخل مقایســه ای بیــن رفت
ــرد.  ــورت پذی ــی ص ــریات بین الملل ــتناددهی در نش اس
ــفه های  ــی از فلس ــه یک ــه ک ــر همان گون ــوی دیگ از س
ــل  ــای داخ ــی نیازه ــریات داخل ــترش نش ــاد و گس ایج
کشــور بــوده اســت، الزم اســت شــاخص ها و روش هــای 
ارزیابــی بومــی را گســترش داد تــا میــزان دســتیابی بــه 

ــی باشــد. ــل ارزیاب ــن هــدف قاب ای
دکتــر عظیــم زاده اضافــه کــرد: دســته بندی نشــریات 
ــل  ــوه ی تعام ــد نح ــی و رص ــای تخصص ــه زیرگروه ه ب
ــام  ــل انج ــای قاب ــر فعالیت ه ــگران از دیگ ــن پژوهش بی

در ایــن راســتا اســت.
رییــس SID بــا اشــاره بــه توســعه و گســترش 
ــوا، گفــت:  ــردازش خــودکار محت ــا و روش هــای پ ابزاره
امــکان اســتخراج دانــش و برنامه ریــزی مبتنــی بــر 
 SID در ایــن حــوزه افزایــش یافتــه و Wisdom
ــت.  ــته اس ــه برداش ــن عرص ــری را در ای ــای مؤث گام ه
ــاالت را  ــوای مق ــل محت ــد تحلی ــرد می توان ــن رویک ای
ــزی  ــاخته و برنامه ری ــر س ــودکار میس ــای خ ــا روش ه ب
ــت های کالن  ــا سیاس ــب ب ــا متناس ــی آن ه و جهت ده

ــازد. ــن س ــی را ممک مل

معرفی 12 نرشیه ی برتر
به   Pharmaceutical Sciences  .۱

صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 Journal of Research in Health  .2
پزشکی  علوم  دانشگاه  صاحب امتیازی  به   Sciences

همدان
3. ارتقــای ایمنــی و پیشــگیری از مصدومیت هــا 
ــهید  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــازی دانش ــه صاحب امتی ب

ــتی بهش
بــه   Iranian Journal of Psychiatry  .4

صاحب امتیــازی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران
بــه   Iranian Endodontic Journal  .5
شــهید  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  صاحب امتیــازی 

بهشــتی
 Gastroenterology and Hepatology .6
صاحب امتیــازی  بــه   from Bed to Bench

ــتی ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش
 Journal of Diabetes and Metabolic .7
علــوم  دانشــگاه  صاحب امتیــازی  بــه   Disorders

ــران پزشــکی ته
Iranian Journal of Immunology .8 بــه 

ــران ــرژی ای ــوژی و آل ــن ایمونول ــازی انجم صاحب امتی
صاحب امتیــازی  بــه   Urology Journal  .۹

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی
 Journal of Reproduction and  .۱0
صاحب امتیــازی  بــه  جهاددانشــگاهی   Infertility
ـ  زیســتی  علــوم  نویــن  فناوری هــای  پژوهشــگاه 

بن ســینا ا
Physiology and Pharmacology .۱۱ بـه 
صاحب امتیـازی انجمـن فیزیولوژی و فارماکولـوژی ایران
 Journal of Arthropod-Borne  .۱2
حشره شناسی  انجمن  صاحب امتیازی  به   Diseases

پزشکی ایران

SID درباره ی فعالیت های توسعه ای
امـــروزه در کشـــور مـــا، نشـــریات علمـــی و آمـــار نشـــر 
مقـــاالت به عنـــوان یـــک شـــاخص، توســـط رســـانه ها 
و مراجـــع مختلـــف مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه و در 
ـــعه  ـــرفت و توس ـــاخص پیش ـــوان ش ـــوارد به عن ـــی م برخ
علمـــی کشـــور از آن یـــاد می شـــود. ایـــن در حالـــی 
ـــریات  ـــن نش ـــار اولی ـــادی از انتش ـــالیان زی ـــه س ـــت ک اس
ــه ی  ــاد زمینـ ــا ایجـ ــذرد و بـ ــران می گـ ــی در ایـ چاپـ
نشـــر الکترونیکـــی بالفاصلـــه نســـخه ی الکترونیکـــی 
نشـــریات علمـــی عرضـــه شـــدند. توســـعه ی صنعـــت 
نشـــر الکترونیکـــی موجـــب تولـــد مجموعـــه ای مثـــل 
SID شـــد کـــه بـــا نمایه ســـازی نشـــریات، حضـــور 
و  ســـاخت  پررنگ تـــر  وب  پهنـــه ی  در  را  آن هـــا 
ـــان  ـــی را آس ـــدات علم ـــه تولی ـــگران ب ـــی پژوهش دسترس

ـــرد. ک
مرکــز اطالعــات علمــی جهاددانشــگاهی بــا ۱5 ســال 
ســابقه ی فعالیــت، قریــب بــه یک میلیــون مــدرک 
علمــی را گــردآوری کــرده و روزانــه، بــه 55 هــزار 
بازدیــد کــه توســط پژوهشــگران، اســاتید و دانشــجویان 

انجــام می شــود، پاســخ می دهــد.
گــردآوری تمــام نشــریات علمــی ـ پژوهشــی کشــور 
در یــک پایــگاه اطالعاتــی، امــکان اســتخراج اطالعــات، 
ــم  ــن حــوزه فراه ــَرد را در ای ــه ِخ ــش و دســتیابی ب دان
اختیــار  در  بــا   SID راســتا،  همیــن  در  می ســازد. 
ــی ـ  ــریات علم ــع از نش ــی جام ــگاه اطالعات ــتن پای داش
پژوهشــی کشــور بــه پــردازش داده هــای آن هــا پرداختــه 
و بخشــی از اطالعــات دانــش موجــود در آن را اســتخراج 

کــرده اســت.
ســرویس  قبیــل  از  جدیــدی  ســرویس های 
کلیــدواژه،  اســتخراج  مقــاالت،  پیشــنهاددهنده ی 
شناســایی شــبکه های علمــی و تعییــن عمــر موضوعــات 
علمــی در حوزه هــای تخصصــی بخشــی از خدمــات 

ــت. ــز اس ــد مرک جدی
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ــگاه  ــل از پژوهش ــه نق ــگاهی ب ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
رویــان: پژوهشــی کــه بــه دلیــل غلبــه بــر درمــان 
ــکل از  ــگران متش ــم پژوهش ــط تی ــدی توس ــات کب ضایع
ــد  ــور، محم ــورا مردپ ــر س ــد، دکت ــین بهارون ــر حس دکت

حســین قانیــان و همکارانشــان در پژوهشــگاه رویــان 
ــران انجــام  ــوم پزشــکی ای جهاددانشــگاهی و دانشــگاه عل
ــول  ــب پلی اتیلن گلیک ــی ترکی ــد: ط ــان می ده ــده، نش ش
مزانشــیمی،  ســلول های  ترشــحی  وزیکول هــای  بــا 

ــول  ــده در پلی اتیلن گلیک ــور ش ــی محص ــای وزیکول کره ه
ــر  ــی پلی م ــب تدریج ــا تخری ــن ب ــد؛ بنابرای ــت آم به دس
محصــور کننــده، وزیکول هــا بــه تدریــج و طــی یــک مــاه 

می شــوند. آزاد 
تزریـق وزیکول هـای  از  هم چنیـن چهـار هفتـه پـس 
محصـور شـده بـه حیـوان مـدل آزمایشـگاهی مبتـال بـه 
فیبـروز کبـدی، کبـد حیوان برداشـته شـد و بـا روش های 

آزمایشـگاهی مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
ــد: »اســتفاده از  ــش می گوین ــد و همکاران ــر بهارون دکت
وزیکول هــای ترشــحی محصــور شــده بــا پلی مــر، نســبت 
بــه روش مرســوم موجــب بهبــود وضعیــت درمانــی کبــد 
ــد  ــن روش جدی ــتفاده از ای ــود. اس ــدل می ش ــات م حیوان
باعــث بهبــود 40 تــا 50 درصــدی اثــر ضــد فیبــروزی، ضد 
ــازی  ــس( و بازس ــلولی )آپوپتوزی ــرگ س ــد م ــی، ض التهاب
ــادی  ــد توســط وزیکول هــای ترشــحی ســلول های بنی کب

مزانشــیمی شــده اســت.«
ــوان از  ــد: »می ت ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــج ای نتای
ــیمی  ــادی مزانش ــلول های بنی ــحی س ــای ترش وزیکول ه
به عنــوان درمــان موثــری بــرای ضایعــات کبــدی اســتفاده 
کــردن  محصــور  روش  از  اســتقاده  همچنیــن  کــرد. 
ایــن وزیکول هــا در پلی مــر، به عنــوان روشــی بــرای 
طوالنی تــر و اثربخش تــر کــردن اســتفاده از آنــان در 

ــد.« ــی ش ــی معرف ــای درمان رونده
 ACS نتایـج ایـن پژوهـش در در مجلـه بین المللـی
چـاپ  بـه   Applied Materials & Interfaces

رسـیده اسـت.
گفتنـی اسـت، بـا توجـه بـه گرایـش سـلول های کبدی 
بـرای جـذب ایـن وزیکول هـای ترشـحی، از آن ها به شـکل 
گسـترده ای بـرای درمـان ضایعات کبـدی یا انتقـال دارو به 
کبـد اسـتفاده می شـود. بـا ایـن وجـود، تخریب سـریع این 
وزیکول هـا در محیـط خـارج سـلولی موجـب کاهـش اثـر 

آن هـا بـر کبد می شـود.

روشی نوین برای درمان ضایعات 
کبدی

نتایج پژوهش محققان رویان جهاددانشگاهی نشان داد که سلول های بنیادی مزانشیمی دارای 
اثرات درمانی روی سایر سلول ها هستند

درمان آلزایمر در سطح آزمایشگاهی
عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی از درمان آلزایمر در سطح آزمایشگاهی و 

طی کردن مراحل اولیه ی ثبت این دارو در وزارت بهداشت خرب داد

ــنا:  ــل از ایس ــه نق ــگاهی ب ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
ــر  ــود ب ــات خ ــاره تحقیق ــند درب ــوروش شاه پس ــر ک دکت
روی بیمــاری آلزایمــر گفــت: در زمانــی کــه در دانشــگاه 
مــرگ  اصلــی  عامــل  می کــردم  تحصیــل  هــاروارد 
ســلول های عصبــی را شناســایی کــردم. در همیــن راســتا 
ــادی  ــک آنتی ب ــتم ی ــران بازگش ــه ای ــه ب ــی ک در زمان
ــی مــرگ  ــه عامــل اصل ــی علی ــوان واکســن درمان ــه عن ب

ــردم. ــی ک ــی طراح ــلول های عصب س
وی افـــزود: زمانـــی کـــه ایـــن آنتی بـــادی بـــه 
ـــت داده  ـــی کش ـــلول های عصب ـــه س ـــک دارو ب ـــوان ی عن
ــلول های  ــرگ سـ ــف مـ ــا توقـ ــد بـ ــق شـ ــده تزریـ شـ
ـــان  ـــی درم ـــه نوع ـــع ب ـــدیم؛ در واق ـــه رو ش ـــی روب عصب

آزمایشـــگاهی آلزایمـــر را در اختیـــار داریـــم.
ـــی  ـــل اصل ـــه عام ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــند ب ـــر شاه پس دکت
ـــن  ـــی از پروتئی ـــت خاص ـــی حال ـــلول های عصب ـــرگ س م
ـــود دارد  ـــز وج ـــن در مغ ـــن پروتئی ـــت: ای ـــت، گف ـــو اس تائ
ـــار  ـــف دچ ـــای مختل ـــا بیماری ه ـــر ی ـــرایط آلزایم و در ش

ــا شـــکل ســـمی  اختـــالالت ســـاختاری می شـــود. مـ
ـــک  ـــه آن ی ـــم و علی ـــایی کردی ـــن را شناس ـــن پروتئی ای
آنتی بـــادی ســـاختیم. ایـــن آنتی بـــادی بـــه پروتئیـــن 

ــرد. ــن می بـ ــبد و آن را از بیـ ــو می چسـ تائـ
ـــدن مراحـــل  ـــن دارو در حـــال گذران ـــه داد: ای وی ادام
ـــی  ـــوز کارآزمای ـــا مج ـــت ت ـــت اس ـــت در وزارت بهداش ثب
بالینـــی آن اخـــذ شـــود. پـــس از اخـــذ مجـــوز، بـــر 
ــود.  ــام می شـ ــی انجـ ــی بالینـ ــاران کارآزمایـ روی بیمـ
ـــه در  ـــت ک ـــر اس ـــان آلزایم ـــتین داروی درم ـــن نخس ای
ایـــران در حـــال آماده ســـازی جهـــت ثبـــت در وزارت 

ـــت. ـــت اس بهداش
ایـــن دانش آموختـــه دانشـــگاه هـــاروارد دربـــاره 
ـــال  ـــت: در ح ـــود گف ـــی خ ـــای تحقیقات ـــر فعالیت ه دیگ
ـــت.  ـــری اس ـــال پیگی ـــی در ح ـــرح تحقیقات ـــر 56 ط حاض
پروتئیـــن تائـــو کـــه در بیماری هـــای عصبـــی دچـــار 
تغییـــرات ســـاختاری می شـــود بـــر روی 25 بیمـــاری 
دســـتگاه عصبـــی ماننـــد پارکینســـون، ســـندرم داون، 

ـــن  ـــس از ای ـــش دارد. پ ـــر نق ـــای دیگ ـــت و بیماری ه دیاب
ـــذ  ـــر را اخ ـــی داروی آلزایم ـــی بالین ـــوز کارآزمای ـــه مج ک
ـــات  ـــوازات آن، تحقیق ـــه م ـــی و ب ـــه زمان ـــا فاصل ـــم ب کردی
ـــا  ـــر آن ه ـــو ب ـــن تائ ـــه پروتئی ـــی ک ـــر روی بیماری های ب

ــم. ــاز می کنیـ نقـــش دارد را آغـ
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نمایشگاه  بیستمین  حاشیه ی  در  آذر:   2۶ جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط   ■
دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار و هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 
ایران ساخت با حضور دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سورنا ستاری 
کشوری  برگزیده ی  فناور   6 و  پژوهشگر   ۱7 از  رییس جمهور،  فناوری  و  علمی  معاون 
تقدیر به عمل آمد. در این میان از دکتر علی منتظری رییس پژوهشکده علوم بهداشتی 

جهاددانشگاهی نیز به عنوان پژوهشگر برتر کشوری تقدیر شد.

اسامی پژوهشگران برگزیده ی کشوری به این شرح است:
ناصر آق در رشته شیالت )تکثیر و پرورش آبزیان( از دانشگاه ارومیه

مریم هاشمی در رشته بیوتکنولوژی از پژوهشگاه بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی
بابک قنبرزاده در رشته صنایع غذایی از دانشگاه تبریز

محمدرضا تابنده در رشته بیوشیمی بالینی از دانشگاه شهید چمران اهواز
فرزانه فرخ فر در رشته گرافیک و ارتباط تصویری از دانشگاه نیشابور

تقی پور نامداریان در رشته زبان و ادبیات فارسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمدرضا شفیعی کدکنی در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران

پیام حنفی زاده در رشته مدیریت صنایع از دانشگاه عالمه طباطبایی
جمشید آقایی در رشته برق قدرت از دانشگاه صنعتی شیراز

علی اکبر زینتی زاده لرستانی در رشته مهندسی محیط زیست از دانشگاه رازی
سعید به الالیی در رشته شیمی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

رضا عسگری در رشته فیزیک از پژوهشگاه دانش های بنیادی
محمد تاتار در رشته ژئوفیزیک از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

سید غالمرضا موسوی در رشته بهداشت محیط از دانشگاه تربیت مدرس
محمودرضا جعفری در رشته داروسازی فارماسیوتیگس از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فرشاد فرزادفر در رشته اپیدمیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی منتظری در رشته ی اپیدمیولوژی از پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی

فناوران برتر کشوری نیز به این شرح معرفی شدند:
محمد دورعلی از دانشگاه تربیت مدرس

افشین قنبرزاده از دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اصغر جعفری از مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

محمد رضا هاتف از پارک علم و فناوری خراسان رضوی
محمدحسین طیب پور از پارک علم و فناوری یزد

سید مهدی موسوی از مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

دکرت منتظری در میان 
۲۳ پژوهشگر و فناور 

برگزیده ی کشوری
پژوهشگران و فناوران برگزیده ی کشوری تقدیر شدند؛ از دکرت علی 

منتظری رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی نیز 
به عنوان پژوهشگر برتر کشوری تقدیر شد

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بـه نقـل از ایسـنا: دکتـر محمدرضـا صادقـی رییس 
پژوهشـگاه ابن سـینای جهاددانشـگاهی دربـاره ی طـرح تحقیقاتی تشـخیص زودرس 
سـرطان از روی ادرار و خـون گفـت: ایـن طـرح تحقیقاتـی، پـروژه ای طوالنی مـدت 
بـوده اسـت. تشـخیص سـرطان مقولـه بسـیار حساسـی اسـت و تسـتی کـه در ایـن 
خصـوص ارایـه می شـود بایـد بسـیار کارآمـد و بـا حساسـیت بـاال باشـد. در حـال 
حاضـر، بایـد ارزیابی هـای مختلـف روی ایـن طـرح انجـام شـود تـا مـا بتوانیـم بـا 
اطمینـان صددرصدی بگوییم تشـخیص زودرس سـرطان با این تسـت ممکن اسـت.

دکتـر محمدرضـا صادقـی ادامـه داد: مراحـل مقدماتی و آزمایشـگاهی این تسـت 
طـی شـده امـا بـرای ایـن کـه بخواهـد بـه بـازار عرضـه شـود و مجوزهـای الزم را 
بگیـرد راه طوالنـی در پیـش دارد. اگـر این تسـت از ارزیابی های الزم سـربلند بیرون 
بیایـد، تسـت بسـیار مهمـی خواهـد بـود، چـرا که در حـال حاضـر، انجام تسـت های 
ماموگرافـی بـرای خانم هـا بـه علـت قرار گرفتن تحت اشـعه دشـوار اسـت؛ عـالوه بر 
آن انجام بایوپسـی و برداشـتن بخشـی از توده بافت پسـتان دردناک و سـخت اسـت.

دبیـر انجمـن جنین شناسـی و بیولـوژی تولیدمثل ایـران گفـت: همچنین ممکن 
اسـت ایـن عکس برداری هـا و بررسـی ها زمانـی انجـام شـود کـه سـرطان بـه مرحله 
پیشـرفته ای رسـیده باشـد مثـال تـوده پیشـرفت کرده باشـد و به بخش هـای مختلف 
بـدن متاسـتاز داده باشـد که این طـرح به دنبال این اسـت که بتوانیم سـرطان را در 
مراحـل اولیـه تشـخیص داده و از رشـد توده در همـان مراحل اول جلوگیـری کنیم.

رییـس پژوهشـگاه ابن سـینا جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه تـالش بـرای افزایـش 
دقـت و کارآیـی ایـن تسـت گفـت: هدف این اسـت کـه این تسـت زمانی ارائه شـود 
کـه همـه مراحـل خود را طی کرده باشـد و کارایی الزم را داشـته باشـد؛ البته ممکن 
اسـت کـه ایـن تسـت بـه حساسـیت های الزم نرسـد تـا وزارت بهداشـت مجوزهـای 
الزم بـرای ارائـه آن در سـطح کل جامعـه را صـادر کند. اگر این تسـت برای سـرطان 
پسـتان نتایـج مناسـب را نشـان دهـد در کوتاهتریـن زمـان بـرای سـایر سـرطان ها 

قابل اجـرا خواهـد بود.

تحقیق برای سنجش 
زودهنگام رسطان از 

روی ادرار و خون
رییس پژوهشگاه ابن سینای جهاددانشگاهی از طرح تحقیقاتی 
تشخیص زودرس رسطان از روی ادرار و خون خرب داد و آن را 

ترشیح کرد
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 تاثیرات زندگی شهری و آلودگی هوا بر 
ناباروری

ــوالی  ــه سـ ــخ بـ ــه، در پاسـ ــی در ادامـ دکترصادقـ
ـــرد:  ـــان ک ـــور خاطرنش ـــاروری در کش ـــیوع ناب ـــاره ش درب
حـــدود پنـــج ســـال پیـــش یـــک طـــرح پژوهشـــی 
اپیدمیولـــوژی نابـــاروری در کشـــور در پژوهشـــگاه 
ابن ســـینا انجـــام شـــد و در آن، تنهـــا بـــه بررســـی و 
ـــان  ـــرای درم ـــراد ب ـــدام اف ـــاروری و اق ـــزان ناب ـــیوع می ش
ـــیوع  ـــش ش ـــی افزای ـــا علت یاب ـــود ام ـــده ب ـــه ش پرداخت
ــخص  ــده و مشـ ــام نشـ ــگاه انجـ ــاروری در پژوهشـ نابـ
ـــای  ـــی، آالینده ه ـــبک زندگ ـــر در س ـــه تغیی ـــت ک نیس
محیطـــی و... در ســـال های اخیـــر تـــا چـــه حـــد بـــر 
شـــیوع نابـــاروری تأثیرگـــذار بـــوده اســـت. مطالعـــات 
انجـــام شـــده نشـــان می دهـــد، تغذیـــه، عـــادات 
ـــاروری  ـــیوع ناب ـــر ش ـــد ب ـــن ازدواج می توان ـــی و س زندگ
ـــر در  ـــاهد تغیی ـــر ش ـــال حاض ـــا در ح ـــد و م ـــر باش موث

همـــه ایـــن فاکتورهـــا هســـتیم.
ــینی  ــی شهرنشـ ــک، زندگـ ــدون شـ ــزود: بـ وی افـ
باعـــث شـــده فعالیت هـــای فیزیکـــی افـــراد کـــم 
ــه  ــی را بـ ــی، چاقـ ــت فیزیکـ ــش فعالیـ ــود. کاهـ شـ
ـــراه دارد.  ـــه هم ـــاروری را ب ـــی ناب ـــته و چاق ـــال داش دنب
در شـــهرهای بـــزرگ آالینده هـــای شـــدیدی در هـــوا 
ــدرت  ــر قـ ــد بـ ــوا می توانـ ــی هـ ــود دارد و آلودگـ وجـ

بـــاروری تاثیرگـــذار باشـــد.
دکترصادقـــی ادامـــه داد: از ســـوی دیگـــر افزایـــش 
ــذار  ــاروری اثرگـ ــش نابـ ــر افزایـ ــز بـ ــن ازدواج نیـ سـ
ـــالگی ازدواج  ـــن ۱8 س ـــی در س ـــال خانم ـــر قب ـــت. اگ اس
ــرای  ــادی بـ ــت زیـ ــالگی فرصـ ــا 45 سـ ــرد تـ می کـ
ـــن  ـــی در س ـــی خانم ـــا وقت ـــت ام ـــدن داش ـــددار ش فرزن
ــرای  ــری بـ ــان کمتـ ــد زمـ ــالگی ازدواج می کنـ 35 سـ
ـــارداری دارد. اگـــر خانمـــی در ســـنین ۱2-۱3 ســـالگی  ب
ـــاردار  ـــد ب ـــه بخواه ـــالگی ک ـــا 35 س ـــیده ت ـــوغ رس ـــه بل ب
ــادی  ــا و عوامـــل زیـ ــود ممکـــن اســـت بیماری هـ شـ
قـــدرت بـــاروری فـــرد را تحـــت تأثیـــر قـــرار دهـــد. 
ـــع  ـــه در جوام ـــران بلک ـــا در ای ـــه تنه ـــکالت ن ـــن مش ای
ـــر  ـــاروری تأثی ـــزان ب ـــر می ـــم ب ـــور حت ـــه ط ـــز ب ـــر نی دیگ

می گـــذارد.
ــا بیـــان ایـــن  ــینا بـ رییـــس پژوهشـــگاه ابـــن سـ
کـــه شـــیوع نابـــاروری در ایـــران ۱5 تـــا 20 درصـــد 
ـــزان  ـــاروری، از می ـــار ناب ـــا آم ـــت: در کشـــور م اســـت، گف

نرمـــال برخـــی کشـــورها بیشـــتر اســـت. در برخـــی از 
ـــوده  ـــد ب ـــرز 20 درص ـــاروری در م ـــزان ناب ـــتان ها می اس
امـــا در ســـایر کشـــورهای دنیـــا میـــزان نابـــاروری در 

حـــد ۱0 تـــا ۱5 درصـــد گـــزارش می شـــود.
وی ادامـه داد: برطـرف کـردن و درمـان برخـی علـل 
نابـاروری ممکـن اسـت نیازمنـد مداخالت درمانی باشـد 
کـه مراکـز مختلفـی در بخش های خصوصـی و دولتی در 
همیـن راسـتا گسـترش پیـدا کـرده اسـت. برخـی دیگر 
از علـل نابـاروری نیازمنـد تغییـر سـبک زندگـی ماننـد 
کاهـش وزن، افزایـش فعالیـت بدنـی و تغییـر در الگـوی 

تغذیـه و الگـوی زندگی اسـت.
رییـس پژوهشـگاه ابن سـینا با اشـاره به تاثیـر آلودگی 
هـوا بـر قـدرت بـاروری گفـت: آالینده هایی کـه در آب و 
هـوا وجـود دارد دارای تأثیراتی روی سیسـتم تولید مثلی 
فـرد می شـود.  در  نابـاروری  بـه  منجـر  کـه  می گذارنـد 
عـالوه بـر آن، برخـی از آالینده ها مثل سـموم و برخی از 
گازهـای شـیمیایی مثـل گازهایی که در جنـگ تحمیلی 
اسـتفاده شـد می تواند بر سـطح ژنـوم افراد تأثیـر بگذارد 

و بـر نسـل های بعد هـم اثر بگـذارد.
آمارهـای  در  کـه  ایـن  بیـان  بـا  جنین شـناس  ایـن 
جهانـی نابـاروری بـا منشـا خانـم و آقـا یکسـان اسـت و 
تفـاوت فاحشـی ندارنـد، گفـت: معمـوالً گفتـه می شـود 
در زوج هـای نابـارور، حـدود 30 تـا 35 درصـد آن هـا بـه 
علـت نابـاروری خانم اسـت و حـدود همین میـزان هم به 
علـت نابـاروری از سـوی آقایـان اسـت. حـدود 20 درصد 
ناباروری هـا بـه مشـکالت هـر دو نفـر مربـوط می شـود و 
در برخـی مـوارد هم پس از بررسـی های پزشـکی، هر دو 
نفـر سـالم هسـتند و نابـاروری آن هـا بـا علـل ناشـناخته 
اسـت؛ درواقـع نابـاروری آن هـا، علتـی دارد اما بـا ابزاری 
کـه در دسـت ما هسـت امکان تشـخیص علـت آن وجود 

ندارد.
وی ادامـه داد: آمـاری کـه ممکن اسـت برخـی مراکز 
دربـاره افزایـش شـیوع نابـاروری در میـان مردان نسـبت 
بـه گذشـته منتشـر کنند براسـاس مـواردی اسـت که به 
همـان مرکـز مراجعه می کنند. مثاًل برای بررسـی شـیوع 
یـک نـوع سـرطان در کل کشـور نمی تـوان فقط بـه آمار 
یـک کلینیـک خـاص اسـتناد کـرد. بنابـر این آمـاری که 
براسـاس آن می گوینـد نابـاروری در مردان در سـال های 
اخیـر افزایـش داشـته، محـدود اسـت بـه یـک مرکـز یـا 
منطقـه و شـهر و نیـاز اسـت کـه بررسـی های جامع تری 

در ایـن رابطـه انجـام گیـرد. البتـه بـه طـور کلی شـیوع 
نابـاروری بـه دالیلـی کـه پیشـتر توضیـح دادم افزایـش 
پیـدا کرده اسـت امـا در میـان خانم هـا و آقایان یکسـان 

ست. ا

هدف گذاری برای صادرات جنین گاوهای 
اصالح شده

دکترصادقـی در بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود 
بـا بیان ایـن که عراق و افغانسـتان از مراکـز هدف گذاری 
شـده در برنامـه آتـی پژوهشـگاه ابن سـینا بـرای صادرات 
میـزان  گفـت:  اسـت،  شـده  اصـالح  گاوهـای  جنیـن 
تولیـد جنیـن کـه در مرکـز وجـود دارد هنـوز بـه حدی 
بتوانـد تقاضـای داخـل کشـور را کفایـت  نرسـیده کـه 
کنـد. مـا در حـال حاضـر، متقاضیـان زیـادی در داخـل 
کشـور بـرای جنین گاوهـای ممتـاز اصالح ژنتیک شـده 
داریـم و تمرکـز خـود را بـر روی تأمیـن نیازهـای داخل 

گذاشـته ایم.
وی افـزود: در کنـار تولیـد جنیـن در مرکـز بایوفـارم 
هلیجـرد، همـکاری را بـا بخـش خصوصی و سـازمان های 
نیمه دولتـی آغـاز کرده ایـم تـا بتوانیـم تولیـد جنیـن را 
گسـترش دهیـم. در حـال حاضـر، بـا همـکاری بخـش 
خصوصـی و نهادهـای وابسـته به دولت در حال تأسـیس 
مراکـز جدیـدی بـرای پیگیـری ایـن موضوع هسـتیم که 
اگـر بـه مرحلـه اجرایـی برسـد قطعاً رسـانه ای می شـود. 
شـده  اصـالح  جنین هـای  تولیـد  در  کشـور  نیـاز  اگـر 
رفـع شـود بازارهـای خارجـی را هـدف قـرار می دهیـم و 
بـرای ایـن منظـور، بهتریـن مقصد، کشـورهای همسـایه 
مـا هسـتند کـه بـه راحتـی می تـوان بـا آن هـا مبـادالت 
اقتصـادی کـرد. امـروزه بـا توجه بـه تغییرات نـرخ ارز به 
طـور حتـم بازارهای خارجـی از لحاظ اقتصـادی به صرفه 
هسـتند امـا در حـال حاضـر هـدف جهـاد دانشـگاهی از 
ورود بـه ایـن حـوزه، مرتفـع کـردن نیـاز داخـل کشـور 

ست. ا
رییـــس پژوهشـــگاه ابن ســـینا بـــا اشـــاره بـــه 
اهمیـــت تحقیـــق و توســـعه بـــرای بهبـــود فرآیندهـــا 
گفـــت: هـــر چنـــد کـــه تحقیـــق و پژوهـــش بـــرای 
ـــی در  ـــد ول ـــته باش ـــه داش ـــد ادام ـــا بای ـــود فرآینده بهب
ـــژاد  ـــارم اصـــالح ن ـــو ف ـــز بای ـــدف مرک ـــار آن چـــون ه کن
دام هـــای ســـنگین اســـت، بـــرای اصـــالح نـــژاد گاو، 
گاومیـــش، شـــتر و اســـب برنامه ریـــزی شـــده اســـت.

ـــژاد  ـــالح ن ـــس از اص ـــت، پ ـــاس اولوی ـــت: براس وی گف
ــش  ــژاد گاومیـ ــالح نـ ــا روی اصـ ــد فعالیت هـ گاو بایـ
ـــه وزارت  ـــته ب ـــژاد وابس ـــالح ن ـــز اص ـــود. مرک ـــاز ش آغ
ـــی در شـــمال  ـــک ایســـتگاه تحقیقات ـــاد کشـــاورزی ی جه
ـــا محققـــان  غـــرب کشـــور دارد کـــه پـــروژه ای مشـــترک ب
آن را آغـــاز کرده ایـــم تـــا بتوانیـــم اصـــالح نـــژاد 
ـــتان های  ـــت را در اس ـــیر و گوش ـــوزه ش ـــش در ح گاومی
ــرقی  ــوب شـ ــی و جنـ ــمال غربـ ــی، شـ ــوب غربـ جنـ
کشـــور کـــه تمایـــل زیـــادی بـــه اســـتفاده از شـــیر و 
ـــاز  ـــود دارد، آغ ـــق وج ـــن مناط ـــش در ای ـــت گاومی گوش

ـــم. کنی
ــداف  ــی از اهـ ــت: یکـ ــان گفـ ــی در پایـ دکترصادقـ
اصیـــل  اســـب های  تکثیـــر  ابن ســـینا  مجموعـــه 
ــن  ــژاد ترکمـ ــل نـ ــب های اصیـ ــروزه اسـ ــت. امـ اسـ
ارزش افـــزوده زیـــادی دارنـــد و تکثیـــر این هـــا از 
طریـــق تکنیک هـــای آزمایشـــگاهی و انتقـــال جنیـــن 
ـــب  ـــرورش اس ـــت پ ـــادی در صنع ـــود اقتص ـــد س می توان

ایجـــاد کنـــد.
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ــگاهیان  ــی دانشـ ــازمان قرآنـ ــی سـ ــط عمومـ ■ روابـ
آبان مـــاه:   20 بـــه جهاددانشـــگاهی  وابســـته  کشـــور 
ــگاهی از  ــران جهاددانشـ ــه مدیـ ــود کـ ــال ۱382 بـ سـ
ــام  ــا نـ ــرآن بـ ــی قـ ــزاری بین المللـ ــیس خبرگـ تأسـ
ایکنـــا خبـــر دادنـــد. رحیـــم خاکـــی، قـــاری جـــواِن 
ـــت  ـــس وق ـــری ریی ـــی منتظ ـــت عل ـــا حمای ـــا ب آن روزه
ـــزاری  ـــیس خبرگ ـــده ی تاس ـــت ای ـــگاهی توانس جهاددانش
ـــک  ـــی کوچ ـــاورد و اتاق ـــرا بی ـــه اج ـــه مرحل ـــی را ب قرآن
ـــرد.  ـــار گی ـــاد در اختی ـــران جه ـــروع کار از مدی ـــرای ش ب
ـــاد  ـــر ارش ـــت وزی ـــورد حمای ـــی زود م ـــه خیل ـــده ای ک ای

و رئیـــس جمهـــور وقـــت نیـــز قـــرار گرفـــت.
نهـال کوچـک امـا بابرکـت خبرگـزاری قـرآن، خیلـی 
زود مجموعـه ای از ایده هـا و دغدغه هـای قرآنـی را حـول 
خـود شـکل داد کـه منجـر بـه تأسـیس »سـازمان قرآنی 
دانشـگاهیان کشـور« شـد، ایکنا از آن پس به عنوان یکی 
از زیرمجموعه هـای ایـن سـازمان بـه کار خـود ادامه داد. 
مرکـز پژوهشـی، مرکـز رشـد، مرکـز آمـوزش تخصصـی 
علـوم و فنـون قرآنـی، مرکز تربیـت دانشـجومعلم قرآنی، 
مرکز روانشناسـی و مشـاوره و اسـتودیوی تخصصی مبین 
از زیرمجموعه هـای دیگـر ایـن سـازمان هسـتند کـه طی 

سـال های اخیـر بـه مـرور ایجاد شـدند.
 International Quran News مخفـف Iqna
Agency بـود و بـا ایـن هـدف ایجـاد شـد کـه اخبـار 
قرآنـی جهـان اسـالم را پوشـش دهـد و در این راسـتا به 
طـور تخصصی بـه تولید محتـوا بپردازد. ایـن خبرگزاری، 
کار خـود را ابتـدا بـا دو گـروه خبـری، آغـاز و حـاال در 
شـانزدهمین سـال تأسـیس خـود بـه ۹ گـروه خبـری: 
فرهنگـی،  اجتماعـی،  سیاسـی،  قرآنـی،  فعالیت هـای 
معارف، شـعب اسـتانی، بین الملل، چندرسـانه ای و عکس 
خبرنـگاران  مرکـز  همچنیـن  اسـت.  کـرده  پیـدا  ارتقـا 
در  قرآنـی  خبرنـگار  تربیـت  بـه  )نبـأ(  ایکنـا  افتخـاری 

سراسـر کشـور مبـادرت مـی ورزد.
ایکنـا امـروز در 30 اسـتان کشـور شـعبه دارد، به ۱۹ 
زبـان زنـده دنیا بـه تولید اخبـار تخصصی دینـی و قرآنی 
اقـدام می کنـد و بـا صفحـات فعـال خـود در شـبکه های 
اجتماعـی بـه رصـد جدیدتریـن تحـوالت قرآنـی جهـان 
اسـالم می پـردازد. ده هـا خبرنگار ایکنا در سراسـر کشـور 
بـه تولیـد روزانه بیـش از 500 خبر مرتبط بـا رویدادهای 
دینـی و قرآنـی اقـدام می کننـد و در عصـر غفلـت از معنا 
نـدای  از محتـوای بی ثمـر،  و آکندگـی فضـای مجـازی 
مخابـره  ذهـن  پس کوچه هـای  کوچـه  بـه  را  معنویـت 

می کننـد.
همچنیـن نشـریه تخصصـی »رایحه« به عنوان نشـریه 
تخصصـی ایکنـا، تاکنون با انتشـار ۱40 شـماره به معرفی 
از قاریـان، حافظـان و شـخصیت های مذهبـی  بسـیاری 

برجسـته اسـالم پرداخته است.
ایکنـا رقـم بسـیار محـدودی از بودجـه دولتـی را در 
باعـث  مالـی هیچـگاه  امـا محدودیت هـای  اختیـار دارد 
نشـد تـا شـوق فعالیـت قرآنـی در اهالـی ایکنـا فروکـش 
کنـد، آنان کـه صادقانـه و مخلصانه، ابالغ رسـاالت الهی را 
برگزیده انـد، جـزای دنیـوی از هیچ کـس طلـب نمی کنند 
و بـه تأسـی از منـش اهـل بیـت )ع( زمزمـه می کننـد: 
ِ اَل نُِریُد ِمْنُکْم َجَزاًء َواَل ُشـُکوًرا؛  ََّمـا نُْطِعُمُکـْم لَِوْجـِه اهللَّ »إِن
تنهـا بـرای رضایـت خـدا کار می کنیـم و از شـما جزایـی 

نمی خواهیـم« )انسـان، ۹(
را  ایکنـا  فعالیـت برخـی گروه هـای خبـری  در زیـر، 

می کنیـم: مـرور 
گروه فعالیت های قرآنی

فعالیت هـای  تمـام  کمـی  و  کیفـی  تحلیـل  و  رصـد 
و  مؤسسـات  محافـل،  جلسـات،  از  اعـم  کشـور  قرآنـی 
مسـابقات در گـروه فعالیت هـای قرآنـی انجـام می پذیرد.

فعالیـت مجموعه هـای قرآنی کشـور همچون: شـورای 
توسـعه فرهنـگ قرآنـی، شـورای عالـی قـرآن، معاونـت 
قرآن وزارت ارشـاد، سـازمان دارالقرآن الکریـم، مرکز امور 
قرآنی سـازمان اوقـاف، دارالقرآن های نیروهای مسـلح و... 

در ایـن گـروه خبـری بـه بوته نقـد برده می شـود.
مسـابقات  زمینـه  در  ویـژه  پرونده هـای  تولیـد 
ترتیـل  خاشـعانه،  تـالوت  مالـزی،  و  ایـران  بین المللـی 
اسـتاندارد، مدیریـت چهل سـاله انقـالب در امـور قرآنی، 
وضعیـت ادغـام مؤسسـات قرآنـی و بانـوان قرآن پـژوه از 
جملـه مهم تریـن اقدامـات ایـن گـروه در سـال های اخیر 

. ست ا
صوتی  معرفی  و  قرآن  جلسات  اطالعات  بانک  تدوین 
شهر  در  دایر  قرآنی  جلسه   ۱00 از  بیش  تصویری  و 
شکل  به  کشور  قرآنی  مؤسسه  برترین  معرفی  تهران، 
به  دلنشین«  »ظهر  سلسله برنامه های  برگزاری  و  هفتگی 
دیگر  بخشی  قرآن،  پیشکسوت  اساتید  از  تجلیل  منظور 

از کارویژه های گروه فعالیت های قرآنی ایکنا بوده است.

شعب استانی ایکنا
به منظور حضور مؤثرتر و جریان سازتر ایکنا در سراسر 
کشور، شعب استانی این رسانه قرآنی طی سالیان مختلف 
افتتاح شده است. افتتاح شعب ایکنا در 30 استان کشور 

بخشی از توفیقات ایکنا تا به امروز است.
شـرقی،  آذربایجـان  غربـی،  آذربایجـان  ایـالم،   
بوشـهر، سیستان وبلوچسـتان،  اصفهـان،  البـرز،  اردبیـل، 
رضـوی،  خراسـان  خوزسـتان،  چهارمحال وبختیـاری، 
سـمنان، قزویـن، لرسـتان، زنجان، قم، خراسـان جنوبی و 

کرمـان بخشـی از شـعب اسـتانی ایکنـا اسـت.
اسـتان های  بـه  می تـوان  اسـتانی  شـعب  دیگـر  از 
بویراحمـد، گلسـتان، خراسـان  و  کردسـتان، کهگیلویـه 
شـمالی، کرمانشـاه، گیـالن، فـارس، مازنـدران، مرکـزی، 

هرمـزگان، همـدان و یـزد اشـاره کـرد.
شــعب اســتانی کــه بــا هــدف پوشــش اخبــار و تولیــد 
ــده  ــدازی ش ــتانی راه ان ــای اس ــر نیازه ــی ب ــوا مبتن محت
ــت شــعب در  ــا مدیری ــور ب ــی ام اســت، جهــت هماهنگ
تهــران در ارتبــاط هســتند تــا ضمــن توجــه بــه قوانیــن و 
اســناد باالدســتی کــه در پایتخــت متمرکــز شــده اســت، 
ــری در  ــازی خب ــازی و جریان س ــه متناسب س ــبت ب نس

اســتان خــود اقــدام کننــد.
ــتای  ــه در راس ــتانی ک ــعب اس ــبی ش ــتقالل نس اس
ــا نهادهــا و موسســات اســتانی مــد نظــر قــرار  ارتبــاط ب
ــا ارتباطــات درون اســتانی  گرفتــه اســت، باعــث شــده ت
بیــن ســازمان های قرآنــی و تقویــت و ارتقــای ایــن 
روابــط بــه عنــوان یکــی از وظایــف اصلــی ایــن رســانه در 

ــرد. ــرار بگی دســتور کار ق

گروه سیاست و اقتصاد
پوشــش اخبــار سیاســی و اقتصــادی مرتبــط بــا حوزه 
دیــن و فرهنــگ قــرآن، رســالت اصلــی ایــن گــروه اســت.

ــته  ــاط پیوس ــن ارتب ــاد ضم ــت و اقتص ــروه سیاس گ
ــای  ــا مصاحبه ه ــا کارشناســان برجســته اقتصــادی و ب ب
تفصیلــی، میزگردهــا و گزارش هــای خــود در ســال های 
اخیــر توانســته اســت بانکــی جامــع از اطالعــات مربــوط 

ــردآورد. ــاد را گ ــالمی در اقتص ــاخصه های اس ــه ش ب
و  قرآنی  حکمرانی  شاخصه های  بررسی  همچنین 
اخالق در سیاست، موضوعات دیگریست که این گروه با 
بهره گیری از نظرات کارشناسان اقشار و سالیق گوناگون 

سیاسی به بحث درباره آن می پردازد.

شانزده سال خدمت رسانه ای در 
پناه قرآن

ترویج مبنایی سبک زندگی قرآنی و حرکت به سوی متدن نوین اسالمی، رسالت بزرگی است که 
اهالی ایکنا در شانزده سالگی با جدیت بیش از پیش برای تحققش می کوشند
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ـــان  ـــگاهی خراس ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم ■ رواب
ـــی  ـــات علم ـــو هی ـــان عض ـــد صابری ـــر حام ـــوی: دکت رض
ــن  ــی ایـ ــواد غذایـ ــاوری مـ ــوم و فنـ ــکده علـ پژوهشـ
ـــژه ای  ـــه وی ـــر توج ـــال های اخی ـــت: در س ـــازمان گف س
ـــه  ـــوه )دان ـــاوی ذرات می ـــیدنی های ح ـــد نوش ـــه تولی ب
گیاهـــان( ازقبیـــل نوشـــیدنی پالـــپ دار آلوئـــه ورا، 
نوشـــیدنی تخـــم شـــربتی و شـــربت خاکشـــیر شـــده 
اســـت و ایـــن نوشـــیدنی ها بـــه علـــت حضـــور 
ذرات و ایجـــاد جذابیـــت بـــرای مصرف کننـــده، از 
ــازی  ــده اند؛ معلق سـ ــوردار شـ ــژه ای برخـ ــت ویـ اهمیـ
ـــر  ـــیدنی ب ـــا در نوش ـــپ میوه ه ـــا پال ـــت ذرات ی یکنواخ
جذابیـــت بصـــری و پذیـــرش حســـی آن می افزایـــد.

نوشـــیدنی های  در  ذرات  کـــرد:  تصریـــح  وی 
ـــم  ـــیدنی تخ ـــیر، نوش ـــربت خاکش ـــل ش ـــف از قبی مختل
شـــربتی، نوشـــیدنی پالـــپ دار آلوئـــه ورا و نوشـــیدنی 

ناتـــا دی کوکـــو شـــده اســـت.
ـــده  ـــس پایدارکنن ـــون دو کمپلک ـــه وی، تاکن ـــه گفت ب
ـــدام  ـــه هرک ـــت ک ـــده اس ـــد ش ـــیدنی تولی ذرات در نوش
ــی  ــه متفاوتـ ــواد اولیـ ــا دارای مـ ــن کمپلکس هـ از ایـ
ــیدنی،  ــوع نوشـ ــه نـ ــته بـ ــن بسـ ــتند و بنابرایـ هسـ

امـــکان انتخـــاب را فراهـــم مـــی آورد. کمپلکس هـــای 
ــن،  ــتند و بنابرایـ ــم هسـ ــو و طعـ ــد بـ ــدی، فاقـ تولیـ
ـــت. ـــد داش ـــیدنی نخواهن ـــم نوش ـــو و طع ـــر ب ـــری ب تاثی

طرفـــی،  از  داد:  ادامـــه  صابریـــان  دکتـــر 
افزایـــش  موجـــب  تولیـــدی  کمپلکس هـــای 
ویســـکوزیته نمی شـــوند و ویســـکوزیته نوشـــیدنی 
ــدوده  ــا در محـ ــن کمپلکس هـ ــا ایـ ــده بـ ــه شـ تهیـ
ـــبی  ـــیار مناس ـــیالیت بس ـــن از س ـــوده و بنابرای ـــن ب پایی

برخـــوردار هســـتند.
فرموالســـیون  بـــر  عـــالوه  صابریـــان  دکتـــر 
ــز اهمیـــت  ــز حایـ ــد را نیـ ــد تولیـ کمپلکـــس، فرآینـ
باالیـــی دانســـت کـــه بـــدون تســـلط بـــر آن، امـــکان 

معلـــق ســـازی ذرات فراهـــم نمی شـــود.
و  علـــوم  پژوهشـــکده  علمـــی  هیـــات  عضـــو 
ــگاهی  ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــواد غذایـ ــاوری مـ فنـ
خراســـان رضـــوی آمادگـــی ایـــن پژوهشـــکده را 
جهـــت همـــکاری بـــا صنایـــع نوشـــیدنی در زمینـــه 
فرموالســـیون کمپلکـــس پایدارکننـــده و فرآینـــد 

کـــرد. اعـــالم  ذره دار  نوشـــیدنی های  تولیـــد 

تولید کمپلکس پایدارکننده ی 
ذرات در نوشیدنی

کمپلکس پایدارکننده )معلق کننده( ذرات نوشیدنی در پژوهشکده علوم و فناوری مواد 
غذایی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در حال تولید است

گروه اجتامعی
هــر آنچــه بــه جامعــه و نهادهــای اجتماعــی مربــوط 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــا م ــی ایکن ــروه اجتماع ــت، در گ اس

می گیــرد.
ــش  ــت افزای ــاری در جه ــکاس اخب ــرای انع ــالش ب ت
امیــد و نشــاط در جامعــه ایرانی، اســتخراج شــاخصه های 
ــان  ــم بنی ــج آن، تحکی ــی و تروی ــی قرآن ــبک زندگ س
ــالمت  ــای س ــانه ای، ارتق ــواد رس ــای س ــواده، ارتق خان
جســمی و معنــوی، ترویــج فعالیت هــای جهــادی و 
ــه از رســالت های اصلــی ایــن گــروه خبــری  امــور خیری

اســت.
نهادهـــای اجتماعـــی همچـــون وزارت آمـــوزش 
ــی  ــراث فرهنگـ ــور، وزارت میـ ــرورش، وزارت کشـ و پـ
ــازمان  ــارت، سـ ــج و زیـ ــازمان حـ ــگری، سـ و گردشـ
ـــازمان  ـــاف، س ـــازمان اوق ـــط زیســـت، س حفاظـــت از محی
ـــه  ـــه بوت ـــروه ب ـــن گ ـــداد و ... در ای ـــه ام بهزیســـتی، کمیت
ــی  ــه اجتماعـ ــورد مطالبـ ــوند و مـ ــرده می شـ ــد بـ نقـ

قـــرار می گیرنـــد.
ــات  ــا حی ــط ب ــی و مرتب ــوژه های اجتماع ــی س بعض
مســجدمحوری،  کافه نشــینی،  همچــون  دینــی 
ــای  ــی در فض ــغ مذهب ــزاداری و تبلی ــی ع جامعه شناس
ــرای نخســتین بار توســط ایکنــا و ایــن گــروه  مجــازی ب

ــت. ــده اس ــری ش ــته پیگی ــال گذش ــی س ــری ط خب

گروه فرهنگی
ــات،  ــر، ادبی ــوزه هن ــه ح ــوط ب ــار مرب ــش اخب پوش
ــری  ــروه خب ــن گ ــی ای ــالت اصل ــه رس ــاد و حماس جه

ــت. اس
تبییــن شــاخصه های قرآنــی و معنــوی در آثــار 
بــا  گفت وگــو  در  تئاتــر  و  موســیقایی  ســینمایی، 
ــن  ــورمان از مهم تری ــری کش ــناس هن ــای سرش چهره ه
اقدامــات گــروه فرهنگــی اســت. همچنیــن تبییــن 
شــاخصه های شــعر و ادب پارســی، ترویــج گفتمــان 
ایثــار و شــهادت و معرفــی جدیدتریــن کتاب هــای 
حــوزه فرهنگــی و ادبــی از دیگــر فعالیت هــای ایــن 

ــت. ــوده اس ــروه ب گ

گروه معارف
رصــد و تحلیــل جدیدتریــن تحــوالت در دنیــای 
جریان هــای  بررســی  و  اســالمی  تفکــر  و  اندیشــه 
تفســیری قــرآن کریــم در گــروه معــارف و اندیشــه ایکنــا 

می پذیــرد. انجــام 
ــای  ــه نهاده ــه مثاب ــگاه ب ــه و دانش ــای علمی حوزه ه
اصلــی تعلیــم و تربیــت دینــی در ایــن گــروه خبــری بــه 
ــوی  ــه س ــت ب ــتای حرک ــد و در راس ــد می رون ــه نق بوت

ــد. ــرار می گیرن ــه ق ــورد مداق ــن اســالمی م تمــدن نوی
تولیــد پرونده هــای ویــژه بــا موضوعــات فلســفه 
ــای  ــن محوره ــای کاذب از مهم تری ــالمی و عرفان ه اس
محتوایــی گــروه معــارف در ســال گذشــته بــوده اســت.

 گروه بین امللل
انعـکاس جدیدتریـن تحـوالت دنیـای اسـالم، بیداری 
اسـالمی، مسـئله آزادی فلسـطین و اخبار دینـی و قرآنی 

کشـورهای جهـان در گـروه بین الملـل دنبـال می شـود.
مـاه رمضـان در کشـورهای جهان، وضعیت مسـلمانان 
مهم تریـن  از  قـرن  معاملـه  و  مختلـف  کشـورهای  در 
پرونده هـای ویـژه بـوده که توسـط این گـروه خبری طی 

سـال اخیـر تولید شـده اسـت.
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■ روابــط عمومــی مرکــز رشــد فنــاوری اطالعــات و 
نــاوگان کامیونتــی توزیــع  ارتباطــات جهاددانشــگاهی: 
ســوخت هوشــمند یونــش بــه همــت متخصصــان شــرکت 
زنجیــره تامیــن هوشــمند انــرژی، مســتقر در مرکــز رشــد 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات جهاددانشــگاهی )رویــش(، 

ــد. ــرا ش ــب و اج ــی، نص ــازی، طراح بومی س
ــش از توســعه  ــر عامــل یون محســن موالئی نســب مدی
ــع ســوخت  ــت هوشــمند توزی ــدازی ســامانه مدیری و راه ان
مدیریــت  ســامانه  گفــت:  و  داد  خبــر   )FDSMS(
هوشــمند توزیــع ســوخت بــرای اولیــن بــار در کشــور بــا 
بهــره گیــری از تــوان داخلی ســاخته شــده اســت و تاثیرات 
بــه ســزایی بــر بهبــود عملکــرد نــاوگان، کاهــش آالیندگی 
ناشــی از حرکــت نــاوگان و کاهــش هزینه هــای اســتهالک 

ــاوگان توزیــع ســوخت یونــش دارد. ن
وی افــزود: موضــوع مهــم طــرح ایــن اســت کــه 
الگوریتم هــای ســامانه بتوانــد پیــش بینــی مناســبی 
ــا در  ــه رونده ــف از جمل ــای مختل ــاس ورودی ه ــر اس ب
شــبکه های اجتماعــی، وضعیــت ترافیــک، وضعیــت آب و 
هــوا و روندهــای تقاضــای دوره ای داشــته باشــد، بــا بهــره 
ــع  ــه توزی ــوان برنام ــون می ت ــامانه، اکن ــن س ــری از ای گی

ــرات  ــر اســاس تغیی ــه صــورت لحظــه ای و ب ســوخت را ب
ــرد. ــم ک ــاز تنظی محیطــی ب

ــا  ــروژه ب ــن پ ــرد: ای ــد ک ــش تاکی ــل یون ــر عام مدی
ــی و  ــتگی علم ــدون وابس ــه، ب ــل مالحظ ــی قاب صرفه جوی
اجرایــی بــه منابــع خارجــی بــا تــوان متخصصــان ایرانــی، 
ــش  ــس از آزمای ــد و پ ــرا ش ــازی و اج ــی، پیاده س طراح

موفقیت آمیــز بــه بهره بــرداری رســید.
یونــش،  نــوآوری  معــاون  اســماعیلی  گفتــه  بــه 
موفــق  پروژه هــای  اجــرای  از  پــس  شــرکت  ایــن 
ــبکه  ــوخت در ش ــمند س ــامانه های هوش ــازی س بهینه س
ــه  ــش و تجرب ــه دان ــان، ب موتورســیکلت های ســوخت رس
ــاوگان  ــه کل ن ــتم ب ــن سیس ــعه ای ــرای توس ــه ای ب حرف
ســوخت رســانی و در صــورت نیــاز بــه کل نــاوگان کشــور 

یافته انــد. دســت 
گفتنــی اســت، مرکــز رشــد رویــش بــه عنــوان یکــی 
ــازمان جهاددانشــگاهی خواجــه  ــه س ــز زیرمجموع از مراک
ــه  ــن ب ــای مطمئ ــات و ابزاره ــده خدم ــه دهن ــر، ارای نصی
ــه  ــوان درزمین ــا و ج ــاور نوپ ــای فن ــان، واحده کارآفرین
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اســت کــه از ســال ۱382 

ــاز نمــوده اســت. ــت خــود را آغ فعالی

راه اندازی ناوگان کامیونتی توزیع 
سوخت هوشمند »یونش«

به همت متخصصان یک رشکت مستقر در مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات 
جهاددانشگاهی )رویش(، ناوگان کامیونتی توزیع سوخت هوشمند یونش، بومی سازی، طراحی، 

نصب و اجرا شد

پژوهش  ایسنا:  از  نقل  به  روابط عمومی جهاددانشگاهی   ■
»جوان سازی و بهبود ضایعات پوستی« به منظور بررسی 
سلول ها  این  از  استفاده  بودن  اثربخش  و  بی خطر  از 
دکتر  از  متشکل  پژوهشگران  تیم  توسط  درازمدت،  در 
و  عروجی  زهرا  دکتر  باجوری،  امیر  دکتر  اقدمی،  ناصر 
علوم  دانشگاه  و  رویان  پژوهشگاه  در  که  همکارانشان 
پزشکی قزوین، با استفاده از یک مطالعه بالینی مرحله 

دوم )فاز دو( انجام شده است.
نفر   37 چروک،  و  چین  با  فرد   57 مطالعه  این  در 
 36 با  نفر   20 آکنه،  اثر  یا  درمان  برای  محل   ۱32 با 
محل برای درمان با نمره مشخصی از آسیب پوستی، در 
سه مرحله سلول های فیبروبالستی برداشت شده از بدن 
خود بیمار را به صورت تزریق در محل ضایعه با فواصل 4 

تا 6 هفته ای دریافت کردند.
پژوهشگران که اثربخشی و عوارض جانبی این تزریق 
را پس از 2، 6، ۱2 و 24 ماه، مورد بررسی قرار دادند، 
یافتند: استفاده از این روش چروک و اثر آکنه را دست 
آخرین  از  پس  ماه  می بخشد. شش  بهبود  نمره  دو  کم 
تزریق ۹0.۱ درصد از محل های چروک ها و 86.۱ درصد 

از اثرات آکنه دست کم یک درجه بهبود را نشان دادند.
چروک ها  از  درصد   56.۱ کم  دست  در  همچنین   
دیده  بهبودی  درجه  دو  آکنه  اثرات  از  درصد   63.۹ و 
 72.2 و  چروک ها  از  درصد   70.5 به  بیماران  شد. 
یا عالی دادند.  اثرات آکنه نمره درمانی خوب  از  درصد 
بهبودی های ایجاد شده تا پایان 24 ماه ثابت بود و در 

طول مدت مطالعه هیچ عارضه جانبی مشاهده نشد.
از  استفاده  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
بهبود  و  جوان سازی  در  فرد  خود  فیبروبالست های 
جانبی  اثر  مدت  دراز  در  و  است  موثر  پوستی  ضایعات 

خاصی ندارد.
نتایج این پژوهش در مجله بین المللی یاخته به چاپ 

رسیده است.

جوان سازی و بهبود 
ضایعات پوستی بدون 
عوارض با استفاده از 

فیربوبالست
پژوهش های اخیر نشان داده است استفاده 

از فیربوبالست های خود فرد در جوان سازی و 
بهبود ضایعات پوستی موثر است و در دراز 

مدت اثر جانبی خاصی ندارد
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■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا: ساره حسینی اظهار کرد: محصوالت تراریخته 
با  که  ژنتیکی محصوالتی هستند  یا دست کاری شده    )Transgenic Products(

استفاده از روش های ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دچار تغییر شده اند.
وی ادامه داد: از این روش ها عمدتا در پزشکی، داروسازی و کشاورزی استفاده می شود 

و داروهای نوترکیب مانند فاکتور 8 انعقادخون نیز با استفاده از این روش ها ساخته شده اند.
عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی بیان 
کرد: تولید محصوالت تراریخته در حوزه کشاورزی و صنعت غذا عمدتا به منظور تامین نیاز 

غذایی افراد با توجه به روند رو به رشد جمعیت انجام می پذیرد.
حسینی اظهار کرد: گیاهان با هدف مقاومت به برخی آفات، مقاومت به تنش شوری، تولید 
نژاد بهتر، افزایش میزان برداشت در واحد سطح و بهبود کیفیت خوراکی دچار دستکاری 
ژنتیکی می شوند، به عنوان مثال یــک ژن خــارجی بــه وجــود آورنــده مقاومت مانند ژن 
نوعی باکتری مقاوم به حشره ای خاص به گیاهی مانند ذرت تزریق می شود که باعث ایجاد 

یک گیاه زراعی تراریختـه یـا تغییر یافته ژنتیکی مقاوم به آفات می شود.
وی افزود: بخش عمده محصوالت دستکاری شده ژنتیکی را در دنیا سویا، ذرت، پنبه و دانه 
کلزا تشکیل می دهند و اغلب روغن ها، سویا و ذرت موجود در بازار ایران نیز تراریخته هستند.

عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با 
بیان این که استفاده از محصوالت تراریخته هم در ایران و هم در جهان موافقان و مخالفانی 
دارد، بیان کرد: موافقان کاشت و مصرف این محصوالت معتقد هستند با کاهش منابع آبی و 
خشکسالی های پی در پی، افزایش جمعیت و بحران کمبود منابع غذایی می توان با تغییر در 
ژنوم گیاه آن را نسبت به کم آبی مقاوم ساخت و در نتیجه عملکرد و بازده محصول را افزایش 
داد و همچنین استفاده از سموم شیمیایی در تولید محصول به دلیل مقاومت گیاه به آفات 

را به حداقل رساند.
که محصوالت  باورند  این  بر  تراریخته  مخالفان مصرف محصوالت  داد:  ادامه  حسینی 
تراریخته می توانند دارای عوارض و خطرات پیش بینی نشده ای بر سالمت انسان و محیط 
زیست باشند و با استناد به ممنوعیت مصرف محصوالت تراریخته برای گروه های حساس 
مانند کودکان و زنان باردار در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته، مصرف این 
محصوالت را بدون خطر ندانسته اند و معتقد هستند مصرف محصوالت تراریخته یکی از دالیل 

مقاومت بدن نسبت به آنتی بیوتیک ها هستند.
فرانسه،  آلمان،  مانند  پیشرفته جهان  از کشورهای  بسیاری  به همین علت  افزود:  وی 
هلند، قبرس، یونان، بلغارستان، روسیه، صربستان، ایتالیا، نروژ و سوئیس به دلیل جلوگیری 
نابودی بذرهای اصیل و ذخایر ژنتیکی و با هدف سالمت و حفظ محیط زیست اجازه کاشت 

محصوالت تراریخته را نمی دهند.
عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
تصریح کرد: مصرف عمومی محصوالت تراریخته در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و 
روسیه محدود و کنترل شده بوده و در آمریکا نیز از ذرت تراریخته بیشتر به عنوان سوخت 

زیستی استفاده می شود.
حسینی با بیان این که محصوالت تراریخته نسبت به سایر محصوالت 30 درصد ارزان تر 
هستند، یادآور شد: در بسیاری از کشورها بر روی موادغذایی تراریخته و دست کاری شده 
ژنتیکی برچسبی با عنوان GMO یا تراریخته درج می شود و مصرف کننده با آگاهی کامل 

اقدام به خرید و مصرف محصول می کند.

محصوالت تراریخته؛ مفید یا مرض؟
عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: مخالفان مرصف محصوالت تراریخته بر این 

باورند که محصوالت تراریخته می توانند دارای عوارض پیش بینی نشده ای بر سالمت انسان و محیط زیست باشند

معرفی گونه ی جدیدی از مخمرهای محصوالت لبنی
محققان بانک میکروارگانیسم های مر کز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی موفق به معرفی گونه جدید مخمری از 

محصوالت لبنی شدند
■ روابــط عمومــی مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی 
ایــران: دکتــر ســید مجیــد تولیــت سرپرســت مرکــز ملــی 
ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران، در خصــوص ایــن گونــه 
جدیــد گفــت: در پژوهــش مشــترکی کــه بــا همــت 
ــر  ــی ذخای ــز مل ــک میکروارگانیســم های مرک ــان بان محقق
ژنتیکــی و زیســتی ایــران و گــروه زیســت فنــاوری میکربی 
دانشــگاه علــم و فرهنــگ انجــام شــد یــک نمونــه مخمــری 
ناشــناخته از کشــک ســنتی تولیــد شــده در اســتان البــرز، 

جداســازی شــد.
وی افـزود: بررسـی های سیسـتماتیک و فیلوژنـی انجـام 
شـده منجـر بـه معرفـی گونـه جدیـد مخمـری از گـروه 
 Saccharomycopsis عنـوان  بـا  هـا  آسکومایسـت 
oxydans گردیـد. ایـن مخمـر کند رشـد و هـوازی بوده 
و در دماهـای نسـبتا پاییـن رشـد می کنـد و قابلیـت تولید 

جوانه هـای چندگانـه را دارا می باشـد.
تولیـت خاطرنشـان کـرد: علی رغـم جداسـازی چندین 

سـویه متفـاوت از ایـن مخمـر که واجـد تفاوتهـای ژنتیکی 
انـدک در ژنهـای مارکـر خـود بوده انـد، سـازگاری جهـت 
بیـن سـویه های جداسـازی شـده،  ایجـاد آسکوسـپور در 

نشد. مشـاهده 
گفتنی اسـت: مخمر مذکور با انتشـار مقاله ای در ژورنال 
بیـن المللـی سیسـتماتیک میکروبیولـوژی )IJSEM( به 

جامعـه جهانـی قارچ شناسـی معرفی شـد و هـم اکنون این 
سـویه مخمری در بانک میکروارگانیسـم با شماره دسترسی 
و  پژوهشـگران  بـه  ارایـه  قابـل   3۰374T  IBRC-M

محققان گرامی در سراسـر کشـور اسـت.
در دنیـای امـروز تولیـد محصـوالت لبنـی نقـش بسـیار 
مهمـی در معـادالت جهانـی و توسـعه صنعتـی کشـورها 
ایفـا می نمایـد زیـرا این مـواد غذایی سـهم مهمـی در رژیم 
غذایـی انسـان و سـالمت جامعـه ایفـا می کننـد. ایـن مواد 
غذایـی ارزشـمند حـاوی گروه هـای مختلـف میکروبـی از 
جملـه باکتری هـای اسـید الکتیـک و مخمرها هسـتند که 
بـا تولید ترکیباتـی چون اسـید الکتیک، اتانـول و ترکیبات 

آلـی طعـم نهایـی محصـول را ایجـاد می کننـد.
 Saccharomycopsis oxydans sp. nov.
 a new non-fermentative member in the
 genus Saccharomycopsis isolated from

.a traditional dairy product of Iran
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ــنا:  ــل از ایس ــه نق ــگاهی ب ــی جهاددانش ــط عموم رواب
محمدرضــا هدایتــی مقــدم بــا اشــاره بــه این موضــوع کــه 
»اچ آی وی ویروســی اســت کــه به تدریــج قــدرت دفاعــی 
ــاک را  ــای خطرن ــا و عفونت ه ــل بیماری ه ــدن در مقاب ب
ــاری  ــروز بیم ــه ب ــر ب ــت منج ــد و در نهای ــش می ده کاه
ایــدز می شــود«، اظهــار کــرد: امــروزه کمتــر کســی هســت 
کــه بــا ویــروس اچ آی وی )HIV( آشــنا نباشــد. اچ آی وی در 
همــه کشــورها وجــود دارد و ابتــال بــه ایــن ویــروس پیــر و 
جــوان، فقیــر و غنــی، شــهری و روســتایی یــا نــژاد خــاص 

ــد. ــر خطــر آن قــرار دارن نمی شناســد و همــه در براب
وی افــزود: بــا توجــه بــه ایــن کــه هنــوز ایــن بیمــاری 
درمــان قطعــی نــدارد و جهــت پیشــگیری از آن واکســنی 
تولیــد نشــده اســت، آگاه کــردن عمــوم جامعــه از راه هــای 

انتقــال و پیشــگیری از آن بســیار اهمیــت دارد.
داد:  ادامــه  اجتماعــی  پزشــکی  متخصــص  ایــن 
تماس هــای معمــول خانوادگــی و در محیــط کار یــا 
دســت دادن،  ماننــد  عــادی  تماس هــای  و  مدرســه 
بغل کــردن، بوســیدن، غذاخــوردن از یــک ظرف، مســافرت 

در یــک وســیله نقلیــه، اســتفاده از اســتخر، توالت یــا تلفن 
عمومــی، اســتفاده از رختخــواب دیگران، همچنین عطســه 
و ســرفه یــا حتــی نیــش پشــه یــا گازگرفتگــی حیوانــات 
باعــث انتقــال ویــروس نمی شــود، بلکــه اشــتراک خونــی 
به دنبــال اســتفاده مشــترک از ســرنگ و ســوزن آلــوده یــا 
ــرای  ــده ب ــتی و استریل نش ــایل غیربهداش ــتفاده از وس اس
ــی و آرایشــگری،  ــات زیبای ــو، خدم ــی، تات ــام خال کوب انج
ــال اچ آی وی را  ــر انتق ــابه، خط ــات مش ــت و اقدام حجام

دارد. به دنبــال 
ــازمان  ــون س ــه از خ ــای منتقل ــز عفونت ه ــر مرک مدی
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوی ب ــان رض ــگاهی خراس جهاددانش
ــاس  ــان، تم ــورهای جه ــام کش ــر در تم ــال حاض »در ح
اچ آی وی  انتقــال  اصلــی  راه  محافظت نشــده  جنســی 
اســت«، بیــان کــرد: افزایــش شــیوع انتقــال جنســی ایــن 
ویــروس در ایــران به عنــوان »مــوج ســوم ایــدز« شــناخته 
ــر  ــه بایســتی بیشــتر ب ــوزش جامع ــن آم می شــود، بنابرای
نحــوه پیشــگیری از انتقــال جنســی HIV متمرکــز شــود. 
 HIV ــا زن مبتــال، ویــروس در ترشــحات جنســی مــرد ی

وجــود دارد کــه قــادر اســت بــه مخــاط دســتگاه تناســلی 
ــد. ــدن راه یاب ــه داخــل ب چســبیده و ب

ــش  ــدون پوش ــی ب ــاس جنس ــز از تم ــی پرهی هدایت
ــی  ــال جنس ــگیری از انتق ــی پیش ــد اصل ــظ را کلی محاف
ویــروس اچ آی وی دانســت و ادامــه داد: حتــی یک بــار 
تمــاس جنســی محفاظت نشــده قابلیــت انتقــال ویــروس 
ایــدز را ایجــاد می کنــد و مــردان یــا زنانــی وجــود دارنــد 
کــه تنهــا بــا یــک بــار نزدیکــی بــا فــرد اچ آی وی مثبــت 
مبتــال شــده اند. در ایــن میــان زنــان در برابــر ایــن 
ویــروس آســیب پذیرتر از مــردان هســتند. همچنیــن 
اســتفاده از داروهــای روان گــردان و مصــرف الــکل احتمــال 
روابــط جنســی پرخطــر را افزایــش می دهــد و اگــر 
تمــاس جنســی بــا خشــونت یــا اجبــار باشــد و همچنیــن 
ــروس  ــرایت وی ــال س ــدی احتم ــزش جنســی مقع در آمی
ــی  ــرکای جنس ــردی ش ــر ف ــن اگ ــت. همچنی ــتر اس بیش
ــش  ــروس افزای ــال وی ــر انتق ــد، خط ــته باش ــدد داش متع
می یابــد و ابتــال بــه بیمــاری آمیزشــی ماننــد ســوزاک یــا 
وجــود زخــم یــا عفونــت در انــدام تناســلی، ســبب افزایــش 

ــود. ــدز می ش ــروس ای ــه وی ــال ب ــر ابت خط
ــازمان  ــون س ــه از خ ــای منتقل ــز عفونت ه ــر مرک مدی
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوی ب ــان رض ــگاهی خراس جهاددانش
»برخــی تصــور می کننــد هنگامــی کــه شــریک جنســی 
قــوی و ســالمت بــه نظــر برســد، رابطــه جنســی بی خطــر 
اســت«، تشــریح کــرد: ایــن تصــور اشــتباه و بســیار 
ــراد  ــر ســالم اف ــه ظاه ــم ک ــد بدانی ــاک اســت و بای خطرن
دلیلــی بــر عــدم ابتــال بــه ویــروس ایــدز نیســت. شــخص 
ــم  ــل از اینکــه عالئ ــروس HIV معمــوالً قب ــه وی ــال ب مبت
ــروس  ــن وی ــا ای ــال ها ب ــود، س ــر ش ــخصی در او ظاه مش
زندگــی می کنــد و در ایــن مــدت می توانــد ویــروس را بــه 

شــریک جنســی خــود انتقــال دهــد.
ــگام  ــز زودهن ــا تجوی ــه داد: در حــال حاضــر ب وی ادام
داروهایــی کــه تکثیــر ویــروس را مهــار می کننــد، می تــوان 
ــت  ــروز عفون ــزان ب ــدن، می ــه ب ــروس ب ــم ورود وی علی رغ
ــل  ــه دلی ــی ب ــر کس ــن اگ ــرد، بنابرای ــم ک اچ آی وی را ک
ــرض  ــی در مع ــور اتفاق ــا به ط ــر ی ــار پرخط ــکاب رفت ارت
ــریع تر،  ــه س ــد هرچ ــت، بای ــرار گرف ــروس ق ــت وی دریاف
یعنــی ظــرف مــدت 72 ســاعت، بــرای انجــام مشــاوره و در 
صــورت لــزوم دریافــت داروهــای ضدویروســی، بــه مراکــز 
مشــاوره بیماری هــای رفتــاری یــا مراکــز درمانــی مراجعــه 
نمایــد تــا بتــوان از انتشــار ویروس و بــروز عفونــت اچ آی وی 
در بــدن وی پیشــگیری کــرد. ایــن درمــان معمــوالً یــک 
مــاه طــول می کشــد کــه طــی آن داروهــای ضدویروســی 
ــه اچ آی وی  ــال ب ــراد مبت ــرای اف ــول ب ــور معم ــه ط ــه ب ک
ــز  ــراد نی ــن اف ــه ای ــرای پیشــگیری ب ــز می شــوند، ب تجوی

داده خواهــد شــد.

زنان در برابر »HIV« آسیب پذیرترند
زنان در برابر ویروس HIV آسیب پذیرتر از مردان هستند و هم چنین استفاده از داروهای 

روان گردان و مرصف الکل احتامل روابط جنسی پرخطر را افزایش می دهد
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روابط عمومی پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی: دکتر 
مژگان وهابی دستجردی متخصص زنان و عضو تیم تخصصی 
شکل گیری  علت  درباره  ابن سینا  ناباروری  درمان  مرکز 
بارداری های دو یا چندقلویی گفت: معموال دوقلوها حاصل 
لقاح دو تخمک مجزا با دو اسپرم هستند؛ یعنی در سیکل 
قاعدگی دو تخمک آزاد می شود و با دو اسپرم لقاح می یابد که 
حاصل آن تشکیل دو جنین و تولد دوقلوهای ناهمسان است. 
در مواردی هم که به صورت تصادفی رخ می دهد، یک تخمک 
و یک اسپرم لقاح می یابند، اما در همان اول، سلول لقاح یافته 
به دو سلول تقسیم می شود که این دو سلول به صورت مجزا 
جفت و جنین تشکیل می دهند و در نهایت به تولد دوقلوهای 

همسان می انجامد که به لحاظ ژنتیکی نیز مشابه اند.
وهابی درباره عواملی که احتمال بارداری دو یا چندقلویی 
را افزایش می دهند، توضیح داد: یکی از این عوامل نژاد است؛ 
بیشتر  دوقلویی  شانس  آمریکایی  آفریقایی-  نژاد  در  مثال 
است.  مادر  از سوی  به ویژه  وراثت،  دیگر  مهم  عامل  است. 
زمانی که مادر خودش حاصل یک زایمان دوقلویی است یا 
در خانواده اش سابقه بارداری دوقلویی دارد، شانس بارداری 
دوقلویی برایش به مراتب بیشتر است. عامل دیگر قد و جثه 
مادر است؛ در مادران قدبلند و با جثه درشت، احتمال بارداری 
دو یا چندقلویی بیشتر است. همچنین، تغذیه مناسب و کافی 
نیز احتمال بارداری دوقلویی را افزایش می دهد. افزون بر این 
موارد، تعدد بارداری، به ویژه بیش از چهار بار، احتمال بارداری 

چندقلویی را بیشتر می کند.
این متخصص زنان احتمال بارداری دو یا چندقلویی را در 
روش های کمک باروری بیشتر دانست و افزود: در روش های 
با  که  است  این  بر  تمرکز  ناباروری  درمان  یا  کمک باروری 
افزایش تعداد تخمک شانس بارداری افزایش یابد، به همین 
دلیل در زوج هایی که از روش های درمان ناباروری استفاده 
می کنند، احتمال بارداری دو یا چندقلویی بیشتر است. البته، 
تالش  متخصصان  ناباروری،  درمان  روش های  پیشرفت  با 
می کنند تا تعداد جنین کمتری را منتقل کنند و از بروز 

عوارض بارداری دو یا چندقلویی پیشگیری کنند.
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا با اشاره به 
پرخطر بودن بارداری دوقلویی یا چندقلویی گفت: بارداری دو 
یا چندقلویی عوارض متعددی دارد. از همان ابتدای بارداری، 
به دلیل بزرگ تر بودن سطح جفتی و ترشح بیشتر هورمون 
بارداری، احتمال بروز تهوع و استفراغ بیشتر است و حتی در 
مواردی ناچاریم خانم باردار را بستری کنیم. در طول بارداری 
فشار خون  بروز  احتمال  بارداری تک قلویی،  نسبت  به  نیز، 
بارداری، شدت باالی فشار خون بارداری و سن پایین ابتال به 
آن، بیشتر است. البته علت ابتال به فشار خون بارداری هنوز 
مشخص نیست، ولی نظریاتی وجود دارد که آن را به ترشح 
مواد جفتی مرتبط می کند. در بارداری دو یا چندقلویی میزان 
ترشح این مواد، به دلیل توده جفتی بزرگ تر، بیشتر است و 
این می تواند توجیه کننده علت خطر بیشتر ابتال به فشارخون 
بارداری در بارداری های چندقلویی باشد. عارضه مهم دیگر 
خطر زایمان زودرس به صورت خودبه خود، به عللی مثل پارگی 
کیسه آب، یا با مداخله پزشکی، به عللی مثل وجود خطر برای 
سالمت مادر، است. زایمان زودرس می تواند باعث بروز خطر 

برای جنین ها یا ناتوانی های آتی برای نوزادان شود.
وهابی در ادامه به مخاطرات زایمان در بارداری چندقلویی 

اشاره کرد و افزود: عوارض زایمانی نیز در بارداری چندقلویی 
بیشتر است. میزان خونریزی دو برابر بارداری تک قلویی است، 
مانند کنده شدن جفت  به دالیلی  اورژانسی  زایمان  خطر 
بیشتر است و خطر ابتال به مشکالت انعقادی نیز بیشتر است.

بارداری های چندقلویی  یادآور شد:  زنان  این متخصص 
جنین را هم تهدید می کنند. خطر سقط به ویژه در سه ماهه 
اول بارداری بیشتر است. احتمال از بین رفتن یکی از قل ها 
در طول بارداری، به دالیل نامعلوم، بیشتر است. خطر وزن 
کم و مشکالت رشد هم در بارداری دو یا چندقلویی بیشتر 
است. این اختالالت را ما در بارداری دوقلویی همسان بیشتر 
می بینیم. دو قل ممکن است ارتباطات عروقی داشته باشند 
یا حتی یک قل از قل دیگر تغذیه کند و اختالف وزن فاحش 
ایجاد شود. همچنین، خطر بروز انواع ناهنجاری های جنینی، 
مانند ناهنجاری قلبی، در بارداری چندقلویی، به ویژه بارداری 

دوقلویی همسان، بیشتر است.
دکتر وهابی با اشاره به افزایش تمایل زوج ها به بارداری 
چندقلویی گفت: این روزها بسیاری از زوج ها دوست دارند که 
دوقلو باردار شوند؛ زیرا فکر می کنند خوب است که می توانند 
با یک بارداری صاحب دو فرزند شوند؛ اما این فقط ظاهر ماجرا 
است. اگر زوجین از خطرات و عوارض بارداری دو یا چندقلویی 
برای مادر و جنین آگاه باشند، حتما بارداری تک قلویی کم خطر 

را به بارداری دوقلویی پرخطر ترجیح خواهند داد.
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا هدف 
از مراقبت های بارداری را کاهش عوارض مادری و جنینی 
دانست و گفت: در بارداری دو یا چندقلویی ضرورت و میران 
این مراقبت ها بیشتر از بارداری تک قلویی است و بنابراین، 
به ویزیت ها و سونوگرافی ها بیشتری نیاز است؛ زیرا پزشک 
باید مواظب بروز عوارض بارداری باشد و مثاًل در سه ماهه 
نخست بررسی کند که آیا بارداری دوقلویی تک جفتی است 
یا دوجفتی؛ زیرا بارداری تک جفتی می تواند عوارض جدی 
به دنبال داشته باشد. همچنین، باید به طور مداوم وضعیت 
جنین ها را از نظر وزن گیری و رشد و بروز ناهنجاری ها بررسی 
تعداد  است  ممکن  پزشک،  بنابراین طبق صالحدید  کرد؛ 
ویزیت ها بیشتر و فواصل آنها کمتر از بارداری تک قلویی باشد.

این متخصص زنان درباره تغذیه در بارداری چندقلویی 
گفت: مادرانی که دوقلو یا چندقلو باردار می شوند ممکن است 
فکر کنند که باید بیشتر غذا بخورند یا مواد قندی بیشتری 
مصرف کنند. این تصور اشتباه است. نکته مهم در تغذیه 

دریافت گروه های مختلف مواد غذایی به میزان کافی است. 
البته خانم های دارای وزن نرمال، یعنی دارای شاخص توده 
بدنی بین 20 تا 25، می توانند در بارداری دو یا چندقلویی 
بین ۱6 تا 24 کیلوگرم افزایش وزن داشته باشند، اما اگر 
وزن  افزایش  مراقب  باید  دارد،  اضافه وزن  خودش  خانمی 
خود در دوران بارداری باشد. به طور کلی توصیه می شود که 
تغذیه خانم های باردار روزانه شامل چهل درصد کربوهیدرات، 
چهل درصد چربی و بیست درصد پروتئین باشد که باید در 
وعده های متعدد و از مواد غذایی متنوع و سالم دریافت شوند.

دکتر وهابی درباره راه های جلوگیری از زایمان زودرس در 
بارداری دوقلویی یا چندقلویی گفت: متاسفانه این عارضه جزو 
خطرات جدی این نوع بارداری هاست و علت آن می تواند اتساع 
رحم، انقباضات رحمی و پارگی کیسه آب باشد. در بارداری 
دوقلویی حتی در تجویز دارو نیز محدودیت های بیشتری داریم 
و بنابراین، چاره ای جز مراقبت و کنترل بیشتر خانم باردار 
نداریم؛ اما در بارداری چندقلویی که خانم با نارسایی دهانه 
رحم مواجه است، می توانیم با سونوگرافی منظم و مداوم، طول 
سرویکس را اندازه گیری کنیم و زمانی که از محدود نرمال 
کوتاه تر شد و خطر زایمان زودرس پیش آمد، با انجام سرکالژ 
یا دوختن دهانه رحم، این خطر را کاهش دهیم. البته حتی 
با احتیاط بیشتر و  باید  سرکالژ نیز در بارداری چندقلویی 
فقط در موارد ضروری انجام شود، در غیر این صورت می تواند 

عوارض بیشتری به همراه داشته باشد.
زایمان طبیعی در  بودن  امکان پذیر  دکتر وهابی درباره 
این بارداری ها گفت: معموال در موارد اندک و خاص زایمان 
طبیعی در بارداری دوقلویی امکان پذیر است. اگر سر هر دو 
قل به سمت پایین باشد، متخصص زنان هنگام زایمان حضور 
داشته باشد، یک فرد مجرب همه مراحل زایمان را انجام 
دهد و اتاق عمل هم برای موارد اضطراری و انجام سزارین 
در دسترس و آماده باشد، ممکن است به صورت طبیعی 

زایمان انجام شود.
این متخصص زنان با اشاره به راه های جلوگیری از عوارض 
بیشتر  یا  سه قلویی  بارداری  اگر  گفت:  چندقلویی  بارداری 
داشته باشیم، می توانیم از عمل ریداکشن یا کاهش انتخابی 
جنین استفاده کنیم؛ یعنی پس از غربالگری اولیه که در 
هفته های یازدهم تا سیزدهم بارداری انجام می شود، جنین 
یا جنین های  ناهنجاری  به داشتن  یا جنین های مشکوک 
کوچک تر انتخاب و حذف می شوند تا جنین های دیگر بتوانند 

بهتر رشد کنند و سالم بمانند.
درباره  نادرست  باورهای  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
مراقبت های بارداری گفت: الزم نیست که خانم های باردار، 
چه بارداری ناشی از آی وی اف یا بارداری دوقلویی، در دوران 
بارداری مدام استراحت کنند و بیشتر از حد نیاز غذا بخورند. 
مثاًل در سه ماهه نخست اصاًل الزم نیست مادر وزن اضافه 
باشد و در طول  از قبل اضافه وزن داشته  اگر  به ویژه  کند، 
بارداری هم باید رژیم غذایی کافی، متعادل و متنوع داشته 
باشد؛ بنابراین، نباید پرخوری کنند یا اطرافیان آن ها را به 
مصرف بیش از حد مواد غذایی وادار کنند. همچنین، اگرچه 
در بارداری دو یا چندقلویی توصیه می شود که خانم کم تر 
فعالیت کند، اما این به معنی استراحت مطلق نیست، زیرا 
نداشتن تحرک می تواند باعث ایجاد عوارضی مثل مشکالت 

انعقادی شود.

بارداری دوقلویی؛ جذاب، اما پرخطر
بارداری دوقلویی یا چندقلویی اگرچه در ظاهر جذاب به نظر می رسد، اما ممکن است عوارض جدی برای مادر و جنین ها به دنبال داشته باشد
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دکترعلی  ایسنا:  از  نقل  به  روابط عمومی جهاددانشگاهی   ■
»رحم های  بحث  درباره  توضیحاتی  ارایه  به  صادقی تبار 
اجاره ای« یا روش »رحم جایگزین«، به عنوان روشی برای 

درمان ناباروری پرداخت.
وی در ایــن خصــوص خاطرنشــان کــرد: طبیعتــا رحــم 
ــد  ــادری نمی توان ــه م ــت ک ــن معناس ــه ای ــن ب جایگزی
ــاورد؛  ــا بی ــه دنی ــرده و ب ــل ک ــدی را حم ــودش فرزن خ
ــم  ــود از رح ــه می ش ــرد توصی ــه ف ــرایطی ب ــن ش در چنی
دیگــری بــرای بــاروری اســتفاده کنــد کــه بــه ایــن روش، 
»رحــم جایگزیــن« می گوینــد و اتفاقــا ایــن روش، روشــی 
بــرای موفقیــت در درمــان نابــاروری بعضــی بیمــاران اســت 

و اعتقــاد نداریــم کــه حتمــا بایــد کــم شــود.
ــینا  ــن س ــاروری اب ــان ناب ــات درم ــز خدم ــر مرک مدی
ــه  ــاران از جمل ــه بعضــی بیم ــوق ب ــرد: روش ف ــح ک تصری
ــه  ــدارد، توصی ــم ن ــادرزادی رح ــور م ــه ط ــه ب ــی ک زن
می شــود؛ همچــون »عینــک« کــه بــه همــه افــراد توصیــه 
ــا  ــف باشــد حتم ــر چشــم کســی ضعی ــا اگ ــود ام نمی ش

ــد. ــک بزن ــه عین الزم اســت ک
دکترصادقی تبــار بــا اشــاره بــه ایــن کــه خدمــت 
درمــان نابــاروری بــه روش »رحــم جایگزیــن« را در مرکــز 
خدمــات درمــان نابــاروری ابن ســینا بــرای بیمــاران انجــام 
می دهیــم، تاکیــد کــرد: توصیــه می کنیــم فــردی کــه قــرار 
اســت بــه عنــوان مــادر جایگزیــن بــرای تولــد فرزند باشــد، 
مــورد وثــوق و اعتمــاد و شــناخت خانــواده فرزنــد باشــد؛ به 
ــه ای در مرکــز، از  ــه صــورت رســمی و حرف ــا ب ــی م عبارت
معرفــی افــرادی کــه بــه مــا مراجعــه و بــرای ارایــه رحــم 

ــرده و  ــاب ک ــد، اجتن ــی می کنن ــالم آمادگ ــن اع جایگزی
توصیــه می کنیــم خانــواده فــرد مــورد اعتمــاد خــود را بــه 
مرکــز بیــاورد تــا مــا بــه آن هــا در مــورد مالحظــات ایــن 

ــم. ــه کنی ــان مشــاوره های الزم را ارای موضــوع و خدماتم

درمان زوجین نابارور ایرانی، عزم دولتی و 
همت ملی می طلبد

وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود و در 
پاســخ بــه اینکــه ســاالنه چنــد زوج غیرایرانــی بــه مرکــز 
ابن ســینا بــرای درمــان نابــاروری مراجعــه می کننــد، 
ــا  ــدارم ام ــی ن ــن موضــوع اطالع ــق ای ــار دقی ــت: از آم گف
وزارت ارشــاد و ســازمان گردشــگری و میــراث فرهنگــی در 
تــالش هســتند موضــوع »توریســم ســالمت« را نظام منــد 
کننــد، در حالــی کــه هنــوز بســیاری از ظرفیت های کشــور 
ــه ایــن دلیــل  مــا در ایــن حــوزه خالــی اســت؛ آن هــم ب
ــن  ــاع زوجی ــرای ارج ــازمان دهی ب ــانی و س ــه اطالع رس ک
ــی و  ــزم دولت ــک ع ــد ی ــان، نیازمن ــرای درم ــی ب غیرایران

همــت ملــی اســت.
مدیــر مرکــز خدمــات درمان ناباروری ابن ســینا تشــریح 
کــرد: یــک شــرکت، یــک فــرد یــا چنــد مرکــز نمی تواننــد 
کارهــای مــورد نیــاز در ایــن حــوزه را انجــام دهنــد، بلکــه 
الزم اســت ســفارت خانه ها و کنســول گری های ایــران 
در ســایر کشــورها خدمــات درمــان نابــاروری بــه زوجیــن 
ــی  ــزار و لوازم ــت اب ــد و دول ــزی کنن ــی را پایه ری غیرایران
بــرای حمــل و نقــل ایــن بیمــاران و ارائــه خدمــات درمــان 

نابــاروری در کشــور مــا بــه آن هــا، طراحــی کنــد.

توصیه ای مهم برای 
استفاده کنندگان از »رحم اجاره ای«

توصیه می شود فردی که قرار است به عنوان مادر جایگزین برای تولد فرزند باشد، مورد وثوق و 

اعتامد و شناخت خانواده فرزند باشد

■ روابـــط عمومـــی مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان 
ــبت  ــه مناسـ ــگاهی: بـ ــه جهاددانشـ ــته بـ ــران وابسـ ایـ
ــران کل  ــان، مدیـ ــت معاونـ ــش نشسـ ــه پژوهـ هفتـ
ــواد  ــا مـ ــارزه بـ ــی مبـ ــورای هماهنگـ ــران شـ و دبیـ
ــور  ــا حضـ ــور بـ ــر کشـ ــتان های سراسـ ــدر اسـ مخـ
ــات،  ــر اطالعـ ــوی وزیـ ــود علـ ــالم محمـ حجت االسـ
ـــدر  ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــر کل مب ـــی دبی ـــکندر مومن اس
و ســـورنا ســـتاری معـــاون علمـــی فنـــاوری ریاســـت 

جمهـــوری برگـــزار شـــد.
ــا  ــپا بـ در ایـــن نشســـت از پیمایـــش ملـــی ایسـ
ــواد مخـــدر و روان  ــوان »نگـــرش مـــردم بـــه مـ عنـ
گـــردان و نحـــوه مصـــرف آن هـــا« )مـــوج دوم( بـــه 
ـــای  ـــوزه پژوهش ه ـــال در ح ـــر س ـــش برت ـــوان پژوه عن
مرتبـــط بـــا مـــواد مخـــدر تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد.

ـــر در  ـــه ۱0300 نف ـــداد نمون ـــا تع ـــش ب ـــن پیمای ای
ـــات  ـــر تحقیق ـــت دفت ـــه درخواس ـــور ب ـــتان کش 3۱ اس
و آمـــوزش ســـتاد مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر توســـط 

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــپا انج ایس
گفتنـــی اســـت، مـــوج اول ایـــن پیمایـــش نیـــز 
ســـال ۱3۹3 توســـط ایســـپا انجـــام شـــده اســـت.

پژوهش برتر سال در 
حوزه ی تحقیقاتی 

مواد مخدر
پیامیش ایسپا با عنوان »نگرش مردم به 

مواد مخدر و روان گردان و نحوه مرصف 
آن ها« به عنوان پژوهش برتر سال در حوزه 

پژوهش های مرتبط با مواد مخدر انتخاب شد
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■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی: مهدی 
ابراهیمـی عضـو هیات علمـی مجتمع تحقیقـات گیاهان 
دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی گفـت: چـای 
از برگ هـای تخمیـر شـده گیـاه  نوشـیدنی اسـت کـه 

چـای تهیـه می شـود.
وی افـزود: بـرگ چـای بـا توجه بـه میـزان تخمیری 
کـه روی آن صـورت می گیـرد، بـه رنگ هـای مختلفـی 
ماننـد چـای سـبز )بـدون تخمیـر(، قرمـز )بـه مقـدار 
بسـیار کمـی تخمیـر شـده(، اوالنـگ )در حد متوسـطی 
تخمیـر شـده( و چای سـیاه )کامـاًل تخمیر شـده( عرضه 

می شـود.
عضـو هیات علمـی مجتمع تحقیقات گیاهـان دارویی 
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی اظهـار کـرد: تمامـی 
انـواع چـای حـاوی کافئیـن هسـتند کـه به طور سـنتی 
به منظـور اسـتفاده از تاثیـرات مالیمـی کـه بـر تحریـک 
قـرار  اسـتفاده  سیسـتم عصبـی مرکـزی دارنـد، مـورد 

می گیرنـد.
ابراهیمـی بـا بیان ایـن که می تـوان از چـای به عنوان 
چاشـنی در دسـتورهای غذایـی اسـتفاده کـرد، عنـوان 
کـرد: مطالعـات علمی نشـان داده انـد کـه فالونوئیدهای 
چـای و مشـتقات بـه دسـت آمـده از آن هـا در مقابلـه با 

بیماری هـای مزمـن اثـر گذار هسـتند.

گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  علمـی  هیـات  عضـو 
دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی گفـت: مصرف 
چـای سـبز بـر قلـب و عـروق تاثیـرات مفیـدی دارد و 
به عـالوه ممکـن اسـت خـواص آنتـی اکسـیدانی، ضـد 
فشـار خـون بـاال، ضـد التهـاب، ضـد تکثیر سـلولی، ضد 
ایجـاد لخته هـای خونـی و کاهنـده چربـی نیـز داشـته 

. شد با
ابراهیمـی افـزود: برخی از مطالعـات انجام گرفته روی 
انسـان نشـان می دهد کـه کاتچین های موجـود در چای 
بـا کاهش خطر سـکته مغـزی در ارتباط انـد و خطر بروز 

برخـی بیماری هـای قلبـی را نیز کاهـش می دهند.
وی تصریـح کـرد: چای حـاوی مقدار نسـبتا باالیی تانن 
اسـت کـه دارای خصوصیات محافظت کنندگی شـیمیایی 

بـوده و می توانـد به اسـیدهای صفراوی متصل شـود.
گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  علمـی  هیـات  عضـو 
دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـا بیـان این 
هـم جلوگیـری می کننـد  آهـن  از جـذب  تانن هـا  کـه 
در  آهـن  بـر وضعیـت  داری  معنـی  تاثیـر  و می تواننـد 
بزرگسـاالن داشـته باشـند، گفت: به همین دلیـل باید از 
مصـرف چـای به همراه غـذا و حداقل یک سـاعت بعد از 
صـرف غـذا خـودداری کـرد تـا از اختالل در جـذب آهن 

شـود. جلوگیری 

چای بخورید تا سکته نکنید
برخی از مطالعات انجام گرفته روی انسان نشان می دهد که کاتچین های موجود در چای با 
کاهش خطر سکته مغزی در ارتباط بوده و خطر بروز برخی بیامری های قلبی را نیز کاهش 
می دهد

ایران  زیستی  و  ژنتیکی  ذخایر  ملی  مرکز  عمومی  روابط   ■
وابسته به جهاددانشگاهی: دکتر سید مجید تولیت سرپرست 
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران گفت: شناسایی 
و تفکیک منشا مواد غذایی بر اساس مواد اولیه تشکیل 
دهنده آن ها از مسایل بسیار مهم و کلیدی صنایع غذایی 
غذایی  و سالمت  امنیت  راستای  در  که  به شمار می آید 
جامعه است؛ بنابراین تشخیص و نظارت بر عدم تعـویض 
و جـایگزینی در ترکیبات محصـوالت غذایی و بالطبع آن، 
جلوگیری از تقلب غذایی می تواند برای آگاهی رسانی و 
انتخاب مطمئن و متناسب با رژیم غذایی مصرف کننده 
به کار رود و در برابر معضل تقلبات غذایی تضمینی برای 

سالمت و تامین نظر مصرف کنندگان به وجود آورد.
وی افزود: در زمینه فرآورده های لبنی، به دلیل تفاوت 
در  همچنین  دامی،  مختلف  گونه های  شیر  در  قیمت 
دسترس نبودن شیر همه حیوانات در تمام فصول، افراد 
اعم  لبنی  محصوالت  عرضه  یا  تولید  فرایند  در  سودجو 
از شیر، پنیر، ماست و دوغ تقلباتی نظیر مخلوط کردن 
انجام  یا شتر  و  بز  گوسفند،  با شیر  گاو  از شیر  مقداری 
تولیـد کننـدگان  البته  فروش می رسانند.  به  و  می دهند 
فرآورده های لبنی ملزم به اعالم نوع شیر مصرفی در تولید 
مواد لبنی هستند. با این حال تاکنون ظرفیت تشخیص و 
آزمایش اجباری موارد ذکر شده در کشور عملیاتی نشده 

است و همواره با چالش هایی رو به رو بوده است.
منشا  شناسایی  روش  اخیرا  کرد:  خاطرنشان  تولیت 
توسط  لبنی  محصوالت  در  شده  استفاده  مواد  اولیه 
محققان این مرکز در بانک سلول های انسانی و جانوری با 
موفقیت راه اندازی شده است. در این روش با استفاده از 
تشخیص مولکولی که از حساسیت شناسایی بسیار باالیی 
تولید  در  شده  استفاده  شیر  اولیه  منشا  است،  برخوردار 
فرآورده های لبنی از جمله: شیر، پنیر، ماست و دوغ، بین 
گونه های مختلف جانداران مانند گوسفند، گاو، بز و شتر 

قابل تفکیک است.
بررسی  خدمات  گذشته،  سال های  در  است،  گفتنی 
این  توسط  نیز  گوشتی  فرآورده های  به  مربوط  تقلبات 

مرکز اعالم شده بود.

شناسایی منشأ اولیه ی 
مواد استفاده شده در 

محصوالت لبنی
منشأ اولیه مواد استفاده شده در محصوالت 

لبنی جهت بررسی تقلب غذایی توسط بانک 
سلول های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر 

ژنتیکی و زیستی شناسایی می شود
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل از 
ــش  ــی و کاهـ ــادرات غیرنفتـ ــعه ی صـ ــیناپرس: توسـ سـ
وابســـتگی اقتصـــاد بـــه نفـــت در ایـــران ضرورتـــی 
اجتناب ناپذیـــر اســـت؛ در ایـــن میـــان تجـــارت بخـــش 
کشـــاورزی ســـهم مهمـــی در صـــادرات درآمدهـــای 
غیـــر نفتـــی دارد و می توانـــد بـــا اســـتراتژی مشـــخص 
و هدفمنـــد، مســـیر توســـعه کشـــاورزی پایـــدار را 
ــازد. از ســـوی دیگـــر بیوتکنولـــوژی نقـــش  همـــوار سـ
ـــاورزی دارد؛  ـــه کش ـــوالت فناوران ـــد محص ـــی در تولی مهم
ـــوم  ـــق عل ـــود تلفی ـــتی( مول ـــاوری زیس ـــوژی )فن بیوتکنول
ــی  ــکی و فنـ ــاورزی، پزشـ ــته های کشـ ــتی و دانسـ زیسـ
ـــای  ـــه روش ه ـــه منزل ـــه ب ـــاوری ک ـــت. فن ـــی اس مهندس
ـــاد  ـــد در ایج ـــنتی می توان ـــای س ـــل روش ه ـــن و مکم نوی
زندگـــی بهتـــر، محیـــط زیســـت مناســـب تر و تامیـــن 
امنیـــت غذایـــی بشـــر امیـــد بخـــش و تحـــول برانگیـــز 

باشـــد.
حمیدرضـــا پوریان فـــر مدیـــر گـــروه پژوهشـــی 
ـــوص  ـــن خص ـــی در ای ـــای صنعت ـــاوری قارچ ه ـــت فن زیس
ـــع  ـــود مناب ـــی و وج ـــوع اقلیم ـــر تن ـــال حاض ـــت: در ح گف
ـــن  ـــی از مهمتری ـــه یک ـــا را ب ـــور م ـــار، کش ـــی سرش طبیع
ـــل کـــرده  ـــد محصـــوالت کشـــاورزی تبدی کشـــورها در تولی
ـــی  ـــر نفت ـــادرات غی ـــی از ص ـــش مهم ـــه بخ ـــوری ک ـــه ط ب
ـــت.  ـــاورزی اس ـــوالت کش ـــر محص ـــتمل ب ـــورمان مش کش

ـــی  ـــاله، بازده ـــن مس ـــود ای ـــا وج ـــون ب ـــم اکن ـــفانه ه متاس
ـــا  ـــه ب ـــران در مقایس ـــاورزی در ای ـــوالت کش ـــد محص تولی

ـــت. ـــر اس ـــیار کمت ـــرفته بس ـــورهای پیش کش
ــوژی گیاهــی  ــن دکتــری تخصصــی رشــته بیوتکنول ای
افــزود: فناوری هــای زیســتی می توانــد در حــل مشــکالت 
ــطح  ــاء س ــی و ارتق ــت غذای ــه امنی ــک ب ــاورزی، کم کش
ــکاری ایفــاء  ســالمت غذایــی جامعــه نقــش غیــر قابــل ان
ــای منســجم  ــام پژوهش ه ــور انج ــن منظ ــه همی ــد، ب کن
و هدفمنــد بــه منظــور توســعه فنــاوری و تجــاری ســازی 
محصــوالت دانــش بنیــان متناســب بــا نیازهــای روز 
جامعــه جــزو ماموریــت پژوهشــکده بیوتکنولــوژی صنعتــی 

ــه اســت. ــرار گرفت ــان رضــوی ق جهاددانشــگاهی خراس
ــت  ــته اس ــان داش ــت اذع ــرا دول ــت: اخی وی اظهارداش
ــن  ــی و همچنی ــز دولت ــه مراک ــه ب ــاص بودج ــه اختص ک
ــث  ــه باع ــد محصــول نشــده بلک دانشــگاه ها موجــب تولی
تربیــت نیروهــای انســانی شــده اســت. در حالــی کــه جهاد 
ــی  ــع مال ــود مناب ــل کمب ــه دلی ــت ب ــگاهی سالهاس دانش
ــات  ــز خدم ــان، مراک ــش بنی ــرکت های دان ــاد ش ــا ایج ب
تخصصــی و بــا حمایــت و جهــت گیــری طرح هــای 
ــش  ــه پی ــد محصــوالت فناوران ــه ســمت تولی پژوهشــی ب

ــه اســت. رفت
ــوژی گیاهــی  ــن دکتــری تخصصــی رشــته بیوتکنول ای
گفــت: ایــن اصــل مهــم بــه عنــوان یکــی از خــط 

مشــی های پژوهشــکده بیوتکنولــوژی صنعتــی نیــز مــورد 
ــی  ــت اصل ــت و جه ــن رو حرک ــه و از ای ــرار گرفت ــه ق توج
ــه  ــوالت فناوران ــد محص ــکده تولی ــن پژوهش ــت ای فعالی
ــی  ــوژی صنعت اســت. ضمــن اینکــه پژوهشــکده بیوتکنول
ــد  ــه بتوان ــد ک ــز انجــام می ده ــه ای را نی ــای پای پژوهش ه

ــد. ــه باش ــوالت فناوران ــد محص ــی اش تولی خروج
ــاورزی از  ــکالت کش ــل مش ــه ح ــک ب ــر کم پوریان ف
طریــق توســعه فنــاوری در زمینــه کشــت های گلخانــه ای و 
اســتفاده از آب هــای نامتعــارف، کمــک بــه امنیــت غذایــی 
ــاز  ــورد نی ــی م ــن غیرحیوان ــن پروتئی ــر تامی ــد ب ــا تاکی )ب
جامعــه( و ارتقــاء ســطح ســالمت غذایــی را از جملــه اهداف 
اساســی ایــن پژوهشــکده عنــوان کــرد و گفــت: هــم اکنون 
ایــن پژوهشــکده در قالب 3 گروه پژوهشــی شــامل زیســت 
فنــاوری قارچ هــای صنعتــی )زیســت فنــاوری در قارچ هــای 
ــوژی  ــی(، بیوتکنول ــی و صنعت ــی، داروی ــرد خوراک ــا کارب ب
صنعتــی میکروارگانیســم ها )دســت یابــی بــه دانــش فنــی 
تولیــد متابولیت هــای میکروبــی( و بیوتکنولــوژی گیاهــان 
زینتــی )تحقیقــات زیســت فنــاوری و فیزیولــوژی بــا هدف 
ــه  ــی( ب ــان زینت ــرد گیاه ــر و عملک ــد تکثی ــود فرآین بهب

ــردازد. ــت می پ فعالی
ــن پژوهشــکده اشــاره  ــه زمینه هــای پژوهشــی ای وی ب
ــد نیمــه تجــاری و تجــاری قارچ هــای  ــزود: تولی کــرد و اف
ــد  ــا برن ــدف )ب ــاه ص ــر ش ــم نظی ــی مه ــی ـ داروی خوراک
ــای  ــد نژاده ــا، تولی ــی تاکه، گانودرم ــی، ش ــی(، انوک ارینج
انــواع قارچ هــای خوراکــی و  هیبریــد اصــالح شــده 
ــه  ــی در زمین ــش فن ــورد دان ــن م ــب چندی ــی، کس داروی
فرموالســیون بســتر کشــت قارچ هــای خوراکــی و دارویــی، 
ــی  ــژاد بوم ــا ن ــکل از صده ــده متش ــک زن ــیس بان تاس
قــارچ خوراکــی و دارویــی کشــور، تولیــد تجــاری گیاهــان 
زینتــی مهــم و اقتصــادی نظیــر ژربــرا، آنتوریــوم و میخــک، 
کســب پروتکل هــای تکثیــر تجــاری گل هــای شــاخه 
ــه کشــت  ــد نمون ــی، تولی ــی گلدان ــان زینت ــده و گیاه بری
بافتــی گیاهــی بــرای بخــش خصوصــی، تولیــد ســازه های 
ــای  ــرد بیده ــا در کارک ــت ریزجلبک ه Robisco تثبی
تصفیــه کننــده آب و هــوا، تولیــد نیمــه صنعتــی )پایلــوت( 
رنگ هــای میکروبــی نظیــر قــارچ موناســکوس پرپورئــوس 
و تاســیس بانــک ریزجلبــک هــای بومــی منطقــه، از جمله 
مهمتریــن محصــوالت شــاخص پژوهشــکده بیوتکنولــوژی 

صنعتــی هســتند.
ــای  ــاوری قارچ ه ــت فن ــی زیس ــروه پژوهش ــر گ مدی
صنعتــی، کمــک بــه اشــتغال زایی، اســتفاده بهینــه از 

تولید تجاری محصوالت فناورانه؛ از قارچ های 
خوراکی ـ دارویی تا گیاهان زینتی

مدیر گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مهم ترین محصوالت شاخص پژوهشکده ی بیوتکنولوژی 
صنعتی این سازمان را ترشیح کرد
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ضایعــات کشــاورزی نظیــر کاه-کشــل گنــدم، کــود 
ــاگاس نیشــکر و کمــک  ــد، ب ــدر قن ــی، مــالس چغن مرغ
بــه رونــد بهبــود کیفیــت تغذیــه ای مــردم را نیــز از 
دیگــر دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی ایــن پژوهشــکده 
بــر شــمرد و بــا تاکیــد بــر اهمیــت و چشــم انــداز 
بیوتکنولــوژی افــزود: از ســال 20۱8، بخــش قابــل توجهی 
ــرکت های  ــمت ش ــه س ــا ب ــای دنی ــرمایه گذاری ه از س
خصوصــی بیوتکنولــوژی جریــان پیــدا کــرده اســت. 
ــران رخ خواهــد داد و  ــز در ای ــا زود نی ــر ی ــاق دی ــن اتف ای
شــرکت های خصوصــی در زمینــه بیوتکنولــوژی ســرمایه 

ــرد. ــد ک ــذاری خواهن گ
پوریــان فــر بــه جایــگاه علــم بیوتکنولــوژی ایران اشــاره 
ــی  ــوژی صنعت ــم بیوتکنول ــون عل کــرد و گفــت: هــم اکن
ــرا  ــا کشــورهای پیشــرو نیســت زی ــت ب ــل رقاب ــران قاب ای
شــاخه بیوتکنولــوژی صنعتــی یــک مفهــوم جدیــدی در 
ــن مفهــوم در کشــورهای  ــه ای ــی ک ــران اســت، در حال ای

پیشــرو جدیــد نیســت.
وی ادامــه داد: قطعــا مــا ادعــا نمی کنیــم کــه پیشــرو 
هســتیم امــا مســیری کــه اکنــون در پیــش داریــم، همــان 
ــه  ــیری ک ــد. مس ــی می کن ــا ط ــه دنی ــت ک ــیری اس مس
ــرار داده  ــی اش ق ــای اصل ــا اولویت ه ــوژی در دنی بیوتکنول

ــم. ــر می داری ــا هــم در آن مســیر گام ب اســت. م
وی بــه دیگــر اهــداف و دســتاوردهای ایــن پژوهشــکده 
اشــاره کــرد و ادامــه داد: عــالوه بــر گروه هــای پژوهشــی، 
تخصصــی  خدمــات  مرکــز  دارای  پژوهشــکده  ایــن 
ــت  ــی )دارای موافق ــای خوراک ــد قارچ ه ــای تولی فناوری ه
ــک شــرکت )دارای مجــوز  ــی از جهاددانشــگاهی(، ی قطع
ــاری  ــدف تج ــا ه ــگاهی( ب ــزی جهاددانش ــر مرک از دفت
ــدد  ــن ع ــی و چندی ــی ـ داروی ــای خوراک ــازی قارچ ه س
گلخانــه و پایلــوت نیمــه صنعتــی و صنعتی برای پیشــبرد 
ــازی  ــاری س ــکان تج ــی ام ــی و بررس ــای پژوهش طرح ه

ــت. ــی اس ــای پژوهش یافته ه
ــون  ــکده تاکن ــن پژوهش ــرد: ای ــان ک ــر بی ــان ف پوری
ــرح  ــا ط ــام دهه ــال اختت ــا در ح ــام ی ــه اختت ــق ب موف
پژوهشــی مصــوب جهاددانشــگاهی )دفتــر مرکــزی(، 
چنــد طــرح کارفرمایــی )مصــوب معاونــت علمــی ریاســت 
جمهــوری و صنــدوق حمایــت از طرح هــا( و دههــا طــرح 
داخلــی شــده اســت. ده هــا مقالــه از اعضــای هیــات علمی 
ایــن پژوهشــکده در ژورنال هــای Q1 و Q2 و دههــا 
مقالــه دیگــر در مجــالت نمایــه شــده در JCR و علمــی-

پژوهشــی داخــل کشــور بــه چــاپ رســیده اســت.
ــای  ــاوری قارچ ه ــت فن ــی زیس ــروه پژوهش ــر گ مدی
ــاب  ــد کت ــش از ۱0 جل ــن بی ــت: همچنی ــی گف صنعت
برگرفتــه از فعالیت هــای پژوهشــی توســط اعضــای هیــات 
علمــی ایــن پژوهشــکده در انتشــارات دانشــگاهی معتبــر 
ــه چــاپ رســیده اســت. ثبــت چندیــن اختــراع  کشــور ب
ــی  ــای بوم ــت ژن قارچ ه ــورد ثب ــش از 60 م ــی و بی مل
ــکده  ــن پژوهش ــر ای ــتاوردهای دیگ ــه دس ــران از جمل ای

اســت.
ــن  ــس زری ــب تندی ــت: کس ــان اظهارداش وی در پای
هفتمیــن جشــنواره ملــی فــن آفرینــی شــیخ بهایــی در 
بخــش طراحــان کســب و کار در ســال ۱3۹0، رتبــه ممتاز 
در دومیــن جشــنواره علمــی رضــوی )۱3۹7( و چندیــن 
عنــوان کســب عنوان پژوهشــگر برتــر در جهاد دانشــگاهی 
)در ســطح جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی و در ســطح 
ــارات  ــه افتخ ــور( از جمل ــر کش ــگاهی سراس ــاد دانش جه
ــاب  ــه حس ــکده ب ــن پژوهش ــی ای ــردی و گروه ــر ف دیگ

می آیــد.

■ روابط عمومی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربی، 24 آذر: 
دکتـر امیـن رسـتم زاده در جلسـه مشـترک با کارشناسـان 
برنامـه  سـازمان  مقامتـی  اقتصـاد  پیشـنهادی  طرح هـای 
و بودجـه اسـتان اظهـار کـرد: ایـن پـروژه در فضایـی بـه 

مسـاحت 20 هـزار متـر مربـع در دسـت اقـدام می باشـد.
با هدف نهادینه سازی و گسترش  افزود: این پروژه  وی 
فرهنگ کسب و کارهای کشاورزی مدرن با جذب و حمایت 
دریاچه  آبریز  حوضه  کشاورزی  بنیان  دانش  شرکت های  از 

ارومیه اجرایی می شود.
این  به  اشاره  با  غربی  آذربایجان  جهاددانشگاهی  رییس 
که طی بررسی های به عمل آمده، این پروژه تا سال ۱400 
به بهره برداری می رسد، اظهار کرد: محل تامین منابع مالی 
اختصاصی  درآمدهای  و  ملی  استانی،  اعتبارات  از  پروژه 
از 200  بیش  آن  اتمام  برای  و  بود  خواهد  جهاددانشگاهی 

میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
وی با اشاره به اهداف اجرای پروژه اظهار کرد: ایجاد بستری 
ایده پردازان و کارآفرینان جوان،  از نخبگان و  برای حمایت 
و  عمل  با  علم  و  پژوهش  تلفیق  رشته ای،  بین  نگاه  تقویت 
کارآفرینی در حوزه کشاورزی، انتقال دانش و فناوری در این 
حوزه و زمینه های آبیاری هوشمند به منظور ارتقای راندمان 
آبیاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در جهت کاهش مصرف 
آب بدون کاهش تولید محصول و کاهش سطح زیر کشت، 
استقرار متوالی 40 شرکت دانش بنیان کشاورزی در گلخانه 
هوشمند، اشتغال مستقیم برای 200 نفر در حین استقرار، 
الگوسازی و فرهنگ سازی و اشتغال پایدار برای ده ها هزار نفر 
از فارغ التحصیالن و کشاورزان منطقه در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه، افزایش کیفیت محصوالت و ترغیب، تشویق و آموزش 

گلخانه داران سنتی جهت تغییر سیستم های سنتی گلخانه 
خود به گلخانه های تمام هوشمند و مکانیزه از جمله اهداف 

اجرایی این پروژه است.
دکتر رستم زاده اظهار کرد: با اجرای این طرح و پیاده 
جوان  و  کارآفرین  نخبگان  غربی  آذربایجان  در  آن  شدن 
دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان توانایی تبدیل ایده های 
جدید و فناورانه خود به محصول و در نتیجه تجاری سازی 
امکان  که  طوری  به  داشت  خواهند  را  وسیع  در سطح  آن 
تولید محصوالت کشاورزی در سطح کم با کمیت و کیفیت 
باال و با مصرف ایده آل آب را خواهند داشت تا الگوی الزم 

برای کشاورزان منطقه را ایجاد کنند.
وی با اشاره به این که بیکاری نزدیک به 23 هزار نفر از 
حوضه  در  مرتبط  رشته های  و  کشاورزی  آموختگان  دانش 
موجب  آسمانی  نزوالت  کاهش  و  ارومیه  دریاچه  ریز  آب 
گردیده که مسایل زیست محیطی و اشتغال و معیشت اکثر 
بنابراین  شده؛  مواجه  جدی  خطر  با  حوزه  این  کشاورزان 
گروه   3 بودن  دارا  با  غربی  آذربایجان  جهاددانشگاهی 
پژوهشی تخصصی مرتبط در این حوزه و گروه های تخصصی 
گلخانه  اندازی  راه  با  واحد  رشد  مرکز  پتانسیل  و  آموزشی 
و  استان  کشاورزی  اقتصاد  برای  آن  الگوسازی  و  هوشمند 
به کشور و  فناوری مدرن  انتقال  و  با ورود دانش  و  منطقه 
روش های جدید و با تکنولوژی نسل چهارم نسبت به کمک 

به رفع بخش عمده ای از این مشکالت اقدام کند.
بودجه  و  برنامه  سازمان  کارشناسان  جلسه  پایان  در 
دانش  شرکت های  و  پژوهشی  گروه های  امکانات  از  استان 
بنیان جهاددانشگاهی آذربایجان غربی و آزمایشگاه های گروه 

متابولیت های ثانویه بازدید به عمل آوردند.

انتخاب طرح برتر مقاومتی 
ساخت گلخانه ی هوشمند در 
آذربایجان غربی

پروژه ی طراحی و ساخت گلخانه ی هوشمند و مدرن جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 
به عنوان یکی از پنج طرح مهم و برتر اقتصاد مقاومتی استان در سال ۹۸ در مرحله نهایی 
انتخاب شده است
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■ روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه علـــوم و فناوری هـــای 
ــر  ــینا، دکتـ ــگاهی ـ ابن سـ ــاد دانشـ ــتی جهـ ــن زیسـ نویـ
ســـعیدرضا غفـــاری متخصـــص ژنتیـــک و مســـوول 
ـــان  ـــز درم ـــوزاد مرک ـــن و ن ـــادر، جنی ـــالمت م ـــک س کلینی
ــودن  ــگیری بـ ــل پیشـ ــاره قابـ ــینا دربـ ــاروری ابن سـ نابـ
معلولیت هـــای ژنتیکـــی گفـــت: بـــروز معلولیـــت علـــل 
ـــل  ـــه دو دســـته عل ـــک ب ـــه از منظـــر ژنتی ـــی دارد ک مختلف
ـــای  ـــیم اند. معلولیت ه ـــل تقس ـــی قاب ـــی و غیرژنتیک ژنتیک
ـــون  ـــی همچ ـــل و بیماری های ـــی از عوام ـــی ناش غیرژنتیک
ابتـــال بـــه دیابـــت و برخـــی عفونت هـــا و مصـــرف 
برخـــی داروهـــای آسیب زاســـت کـــه خوشـــبختانه بـــا 
ــا  ــم تـ ــای منظـ ــکی و غربالگری هـ ــرفت های پزشـ پیشـ
ــگیری  ــا پیشـ ــه معلولیت هـ ــن گونـ ــادی از ایـ ــد زیـ حـ
ـــبختانه  ـــز، خوش ـــی نی ـــای ژنتیک ـــود. در معلولیت ه می ش
بـــا پیشـــرفت ها و تحـــوالت حاصـــل در علـــم ژنتیـــک 
ـــگیری  ـــل پیش ـــا قاب ـــده ای از معلولیت ه ـــش عم ـــروز بخ ام

ـــت. اس
دکتـــر غفـــاری پیشـــرفت های حاصـــل در علـــم 
ـــح داد:  ـــت و توضی ـــزرگ دانس ـــول ب ـــک تح ـــک را ی ژنتی

مـــا 46 کرومـــوزوم داریـــم کـــه هـــر تغییـــری در هـــر 
نقطـــه از ایـــن کروموزوم هـــا می توانـــد یـــک معلولیـــت 
ـــاب  ـــک کت ـــه ی ـــوان آن را ب ـــع می ت ـــد. در واق ـــوه باش بالق
ـــه  ـــرد ک ـــبیه ک ـــراوان تش ـــطور ف ـــات و س ـــا صفح ـــور، ب قط
ممکـــن اســـت در یـــک کلمـــه از یـــک ســـطر از یـــک 
صفحـــه ایـــن کتـــاب، یـــک حـــرف به اشـــتباه نوشـــته 
ــا افتـــاده باشـــد. پیـــش از ایـــن  شـــده باشـــد یـــا جـ
بـــرای پیشـــگیری از معلولیـــت بایـــد می دانســـتیم کـــه 
ـــی  ـــط در صورت ـــی فق ـــم؛ یعن ـــی بگردی ـــه جهش ـــال چ دنب
کـــه قبـــال در خانـــواده بیمـــاری یـــا معلولیتـــی وجـــود 
ـــا  ـــه آن شـــناخته شـــده و ب ـــوط ب داشـــت کـــه ژن هـــای مرب
ـــم و  ـــی کنی ـــتیم آن را بررس ـــود، می توانس ـــدک ب ـــداد ان تع
ـــه  ـــی ک ـــا بیماری های ـــدد ی ـــای متع ـــی ژن ه ـــکان بررس ام
ـــروزه  ـــا ام ـــود؛ ام ـــن ب ـــد، ناممک ـــخصی ندارن ـــش مش جه
ـــا  ـــا NGS م ـــی ی ـــن توال ـــد تعیی ـــک نســـل جدی ـــا تکنی ب
می توانیـــم تمـــام ژن هـــا را بـــا یـــک نوبـــت آزمایـــش 
بررســـی کنیـــم، ماننـــد یـــک دســـتگاه پیشـــرفته کـــه 
می توانـــد کل کتـــاب را بررســـی کنـــد و تفاوت هـــای آن 

ـــد. ـــع بیاب ـــاب مرج ـــا کت را ب
دکتـــر مریـــم رفعتـــی، متخصـــص ژنتیـــک و عضـــو 
ـــز  ـــینا نی ـــاروری ابن س ـــان ناب ـــز درم ـــی مرک ـــم تخصص تی
ـــاری  ـــا بیم ـــا ب ـــر م ـــته، اگ ـــزود: در گذش ـــه اف ـــن رابط در ای
تک ژنـــی مثـــل تاالســـمی مواجـــه بودیـــم، یافتـــن ژن 
مربـــوط بـــه آن در فرزنـــد بعـــدی آســـان بـــود؛ امـــا در 
ــادرزادی،  ــی مـ ــد نابینایـ ــروژن ماننـ ــای هتـ بیماری هـ
ـــود  ـــی الزم ب ـــای ذهن ـــا معلولیت ه ـــادرزادی ی ـــنوایی م ناش
چندصـــد ژن را بررســـی کنیـــم و ایـــن کار مســـتلزم صـــرف 
زمـــان بســـیار طوالنـــی و عمـــال ناممکـــن بـــود؛ امـــا اکنـــون 
ـــل  ـــک نس ـــتفاده از تکنی ـــا اس ـــش، ب ـــار آزمای ـــک ب ـــا ی ب
ـــی  ـــزاران ژن را بررس ـــم ه ـــی، می توانی ـــن توال ـــد تعیی جدی
ــا  ــا را بـ ــم و آن هـ ــتخراج کنیـ ــا را اسـ ــم، تفاوت هـ کنیـ
ـــه تشـــخیص برســـیم. ـــا ب عالیـــم بالینـــی تطبیـــق دهیـــم ت

دکتـــر غفـــاری بـــا اشـــاره بـــه در دســـترس بـــودن 
ـــته  ـــت: در گذش ـــورمان گف ـــن در کش ـــک نوی ـــن تکنی ای
الزم بـــود کـــه نمونه هـــا بـــرای بررســـی ژنتیکـــی بـــه 
ـــروز  ـــبختانه ام ـــا خوش ـــود، ام ـــال ش ـــور ارس ـــارج از کش خ
ـــن تکنیـــک در کشـــورمان وجـــود دارد  ـــا صـــد ای ـــر ت از صف
ـــور  ـــارج از کش ـــه خ ـــه ب ـــال نمون ـــه ارس ـــازی ب ـــر نی و دیگ
ـــا و  ـــهیل کاره ـــر تس ـــزون ب ـــی، اف ـــن خودکفای ـــت. ای نیس
ـــم  ـــن را ه ـــن حس ـــا، ای ـــه ارزیابی ه ـــیدن ب ـــرعت بخش س
دارد کـــه مرجعـــی کـــه بـــرای مقایســـه نمونه هـــا از آن 
اســـتفاده می شـــود، یـــک مرجـــع بومـــی و بـــر اســـاس 

ویژگی هـــای مـــردم کشـــورمان شـــکل گرفتـــه اســـت.
ـــک  ـــن تکنی ـــرد ای ـــوارد کارب ـــاره م ـــی درب ـــر رفعت دکت
گفـــت: دو گـــروه می تواننـــد از تکنیـــک نســـل جدیـــد 
ـــی  ـــت، خانواده های ـــد. نخس ـــتفاده کنن ـــی اس ـــن توال تعیی
ـــد و  ـــواده دارن ـــول در خان ـــد معل ـــتن فرزن ـــابقه داش ـــه س ک
ـــروز معلولیـــت  دوم، ازدواج هـــای خویشـــاوندی کـــه خطـــر ب
در فرزنـــدان حاصـــل از ایـــن نـــوع ازدواج هـــا بیشـــتر از 
ـــن  ـــال ای ـــرا احتم ـــت؛ زی ـــاوندی اس ـــای غیرخویش ازدواج ه
ـــند،  ـــه باش ـــک نقط ـــش در ی ـــک جه ـــل ی ـــر دو ناق ـــه ه ک
ــد  ــه فرزنـ ــی کـ ــع خانواده هایـ ــت. در واقـ ــتر اسـ بیشـ
معلـــول دارنـــد و از تـــرس بـــروز معلولیـــت در فرزنـــد 
ـــد  ـــوند، می توانن ـــه دار ش ـــد بچ ـــر نمی خواهن ـــدی، دیگ بع

استفاده از یک تکنیک پیرشفته برای پیشگیری از 
معلولیت های ژنتیکی

متخصصان پژوهشگاه ابن سینا اعالم کردند که با فراهم شدن امکان استفاده از تکنیک نسل جدید تعیین توالی )NGS( می توان به پیشگیری از 
معلولیت های ژنتیکی پرداخت
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ـــرای  ـــت ب ـــال راح ـــا خی ـــک ب ـــن تکنی ـــتفاده از ای ـــا اس ب
ـــد. ـــدام کنن ـــارداری اق ب

در ادامـــه، دکتـــر غفـــاری بـــر ضـــرورت بررســـی ژنتیکـــی 
فـــرد دچـــار معلولیـــت تاکیـــد کـــرد و گفـــت: بســـیار 
ـــود  ـــی وج ـــرد معلول ـــواده ف ـــر در خان ـــه اگ ـــت ک ـــم اس مه
ــا از او نمونـــه گرفتـــه شـــود و بررســـی های  دارد، حتمـ
ـــوان  ـــا بت ـــال انجـــام شـــود ت ـــرد مبت ـــه ف ژنتیکـــی روی نمون
ــه آن  ــوط بـ ــی مربـ ــای ژنتیکـ ــایی جهش هـ ــا شناسـ بـ
ـــرد.  ـــری ک ـــدی جلوگی ـــد بع ـــروز آن در فرزن ـــاری، از ب بیم
در واقـــع، هـــم متخصصـــان اطفـــال و هـــم خانواده هـــا 
ـــه  ـــان بقی ـــد درم ـــل کلی ـــن طف ـــه ای ـــد ک ـــد توجـــه کنن بای
ـــی او  ـــی ژنتیک ـــه و بررس ـــن نمون ـــت گرفت ـــت و فرص اس
را نبایـــد از دســـت بدهنـــد. ممکـــن اســـت آن کـــودک 
درمـــان نشـــود یـــا فـــوت شـــود، امـــا نمونـــه ژنتیکـــی 
ــود و  ــد بـ ــمند خواهـ ــیار ارزشـ ــواده بسـ ــرای خانـ او بـ
می توانـــد بـــه پیشـــگیری از بـــروز معلولیـــت در دیگـــر 

ـــد. ـــک کن ـــاوندان کم ـــواده و خویش ـــای خان اعض
دکتـــر غفـــاری ضمـــن تاکیـــد بـــر شـــروع بررســـی 
ژنتیکـــی از فـــرد مبتـــال، افـــزود: اگرچـــه بهتـــر اســـت کـــه از 
نمونـــه فـــرد مبتـــال بـــه معلولیـــت بـــرای ارزیابـــی اســـتفاده 
شـــود، امـــا اگـــر بـــه هـــر دلیلـــی، مثـــال فـــوت فـــرد 
ـــایی ژن  ـــم شناس ـــاز ه ـــود، ب ـــن نب ـــن کار ممک ـــال، ای مبت
جهش یافتـــه امکان پذیـــر خواهـــد بـــود، اگرچـــه ایـــن 
ـــود. در  ـــد ب ـــراه خواه ـــتری هم ـــی بیش ـــا پیچیدگ ـــد ب رون
چنیـــن مـــواردی پـــدر و مـــادر بایـــد بررســـی شـــوند و 

روی آن هـــا تســـت های ناقلـــی انجـــام شـــود.
ـــت  ـــاور نادرس ـــک ب ـــه ی ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــر رفعت دکت
در ذهـــن خانواده هـــا توضیـــح داد: برخـــی گمـــان 
ـــا انجـــام ســـونوگرافی و آزمایشـــات غربالگـــری،  می کننـــد ب
بـــه ویـــژه آمینوســـنتز و کاریوتایـــپ، می تـــوان از 
وجـــود یـــا نبـــود همـــه انـــواع بیماری هـــای ژنتیکـــی 
یـــا معلولیت هـــا در جنیـــن آگاه شـــد؛ امـــا بایـــد 
توجـــه داشـــت کـــه ســـونوگرافی فقـــط می توانـــد 
نشـــان دهنده ناهنجاری هـــای ســـاختاری جنیـــن باشـــد 
ـــی،  ـــکالت حرکت ـــل مش ـــردی، مث ـــای عملک و ناهنجاری ه
ـــن،  ـــد. همچنی ـــان نمی ده ـــی را نش ـــا نابینای ـــنوایی ی ناش
تســـت هایی مثـــل آمینوســـنتز و کاریوتایـــپ فقـــط 
ـــندرم داون  ـــل س ـــایع مث ـــای ش ـــروز ناهنجاری ه ـــر ب خط
ــالالت  ــه اختـ ــد همـ ــد و نمی تواننـ ــی می کننـ را ارزیابـ

ژنتیکـــی را بررســـی کننـــد.
ـــه رغـــم  وی در ادامـــه خاطرنشـــان کـــرد: اگـــر زوجـــی ب
ـــاوندی،  ـــا ازدواج خویش ـــال ی ـــد مبت ـــتن فرزن ـــابقه داش س
بـــدون بررســـی ژنتیکـــی بـــاردار شـــدند، بایـــد هرچـــه 
ـــا در  ـــد ت ـــه کنن ـــش مراجع ـــام آزمای ـــرای انج ـــریع تر ب س
کوتاه تریـــن زمـــان ممکـــن ارزیابـــی انجـــام شـــود و در 
ـــرر  ـــی مق ـــت قانون ـــت، در مهل ـــخیص معلولی ـــورت تش ص

ـــد. ـــدام کنن ـــن اق ـــی جنی ـــقط درمان ـــرای س ـــد ب بتوانن
ــاوره  ــت مشـ ــر اهمیـ ــان بـ ــاری در پایـ ــر غفـ دکتـ
ـــگیری  ـــیر پیش ـــد: مس ـــادآور ش ـــرد و ی ـــد ک ـــک تاکی ژنتی
ــک  ــاوره ژنتیـ ــی از مشـ ــای ژنتیکـ ــروز معلولیت هـ از بـ
ـــال  ـــد مبت ـــواده ای فرزن ـــر خان ـــی اگ ـــود؛ یعن ـــاز می ش آغ
ـــای  ـــه بیماری ه ـــود ب ـــد خ ـــالی فرزن ـــران ابت ـــا نگ دارد ی
ژنتیکـــی اســـت، در گام نخســـت بایـــد بـــه مشـــاور ژنتیـــک 
ـــهرهای  ـــه ش ـــروزه در هم ـــبختانه ام ـــد. خوش ـــه کن مراجع
ــس از  ــد و پـ ــور دارنـ ــک حضـ ــاوران ژنتیـ ــور مشـ کشـ
ـــال  ـــرح ح ـــاس ش ـــواده و براس ـــر خان ـــرایط ه ـــی ش بررس
و شـــجره نامه آن خانـــواده، گام بعـــدی را کـــه می توانـــد 
ـــخص  ـــد، مش ـــر باش ـــای دیگ ـــا تکنیک ه ـــام NGS ی انج

می کننـــد.

■ روابـط عمومـی سـازمان تجاری سـازی فناوری و اشـتغال 
دانش آموختـگان جهاددانشـگاهی، هم زمان بـا والدت حضرت 
فاطمه زهرا )س( و در حاشـیه ی دومین نشسـت سـتاد ملی 
زن و خانـواده کـه بـا هـدف بررسـی و تصویب شـاخص های 
خانـواده برگـزار شـد، دکتـر حسـن روحانـی رییس جمهـور 
و وزیـران علـوم و تحقیقـات، ارشـاد، دادگسـتری، ورزش و 
جوانـان، تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و معاون زنـان و امور 

خانواده ریاسـت جمهـوری از نمایشـگاه توانمندی های زنان 
سراسـر کشـور بازدید کردند.

ستفای  غرفه ی  در  روحانی  دکتر  بازدید،  این  در 
جهاددانشگاهی در راستای اطالع از آخرین اقدامات »طرح 
ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار« در این 
هرچه  فعالیت  لزوم  و  اهمیت  بر  و  یافت  حضور  نمایشگاه، 

بیشتر در این حوزه تاکید کرد.

اطالع رییس جمهور از آخرین 
دستاوردهای طرح جهاددانشگاهی 
ویژہ ی بانوان کشور

دکرت روحانی در بازدید از منایشگاه توامنندی های زنان رسارس کشور و غرفه ی جهاددانشگاهی 
در جریان دستاوردهای طرح ملی توامنندسازی اقتصادی زنان رسپرست خانوار قرار گرفت

■ روابـط عمومـی پژوهشـگاه علـوم و فناوری هـای نویـن 
زیسـتی ابن سـینای جهاددانشـگاهی، 2۸ بهمـن: در همایـش 
و  دارویـی  صنایـع  تولیـدی  توانمندی هـای  از  تقدیـر 
تجهیـزات پزشـکی کشـور کـه بـا هـدف معرفـی و تقدیر از 
محصـوالت جدیـد تولیـدی یـا دارای فنـاوری ویـژه از دکتر 
سـمیه کاظم نـژاد عضـو هیئـت علمی پژوهشـگاه ابن سـینا، 
به عنـوان طـراح و مبـدع »بانـک سـلول های بنیـادی خـون 

قاعدگـی« تقدیـر بـه عمـل آمد.
این دستاورد که به عنوان منتخب نخست سازمان غذا و 
دارو معرفی شده، مبتنی بر ۱۱ سال پژوهش است و برای 
نخستین بار در ایران و سومین بار در جهان راه اندازی شده 

است.
وزیر  حضور  با  مقدس،  دفاع  موزه  باغ  در  همایش  این 
ریاست جمهوری و رییس سازمان غذا و داروی کشور برگزار بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون علمی و فناوری 

شد.

دستاورد برتر جهاددانشگاهی در 
هامیش سازمان غذا و دارو

در هامیش تقدیر از توامنندی های تولیدی صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور از عضو 
هیات علمی پژوهشگاه ابن سینای جهاددانشگاهی به عنوان طراح و مبدع »بانک سلول های 
بنیادی خون قاعدگی« تقدیر شد
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان البـــرز، 1 
ـــا  ـــری ب ـــتی خب ـــی در نشس ـــی ضراب ـــر مرتض ـــان: دکت آب
ــون  ــک خـ ــازی بانـ ــانی ذخیره سـ ــت اطالع رسـ محوریـ
بندنـــاف ســـلول های بنیـــادی کـــه در جهاددانشـــگاهی 
اســـتان البـــرز برگـــزار شـــد، اظهـــار کـــرد: ســـلول های 
ـــد  ـــود را تولی ـــابه خ ـــلول های مش ـــد س ـــادی می توانن بنی
ــز و  ــلول های متمایـ ــه سـ ــال بـ ــن حـ ــرده و در عیـ کـ

متفـــاوت از خـــود تبدیـــل شـــوند.
ـــح  ـــادی توضی ـــلول های بنی ـــواع س ـــه ان ـــاره ب ـــا اش وی ب
داد: ســـلول های جنینـــی، بالغیـــن و خـــون بنـــد نـــاف 
ــه در  ــتند کـ ــی هسـ ــلول های بنیادینـ ــوع سـ ــه نـ سـ
ــد. ــرار می گیرنـ ــتفاد قـ ــورد اسـ ــا مـ ــان بیماری هـ درمـ

ـــلول های  ـــش س ـــه دان ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــوول ب ـــن مس ای
بنیـــادی در حقیقـــت ثروتـــی هنگفـــت بـــرای کشـــور 
ـــش و  ـــن دان ـــه ای ـــتیابی ب ـــزود: دس ـــود، اف ـــوب می ش محس
ـــع  ـــای جوام ـــورها از ویژگی ه ـــایر کش ـــه س ـــادرات آن ب ص

ـــد. ـــمار می آی ـــه ش ـــه ب ـــعه یافت توس

ـــون  ـــره خ ـــد ذخی ـــه فراین ـــاره ب ـــا اش ـــه ب وی در ادام
ـــرای  ـــارداری ب ـــه 36 ب ـــادر در هفت ـــه داد: م ـــاف ادام ـــد ن بن
ـــام  ـــت ن ـــود ثب ـــوزاد خ ـــاف ن ـــد ن ـــون بن ـــره خ ـــام ذخی انج
می کنـــد و در روز زایمـــان کارشناســـان مراکـــز ذخیـــره 
خـــون بندنـــاف در بیمارســـتان حضـــور پیـــدا کـــرده و 

فراینـــد ذخیـــره ســـازی را شـــروع می کننـــد.
دکتـر ضرابی تصریـح کرد: البته امـکان ذخیره خون بند 
نـاف همـه نوزادان بـه خصـوص نوزادانی که مادرانشـان تتو 
دارنـد، بـه بیماری خاصی مبتال هسـتند و شـرایط بـارداری 

خاصی داشـته اند وجـود ندارد.
مدیرعامـــل شـــرکت فنـــاوری بـــن یاخته هـــای 
ـــن  ـــره ای ـــه ذخی ـــه هزین ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــگاه روی پژوهش
ـــدود  ـــزی ح ـــون چی ـــن خ ـــره ای ـــرای ذخی ـــت: ب ـــون گف خ
ـــت  ـــن دریاف ـــان از والدی ـــزار توم ـــون و 200 ه ـــه میلی س
ـــداری  ـــرای نگه ـــد ب ـــال بای ـــر س ـــد از آن ه ـــود و بع می ش
ـــود. ـــت ش ـــان پرداخ ـــزار توم ـــدود ۱60 ه ـــون ح ـــن خ ای

ـــون  ـــه خ ـــزار نمون ـــرد: ۱5 ه ـــار ک ـــی اظه ـــر ضراب دکت

ـــون  ـــال خ ـــازمان انتق ـــان، س ـــگاه روی ـــاف در پژوهش ـــد ن بن
و دانشـــگاه شـــریعتی ذخیـــره شـــده اســـت همچنیـــن 
ـــره  ـــی ذخی ـــای خصوص ـــز در بانک ه ـــه نی ـــزار نمون ۱۱5 ه
ســـازی شـــده و در بیشـــترین ذخیـــره ســـازی ســـطح 

ـــت. ـــه اس خاورمیان
ـــره  ـــاف ذخی ـــد ن ـــون بن ـــه خ ـــح ک ـــن توضی ـــا ای وی ب
ـــت:  ـــرف را دارد، گف ـــار مص ـــک ب ـــت ی ـــب قابلی ـــده اغل ش
ـــای  ـــه بیماری ه ـــا از جمل ـــی بیماری ه ـــرای برخ ـــه ب البت
ـــاز  ـــری نی ـــلول های کمت ـــه س ـــان آن ب ـــه درم ـــی ک عصب

ـــرف دارد. ـــت مص ـــار قابلی ـــه ب ـــا س ـــن دو ت دارد بی
مدیرعامـــل شـــرکت فنـــاوری بـــن یاخته هـــای 
پژوهشـــگاه رویـــان ادامـــه داد: بـــه جـــز ذخایـــر خـــون 
ــه  ــش از 50 نمونـ ــون بیـ ــا کنـ ــی تـ ــاف داخلـ ــد نـ بنـ
ـــره  ـــران دخی ـــاف ای ـــد ن ـــون بن ـــای خ ـــی در بانک ه خارج

ســـازی شـــده اســـت.
ـــر نمایندگـــی  ـــه تعـــداد دفات ـــا اشـــاره ب ـــی ب ـــر ضراب دکت
ـــرد: در  ـــریح ک ـــور تش ـــاف در کش ـــد ن ـــون بن ـــره خ ذخی
حـــال حاضـــر 3۱ دفتـــر نمایندگـــی بانـــک خـــون بنـــد نـــاف 
ـــی  ـــور یک ـــارج از کش ـــر در خ ـــران و دو دفت ـــان در ای روی
ـــم. ـــراق داری ـــتان ع ـــم کردس ـــری در اقلی ـــان و دیگ در عم

وی عنـــوان کـــرد: تعـــداد خـــون بنـــد نـــاف مـــورد 
ـــا  ـــن روش ت ـــتفاده از ای ـــان اس ـــور از زم ـــتفاده در کش اس
ـــورد  ـــه 30 م ـــوده ک ـــد ب ـــام 200 پیون ـــرای انج ـــون ب کن
ـــگاه  ـــط پژوهش ـــده توس ـــع ش ـــای جم ـــا از نمونه ه از آن ه

ـــت. ـــوده اس ـــان ب روی
مدیرعامـــل شـــرکت فنـــاوری بـــن یاخته هـــای 
ـــش رو در  ـــکالت پی ـــوص مش ـــان در خص ـــگاه روی پژوهش
ایـــن حـــوزه، گفـــت: تعـــداد مراکـــز پیونـــد ســـلول های 
ـــد و  ـــترش یاب ـــد گس ـــت و بای ـــم اس ـــران ک ـــادی در ای بنی
ـــی  ـــات و کارآزمای ـــوز تحقیق ـــذ مج ـــه اخ ـــن ک ـــر ای دیگ
ســـلول های بنیـــادی بـــه راحتـــی در کشـــور داده 
ـــت  ـــه وزارت بهداش ـــه در مجموع ـــن پروس ـــود و ای نمی ش
ـــوارد  ـــن م ـــه ای ـــدت اســـت ک ـــی م ـــه و طوالن ســـخت گیران
ـــوژی آن  ـــا را از تکنول ـــور م ـــی کش ـــب ماندگ ـــب عق موج

می شـــود.

فعالیت ۳۱ دفرت منایندگی بانک خون بندناف رویان 
در ایران و خارج از کشور

مدیرعامل رشکت فناوری بن یاخته های پژوهشگاه رویان گفت: در حال حارض ۳۱ دفرت منایندگی بانک خون بند ناف رویان در ایران و دو دفرت در 
خارج از کشور یکی در عامن و دیگری در اقلیم کردستان عراق داریم
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■ مبارزه ی علمی با ایجاد فساد در دستگاه های اجرایی و تاثیر آن 
بر رفاه اجتامعی

■ توسعه ی پایدار در حوزه ی میراث فرهنگی با راه حل های تخصصی 
■ اصالح نژاد گاوهای ممتاز با استفاده از یک تکنیک پیرشفته

■ توسعه ی اشتغال و کارآفرینی در حوزه ی هوش مصنوعی
■ تولید محصوالت مکمل غذایی و مواد انرژی زا برای ورزشکاران 

حرفه ای 

■ تامین نیازمندی های »همراه اول« در حوزه ی اُکتا باند
■ انعقاد ۳ تفاهم نامه با دو رشکت بزرگ نفتی کشور در خوزستان

■ ورود جهاددانشگاهی به حوزه ی فناوری های نوین شهری 
■ استفاده ی ارتش از فناوری های حیاتی با امضای یک تفاهم نامه 

آخرین اخبار تفاهم نامه ها، قراردادها و گسرتش 
همکاری های جهاددانشگاهی با نهادها و سازمان های کشوری
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بهمـــن :   15 جهاددانشـــگاهی،  عمومـــی  روابـــط   ■
میـــان  ســـه جانبه  همکاری هـــای  تفاهم نامـــه ی 
ـــی  ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــگاهی، وزارت تع جهاددانش
ــی  ــه ی بررسـ ــالمی در زمینـ ــورای اسـ ــس شـ و مجلـ
ـــی  ـــاه اجتماع ـــر رف ـــر آن ب ـــع و تاثی ـــارض مناف ـــاد تع ایج
و تدویـــن ســـند مقابلـــه بـــا تعـــارض منافـــع منعقـــد 

شـــد.
ـــد  ـــور محم ـــا حض ـــه ب ـــن تفاهم نام ـــاد ای ـــم انعق مراس
شـــریعتمداری وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی، 
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی، 

دکتـــر محمـــد قاســـمی رییـــس مرکـــز پژوهش هـــای 
ـــکیان  ـــعود پزش ـــر مس ـــالمی و دکت ـــورای اس ـــس ش مجل
نایب رییـــس مجلـــس در ســـالن کنفرانـــس دفتـــر 

مرکـــزی جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد.
تعـــارض منافـــع یکـــی از ریشـــه های فســـاد و 
ـــای  ـــه پیامده ـــت ک ـــی اس ـــاخص های رفاه ـــف ش تضعی
منفـــی عمیقـــی بـــر ابعـــاد زندگـــی اقتصـــادی و 
ــا  ــه بـ ــرای مقابلـ ــذارد. بـ ــای می گـ ــی به جـ اجتماعـ
ـــی  ـــس طرح ـــدگان مجل ـــی نماین ـــع برخ ـــارض مناف تع
ـــد  ـــه کردن ـــع« تهی ـــارض مناف ـــت تع ـــوان »مدیری ـــا عن ب

ــات  ــط هیـ ــفند ۱3۹7 توسـ ــخ 20 اسـ ــه در تاریـ کـ
ـــت  ـــت. دول ـــده اس ـــول ش ـــالم وص ـــس اع ـــه ی مجل رییس
نیـــز در تاریـــخ 4 آذر ۱3۹8 الیحـــه ای را بـــا عنـــوان 
ـــف  ـــام وظای ـــع در انج ـــارض مناف ـــت تع ـــوه مدیری »نح
ـــه  ـــس ارای ـــه مجل ـــی« ب ـــات عموم ـــه خدم ـــی و ارائ قانون
داده اســـت؛ بنابرایـــن مســـئله ی تعـــارض منافـــع بـــه 
ســـبب پیامدهـــای متعـــدد ذکرشـــده، دغدغـــه ی 
مشـــترک مجلـــس و دولـــت اســـت. ایـــن تفاهم نامـــه 
ـــع در  ـــارض مناف ـــاد تع ـــق ابع ـــناخت عمی ـــور ش به منظ
دســـتگاه های اجرایـــی مختلـــف و تاثیـــر آن بـــر رفـــاه 
ـــارض  ـــا تع ـــه ب ـــع مقابل ـــن »ســـند جام ـــی و تدوی اجتماع

منافـــع« تنظیـــم شـــده اســـت.
ــا  ــه بـ ــع مقابلـ ــند جامـ ــن سـ ــارکت در تدویـ مشـ
ــی  ــاه اجتماعـ ــر رفـ ــر آن بـ ــع و تاثیـ ــارض منافـ تعـ
و  مقننـــه  قـــوای  روســـای  بـــه  آن  ارایـــه ی  و 
مجریـــه، مشـــارکت در جلـــب حمایـــت اجتماعـــی و 
ـــند  ـــرای س ـــب و اج ـــا تصوی ـــط ب ـــت گذاران مرتب سیاس
و مشـــارکت در نظـــارت بـــر اجـــرای ســـند و ســـایر 
قوانیـــن و مقـــررات مرتبـــط از جملـــه اهـــداف ایـــن 

اســـت. تفاهم نامـــه 
ایـــن  ســـه جانبه ی  تعهـــدات  هم چنیـــن 
تفاهم نامـــه شـــامل همـــکاری در اجـــرای برنامه هـــای 
ـــه،  ـــداف تفاهم نام ـــا اه ـــط ب ـــی مرتب ـــی و پژوهش مطالعات
صاحب نظـــران،  و  پژوهشـــگران  مشـــارکت  جلـــب 
پژوهشـــی،  اطالعاتـــی،  ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده 
جهاددانشـــگاهی  مشـــاوره ای  و  خبـــری  اجرایـــی، 
و هم چنیـــن تجربـــه و تخصـــص منابـــع انســـانی 
دو طـــرف، تبـــادل نتایـــج طرح هـــای پژوهشـــی و 

مبارزه ی علمی با ایجاد فساد در دستگاه های 
اجرایی و تاثیر آن بر رفاه اجتامعی

تفاهم نامــه ی همکاری هــای ســه جانبه میــان جهاددانشــگاهی، وزارت کار و مجلــس در زمینــه ی بررســی ایجــاد تعــارض منافــع و تاثیــر آن بــر 

رفــاه اجتامعــی منعقد شــد

    آخرین تفاهم نامه های همکاری های با نهادها و سازمان های کشوری

تفاهم
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ــار  ــادل آمـ ــده، تبـ ــی تهیه شـ ــای کارشناسـ گزارش هـ
و اطالعـــات در زمینـــه ی فعالیت هـــای پژوهشـــی 
مشـــترک، پشـــتیبانی علمـــی و اجرایـــی از برگـــزاری 
رویدادهـــای علمـــی و نشســـت های کارشناســـی و 
ـــع  ـــام مناب ـــه تم ـــل ب ـــی کام ـــاختن دسترس ـــم س فراه
ــر  ــناد یک دیگـ ــز اسـ ــه و مرکـ ــود در کتاب خانـ موجـ

شـــد. می با
تفاهم نامـــه  ایـــن  مفـــاد  تحقـــق  پیگیـــری 
توســـط کارگـــروه مشـــترکی متشـــکل از نماینـــدگان 
ـــی  ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــگاهی، وزارت تع جهاددانش
ــالمی  ــورای اسـ ــس شـ ــای مجلـ ــز پژوهش هـ و مرکـ
ـــت. ـــال اس ـــار آن دو س ـــدت اعتب ـــرد و م ـــام می گی انج

قانون مند کردن ریشه های فساد؛ مشکل 
بزرگ جامعه

محمـــد شـــریعتمداری وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه 
اجتماعـــی در ایـــن مراســـم بـــا بیـــان این کـــه از 
ســـال های گذشـــته و از زمانـــی کـــه رهبـــری دربـــاره 
ـــد  ـــخن گفتن ـــض س ـــاد و تبعی ـــر و فس ـــر فق ـــه عنص س
ـــورد  ـــزرگ م ـــوان دردی ب ـــه عن ـــد ب ـــه بای ـــم ک دریافتی
توجـــه جدی تـــری قـــرار بگیـــرد. رابطـــه متناظـــری 

بیـــن فســـاد و کاهـــش رفـــاه عمومـــی وجـــود دارد.

وی افـــزود: اگـــر نتوانیـــم ایـــن رابطـــه را بـــه هـــر 
ـــر فســـاد  ـــا مظاه ـــی ب ـــورد واقع ـــی بشـــکنیم و برخ طریق
ــر را  ــن فقـ ــره خشـ ــان چهـ ــیم، هم چنـ ــته باشـ نداشـ

ـــود. ـــم ب ـــاهد خواهی ش
وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی ضمـــن 
ـــا  ـــعارهای م ـــام ش ـــت: تم ـــر گف ـــام فج ـــت ای گرامی داش
ـــه  ـــت خواهان ـــالمی، عدال ـــالب اس ـــروزی انق ـــش از پی پی
ــاد  ــا فسـ ــورد بـ ــض و برخـ ــع تبعیـ ــت رفـ و در جهـ
ـــت و  ـــود داش ـــام وج ـــکاری در آن ای ـــض آش ـــود. تبعی ب
ـــر  ـــود و فق ـــهود ب ـــون مش ـــاد گوناگ ـــر در ابع ـــره فق چه
ـــال  ـــینی کام ـــیه نش ـــرپناه و حاش ـــن س ـــه تامی در حیط

مشـــهود و مکشـــوف بـــود.
شـــریعتمداری بـــا بیـــان اینکـــه اگـــر از آرمان هـــا 
ــالب را از  ــاس انقـ ــم، اسـ ــه بگیریـ ــا فاصلـ و ارزش هـ
دســـت داده ایـــم، گفـــت: عوامـــل برون زایـــی نیـــز در 
شـــکل گیری وضعیـــت امـــروز وجـــود دارد. فشـــارهای 
ــه  ــت. درمنطقـ ــوده اسـ ــر نبـ ــلطه بی تاثیـ ــام سـ نظـ
ـــتهای  ـــا سیاس ـــه ب ـــم و مقابل ـــرار داری ـــی ق ـــزرگ نفت ب
ـــه  ـــردن ب ـــار وارد ک ـــرای فش ـــی ب ـــل بزرگ ـــی، عام جهان
ــن از  ــه گرفتـ ــدی و فاصلـ ــت. ناکارآمـ ــوده اسـ ــا بـ مـ
اصـــول انقـــالب نیـــز عامـــل مهمـــی در رســـیدن بـــه 

شـــرایط نامطلـــوب بـــوده اســـت.

وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی ادامـــه 
داد: در جامعـــه ی مـــا مرسوم شـــده کـــه وقتـــی 
صحبـــت از فقـــر می شـــود، فقربـــازی راه می افتـــد 
و دســـت مایه ی تشـــکیل جلســـاتی می شـــود کـــه 
دربـــاره ی فقـــر و فســـاد گفـــت وگـــو کنیـــم؛ ایـــن 
ـــی و  ـــای عمل ـــد جنبه ه ـــرده و بای ـــته ک ـــه را خس جامع

ــود. ــی پررنـــگ شـ عملیاتـ
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه وقتـــی کســـی بخواهـــد 
بـــا فقـــر مبـــارزه کنـــد بـــا وی مقابله هایـــی شـــده و 
ــت  ــت: ماموریـ ــد، گفـ ــت می کننـ ــرش مقاومـ در برابـ
ــازمان تامیـــن اجتماعـــی منقـــح کـــردن  رییـــس سـ
قوانیـــن اســـت تـــا جلـــوی فســـاد را بگیـــرد؛ اکنـــون 
تامیـــن  ســـازمان  بخش نامه هـــای  و  قوانیـــن 
اجتماعـــی منشـــأ بـــروز فســـاد اســـت و یکـــی از 
مصادیـــق آن وجـــود کارگزاری هاســـت. در بهزیســـتی 
ـــه  ـــور و ب ـــر و منظ ـــان ناظ ـــت خودم ـــور اس ـــم همینط ه
ــا  ــر خیریه هـ ــتی بـ ــر بهزیسـ ــری و ناظـ عبارتـــی مجـ
ــت  ــه همـ ــتی بـ ــت در بهزیسـ ــن حرکـ ــتیم. ایـ هسـ
ـــه کار  ـــده ک ـــاز ش ـــس آن، آغ ـــا ریی ـــادی دان ـــر قب دکت

در بخـــش خصوصـــی یـــا در دولـــت دنبـــال شـــود.
شـــریعتمداری بـــر روشـــن کـــردن و انداختـــن 
نورافکن هـــا بـــر زوایـــای تاریـــک موجـــود در تعـــارض 
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تفاهم

منافـــع ســـاختار اجرایـــی کشـــور بـــا همـــکاری 
ــی کار  ــت: وقتـ ــرد و گفـ ــد کـ ــگاهی تاکیـ جهاددانشـ
ــاس  ــج آن را احسـ ــردم نتایـ ــه مـ ــت کـ ــی اسـ واقعـ
کننـــد. یـــک نمونـــه دیگـــر ایـــن اســـت کـــه خـــود 
ـــگاه  ـــیس آموزش ـــوز تاس ـــه ای مج ـــی و حرف ـــازمان فن س
ـــان  ـــان و دوستانش ـــرای خودش ـــو ب ـــد و از آن س می ده
ــارض  ــفانه تعـ ــد. متاسـ ــگاه می گیرنـ ــوز آموزشـ مجـ

منافـــع را در کشـــور قانونمنـــد کرده ایـــم.
ــه داد:  ــی ادامـ ــاه اجتماعـ ــاون، کار و رفـ ــر تعـ وزیـ
پیشـــخوان دولـــت درســـت کرده ایـــم و مجـــوز را بـــه 
مرتبطـــان خودمـــان می دهیـــم. بایـــد بـــا مصادیـــق 
واقعـــی تعـــارض برخـــورد کنیـــم و مـــردم آن را 

احســـاس کننـــد.
ــا بیـــان اینکـــه الیحـــه مدیریـــت تعـــارض  وی بـ
منافـــع را در 3۹ مـــاده تقدیـــم مجلـــس کرده ایـــم و 
امیدواریـــم در اولیـــن فرصـــت مصـــوب و زمینه هـــای 
ـــرد:  ـــار ک ـــود، اظه ـــم ش ـــا آن فراه ـــورد ب ـــی برخ قانون
ـــیم،  ـــارها باش ـــد منتظرفش ـــت و بای ـــخت اس ـــن کار س ای
ـــم،  ـــن راه بگذاری ـــدم در ای ـــر ق ـــم اگ ـــور می کن ـــا تص ام

ـــرد. ـــد ک ـــتری خواهن ـــت بیش ـــاس رضای ـــردم احس م

»تعارض منافع« یکی از ریشه های فساد و 
تضعیف شاخص های رفاهی در کشور است

ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت
ـــی  ـــکالت ناش ـــرد: مش ـــار ک ـــم، اظه ـــن مراس ـــز در ای نی
ـــکالت  ـــاد مش ـــث ایج ـــور باع ـــع در کش ـــارض مناف از تع

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــادی در جامع زی
از  یکـــی  منافـــع  تعـــارض  کـــرد:  ادامـــه  وی 
ریشـــه های فســـاد و تضعیـــف شـــاخص های رفاهـــی 
اســـت کـــه پیامدهـــای عمیقـــی بـــر ابعـــاد زندگـــی 

اقتصـــادی و اجتماعـــی بـــه جـــای می گـــذارد.
ــه  ــن بـ ــت: پرداختـ ــگاهی گفـ ــس جهاددانشـ رییـ
ایـــن موضـــوع امـــروزه امـــر بســـیار مهمـــی اســـت و 
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــت ب ـــس و دول ـــه مجل ـــحالیم ک خوش

پرداخته انـــد. 
دکتـــر طیبـــی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن تفاهم نامـــه 
ـــد،  ـــا می رس ـــه امض ـــع ب ـــارض مناف ـــا تع ـــه ب ـــرای مقابل ب
گفـــت: در ایـــن تفاهم نامـــه  جهاددانشـــگاهی تحـــت 
عنـــوان یـــک مجموعـــه ی علمـــی، پژوهشـــی و 
ــش  ــه نقـ ــی تفاهم نامـ ــی پژوهشـ ــه در بررسـ فناورانـ

ایفـــا می کنـــد.

وی گفـــت: جهاددانشـــگاهی بـــا اســـتفاده از همـــه 
ــاوری  ــی، فنـ ــم از پژوهشـ ــود اعـ ــای خـ توانمندی هـ
ــار دارد  ــور در اختیـ ــر کشـ ــه در سراسـ ــی کـ و علمـ
ـــار دارد در  ـــه در اختی ـــی ک ـــک تجارب ـــا کم ـــن ب همچنی
ـــانه ای  ـــری و رس ـــای خب ـــتفاده از توانمندی ه ـــار اس کن
در اجـــرای ایـــن تفاهم نامـــه تـــالش خواهـــد کـــرد.

ـــاد  ـــن نه ـــگاهی،  ای ـــس جهاددانش ـــه ی ریی ـــه گفت ب
بـــا در اختیـــار داشـــتن ســـه مجموعـــه ی رســـانه ای 
شـــامل دو خبرگـــزاری و یـــک روزنامـــه و پتانســـیل 
ــه  ــرای تفاهم نامـ ــد در اجـ ــاالی اجتماعـــی، می توانـ بـ

ـــد. ـــا کن ـــش ایف نق

مدیریت تعارض منافع به عزم و اراده ی 
سیاسی نیاز دارد

در ادامـــه، دکتـــر مســـعود پزشـــکیان نایب رییـــس 
ـــع  ـــارض مناف ـــت: تع ـــز گف ـــورای اســـالمی نی ـــس ش مجل

ـــت. ـــارکت اس ـــی در مش ـــع اصل مان
ــان  ــن بهداشـــت و درمـ ــه قوانیـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
گفـــت: در یکـــی از قوانیـــن بهداشـــت و درمـــان 
ـــه  ـــک محل ـــد ی ـــکان بای ـــه پزش ـــت ک ـــده اس ـــد ش تاکی
ـــش  ـــا در بخ ـــد و ی ـــاب کنن ـــود انتخ ـــت خ ـــرای فعالی ب
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــی کار کنن ـــش دولت ـــا بخ ـــی و ی خصوص

ـــم  ـــی ه ـــت و نظارت ـــده اس ـــی نش ـــون اجرای ـــون تاکن قان
بـــر آن انجـــام نشـــده اســـت.

دکتـــر پزشـــکیان بـــا بیـــان اینکـــه تعهـــد و عـــزم 
سیاســـیون و حاکمیـــت بـــرای مقابلـــه بـــا تعـــارض 
اســـت،  کار  مهم تریـــن  و  اصلی تریـــن  منافـــع 
ـــود،  ـــق نش ـــوع محق ـــن موض ـــر ای ـــرد: اگ ـــان ک خاطرنش
ــع  ــارض منافـ ــت تعـ ــده ی مدیریـ ــری و اجراکننـ مجـ

تنهـــا می مانـــد.
نایب رییـــس مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــا بیـــان 
ـــن  ـــه اصلی تری ـــوه ی قضایی ـــت و ق ـــس، دول ـــه مجل اینک
ـــع  ـــارض مناف ـــت تع ـــرای مدیری ـــا در اج ـــای م گلوگاه ه
هســـتند، تصریـــح کـــرد: ایـــن ســـه نهـــاد خـــود را از 
ایـــن قضیـــه کنـــار می کشـــند؛ در حالـــی کـــه بایـــد 
ـــارکت  ـــه مش ـــن عرص ـــند و در ای ـــدان باش ـــط می در وس

ـــند. ـــته باش داش
ــارض منافـــع  ــه مدیریـــت تعـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
بـــه عـــزم و اراده سیاســـی نیـــاز دارد، گفـــت: بـــرای 
ـــود  ـــی وج ـــزم و اراده سیاس ـــر ع ـــکل اگ ـــن مش ـــل ای ح
ـــل  ـــردم تبدی ـــت م ـــی در دس ـــه کتاب ـــد، ب ـــته باش نداش

ــد. ــد شـ ــی نخواهـ ــود و اجرایـ می شـ
این کـــه  بیـــان  بـــا  پزشـــکیان  دکتـــر 
سیاســـت گذاران بایـــد بـــه دنبـــال اجـــرای مدیریـــت 
تعـــارض منافـــع برونـــد، افـــزود: رســـانه ها بایـــد بـــا 
انجـــام کار و فرهنگ ســـازی و تبلیـــغ مطالبـــه گـــری 
ـــت  ـــا عدال ـــد ت ـــاد کنن ـــردم ایج ـــن م ـــور و بی را در کش

جـــای خـــود را پیـــدا کنـــد.

هر گاه سیاست های مقابله با فساد وارد 
دستگاه های سیاسی شد، توفیقی نداشتیم

مرکـــز  رییـــس  قاســـمی  محمـــد  دکتـــر 
پژوهش هـــای مجلـــس شـــورای اســـالمی نیـــز در 
ایـــن مراســـم اظهـــار کـــرد: برون دادهـــای اقتصـــادی 
ــر،  و اجتماعـــی در هـــر کشـــوری ماننـــد رشـــد، فقـ
درآمـــد و... متناســـب بـــا سیســـتم های عمومـــی هـــر 

ــت. ــوری اسـ کشـ
ــت و  ــر دولـ ــای هـ ــی از اولویت هـ ــزود: یکـ وی افـ
ـــی اســـت  ـــی در اصـــالح بخـــش عموم مجلســـی بازآفرین
ـــا  ـــن و آمدن ه ـــا رفت ـــد ب ـــر نکن ـــاختارها تغیی ـــر س و اگ
ـــث  ـــود. بح ـــم ب ـــاهد نخواهی ـــری را ش ـــی و تغیی بازآفرین
ـــا  ـــه ب ـــرای مقابل ـــده ب ـــی عم ـــع دو ویژگ ـــارض مناف تع
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ـــی آورد. ـــود م ـــه وج ـــی ب ـــش کارای ـــاد و افزای فس
ـــوص  ـــس در خص ـــای مجل ـــز پژوهش ه ـــس مرک ریی
ـــی  ـــن ویژگ ـــت: ای ـــز گف ـــع نی ـــارض مناف ـــی دوم تع ویژگ
ــاد،  ــا فسـ ــه بـ ــوع مقابلـ ــه از موضـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
سیاســـت زدایی می کنـــد. در واقـــع ســـم مقابلـــه 
فســـاد ایـــن اســـت کـــه بـــه عنـــوان یـــک موضـــوع 
سیاســـی در دســـتور کار باشـــد در حالـــی کـــه 
ــا تجربـــه کشـــورها نشـــان می دهـــد هـــرگاه  حقیقتـ
ـــای  ـــتور کاره ـــاد وارد دس ـــا فس ـــه ب ـــت های مقابل سیاس
ـــا  ـــوده، صرف ـــش نب ـــه بخ ـــا نتیج ـــده حتم ـــی ش سیاس

بهانـــه ای بـــرای زدن جناح هـــا قـــرار می گیـــرد.
بیـــن  کار  تقســـیم  گفـــت:  قاســـمی  دکتـــر 
مجموعه هـــای اجرایـــی کشـــور زمینـــه ای بـــرای 
ـــر  ـــع اگ ـــارض مناف ـــث تع ـــد. بح ـــت می کن ـــاد درس فس
ـــن مشـــکالتی  ـــرد، چنی ـــرار بگی ـــتور کار جـــدی ق در دس
ــت زدایی از  ــن سیاسـ ــد. هم چنیـ ــود نمی آیـ ــه وجـ بـ
ـــه  ـــاد مقابل ـــا فس ـــه ب ـــت ک ـــر اس ـــی دیگ ـــات اصل موضوع
می دهـــد  نشـــان  کشـــورها  تجربـــه ی  می کنـــد. 
وارد  فســـاد  بـــا  مقابلـــه  سیاســـت های  هـــرگاه 
دســـتگاه های سیاســـی شـــده موفـــق نبـــوده، بحـــث 
ـــع  ـــت زدایی از مقابل ـــال سیاس ـــه دنب ـــع ب ـــارض مناف تع

بـــا فســـاد اســـت.
ـــداف طرحـــی  ـــن اه ـــال ای ـــه دنب ـــرد: ب ـــوان ک وی عن
نوشـــته شـــد و تقدیـــم مجلـــس شـــد و اگـــر ایـــن طـــرح 
ـــد  ـــدگاری خواه ـــای مان ـــد از کاره ـــه ای برس ـــه نتیج ب
ـــرار  ـــر ق ـــت تاثی ـــور را تح ـــت کش ـــه کل مدیری ـــود ک ب
خواهـــد داد. در موضـــوع تعـــارض منافـــع حتمـــا نیـــازی 
ـــوه  ـــق در ق ـــیاری مصادی ـــت، بس ـــذاری نیس ـــه قانون گ ب
ــتور  مجریـــه می توانـــد بـــدون قانون گـــذاری در دسـ
کار دولـــت قـــرار بگیـــرد، بنابرایـــن اصحـــاب رســـانه 
در شناســـایی مصادیـــق موضـــوع و فســـادهایی کـــه 

ـــد. ـــاری کنن ـــا را ی ـــد م ـــود دارد بای وج

اشتغال هم زمان در دو بخش دولتی و 
خصوصی، موتور اصلی فقر و کاهش رفاه

هم چنیـن دکتر احمـد میدری معاون رفـاه اجتماعی 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی نیـز بـا بیـان اینکه 
تعـارض منافـع در ابعـاد مختلـف از دغدغه هـا و مسـائل 
مهـم اقتصادی اسـت اظهار کـرد: طرحی در ایـن زمینه 
در سـال ۹7 آمـاده و آبـان مـاه امسـال الیحـه ای تقدیم 
مجلـس شـورای اسـالمی شـد. تعـارض منافـع یکـی از 

موتورهـای اصلـی کاهـش رفـاه و فقـر و راه حـل آن ایـن 
اسـت کـه تعارض بایـد تبدیل بـه هماهنگی منافع شـود.

بخـش خصوصـی،  در  می توانـد  تعـارض  افـزود:  وی 
نهادهـای عمومـی و جناح هـای سیاسـی وجـود داشـته 
کارایـی  عـدم  دولـت،  هزینه هـای  افزایـش  بـا  باشـد، 
بیـن  تعـارض  واقـع  اجـرا رخ می دهـد. در  در سیسـتم 
و  هزینه هـا  افزایـش  موجـب  آن هـا  درون  و  سـازمان ها 
ناکارآمـدی اسـت و بـرای کاهـش تـورم هم بایـد تعارض 

منافـع را کنتـرل کنیـم.
رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  اجتماعـی  رفـاه  معـاون 
بخـش  در  وقتـی  به عنوان مثـال  افـزود:  اجتماعـی 
خصوصـی هماهنگـی ایجاد نشـود کارخانه هـا نمی توانند 
بـا صنایـع مشـابه در کشـورهای دیگـر رقابـت کننـد.

مـی دری با اشـاره به اینکه موسسـات خیریـه بزرگ و 
تشـکل های صنفـی بـزرگ نداریـم گفـت: علت ایـن امر، 
عـدم هماهنگـی بین نهادهای مردمی اسـت و مشـکالت 
مختلفـی بـرای نهادهـا ایجـاد کـرده اسـت. تعـارض در 
جناح هـای سیاسـی نیـز همـان اختـالف بیـن گروه هـای 
سیاسـی اسـت و می توانـد ریشـه تعارضات باشـد. در این 
تفاهم نامـه، تعـارض در نظـام رفاه اجتماعی مدنظر اسـت 
و به عنوان شناسـایی و از بین بردن ریشـه فسـاد از سـال 
قبـل در دسـتور کار وزارت رفـاه قـرار گرفتـه و برخـی 

موارد حل شـده اسـت.
را  تفاهم نامـه  ایـن  پژوهشـی  بخـش  وی  گفتـه  بـه 
مجلـس  بـه  ارائه شـده  طـرح  تکمیـل  جهاددانشـگاهی، 
را مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی دنبـال 
بـرای حـل  آزمایشـگاهی  به عنـوان  هـم  مـا  و  می کنـد 

تعـارض اقـدام خواهیـم کـرد.
رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  اجتماعـی  رفـاه  معـاون 
اجتماعـی بـا اشـاره بـه اشـتغال هم زمـان در دو بخـش 
دولتـی و خصوصـی کـه موجـب تعـارض منافـع اسـت 
گفـت: در تفاهم نامـه بـه ایـن موضـوع پرداخته می شـود 
و می توانـد تبعاتـی بـه همـراه داشـته باشـد. نمونـه آن 
اشـتغال هم زمـان پزشـکان در بخـش دولتـی و خصوصی 

. ست ا
وی ادامـه داد: شـکل دیگـر تعـارض، تعـارض درآمـد 
و وظیفـه اسـت. عـالوه بـر ایـن وقتی افـراد بعـد از اتمام 
بـه  رفت وآمـد  یـا  برونـد  خصوصـی  بخـش  بـه  شـغل 
بخـش دولتـی داشـته باشـد تعـارض بـه وجـود می آیـد، 
خصوصـی،  بانـک  یـک  رئیـس  اگـر  به عنوان مثـال 
رئیـس کل بانـک مرکزی بشـود تعـارض به وجـود می آید 
کـه در برخـی کشـورها جـرم اسـت، امـا مـا در ایـران 

چنیـن منـع قانونـی نداریـم.
مـی دری بـا اشـاره به اینکـه برخی اوقـات وظایف یک 
سـازمان بـا یکدیگـر تعـارض دارنـد گفـت: به عنوان مثال 
وقتـی نظام پزشـکی بخواهد هـم منافع بیمـاران را حفظ 
کنـد و هـم مدافـع حقـوق پزشـکان باشـد دچـار تعارض 

وظایف اسـت.
رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  اجتماعـی  رفـاه  معـاون 
اجتماعـی بـه شـکل دیگـری از تعـارض اشـاره کـرد و 
گفـت: سـازمان خـودش قاعـده گـذاری کـرده و خودش 
ناظـر آن باشـد، بـه ایـن معنـا کـه خـود سـازمان مجـوز 

صـادر کنـد و خـودش نظـارت کنـد.
وی شـــکل آشـــکار تعـــارض را میـــان منافـــع 
ـــاء  ـــه ارتش ـــد ب ـــه می توان ـــردی ک ـــع ف ـــازمانی و مناف س
ــع  ــارض منافـ ــت: تعـ ــت و گفـ ــود دانسـ ــر شـ منجـ
ـــز  ـــت نی ـــارز اس ـــس ب ـــه در مجل ـــی ک ـــه ای و مل منطق

نـــوع دیگـــری از تعـــارض اســـت.
ـــدن،  ـــناخته ش ـــمیت ش ـــه رس ـــه داد: ب ـــی دری ادام م
ـــب  ـــل و کس ـــه راه ح ـــیدن ب ـــش الزم و رس ـــب دان کس
قـــدرت الزم بـــرای حـــل مســـایل، ســـه راه اساســـی 

مقابلـــه بـــا تعـــارض منافع انـــد.
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■ روابط عمومی جهاددانشگاهی، 22 دی: در راستای توسعه 
همکاری هـای بین بخشـی بـرای تحقـق توسـعه پایـدار 
در حـوزه میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
مونسـان  دکترعلی اصغـر  میـان  همـکاری  تفاهم نامـه 
وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی و 
دکتـر حمیدرضا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی منعقد 

. شد
از موضـوع و محورهـای همـکاری در ایـن تفاهـم 
نامـه می تـوان بـه اسـتفاده از توانمندی هـای علمـی، 
راسـتای  در  جهاددانشـگاهی  تجربیـات  و  تخصصـی 
توسـعه ای  برنامه هـای  و  رسـالت ها  اهـداف،  تحقـق 
و  تخصصـی  دانـش  ارتقـای  در  همـکاری  وزارتخانـه، 
توسـعه مهارت هـای کارکنـان و ذی نفعـان وزارتخانـه، 
برگـزاری  تحقیقاتـی،  پروژه هـای  اجـرای  طریـق  از 
دوره هـای توانمندسـازی کارکنـان، طراحـی و اجـرای 
برگـزاری  در  مشـارکت  نیـاز،  مـورد  آموزش هـای 
نشسـت های  سـمینارها،  همایش هـا،  کنگره هـا، 

رویکـرد  بـا  تورهـای تخصصـی  و  کاربـردی  و  علمـی 
تولیـد  در  همـکاری  ترویجـی،  و  آموزشـی  علمـی، 
رسـانه ای  و  فرهنگـی  آموزشـی،  علمـی،  محتـوای 
فرهنگـی،  میـراث  بخش هـای  توسـعه  راسـتای  در 
گردشـگری و صنایـع دسـتی اعـم از تالیـف و چـاپ و 
نشـر کتـاب و مجـالت علمـی و تخصصـی، محصـوالت 
چندرسـانه ای و دیجیتـال، تولیـدات خبـری، محتـوای 
برگـزاری  از  الکترونیکـی، حمایـت مشـترک  آمـوزش 
رویدادهـای کارآفرینـی مرتبـط و حمایـت از تاسـیس 
کسـب و کارهـای فناورانـه در حوزه هـای گردشـگری، 
صنایع دسـتی و میـراث فرهنگـی، همـکاری در ارتقای 
هویـت ایرانـی و اسـالمی جوانـان بـه ویژه دانشـجویان 
آشـناکردن  بـرای  آموزش عالـی  مراکـز  و  دانشـگاه ها 
هرچـه بیشـتر نسـل جوان ایران و کشـورهای اسـالمی 
و فارسـی زبـان بـا مواریـث تاریخی و تمدنی مشـترک 
در قالـب همایـش بیـن المللـی خلیج فـارس، اردوهای 

ایـران مـرز پرگهـر و ... اشـاره کـرد.

توجه ویژہ ی جهاددانشگاهی به گردشگری
در  جهاددانشگاهی  رییس  طیبی  حمیدرضا  دکتر 
این مراسم، گفت: بحث میراث فرهنگی، گردشگری و 
تاسیس  ابتدای  از  که  بود  از موضوعاتی  صنایع دستی 
جهاددانشگاهی به دالیل مختلف مورد توجه این نهاد 

قرار گرفت.
این  از  فرهنگی  مباحث  که  این  به  اشاره  با  وی 
جهت مهم بود که قصد داشتیم به ارتقای هویت ایرانی 
دانشجویان و دانشگاهیان کمک کنیم، افزود: این هدف 
را با ایجاد مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان 
ما  فرهنگی  دستاوردهای  با  گروه  این  تا  کردیم  دنبال 
آشنا شوند و این کار را با برگزاری طرح اردوی مرز پر 
گوهر به منظور بازدید از میراث فرهنگی و دستاوردهای 

جمهوری اسالمی ادامه دادیم.
رییس جهاددانشگاهی در ادامه با ابراز عالقه مندی 
به توسعه طرح اردوی مرز پرگهر بیان کرد: عالقه مندیم 
این طرح را با دانشجویان خارجی با اولویت کشورهای 
از  راه  این  در  و  کنیم  دنبال  زبان  فارسی  و  اسالمی 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  حمایت 

دستی برخوردار باشیم.
پژوهشکده  اولین  که  این  به  اشاره  با  طیبی  دکتر 
گردشگری را در جهاددانشگاهی مشهد احداث کردیم. 
توانمندی های جهاددانشگاهی در حوزه  افزود: مجموع 

علوم انسانی توجه ویژه ای به گردشگری دارد.
و  فرهنگی  صنایع  است  معتقد  دنیا  داد:  ادامه  وی 
گردشگری می تواند به اقتصاد اول تبدیل شود. ما هم در 
این راستا حرکت می کنیم. امیدواریم تفاهم نامه ای که با 
این وزارتخانه امضا می شود، فعالیت های بخش فرهنگی 

و گردشگری جهاد دانشگاهی را توسعه دهد.

پایه گذاری اولین گام های بلند پژوهشی در 
دانشگاه ها توسط جهاددانشگاهی

دکتـر علی اصغـر مونسـان وزیـر میـراث فرهنگـی، 
مراسـم،  ایـن  در  نیـز  دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 
اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی در طول این سـال ها و در 
همـه ی بخش هـای علمـی کشـور کمک هـای شـایانی 
بـه پیشـبرد برنامه ها و اهداف کشـورمان کرده اسـت و 
می شـود گفـت جهاددانشـگاهی نهادی خدمتگـزار و با 

موفقیت در کشـور اسـت.
ایــن کــه جهاددانشــگاهی  بــه  بــا اشــاره  وی 
بــرکات زیــادی بــرای کشــور بــه ارمغــان آورده اســت، 
ــم از  ــر بگوی ــد اگ ــه نباش ــاید گزاف ــرد: ش ــار ک اظه
زمــان دانشــجویی یــادم اســت اولیــن گام هــای بلنــد 
ــگاهی  ــردی را جهاددانش ــژه کارب ــه وی ــی و ب پژوهش
در دانشــگاه ها پایه گــذاری و شــروع و دانشــجویان 
ــی  ــای پژوهش ــرد و کاره ــذب ک ــه را ج ــره و نخب خب
مهمــی را در کنــار دانشــگاه ها آغــاز کــرد و امــروز بــه 

توسعه ی پایدار در حوزه ی میراث 
فرهنگی با راه حل های تخصصی 

جهاددانشگاهی و وزارت میراث فرهنگی در راستای توسعه ی پایدار در حوزه ی میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تفاهم نامه امضا کردند
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جایــی رســیده اســت کــه اتفاقــات مهمــی رخ داده و 
ــرم فرهنگــی  ــای ن ــوم و فناوره ــارک عل ــدازی پ راه ان
کــه ریشــه آن اقداماتــی بــوده کــه جهاددانشــگاهی از 
گذشــته دور آغــاز کــرده اســت. اینکــه مــا مــی گوییــم 
ــرای  جهاددانشــگاهی یــک نهــاد پــر خیــر و برکــت ب

ــی ای اســت. ــوده اســت حــرف قطع کشــور ب
دکتر مونسان با تاکید بر اینکه بار مهم قطب علمی 
گرفته  برعهده  فرهنگ  و  علم  دانشگاه  را  گردشگری 
هم  دانشگاه ها  سایر  به  آن  از  پس  کرد:  تصریح  است، 
آموختگانی  دانش  و  دارد  ادامه  و  کرده  پیدا  توسعه 
که  کشور  گردشگری  آینده  برای  که  می شوند  تربیت 
بنده  زعم  به  و  می کند  دارد طی  را  رشدی  روبه  روند 

یکی از مزیت های بزرگ کشور است.
در  محیطی  تهدیدهای  همه  علی رغم  افزود:  وی 
حوزه گردشگری اما ظرفیت ذاتی گردشگری در کشور 
ما باالست. دشمنان تبلیغات گسترده ای برای صرف نظر 
کردن از سفر به ایران و کنسل کردن پروازها داشته اند. 
اما  بر گردشگری می گذارد،  را  اثرات خود  این ها  البته 
این  کشور  در  گردشگری  باالی  ظرفیت  به  توجه  با 
شرایط به سرعت قابل ترمیم است و حالت پیش رونده 

گردشگری تداوم می یابد.
دستی  صنایع  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
بیان کرد: خوشبختانه با کمک دانشگاه علم و فرهنگ 
قرار است با شکل گیری حساب های اقماری گردشگری 
معتقدیم  شود.  ساماندهی  حوزه  این  درآمدهای 
و  درآمدزاست  است،  اقتصاد کشور  گردشگری محرک 
حوزه های پوشاک، حمل و نقل و صنایع غذایی را رونق 
کشور  در  حوزه ها  سایر  مقابل  در  گردشگری  می دهد. 
کمترین درآمد را دارد. اگر اعتبارات گردشگری تأمین 
شود، ظرف یکسال آینده درآمد حاصل از گردشگری در 

صدر قرار خواهد گرفت.
برنامه  تدوین  در  که  این  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
یونسکو  گردشگری  سازمان  همکاری  با  که  ملی  اقدام 
در حال انجام است دانشگاه علم و فرهنگ نقش ویژه ای 
کشور  گردشگری  توسعه  سند  همچنین  گفت:  دارد، 
آماده شده و در کمیسیون مربوطه در مجلس در حال 
بررسی است. اسناد پایه ای گردشگری در حال تدوین و 
تهیه است و اگر به ابالغ نهایی برسد تحوالت بسیاری 

را شاهد خواهیم بود.

دکتـر مونسـان در پایـان بـا بیـان اینکـه امیدواریم 
اهـداف  بـه  رسـیدن  در  بتوانـد  تفاهم نامـه  ایـن 
ذکرشـده مؤثـر باشـد چـرا کـه حمایـت وزارتخانـه و 
گردشـگری  عرصـه  در  اقدامـات  از  جهاددانشـگاهی 
اهمیـت دارد، گفـت: بـاز کـردن پـای طراحـان جـوان 
بـه حوزه صنایع دسـتی و گردشـگری مهم تریـن اقدام 
بـرای برندسـازی در موضـوع بسـته بندی محصـوالت و 
صنایـع فرهنگـی بـوده و اتفاقـات خوبی در ایـن زمینه 
رخ داده اسـت. کاالهـای بـا ارزش صنایـع دسـتی باید 
کاربردی سـازی  دیگـر  موضـوع  شـوند.  برندسـازی 
صنایـع دسـتی اسـت تـا ارزان تر و بـا ویژگـی کاربردی 
مـورد اسـتفاده مـردم و جامعـه جهانـی قـرار بگیرنـد.

توسعه ی پایدار در بخش میراث فرهنگی با 
راه حل های تخصصی جهاددانشگاهی

پـارک  رییـس  خوشـخو  ایمانـی  دکتـر  ادامـه،  در 
ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی بـه 
ارایـه ی گزارشـی از فعالیت هـای این پـارک پرداخت و 
گفـت: بـر آن هسـتیم تـا ایـن باور کـه حـوزه فرهنگ 

درآمـدزا نیسـت را از کشـور دور کنیـم. همیشـه ایـن 
از  بیش تـر  فرهنـگ  حـوزه  کـه  بـوده  حاکـم  اعتقـاد 
آن کـه درآمـد کسـب کنـد هزینـه جـذب می کنـد؛ 
بنابرایـن فرهنـگ بـه عنـوان بخـش مولـد در اقتصـاد 

کشـور جایگاهـی نداشـته اسـت.
وی افـزود: بـا تاسـیس پـارک علـوم و فنـاوری در 
دانشـگاه علم و فرهنگ سـعی شـد ایده ای که داشـتیم 
را ثابت کنیم. در حال حاضر نیز در پنج شـاخه رسـانه 
تصویری، اسـباب بازی، انیمشـین، گردشـگری و ... کار 

را آغـاز کرده ایـم کـه باید توسـعه دهیم.

ویژگی های متفاوت دانشگاه علم و فرهنگ
رییـس  هاشـمی  سـعید  سـید  دکتـر  هم چنیـن، 
دانشـگاه علـم و فرهنـگ نیـز بـا اشـاره به این کـه این 
دانشـگاه بزرگ تریـن و برتریـن دانشـگاه غیردولتـی در 
مجموعـه ی وزارت علـوم اسـت، گفـت: ایـن دانشـگاه 
ایـن  اول  دارد.  دانشـگاه ها  سـایر  بـا  تمایـز  وجـه  دو 
کـه وابسـته بـه یـک نهـاد علمـی و انقالبـی اسـت بـه 
ظرفیت هـای  از  این کـه  دوم  و  جهاددانشـگاهی  نـام 

پژوهشـی ایـن نهـاد بـه خوبـی اسـتفاده می کنـد.
مجموعـه  بتوانیـم  کـه  ایـن  مـا  نـگاه  افـزود:  وی 
آمـوزش  مجموعـه  بـا  را  جهاددانشـگاهی  پژوهـش 
دانشـگاه به شـکل حلقه های پیوسـته گسـترش دهیم.

ایـن  انـداز  چشـم  کـرد:  تصریـح  هاشـمی  دکتـر 
دانشـگاه این اسـت بتواند بـه عنوان دانشـگاه کارآفرین 
بسـترهای  راسـتا  ایـن  در  کـه  باشـد  کشـور  برتـر 
مناسـبی را فراهـم کـرده کـه راه انـدازی پـارک علوم و 
فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی در راسـتا بـا این 

هـدف بـوده اسـت.
رییـس دانشـگاه علـم و فرهنگ افزود: این دانشـگاه 
دارای پنـج دانشـکده اسـت و مجموعا 8500 دانشـجو 
دارد کـه بیشـتر آن هـا در مقاطـع تکمیلـی تحصیـل 
می کننـد. اولین دانشـکده علوم گردشـگری کشـور نیز 

در ایـن دانشـگاه احداث شـده اسـت.
دکتر هاشـمی با اشـاره به همکاری هـای بین المللی 
ایـن دانشـگاه، اظهـار کـرد: مشـارکت هایی بـا اتریش، 
مالـزی و ترکیـه آغـاز شـده کـه در بیـن آن هـا اتریش 
حمایت هـای خوبـی داشـته و همـکار علمـی خوبـی 

بـرای دانشـگاه علـم و فرهنگـی محسـوب می شـود.
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تفاهم

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی، ۶ بهمن: تفاهم نامه ای 
با  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  و  بین جهاددانشگاهی 
موضوع استفاده از فناوری »تولید خارج رحمی جنین 
از گاو  اخذ سونوگرافیک تخمک  تکنیک  از  استفاده  با 
زنده )Ovum pick up(« و توسعه ی آن در کشور 

منعقد شد.
ایـن تفاهم نامـه بـا حضـور دکتـر حمیدرضـا طیبی 
حجت االسالم والمسـلمین  و  جهاددانشـگاهی  رییـس 
دکتـر سـید مهـدی خاموشـی رییـس سـازمان اوقـاف 
و امـور خیریـه در محـل سـاختمان ایـن سـازمان امضا 

. شد
یکـی از وظایـف و ماموریت های اصلی دسـتگاه های 
افزایـش  غذایـی،  امنیـت  زمینـه ی  در  مسـوول 
توانمندسـازی صنعت دام پـروری، به منظور »خودکفایی 
در تولید گوشـت، شـیر و کره« و »ارتقای مزیت نسـبی 
تولیـدات دامـی جهت راهیابـی به نظام تجـارت داخلی 
و جهانـی« می باشـد کـه در ایـن زمینـه بـا توجـه بـه 
کمبـود علوفـه و نهاده هـای دامـی مـورد نیـاز، افزایش 
سـنتی جمعیـت دام های موجـود در کشـور، مقرون به 
صرفـه و امـکان پذیـر نیسـت؛ لـذا یکـی از راهکارهای 

موثـر در ایـن زمینـه، اسـتفاده از فناوری هـای نوین در 
صنعـت دام پـروری بـا هـدف افزایـش راندمـان تولیـد 
کیفـی  و  کمـی  )افزایـش  موجـود  گاوداری هـای  در 
محصـوالت لبنـی و گوشـت و کاهش هزینه هـای تمام 

شـده تولید( اسـت.
در ایـن میـان یکـی از فناوری هایی کـه در دهه های 
اخیـر موجـب تحـول و رونـق اقتصـادی قابـل توجه در 
صنعـت دام پروری کشـورهای پیشـرفته جهان شـده و 
موضـوع ایـن تفاهم نامـه نیز اسـت، اسـتفاده از فناوری 
»تولیـد خـارج رحمـی جنیـن بـا اسـتفاده از تکنیـک 
 Ovum( زنـده  گاو  از  تخمـک  سـونوگرافیک  اخـذ 

pick up(« و توسـعه ی آن در کشـور می باشـد.
اصـالح نـژاد گاوهای گوشـتی و شـیری و دومنظوره 
از طریـق تولیـد خـارج رحمـی جنیـن بـا اسـتفاده از 
زنـده  گاو  از  تخمـک  سـونوگرافیک  اخـذ  تکنیـک 
و  آزمایشـگاه  راه انـدازی   ،)Ovum pick up(
فضاهـای کاری تولید آزمایشـگاه جنین بـا هدف تولید 
حداقـل 2 هـزار جنیـن در مـاه و تولیـد آزمایشـگاهی 
جنیـن منجمـد گاو و گوسـاله ممتـاز از نژادهـای گاو 
مـورد توافـق دو طـرف، از جملـه موضوعـات مهـم این 

اسـت. تفاهم نامـه 
هم چنیـن اجـرای برنامه هـا و فعالیت های مشـترک 
)علمـی، تجـاری و صنعتـی( در زمینـه ی اسـتفاده از 
فناوری هـای نویـن در حـوزه ی علـوم دامـی، همـکاری 
در زمینـه ی تولیـد و فروش محصـوالت بیولوژیک موثر 
در تولیـد دام، همـکاری در زمینـه ی تولیـد و فـروش 
مـواد و تجهیـزات آزمایشـگاهی و صنعتـی مـورد نیـاز 
و  واردات  زمینـه ی  در  همـکاری  دامـی،  گونه هـای 
صـادرات مـواد، تجهیـزات آزمایشـگاهی و صنعتـی و 
فرآورده هـای بیولوژیـک مـورد نیـاز گونه هـای دامـی 
سـمینارهای  و  کارگاه هـا  برگـزاری  در  همـکاری  و 
آموزشـی و ترویجی مشـترک بر اسـاس توافق، از دیگر 
موضوعـات تفاهم نامـه بین جهاددانشـگاهی و سـازمان 

اوقـاف و امـور خیریـه می باشـد.
مـدت اعتبـار ایـن تفاهـم نامـه بـه مـدت 5 سـال 
خواهـد بـود و بـه منظـور اجرایـی نمودن آن، شـورایی 
پژوهشـگاه  تام االختیـار  نماینـدگان  از  متشـکل 
ابن سـینای جهاددانشـگاهی و سـازمان اوقـاف و امـور 

می شـوند. تشـکیل  خیریـه 

راه اندازی نخستین مزرعه ی منونه ی نژادهای 
ممتاز گاو در کشور

بعدازایـن تفاهم نامـه، بـا مشـارکت سـازمان اوقاف و 
بـر پایـه ی فنـاوری بانک جنیـن نژادهای ممتـاز گاوی 
کـه از جمله دسـتاوردهای برتر پژوهشـگاه ابن سـینای 
جهاددانشـگاهی در زمینـه ی بیوتکنولـوژی تولیدمثـل 
دامـی اسـت، مـزارع نمونه ی نژادهـای برتر گوسـاله در 

کشـور راه اندازی می شـود.
بـا  گذشـته  سـال های  در  ابن سـینا  پژوهشـگاه 
راه انـدازی نخسـتین بانـک جنیـن از پنـج نـژاد ممتـاز 
گوسـاله های گوشـتی )شـاروله، لیموزیـن و آکیتـن(، 
شـیری )جرزی( و دومنظوره )سـمینتال( توانسـته بود 
نقـش مهمـی در بهبـود و توسـعه ی صنعـت دام پروری 
و  مشـارکت  بـا  نیـز  اکنـون  و  کنـد  ایفـا  کشـور  در 
پنـج  اسـت  قـرار  اوقـاف  سـازمان  سـرمایه گذاری 
مزرعـه ی نمونـه بـرای پـرورش و تکثیـر ایـن نژادهای 

ممتـاز در کشـور راه انـدازی شـود.
راه انـدازی ایـن مـزارع گامـی مهم در جهـت کاهش 
واردات و خودکفایـی دامـی کشـور بـه شـمار می آید و 

اصالح نژاد گاوهای ممتاز با استفاده از یک
 تکنیک پیرشفته

تفاهم نامه ای بین جهاددانشگاهی و سازمان اوقاف با موضوع استفاده از فناوری تولید خارج رحمی جنین با استفاده از تکنیک اخذ 

سونوگرافیک تخمک از گاو زنده و توسعه ی آن در کشور منعقد شد
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بـا توجـه بـه محدودیت هـای فعلـی و آتـی در عرصه ی 
واردات، می توانـد باعـث افزایـش دسترسـی دام پروران 
سراسـر کشـور بـه نژادهـای ممتـاز و افزایـش ذخایـر 

بانـک جنیـن ایـن نژادها شـود.
نخسـتین مزرعه ی نمونه ی نژادهـای ممتاز گاوهای 
شـیری، گوشـتی و دومنظوره در مالرد کـرج راه اندازی 
خواهـد شـد و چهـار مزرعـه ی دیگـر در نقـاط مختلف 

کشـور به بهره بـرداری خواهند رسـید.

تالش برای بی نیازی از واردات دام زنده
دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی در 
ایـن مراسـم گفـت: مقـام معظـم رهبـری بـا اشـاره به 
کالم ارزشـمند حضـرت علـی)ع( فرمودنـد غربی هـا با 
علـم و فنـاوری بـه قـدرت رسـیدند و حاال از به دسـت 
احسـاس خطـر  دیگـر  توسـط کشـورهای  آن  آمـدن 
می کننـد. مـا در جهاددانشـگاهی بـا توجـه بـه آن چه 
در اصـول دینی مـان توصیـه شـده و از آن جایـی کـه 
جمهـوری اسـالمی بـرای اقتدار و پیشـرفت خـود باید 
بـه علـم و فنـاوری تکیـه کنـد سـعی کردیـم در ایـن 

راسـتا فعالیـت کنیم.
وی افـزود: خوشـحالیم که دکتر خاموشـی، ریاسـت 
سـازمان اوقـاف نیـز بـه اهمیـت موضـوع تفاهم نامـه 
یـک  بـه  تفاهم نامـه  ایـن  امیدواریـم  و  دارنـد  توجـه 

قـرارداد عملیاتـی بـزرگ منجـر شـود.
دکتـر طیبـی با بیان ایـن که ما فعالیـت اصالح نژاد 
گاو را در سـطح ملـی و بین المللی نیـز دنبال می کنیم، 

اظهار کرد: در شـرق آسـیا با برخی کشـورها در همین 
رابطـه صحبـت کرده ایـم و مـورد اسـتقبال هـم قـرار 
گرفتـه اسـت. عالقه مندیـم کـه ایـن فعالیت به سـرعت 
توسـعه پیدا کند تا بخشـی از مشـکالت کشـور برطرف 

شود.
ـــم  ـــرد: می توانی ـــد ک ـــگاهی تاکی ـــس جهاددانش ریی
در زمینـــه ی تولیـــد اســـپرم و رســـیدن بـــه یـــک 
ــازمان  ــکاری سـ ــا همـ ــی بـ ــل ایرانـ ــژاد گاو اصیـ نـ

اوقـــاف نیـــز فعالیـــت خـــود را گســـترش دهیـــم.

افتتاح 3 فارم تا پایان سال
دکتـــر  حجت االسالم والمســـلمین  ادامـــه،  در 
ســـید مهـــدی خاموشـــی رییـــس ســـازمان اوقـــاف 
ـــاد  ـــالک جه ـــه م ـــاره ب ـــا اش ـــز ب ـــه نی ـــور خیری و ام
و همـــکاری  نهـــاد جهاددانشـــگاهی  در  علمـــی 
ـــان،  ـــاد در اصفه ـــن نه ـــان ای ـــا روی ـــاف ب پرســـرعت اوق
گفـــت: امکانـــات ســـازمان اوقـــاف در هـــر مـــکان و 
شـــرایط جغرافیایـــی را در اختیـــار جهاددانشـــگاهی 

قـــرار می دهیـــم.
ـــه  ـــال، س ـــر س ـــا آخ ـــم ت ـــه داد: امیدواری وی ادام
ـــه  ـــهریار ب ـــارم ش ـــالرد و ف ـــارم م ـــه ف ـــارم از جمل ف

بهره بـــرداری برســـد.
ـــزود:  ـــه اف ـــور خیری ـــاف و ام ـــازمان اوق ـــس س ریی
ـــرا  ـــم، چ ـــیار موافق ـــادرات بس ـــوزه ص ـــه ح ـــا ورود ب ب
کـــه ارزآوری بـــرای کشـــور دارد و بـــرای ورود بـــه 
ـــرورش  ـــپرم و پ ـــد اس ـــد تولی ـــد مانن ـــای جدی حوزه ه

جنیـــن، آمادگـــی خـــود را اعـــالم می کنیـــم.
دکتـــر خاموشـــی بـــا بیـــان این کـــه بایـــد 
خألهـــای لجســـتیکی در راســـتای اجرایی شـــدن 
مـــا  گفـــت:  شـــود،  پـــر  تفاهم نامـــه  ایـــن 
از  کـــه  را  امکاناتـــی  آن  می کنیـــم  تـــالش 
لحـــاظ ســـخت افزاری نیـــاز اســـت، در اختیـــار 

دهیـــم. قـــرار  جهاددانشـــگاهی 

فضای مناسب بین املللی
 در حوزه ی اصالح نژاد دام

ـــاون  ـــدی مع ـــا پورعاب ـــر محمدرض ـــن دکت هم چنی
ـــاره  ـــا اش ـــز ب ـــگاهی نی ـــاوری جهاددانش ـــش و فن پژوه
ــتقالل  ــرای اسـ ــی بـ ــت غذایـ ــت امنیـ ــه اهمیـ بـ
ـــد  ـــتی و تولی ـــای گوش ـــن دام ه ـــت: تامی ـــورها، گف کش
ــوزه  ــه در ایـــن حـ ــره از چالش هایـــی اســـت کـ کـ
وجـــود دارد؛ هـــدف جهاددانشـــگاهی در طرح هـــای 
فناورانـــه ای کـــه بـــه مقـــام معظـــم رهبـــری هـــم 
ـــور  ـــال کش ـــی دو س ـــه ط ـــت ک ـــن اس ـــه داد، ای ارای

را از ایـــن جهـــت بی نیـــاز کننـــد.
وی افـــزود: امیدواریـــم بـــا مشـــارکتی کـــه 
از ســـوی ســـازمان اوقـــاف رخ می دهـــد، ایـــن 
ــی در  ــای خوبـ ــم. فضـ ــی کنیـ ــه را اجرایـ تفاهم نامـ
داخـــل و خـــارج کشـــور بـــرای ادامـــه فعالیـــت در 
ـــت در  ـــود دارد. فعالی ـــژاد دام وج ـــالح ن ـــوزه ی اص ح
ـــه  ـــترهای دو کوهان ـــش و ش ـــالح گاومی ـــه ی اص زمین
نیـــز از پروژه هـــای بعـــدی جهاددانشـــگاهی اســـت.

دکتـــر محمدمهـــدی نـــادری عضـــو گـــروه 
پژوهشـــگاه  آندرولـــوژی  و  جنین شناســـی 
ابن ســـینای جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن مراســـم 
ـــازمان  ـــدت س ـــتراتژیک و بلندم ـــگاه اس ـــر از ن ـــا تقدی ب
اوقـــاف و امـــور خیریـــه در زمینـــه ی صنعـــت 
دام پـــروری، اظهـــار کـــرد: مـــا به شـــدت نیازمنـــد 
ـــاز  ـــاله ی ممت ـــن گوس ـــه جنی ـــتیم ک ـــی هس فارم های
ـــرورش  ـــات را در آن پ ـــن حیوان ـــم و ای را در آن بکاری

دهیـــم.
مهـدی  مراسـم، دکتـر  ایـن  از  دیگـری  بخـش  در 
پنـدار معـاون بهره بـرداری اقتصـادی سـازمان اوقـاف و 
امورخیریـه نیز با اشـاره بـه ابالغ ۱۹ بنـدی مقام معظم 
رهبـری به سـازمان اوقاف در خصوص نحـوه ی مدیریت 
موقوفـات، گفـت: امضـای تفاهم نامه با جهاددانشـگاهی 
نیـز در راسـتای بیانات مقام معظم رهبری اسـت. انعقاد 
ایـن تفاهم نامـه دو بعد اساسـی دارد که بعـد داخلی آن 
تکثیـر و تولیـد نژادهـای دامی اسـت و بعـد خارجی آن 
ایـن اسـت که کشـور تا حـد زیـادی غنی می شـود و از 

واردات دام زنـده بی نیـاز می شـویم.
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تفاهم

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، 30 آبـان: آییـن 
افتتـاح بنیـاد ملـی توسـعه ی فنـاوری در حوزه هـای 
و  اشـیا  اینترنـت  و  مصنوعـی  هـوش  بالک چیـن، 
بیـن  سـه جانبه  همـکاری  تفاهم نامـه ی  انعقـاد 
معاونـت توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزارت تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی، بنیـاد ملـی توسـعه فنـاوری و 
معاونـت آموزشـی و سـازمان تجاری سـازی فنـاوری 
بـا  جهاددانشـگاهی  دانش آموختـگان  اشـتغال  و 
و  کار  تعـاون،  وزیـر  شـریعتمداری  محمـد  حضـور 
رییـس  طیبـی  حمیدرضـا  دکتـر  اجتماعـی،  رفـاه 
دبیـر  فیروزآبـادی  ابوالحسـن  جهاددانشـگاهی، 
شـورای عالـی فضـای مجـازی و جمعی از مسـووالن 

کشـور برگـزار شـد.

ورود جهاددانشگاهی 
برای درمان پارکینسون

ایـن مراسـم گفـت:  دکتـر حمیدرضـا طیبـی در 
پرداختـن بـه فنـاوری هـوش مصنوعـی، بالک چیـن، 
اینترنـت اشـیاء و کار در مـورد سـلول های بنیـادی 
بـرای درمان پارکینسـون از کارهای جهاددانشـگاهی 

اسـت که امسـال جایـزه المصطفـی به دانشـمند این 
حـوزه دکتـر بهاروند داده شـد.

ــده  ــل آین ــت: تحلی ــگاهی گف ــس جهاددانش ریی
ــی از  ــع خودروی ــاوری اطالعــات در صنای ــرد فن کارب
ــی  ــا نصــب تجهیزات ۱0 ســال قبــل شــروع شــد و ب
از خودروهایــی کــه در مســیر  برخــی  بــه روی 
می شــدند،  گرفتــه  کار  بــه  رشــت  بــه  تهــران 
اســتفاده از ایــن خودروهــا هوشــمند شــد همچنیــن 
در آینــده کشــاورزی هوشــمند نیــاز بــه اســتفاده از 

ــد. ــو دارن ــای ن فناوری ه
دکتــر طیبــی افــزود: در بخــش هــوش مصنوعــی،  
ــگاری  ــث رمزن ــن بح ــالک چی ــیا و ب ــت اش اینترن
دفــاع  در  کــه  اســت، همان گونــه  مهــم  بســیار 
ــا  ــان م ــود و جوان ــم ب ــیار مه ــاوری بس ــدس فن مق
توانســتند بازگشــایی سیســتم مخابراتــی کشــور 

مهاجــم را انجــام داده و بســیار موفــق شــدند.
توســط  کســب وکار  ملــی  بنیــاد  گفــت:  وی 
ــو  ــای ن ــعه فناوری ه ــی توس ــی متول ــش خصوص بخ
ــیار  ــه بس ــن زمین ــز در ای ــود و وزارت کار نی می ش

ــت. ــرده اس ــک ک کم

توجه به پدیده ی آینده ی کاری
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی نیـز در ایـن 
آییـن بـا اشـاره بـه بیانـات رهبـر معظـم انقـالب در 
بـرای  داشـت:  اظهـار  اقتصـادی  فعـاالن  بـا  دیـدار 
خـوب  هـم  بایـد  بگیریـم  تصمیـم  درسـت  این کـه 
ایـن  بایـد  امـروز  و  ببینیـم  خـوب  هـم  و  بشـنویم 
نقیصـه را بـا اسـتفاده از ابزارهـای نویـن مثـل هوش 
مصنوعـی، اینترنـت اشـیا و بـالک چیـن مرتفع کرد.

محمـد شـریعتمداری بـا اشـاره بـه تشـکیل »اتاق 
شـنیدن« در ایـن بنیـاد، از وزرا و مسـووالن بـرای 
شـنیدن دغدغه هـا و مشـکالت فعاالن حـوزه فناوری 

اطالعـات دعـوت کرد.
و  مشـوق  حامـی،  به عنـوان  مـن  داد:  ادامـه  وی 
فعالیت هـا حمایـت  نـوع  ایـن  از  تسـهیل گـر قطعـا 
می کنـم و در ایـن راسـتا در آینـده خبرهـای خوبـی 
در حـوزه توسـعه کسـب وکارهای اقتصـاد دیجیتـال 

خواهیـد شـنید.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا اشـاره بـه 
توسـعه فنـاوری و پیشـی گرفتـن کشـورهای منطقه 
در حـوزه تکنولـوژی تصریـح کـرد: امـروز از رقابـت 
امـارات  کشـور  درحالی کـه  می کنیـم  صحبـت 
وزارت هـوش  دارای  یـک کشـور کوچـک  به عنـوان 

اسـت. مصنوعـی 
در  فقـط  جدیـد  فناوری هـای  امـروز  افـزود:  وی 
حـوزه تکنولـوژی تاثیـر نمی گذارنـد بلکـه به صـورت 
تاثیرگـذار  اقتصـادی  کالن  متغیرهـای  در  گسـترده 
هسـتند. اشـتغال نیـز تحـت تاثیـر فناوری هـای نـو 

می کنـد. حرکـت 
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا اشـاره بـه 
تاکیـد سـازمان جهانـی کار )ILO( بـه پدیـده آینده 
کار گفـت: در دنیـای اتصـاالت شـبکه ای، روابـط کار 

اسـت. تغییر  نیازمنـد 
شـریعتمداری خاطرنشـان کـرد: رویکـرد مـا دیگر 
نیسـت،  وام  بـا  اقتصـادی  بنـگاه  یـک  از  حمایـت 
بلکـه امـروز بـه حمایـت گروهـی دولتـی ـ خصوصی 
نیازمنـد  جویانـه  مشـارکت  فعالیت هـای  به صـورت 
هسـتیم کـه در 22 مـاه باقیمانـده از دولـت در ایـن 

زمینـه تمرکـز خواهیـم کـرد.
وی همچنیـن دربـاره فعالیـت بنیـاد ملـی توسـعه 
 ۹ بنیـاد  ایـن  توسـط  داشـت:  اظهـار  کارآفرینـی 

توسعه ی اشتغال و کارآفرینی در حوزه ی
هوش مصنوعی

تفاهم نامه ی همکاری ۳ جانبه بین معاونت توسعه ی کارآفرینی وزارت کار، بنیاد ملی توسعه ی فناوری و معاونت آموزش و سازمان 
ستفای جهاددانشگاهی منعقد شد
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مدرسـه تاسـیس می شـود کـه یکـی از مـدارس آن 
در حـوزه هـوش مصنوعـی اسـت.

بـا  کـرد:  امیـدواری  اظهـار  شـریعتمداری 
فناوری هـای  آینـده  بتـوان  جدیـد  نهادسـازی های 
تضمیـن  کسـب وکارها  حـوزه  در  به ویـژه  را  نویـن 

کـرد.

آمادگی برای مواجهه با رشایط جدید در 
حوزه ی فناوری

مجـازی  فضـای  عالـی  شـورای  دبیـر  هم چنیـن، 
بـا تاکیـد بـر این کـه بایـد بـرای مواجـه با شـرایطی 
کـه فنـاوری بـرای مـا ایجـاد می کنـد، آماده باشـیم، 
افـزود: در غیـر این صـورت بـا چالش هـای بسـیاری 

در آینـده روبـه رو خواهیـم شـد.
حـوزه ی  در  هم اکنـون  داد:  ادامـه  فیروزآبـادی 
و  اشـیاء  اینترنـت  مصنوعـی،  هـوش  فنـاوری 
بالک چیـن بیشـترین بخش هـا را بـه خـود اختصاص 
داده انـد و هـر یـک از آن هـا فصل هـای ثانویـه ای را 

در بـر دارنـد.
بخش هـای  در  هم اکنـون  این کـه  بیـان  بـا  وی 
مذکـور سـرمایه گذاری های عظیمـی در جهـان انجام 
کشـورها،  ملت هـا،  ارتبـاط  افـزود:  اسـت،  گرفتـه 
شـرکت ها و سـازمان ها در حـال بـاز تعریف براسـاس 

حوزه هـای مذکـور اسـت.
فیروزآبـادی بـا یـادآوری این که در قـرون نوزدهم 
اظهـار  داشـت،  دیگـری  تعریـف  اقتصـاد  بیسـتم  و 
پایـه  بـر  اقتصـاد  از تعامـل در  کـرد: اکنـون حـرف 
اینترنـت اشـیاء، هـوش مصنوعی و بالک چین اسـت.

داد:  ادامـه  مجـازی  فضـای  عالـی  شـورای  دبیـر 
نظـام پولـی کهنـه برآمـده از دوره صنعتـی به رغـم 
در  آهسـتگی  بـه  اسـت،  رسـیده  بلـوغ  بـه  این کـه 
حـال حـذف شـدن از اقتصـاد جهانی اسـت و اکنون 
هسـتند. مطـرح  بالک چیـن  همچـون  فناوری هایـی 

جهانی شـدن  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  فیروزآبـادی 
افـزود:  اسـت،  گرفتـن  شـکل  حـال  در  به سـرعت 
جهانـی  اقتصـاد  و  جهانی شـدن  جدیـد  تعریـف  در 
بحث هـای جغرافیایـی و سیاسـی در حـال بازتعریـف 
هسـتند و آنچـه درگذشـته به عنـوان هویـت و اراده 

ملـی مطـرح بـود، تغییـر پیـدا خواهـد کـرد.
در  گفـت:  مجـازی  فضـای  عالـی  شـورای  دبیـر 
ایـن عرصـه مـا نیـز باید بـه دنبـال بازتعریـف هویت 
ملـی خـود در عرصـه جهانـی باشـیم و بایـد بپذیریم 
کـه بـرای ایـن مهـم نیازمنـد ایجـاد شـرکت های و 

قدرتمنـد بـزرگ پلتفرمـی هسـتیم.
اگـر  مـا  آینـده  نسـل  و  جوانـان  گفـت:  وی 
می خواهنـد هویـت ملـی خـود را حفـظ کننـد بایـد 
بـرای دفـاع از هویـت ملی، قـدرت بزرگـی را بر روی 

دهنـد. شـکل  پلتفرم هـا 

تحول اقتصاد دیجیتال؛
 نیازمند نظام حکمرانی ناظر بر آن

اشـتغال  ادامـه، معـاون توسـعه کارآفرینـی و  در 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا بیـان این کـه 
بـرای تحـول اقتصـاد دیجیتـال در کشـور بـه نظـام 
حکمرانـی ناظـر بـر آن نیازمند هسـتیم، گفت: سـهم 
بایـد  را  دیجیتـال  حـوزه  کسـب وکارهای  از  ایـران 

افزایـش دهیـم.
دکتـر عیسـی منصـوری نیـز در این مراسـم اظهار 
قاعده مندکـردن  و  نهادسـازی  راسـتای  در  داشـت: 
موضـوع  اخیـرا  اشـتغال،  و  کسـب وکار  فضـای 
تـا  کردیـم  آغـاز  را  نهادهـا  توسـعه ی  و  نهادسـازی 
و  داده  گسـترش  را  توسـعه ای  نهادهـای  بتوانیـم 
قاعده منـد کنیـم؛ یکـی از ایـن نهادهـا، بنیـاد ملـی 
اشـیاء،  اینترنـت  حوزه هـای  در  فنـاوری  توسـعه 

اسـت. مصنوعـی  هـوش  و  بالک چیـن 
معـاون توسـعه کارآفرینی و اشـتغال درباره ارزش 
افـزوده کسـب وکارهای حـوزه فنـاوری اطالعـات در 
دنیـا نیـز گفـت: روند موجـود در دنیا نشـان می دهد 
تـا سـال 2022 ارزش کسـب وکارهای حـوزه آی تـی 
بـه حـدود 6000 میلیـارد دالر می رسـد؛ درحالی که 
در سـال 20۱5 ایـن میـزان حـدود 4300 میلیـارد 

دالر بوده اسـت.
از  ایـران  اگـر سـهم  ادامـه داد:  دکتـر منصـوری 
بـازار حـوزه ی آی تـی را حـدود یـک درصـد از ایـن 
بـازار در دنیـا بدانیم، بایـد امروز درآمد کشـور ما در 
کسـب وکارهای حـوزه فنـاوری اطالعـات حـدود 40 
هـزار میلیـارد تومـان باشـد، امـا متاسـفانه بـه دلیل 
این کـه معمـوال اقدامـات مـا معطـوف بـه حوزه هـای 
محـدود در کسـب وکارهای فنـاوری اطالعات اسـت، 
درآمـد کشـور از محـل حـوزه آی تـی بسـیار ناچیـز 

. ست ا
وی بـا تاکیـد بر این کـه در دنیـا 70 درصد ارزش 
افـزوده حـوزه فنـاوری اطالعـات مربـوط بـه بخـش 
بـه حـوزه  30 درصـد  فقـط  و  اسـت  تولیـد محتـوا 
زیرسـاخت و شـبکه اختصاص دارد، افزود: در کشـور 
این کـه  از  بیـش  و  اسـت  برعکـس  سـهم  ایـن  مـا 
بـه حـوزه تولیـد محتـوا بپردازیـم، بـه زیرسـاخت و 
شـبکه توجـه شـده اسـت، البتـه قطعـا بایـد ایـن را 
بپذیریـم کـه زیرسـاخت و شـبکه، الزمـه ی ورود بـه 
فضـای تولیـد محتـوا اسـت، اما بایـد نظـام حکمرانی 
جهـت  در  را  دیجیتـال  کسـب وکارهای  در  کشـور 
و  کارآفرینـی  اکوسیسـتم  توسـعه ی  محتـوا،  تولیـد 

توسـعه ی پلتفـرم سـوق دهیـم.
دولـت  آن کـه  بـرای  افـزود:  منصـوری  دکتـر 
اقتصـاد  حـوزه  کسـب وکارهای  بـا  مواجهـه  در 
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دیجیتـال، رویکـرد فعال داشـته باشـد، انتظـار داریم 
توسـعه  و  نهادسـازی  توسـعه ای،  مداخـالت  انجـام 

دهـد. قـرار  توجـه  مـورد  را  اکوسیسـتم 
وی اظهـار داشـت: مـا در حـوزه ی تولیـد محتـوا 
و حـوزه آی تـی، فعالیت هایـی کـه انجـام می دهیـم 
از جنـس »پَسـینی« اسـت، یعنـی بخـش خصوصـی 
افتتـاح  را  آن  دولـت  و  می کنـد  آغـاز  را  فعالیتـی 
می کنـد؛ درحالی کـه ورود مـا بـه تکنولـوژی، باید از 
جنـس »توسـعه پیشـینی« باشـد؛ بـه ایـن معنـا که 
پیـش از ورود بخـش خصوصـی، دولت زیرسـاخت ها 

را بـرای فعالیـت آن هـا فراهـم کنـد.
بـه گفته ی دکتـر منصـوری، وزارت تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی بنای خـود را بر توسـعه ی کارآفرینی 
و تکیـه بـر ورود بـه حوزه هایـی کـه نظـام اجرایـی 
کشـور کم تـر بـه آن توجـه داشـته، قرار داده اسـت.

تعاون،  وزیر  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون 
نظام  تاکنون  این که  بر  تاکید  با  اجتماعی  رفاه  و  کار 
دیجیتال  اقتصاد  تحول  بر  ناظر  کشور  حکمرانی 
به تدریج  امروز  راستا،  این  در  گفت:  است،  نبوده 
کشورهای  الگوهای  بین  در  چراکه  برداشته ایم،  گام 
ُمدلی که در  اقتصاد دیجیتال،  با  مختلف در مواجهه 
اشتغال  و  کسب وکار  توسعه ی  با  مواجهه  برای  ایران 
مدل  می دهد،  جواب  دیجیتال  اقتصاد  حوزه ی  در 
با  باید  بنیاد است که  قالب  »دولتی ـ خصوصی« در 
دو رویکرد توسعه ی اکوسیستم و پلتفرم سازی باشد.

ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در حوزه هوش 
مصنوعی تا سال ۱۴۰۰

ســـهیل وطن دوســـت مدیرعامـــل بنیـــاد ملـــی 
ــت:  ــم گفـ ــن مراسـ ــز در ایـ ــاوری نیـ ــعه فنـ توسـ
کشـــورهای همســـایه ماننـــد ترکیـــه، عربســـتان و 
ــزی  ــود برنامه ریـ ــای کالن خـ ــارات در برنامه هـ امـ
کرده انـــد تـــا ۱0 ســـال آینـــده ۱2.5 درصـــد 
درآمـــد ناخالـــص خـــود را در حـــوزه ی هـــاب 
داشـــته باشـــند. متاســـفانه ســـهم ایـــران از هـــاب 
به انـــدازه ای ناچیـــز اســـت کـــه امـــکان مقایســـه 

ــدارد. ــود نـ در آن وجـ
و  روزمره  زندگی  فناوری  این که  بیان  با  وی 

توجه  با  گفت:  است،  کرده  متحول  را  ما  کسب وکار 
به این که عمر فناوری ۱0 ساله است، یک کسب وکار 

نمی تواند بدون یک عمر دوام داشته باشد.
به  فناوری  حوزه ی  این که  بیان  با  وطن دوست 
معروف  بالک چین  و  اشیاء  اینترنت  مصنوعی،  هوش 
در  شغل  میلیون   2.5  ،۱400 سال  در  افزود:  است، 

حوزه هوش مصنوعی ایجاد خواهد شد.
وجود  کشورهایی  ما  همسایگی  در  داد:  ادامه  وی 
دارند که بیش از ۱7 میلیارد دالر از هوش مصنوعی 
سهم می برند که در این بین می توان به عربستان به 
میزان 3 میلیارد دالر، ترکیه 2 میلیارد دالر و امارات 

۱.5 میلیارد دالر اشاره کرد.
وطن دوسـت بـا بیـان این کـه 47 درصـد از بـازار 
همسـایه  کشـورهای  اختیـار  در  مصنوعـی  هـوش 
ترکیـه،  ماننـد  همسـایه  کشـورهای  افـزود:  اسـت، 
خـود  کالن  برنامه هـای  در  امـارات  و  عربسـتان 
 ۱2.5 آینـده  سـال   ۱0 تـا  کرده انـد  برنامه ریـزی 
هـاب  حـوزه  در  را  خـود  ناخالـص  درآمـد  درصـد 

باشـند. داشـته 

دلیـل  فنـاوری  توسـعه  ملـی  بنیـاد  مدیرعامـل 
سـهم ناچیـز ایـران را در حـوزه هاب در چهـار فصل 
تقسـیم بندی کـرد و افـزود: ایـن مشـکالت بـه دلیل 
کنـدی سـازمان ها، قوانیـن، فاصلـه فارغ التحصیـالن 
و  افـراد متخصـص  دادن  از دسـت  و  بـازار  نیـاز  بـا 

مهاجـرت آن هاسـت.
و  دولتـی  سـازمان  بایـد  این کـه  بیـان  بـا  وی 
خصوصـی بـرای رفـع این مشـکل ایجاد شـود، گفت: 
ایـن سـازمان بایـد ایجاد شـود تـا از طریـق پژوهش 
مطالعاتـی انجـام و استانداردسـازی نماید و از سـوی 
دیگـر فاصلـه بیـن نیروهـای تخصصـی و بـازار را کم 

. کند
ملـی  بنیـاد  ماموریـت  داد:  ادامـه  وطن دوسـت 
و  آمـوزش  پژوهـش،  شـامل  فنـاوری  توسـعه 
قـرار  پژوهـش  بخـش  در  کـه  اسـت  تجاری سـازی 
اسـت راهکارهایـی در اختیار سـازمان ها قـرار بگیرد. 
همچنیـن در بخـش آمـوزش نیـز از طریـق مـدارس 
هـوش  اشـیاء،  اینترنـت  )بالک چیـن،  چهارگانـه 

دهـد. آمـوزش  سـرمایه(  مدیریـت  و  مصنوعـی 
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ــان:  ــگاهی، 1 آبـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
مراســـم انعقـــاد تفاهم نامـــه بیـــن جهاددانشـــگاهی 
ــد  ــر تولیـ ــد بـ ــا تاکیـ ــان بـ و وزارت ورزش و جوانـ
فرآورده هـــای مغـــذی  و  دانش بنیـــان مکمل هـــا 
و انـــرژی زای مـــورد نیـــاز ورزشـــکاران حرفـــه ای و 
توجـــه ویـــژه بـــه حـــوزه ی جوانـــان برگـــزار شـــد.

این مراسـم بـا حضور دکتر حمیدرضـا طیبی رییس 
وزیـر  فـر  و دکتـر مسـعود سـلطانی  جهاددانشـگاهی 
ورزشـی  فدراسـیون های  روسـای  و  جوانـان  و  ورزش 
کشـور، به منظـور برقـراری ارتبـاط سـازمان یافته بیـن 
و  جهاددانشـگاهی  نهـاد  و  جوانـان  و  ورزش  وزارت 
بهره گیـری از توانمندی هـای مختلف علمـی و فناوری، 
تحقیقاتـی، آموزشـی، فرهنگی، کارآفرینی و اشـتغال و 
امکانـات بالقـوه و بالفعل جهاددانشـگاهی بـرای جوانان 

و جامعـه ی ورزشـی کشـور برگـزار شـد.
همکاری هـای  شـامل  تفاهم نامـه  ایـن  اهـداف 
مشـاوره ای  خدمـات  آموزشـی،  فناورانـه،  پژوهشـی، 
بهبـود  و  سـالمت  ارتقـای  راسـتای  در  تخصصـی  و 
عملکـرد ورزشـکاران حرفـه ای و ارتقـای مهارت هـای 
چـه  هـر  اسـتفاده  و  جوانـان  اجتماعـی  و  فـردی 
بیشـتر از ظرفیت هـای عظیـم نیـروی جـوان مسـتعد 

و تحصیل کـرده ی کشـور در جهـت تحقـق توسـعه ی 
پایـدار در زمینه هـای فرهنگـی، آموزشـی، اجتماعـی، 

اسـت. اشـتغال  و  کارآفرینـی  ورزشـی، 
همـکاری در تعریـف و اجـرای پروژه های پژوهشـی، 
غذایـی  در خصـوص مکمل هـای  تولیـدی  و  فناورانـه 
و ورزشـی و محصـوالت غذایـی دانش بنیـان بـر پایـه 
کمـک  حرفـه ای،  ورزشـکاران  تغذیـه ای  نیازهـای 
ارایـه ی  بـا  ورزشـکاران  تغذیـه ای  الگـوی  بهبـود  بـه 
برگـزاری  در  مشـارکت  تخصصـی،  آموزش هـای 
سـمینارها،  همایش هـا،  تخصصـی،  نشسـت های 
کارگاه هـا، دوره هـای آموزشـی، فرهنگـی، کارآفرینی و 
اشـتغال، اسـتفاده از توانمندی هـای علمـی، تخصصـی 
و تجربیـات جهاددانشـگاهی در راسـتای تحقـق اهداف 
و برنامه هـای توسـعه ای حـوزه ی جوانـان و اسـتفاده از 
ظرفیت سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی به عنوان 
گسـترده ترین شـبکه ی دانشـجویی داوطلبانه ی کشـور 
فراگیـر( در راسـتای خدمت رسـانی هـر چـه  )سـمن 
موضوعـات  جملـه  از  دانشـجو  جوانـان  بـه  بیش تـر 
و  ورزش  وزارت  و  بیـن جهاددانشـگاهی  تفاهم نامـه ی 

جوانـان اسـت.
ازدواج  حـوزه ی  طرح هـای  اجـرای  در  مشـارکت 

دانـش  ارتقـای  در  همـکاری  زندگـی،  مهارت هـای  و 
توانمندی هـای  و  مهارت هـا  توسـعه ی  و  تخصصـی 
از  اسـتفاده  جوانـان،  مردم نهـاد  سـازمان های  اعضـای 
بـرای  جهاددانشـگاهی  افکارسـنجی  مرکـز  ظرفیـت 
بررسـی رفتارهـا، انتظـارات و دیدگاه هـای ورزشـکاران 
و  ورزش  وزارت  فعالیـت  حوزه هـای  در  جوانـان  و 
ارزیابـی اقدامـات وزارت از نگاه ذی نفعـان، همکاری در 
تولیـد محتـوای علمـی، آموزشـی، فرهنگی و رسـانه ای 
وزارتخانـه،  سیاسـت های  و  برنامه هـا  بـا  متناسـب 
به ویـژه  جهاددانشـگاهی  ظرفیت هـای  از  اسـتفاده 
نـوآوری و  در حـوزه پارک هـا، مراکـز رشـد و مراکـز 
شـکوفایی به منظـور خدمت رسـانی هـر چـه بیشـتر به 
جوانـان خـالق و کارآفریـن، توانمندسـازی و توسـعه ی 
کیفـی منابـع انسـانی و جامعـه هـدف وزارت ورزش و 
جوانـان )درون و برون سـازمانی( و اسـتفاده از ظرفیـت 
جهاددانشـگاهی  دانشـجویان  قرض الحسـنه  صنـدوق 
ازدواج هـای دانشـجویی و سـایر  در راسـتای تسـهیل 
نیازهـای جوانـان از دیگـر موضوعات مـورد موافقت در 

تفاهم نامـه اسـت. ایـن 

تولید مکمل های غذایی سامل و گیاهی توسط 
جهاددانشگاهی

دکتـر مسـعود سـلطانی فر وزیـر ورزش و جوانان در 
ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه تعامـالت گذشـته ی فـراوان 
بـا جهاددانشـگاهی و تـالش بـر افزایـش مـراودات بـا 
توجـه بـه توانمندی هـا و ظرفیت هـای بسـیار خـوب و 
قابل توجـه مجموعـه ی جهاددانشـگاهی به عنـوان یـک 
نهـاد انقالبی، گفـت: امیدوارم بتوانیم در حل مشـکالت 
و  توانمندی هـا  ایـن  از  کشـور  مختلـف  بخش هـای 

ظرفیت هـا اسـتفاده کنیـم.
ابتـدای  از  کـه  مهمـی  بحث هـای  از  یکـی  وی 
مسـوولیت خـود در وزارت ورزش بـا آن روبـه رو بـوده 
اسـت، مباحـث مربوط به مکمل هـای غذایی و داروهای 
انـرژی زا دانسـت و بیـان کرد: متاسـفانه بازار ناسـالمی 
در ایـن زمینـه وجـود دارد و کنترل هـای متعـددی از 
سـوی دسـتگاه های انتظامـی و قضایـی در ایـن مسـاله 
انجـام می شـود، اما همیشـه دغدغه ی مـا در این زمینه 
وجـود داشـته اسـت و این نگرانـی را داریم کـه جریان 
ورود و تولیـد ایـن مواد انرژی زا، جریان سـالمی نیسـت 
و ورزشـکاران مـا بارهاوبارهـا در میدان هـای مختلـف، 

تولید محصوالت مکمل غذایی و مواد انرژی زا برای 
ورزشکاران حرفه ای 

مراسم انعقاد تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر تولید دانش بنیان مکمل ها و فرآورده های مغذی و 

انرژی زای مورد نیاز ورزشکاران حرفه ای برگزار شد
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گرفتـار عـوارض اسـتفاده از ایـن مکمل هـای غذایـی و 
داروهـای انـرژی زای جعلـی شـده اند.

دکتر سـلطانی فر تشـریح کـرد: امروز در کشـور 26 
هـزار باشـگاه در بخـش خصوصـی داریـم کـه نزدیـک 
پـرورش  و  بدن سـازی  باشـگاه های  آن،  هـزار  بـه ۱4 
انـدام هسـتند کـه گاه وبـی گاه، اخبـار نگران کننـده ای 
دربـاره ی اسـتفاده از ایـن مکمل ها و داروهـای انرژی زا 
توسـط این باشـگاه ها و سـایر ورزش ها انجام می شـود؛ 
ورزشـکارانی کـه در سـطح قهرمانـی ظاهـر می شـوند، 
حتمـا نیـاز بـه مکمل هـای غذایـی سـالمی دارنـد کـه 
خیال مـان  مـا  و  باشـد  مشـخص  آن  تهیـه ی  منابـع 
و  جوانـان  ورزشـکاران،  به هرحـال  کـه  باشـد  راحـت 
کـه  می کننـد  اسـتفاده  مکمل هایـی  از  مردمانمـان 
برایشـان ضرر نداشـته باشـد و در مبحـث دوپینگ هم 

دچار مشـکل نشـویم.
وزیـر ورزش و جوانـان بـا اشـاره بـه این کـه ایـن 
مسـاله، دغدغـه ی جـدی من بوده اسـت و در جلسـات 
خوشـبختانه  گفـت:  کـرده ام،  مطـرح  را  آن  مختلـف 
در جهاددانشـگاهی بخشـی وجـود دارد کـه داروهـای 
مختلـف به ویـژه داروهـای گیاهـی را تولیـد می کنـد.

وی ادامه داد: از جهاددانشـگاهی درخواسـت کردیم 
کـه در زمینـه ی حـل این مشـکل به جامعـه ی ورزش 
از  را  ایـن عرصـه  بتوانیـم  کمـک بدهـد و به هرحـال 
کـه  دوپینگـی  و  جعلـی  غذایـی  مکمل هـای  وجـود 

مشـکل زا هسـتند، پـاک کنیـم.
ـــبختانه در  ـــرد: خوش ـــه ک ـــلطانی فر اضاف ـــر س دکت
ـــگاهی  ـــکاران جهاددانش ـــت هم ـــا رغب ـــاله ب ـــن مس ای
مواجـــه شـــدیم و یکـــی دو جلســـه مباحـــث را 
مطـــرح کردیـــم و دوســـتان هـــم کار کردنـــد و بـــه 
ــیون  ــود فدراسـ ــیدیم و خـ ــدی رسـ ــک جمع بنـ یـ
پـــرورش انـــدام و فدراســـیون پزشـــکی را هـــم 
مامـــور کردیـــم کـــه هـــر چـــه ســـریع تر بتوانیـــم 
بـــا تعاملـــی کـــه بـــا مجموعـــه ی جهاددانشـــگاهی 
ــرار  ــاد برقـ و بخـــش تولیـــدی معیـــن در ایـــن نهـ
مشـــخص  جمع بنـــدی  یـــک  بـــه  می کنیـــم، 
برســـیم و تولیـــد ایـــن مکمل هـــا و مـــواد انـــرژی زا 
ـــه ی جهاددانشـــگاهی انجـــام بشـــود  ـــد در مجموع بتوان
ــه  ــن زمینـ ــت در ایـ ــر جهـ ــان از هـ ــا خیال مـ و مـ

راحـــت باشـــد کـــه یـــک منبـــع کامـــال شـــناخته 
ــد  ــا را تولیـ ــن مکمل هـ ــد، ایـ ــورد تاییـ ــده و مـ شـ
ـــه  ـــدات را ب ـــن تولی ـــم ای ـــدا بتوانی ـــا ابت ـــد و م می کن
ـــتند،  ـــه هس ـــکارانی ک ـــا و ورزش ـــیون ها، اردوه فدراس
ـــترده،  ـــطح گس ـــم در س ـــد بتوانی ـــم و بع ـــه بکنی عرض
ایـــن کار توســـط جهاددانشـــگاهی انجـــام بشـــود و 
ـــدگان  ـــا و تولیدکنن ـــا مافیاه ـــده ب ـــم در آین امیدواری
جعلـــی مقابلـــه بکنیـــم و ایـــن وظیفـــه ی انســـانی، 
ـــم  ـــام دهی ـــم، انج ـــه داری ـــی را ک ـــی و مدیریت اخالق
ـــیم. ـــته باش ـــی داش ـــالم و ورزش ـــه ی س ـــک جامع و ی

وزیر ورزش و جوانان افزود: هم اکنون که یک منبع 
داخل  در  تولیدی  اگر  نداریم،  زمینه  این  در  مطمئن 
اعتماد  منابع  آن  به  نمی توانیم  خیلی  می شود،  انجام 
ولی  می شویم؛  مواجه  مشکالتی  با  طبیعتا  و  کنیم 
گرفتیم  را  تصمیم  این  و  دادیم  خرج  به  را  اراده  این 
که مجموعه ی وزارت ورزش به کمک جهاددانشگاهی 
بتواند یک شرایط مناسبی را در این مساله فراهم کند.

و  مسوولیتی  بخش های  سایر  به  اشاره  با  وی 

ماموریت های ورزشی و هم چنین مسوولیت هایی که در 
زمینه ی جوانان نیز پیگیری می شود، اظهار کرد: در این 
زمینه ها هم مذاکرات داشتیم و تیم جهاددانشگاهی و 
این جمع بندی  به  با یک دیگر  و جوانان  ورزش  وزارت 
را  تفاهم نامه ای  و  همکاری  سند  یک  که  رسیدند 
می کنیم  امضا  را  تفاهم نامه  این  امروز  که  کنیم  امضا 
و بالفاصله مراحل اجرایی این کار را به ویژه در زمینه ی 
تولید مکمل های غذایی و مواد انرژی زایی که به صورت 
گیاهی و کامال بهداشتی در مجموعه ی جهاددانشگاهی 

تولید خواهد شد، شروع می کنیم.
انتظـار  گفـت:  پایـان  در  جوانـان  و  ورزش  وزیـر 
مـن ایـن اسـت کـه همـه ی روسـای فدراسـیون ها بـا 
جهاددانشـگاهی همـکاری نزدیـک و گسـترده ای انجام 

بدهنـد کـه مـا سـریع تر بـه اهدافمـان برسـیم.

خدمات متقابل جهاددانشگاهی و وزارت 
ورزش و جوانان

دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی با ابراز 
خوش حالی از امضای تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و 
وزارت ورزش و جوانان، بیان کرد: درخصوص پژوهش 
و تولید گیاهان دارویی، سوابق زیاد و تجربه های خوبی 
داریم؛ یکی از اهداف تاسیس جهاددانشگاهی این بود 
که در بسیاری از حوزه ها توانایی و دانش الزم را داریم 
علوم  توسعه ی  و  رشد  جهت  در  آن ها  از  می توانیم  و 

مختلف بهره بگیریم.
دارویـی  گیاهـان  تولیـد  و  پژوهـش  موضـوع  وی 
در جهاددانشـگاهی را مـورد توجـه قـرار داد و تاکیـد 
کـرد کـه در ایـن حـوزه از تجربـه، دانـش و تخصـص 
الزم برخورداریـم و می توانیـم توانمندی هایمـان را در 

خدمـت جامعـه ی ورزش قـرار دهیـم.
دکتـر طیبـی اضافه کـرد: ضمن این کـه در حوزه ی 
آمـوزش نیـز توانمندی هـای زیـادی داریـم و بـا وجود 
این کـه بخشـی از ایـن تفاهم نامـه مربـوط بـه جوانـان 
ایـن  اختیـار  را در  توانمنـدی  ایـن  اسـت، می توانیـم 

عزیـزان قـرار دهیم.
رییس جهاددانشـگاهی گفت: در حوزه ی اشـتغال و 
کارآفرینـی، سـابقه ی بسـیار خوبـی داریم و سـه پارک 
علـم و فنـاوری ما می توانـد در اختیـار جامعه ی ورزش 

باشـد و در آن جـا بـه تبادل تجربـه بپردازیم.
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■ روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خواجه نصیرالدین طوسـی، 5 آذر: در مراسـمی که با 
حضـور دکتـر رضـا رحمانـی وزیر صنعـت، معـدن و تجـارت در محل ایـن وزارتخانه 
و هم زمـان بـا هفتـه ی بسـیج و در راسـتای نهضـت سـاخت داخـل برگـزار شـد، 
تفاهم نامـه ی همـکاری میـان سـازمان جهاددانشـگاهی خواجه نصیرالدین طوسـی و 

شـرکت ارتباطـات سـیار ایـران )همـراه اول( منعقد شـد.
سـازمان  میـان  رییـس  اصغـری  حبیـب ا...  دکتـر  امضـای  بـه  تفاهم نامـه  ایـن 
مدیرعامـل  فرهنـگ  حمیـد  دکتـر  و  طوسـی  خواجه نصیرالدیـن  جهاددانشـگاهی 

اول( رسـید. ایـران )همـراه  ارتباطـات سـیار  شـرکت 
فنی،  ظرفیت های  از  استفاده  با  تا  دارد  بنا  اول  همراه  شرکت  تفاهم،  این  طی 
تامین  به  نسبت  پشتیبانی جهاددانشگاهی خواجه نصیر  و  اجرایی  تولیدی،  طراحی، 
جهاددانشگاهی  هم چنین  نماید.  اقدام  باند  اکتا  آنتن  حوزه ی  در  خود  نیازمندی 
اساس  بر  تاییدشده  بومی   CaT6 کابل  تولید  زمان بندی  ارایه ی  و  تهیه  به  متعهد 

نیازمندی های استخراج شده و مورد تایید شرکت همراه اول است.

کاهش ارزبری 52 میلیون دالری
دکتـر حمیـد فرهنگ مدیرعامل همراه اول در این مراسـم گفت: نمایشـگاه دائمی 
فرصت هـای سـاخت داخـل و تعمیـق داخلـی سـازی را بـا توجـه بـه سیاسـت های 
ابالغـی وزارتخانه هـای ارتباطات و »صمت« در سـاختمان مرکزی شـرکت ارتباطات 

سـیار ایران افتتـاح کردیم.
وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت همکاری هـای داخلـی، بـه قراردادهـای منعقـده بـا 
تولیدکننـدگان داخلـی اشـاره داشـت و ابـراز کـرد: قراردادهـای منعقـد شـده امروز 

کاهـش ارزبـری 52 میلیـون دالری بـرای همـراه اول بـه دنبـال خواهـد داشـت.
مدیرعامـل همـراه اول تشـریح کـرد: همـراه اول در این مراسـم با هـدف حمایت 
از تولیـدات داخلـی، بـا شـرکت های »حامـی سیسـتم شـریف«، »صنایـع مخابـرات 
ایـران«، »ارتباطـات نـوری امین«، »پـارس هما پرتـو«، »نقش اول کیفیـت«، »موج 
آینـده فرافـن«، »ارتباطـات پرتـو آبـی«، »کارخانجـات مخابراتـی ایران«، »شـرکت 
نیـان الکترونیـک«، »کارخانجـات مخابراتی ایران«، »آزمون کیفیـت«، »ارگ جدید« 
و »جهاددانشـگاهی خواجه نصیرالدیـن طوسـی« قرارداد و تفاهم همـکاری امضا کرد.

دکتـر فرهنـگ ادامـه داد: ایـن همکاری هـا در زمینه هـای خریـد آنتن اکتـا باند، 
پشـتیبانی سـامانه های پرتال، تجهیـزات انتقال POTN، خدمـات طراحی تفصیلی 
ـ بهینه سـازی شـبکه ی رادیویـی و دسترسـی انتقـال، خریـد راک، مـودم 4G و... 

خواهـد بود.

تامین نیازمندی های »همراه 
اول« در حوزه ی اُکتا باند

تفاهم نامه ی همکاری میان سازمان جهاددانشگاهی 
خواجه نصیرالدین طوسی و رشکت ارتباطات سیار ایران )همراه 

اول( با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت منعقد شد

گسـترش  نشسـت  در  ژیان پـور  مهـدی  اصفهـان:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
همکاری هـای پژوهشـی میان جهاددانشـگاهی اصفهان و دانشـکده بوم شناسـی دورتمند 
آلمـان اظهـار کرد: در کشـورهای آمریکایـی و اروپایی بنیادهایی وجـود دارد که وظیفه ی 
حمایـت مالـی را بـر عهـده دارنـد کـه یکـی از ایـن بنیادهـای مهـم DAAD اسـت و 
دانشـگاه دورتمنـد آلمـان )TU( یکـی از حلقه هـای شـبکه ای اسـت که در کشـور آلمان 

مـورد حمایـت DAAD قـرار دارد.
وی افزود: در ایران نیز موسسه دانش پژوهان در حوزه علوم مطالعات شهری با دانشگاه 
دورتمند در ارتباط است و همین امر موجب شد تا با ورود جهاددانشگاهی به این ارتباط 
و  اصفهان  جهاددانشگاهی  دورتمند،  دانشگاه  نهاد  سه  همکاری  با  مطالعاتی  شبکه  یک 

موسسه دانش پژوهان شکل بگیرد.
معاون پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی اصفهان ادامه داد: در اولین گامی که در این 
زمینه برداشته شد، تفاهم نامه ای میان جهاددانشگاهی و موسسه ی دانش پژوهان و سپس 

در گام دوم ضلع سوم یعنی دانشگاه دورتمند نیز به این تفاهم نامه پیوست.
ژیان پور تصریح کرد: این تفاهم نامه موجب می شود تا به سمت موضوعات مشترک و 
مورد عالقه دو کشور حرکت کرده و با انجام فعالیت های علمی مشترک و تعریف پروژه 

ارتباط علمی دو کشور ایران و آلمان را افزایش دهیم.
جهاددانشگاهی  فناوری محور  و  پژوهشی  ساختار  به  توجه  با  این که  به  اشاره  با  وی 
تا  به مبادالت پژوهشی محدود می شود و همچنین مقرر شده  همکاری میان دو طرف 
مفاهیم و موضوعاتی که در حال انجام آن هستیم را برای دانشگاه دورتموند ارسال کنیم، 
گفت: برخی موضوعات در دانشگاه دورتموند انتخاب و مشخص می شود تا در مالقات های 

آینده تصمیماتی برای همکاری بیشتر گرفته شود.
و  فرهنگی  تفاوت های  داد:  ادامه  اصفهان  جهاددانشگاهی  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
تفاوت در ساختارهای پژوهشی شاید حرکت سریع به سوی این همکاری ها را آهسته کند، 

اما برگزاری چنین نشست هایی بی شک در حرکت رو به جلو تاثیر خواهد داشت.
و  متمرکز شده  اقلیمی  تغییرات  بر   DAAD در حال حاضر  این که  بیان  با  ژیان پور 
موسسه دانش پژوهان نیز در دوسال اخیر در رابطه با این موضوع با دانشگاه دورتموند در 
حال همکاری است، تصریح کرد: تغییرات اقلیمی موضوع مهمی برای کشور و استان است، 
به دلیل تغییرات اقلیمی، استان اصفهان از وضعیت خشک و برفی به سرد و معتدل درآمده 

و کاهش بارش ها، تغییرات خطرناکی را رقم می زد.
اقلیمی، تالش  این نشست را توسعه ی نت ورک فعال بر موضوع تغییرات  وی اهداف 
برای شناسایی موضوعات مورد عالقه دو طرف و آغاز همکاری پیرامون آن ها اعالم کرد و 
افزود: مراودات آموزشی میان ایران و دورتموند، کنفرانس ها و سخنرانی های مشترک ابزار 
و بسترهای الزم برای رسیدن به این هدف را فراهم می آورد. در پی دغدغه های داخلی ـ 

محلی و تعامل با نهادهای بین المللی، این همکاری مشترک الزم است.
که  موضوع  این  طرح  با  اصفهان  واحد  جهاددانشگاهی  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
و  پژوهشی  موضوعات  به  عمومی  اذهان  توجه  ایجاد  خواهان  صرفا  پژوهشی  بنیادهای 
آموزشی هستند، اظهار کرد: این اقدامات برای ارتقای دانش عمومی و اشتراک گذاری این 

پژوهش به صورت بین المللی در راستای دغدغه های بین المللی انجام می گیرد.
ژیان پور تاکید کرد: یکی از طرح های بنیاد DAAD از سوی جهاددانشگاهی واحد اصفهان 

مور حمایت قرار می گیرد؛ سپس در قدم بعدی تکمیل پروژه در دستور کار قرار می گیرد.
گفتنی است، تیمی متشکل از اعضای علمی دانشگاه دورتموند آلمان به منظور گسترش 
همکاری های علمی با جهاددانشگاهی واحد اصفهان به این شهر سفر کردند. این جلسه 
به منظور   )ecology landscape( بوم شناسی منظره دورتموند  دانشکده  اعضای  با 

گسترش همکاری ها در بخش پژوهش جهاددانشگاهی واحد اصفهان انجام شد.

توسعه ی شبکه ی فعال در 
موضوع تغییرات اقلیمی

تفاهم نامه ی همکاری بین جهاددانشگاهی اصفهان و دانشگاه 
دورمتند آملان امضا شد
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تفاهم

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان، 24   ■
آذر: در حاشـیه ی سـومین روز نمایشـگاه صنعـت نفـت 
اهـواز، سـازمان جهاددانشـگاهی  خوزسـتان در شـهر 
یـک  ایـران  حفـاری  ملـی  شـرکت  و  خوزسـتان 
تفاهم نامـه در قالـب همکاری هـای علمـی و پژوهشـی 
تفاهم نامـه ی همـکاری  منعقـد کردنـد. هم چنیـن دو 
دیگـر بیـن جهاددانشـگاهی و شـرکت ملـی مناطـق 
نفت خیـز جنـوب در حاشـیه ی این نمایشـگاه بـه امضا 

. سید ر

تدوین دانش فنی و تولید انبوه قطعات و 
تجهیزات مورد نیاز صنعت حفاری

در حاشـیه ی سـومین روز نمایشـگاه صنعـت نفـت 
اهـواز، سـازمان جهاددانشـگاهی  خوزسـتان در شـهر 
یـک  ایـران،  حفـاری  ملـی  شـرکت  و  خوزسـتان 
تفاهم نامـه در قالـب همکاری هـای علمـی و پژوهشـی 

منعقـد کردنـد.
گسـترش  ایجـاد  به منظـور  تفاهم نامـه  ایـن 
زمینه هـای همـکاری و علمـی و پژوهشـی جهـت رفع 
صنعـت  به ویـژه  کشـور  صنایـع  در  موجـود  نیازهـای 
حفـاری، میـان سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان و 

شـرکت ملـی حفـاری ایـران بـه امضـا رسـید.
از جملـه محورهـای همـکاری در ایـن تفاهم نامـه 
بحـث بهره گیـری بهینـه از پتانسـیل های سـازمان در 
اسـتان اولویت های پژوهشـی شـرکت، تعریـف و اجرای 
پروژه هـای صنعتـی مـورد نیـاز، امکان سـنجی جهـت 
طراحـی و سـاخت اقـالم صنعتـی مـورد نیـاز شـرکت، 
بهره گیری متقابل از اعضای سـازمان و پرسـنل شـرکت 
در امـور آموزشـی و پژوهشـی، بهره گیـری متقابـل از 

خدمـات فنـی و آزمایشـگاهی و تدویـن دانـش فنـی 
بازرسـی های  انجـام  و  صنعتـی  تجهیـزات  و  قطعـات 
فنـی شـخص ثالـث مورد نیاز شـرکت توسـط سـازمان 

جهاددانشـگاهی خوزسـتان اسـت.
تامین قطعات صنعتی مورد نیاز شرکت با استفاده از 
توانمندی های سازمان جهاددانشگاهی در جهت تامین 
تدوین  جهت  در  پژوهش  صنعتی،  اساسی  کاالهای 
قطعات  انبوه  تولید  و  ساخت  تکنولوژی  و  فنی  دانش 
ارایه  ایران،  نیاز شرکت ملی حفاری  و تجهیزات مورد 
خدمات متقابل در حوزه رسانه، آموزش های تخصصی، 
و  اطالعات  فناوری  و  افکارسنجی  درمان،  و  بهداشت 
این  طرف  دو  میان  همکاری  موارد  دیگر  از  ارتباطات 

تفاهم است.
امضا  تاریخ  از  سال  دو  تا  تفاهم  این  اعتبار  مدت 

خواهد بود که با توافق دوطرف قابل تمدید است.

آمادگی همکاری در بخش های مختلف 
صنعت حفاری

تفاهم نامه،  این  انعقاد  سید رضا علوی در حاشیه ی 
دهه  دو  در  خوزستان  در  جهاددانشگاهی  کرد:  اظهار 
شرکت  با  را  خوبی  بسیار  و  مشترکی  کارهای  گذشته 
این  امیدواریم  و  است  داشته  ایران  حفاری  ملی 

همکاری های مشترک ادامه داشته باشد.
مته های  تولید  پروژه  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
حفاری در مجموعه جهاددانشگاهی خوزستان در حال 
مرکز  میان  خوبی  بسیار  تعامل  همچنین  است.  انجام 
شرکت  و  خوزستان  جهاددانشگاهی  تخصصی  خدمات 

ملی حفاری ایران وجود دارد.
سازمان  مختلف  بخش های  کرد:  خاطرنشان  علوی 

تا  دارند  را  آمادگی  این  خوزستان  جهاددانشگاهی 
کارهای مشترکی را با ملی حفاری انجام دهند.

کمک جهاددانشگاهی به صنعت نفت ایران
سید عبداهلل موسوی نیز در این مراسم، اظهار کرد: 
باید  که  است  به گونه ای  نفت  صنعت  و  کشور  شرایط 
تعامالت بسیار خوبی در همه رشته ها و زمینه های فنی 
انجام  انرژی  صنایع  در  فنی  دانش  کردن  بهینه  برای 
که  است  مراکزی  از  یکی  جهاددانشگاهی  و  بگیرد 

می تواند به صنعت نفت ایران کمک کند.
از  یکی  ایران  حفاری  ملی  شرکت  افزود:  وی 
بزرگ ترین شرکت های حفاری در جهان است و در این 
و  فنی  نیازمندی ها  همه  تا  است  آن  دنبال  به  زمینه 
اقتصادی خود را در اختیار مراکز دانشگاهی و پژوهشی 
این  پژوهشی  کارهای  انجام  با  مراکز  این  تا  دهد  قرار 

نیازها را مرتفع کنند.
تصریـح  ایـران  حفـاری  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 
کـرد: صنعـت نفـت ایـران اکنـون بیـش از 80 درصـد 
از تولیـدات مصرفـی خـود را از داخل تامیـن می کند و 

ایـن مسـاله بـرای کشـور بسـیار افتخارآمیـز اسـت.
تحریم هـای  اعمـال  بحـث  بـه  اشـاره  بـا  موسـوی 
ظالمانـه عنـوان کرد: دسـتاوردهای چنین نمایشـگاه ها 
و تفاهم نامه هایـی باعـث رشـد صنعـت داخل می شـود 

و ایـن مسـایل بایـد بـه جدیـت پیگیری شـوند.
وی ادامـه داد: قراردادهایـی کـه با جهاددانشـگاهی 
داشـته ایم تاکنون بسـیار موفـق بوده اند. ایـن مجموعه 
در بحـث سـاخت دکل هـا موفـق عمـل کـرده اسـت و 
امیدواریـم بتوانـد به تعهـدات خود در ایـن زمینه عمل 

. کند
مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری ایران خاطرنشـان 
کرد: در شـرایط بسـیار حساسـی قـرار داریـم و در این 
زمینـه بایـد هزینه هـای کشـور و همچنیـن هزینه های 

تولیـد نفـت را کاهـش دهیم.

تدوین دانش فنی کنرتل دور )vfd( و 
بومی سازی پودر میکروبی و باکرتی های 

نفت خوار
دو تفاهم نامـه ی همکاری دیگر بین جهاددانشـگاهی 
و شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز جنوب در حاشـیه ی 

این نمایشـگاه به امضا رسـید.
ایـن دو تفاهم نامـه در زمینـه ی تدویـن دانـش فنی 
و  میکروبـی  پـودر  بومی سـازی  و   )vfd( دور  کنتـرل 

باکتری هـای نفت خـوار منعقـد شـد.
در مراسـم ایـن تفاهم نامـه، دکتـر محمدرضـا پـور 
پژوهـش جهاددانشـگاهی،  و  فنـاوری  عابـدی معـاون 
مهندس سـید علی رضا رییس سـازمان جهاددانشگاهی 
خوزسـتان و جمعـی از معاونـان شـرکت ملـی مناطـق 

مفـت خیـر جنـوب حضور داشـتند.

انعقاد ۳ تفاهم نامه با دو رشکت بزرگ نفتی کشور 
در خوزستان

یک تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی خوزستان و رشکت ملی حفاری ایران و دو تفاهم نامه ی جهاددانشگاهی با رشکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب در خوزستان منعقد شد
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 3 آذر: 
مراســـم امضـــای تفاهم نامـــه ی همـــکاری بـــا 
حضـــور رییـــس جهاددانشـــگاهی و رییـــس ســـازمان 
شـــهرداری ها و دهیاری هـــای کشـــور برگـــزار 
ــای  ــترش همکاری هـ ــر گسـ ــرف بـ ــد و دو طـ شـ
ــت  ــون مدیریـ ــایلی چـ ــوزه ی مسـ ــد در حـ جدیـ

شـــهری و پســـماند تاکیـــد کردنـــد.
رییـــس  طیبـــی  حمیدرضـــا  دکتـــر 
جهاددانشـــگاهی در ایـــن مراســـم کـــه در ســـاختمان 
ســـازمان شـــهرداری ها و دهیاری هـــای کشـــور 
ـــای  ـــندی از امض ـــراز خرس ـــن اب ـــد، ضم ـــزار ش برگ
ایـــن تفاهم نامـــه بـــا ایـــن ســـازمان، گفـــت: 
هـــم معاونـــت عمرانـــی وزارت کشـــور و هـــم 
ســـازمان شـــهرداری ها و دهیاری هـــای کشـــور 
و  گســـترده  بســـیار  وظایـــف  و  مأموریت هـــا 

ــد. ــی دارنـ متنوعـ
ـــز  ـــه ی جهاددانشـــگاهی نی ـــه داد: مجموع وی ادام
توانمندی هـــای بســـیاری در حوزه هـــای آمـــوزش، 
اشـــتغال و... در گســـتره ی کشـــور دارد. امیـــدوارم 
ــن  ــه ایـ ــیم؛ البتـ ــته باشـ ــی داشـ ــکاری خوبـ همـ
همـــکاری وجـــود داشـــته و مـــا از توســـعه ی آن 

اســـتقبال می کنیـــم. قطعـــا در حوزه هایـــی چـــون 
ــازی،  ــاری و شهرسـ ــل، معمـ ــماند، حمل ونقـ پسـ
ــتایی  ــی و روسـ ــاغل خانگـ ــژه مشـ ــتغال به ویـ اشـ
ایـــن  کـــه  از  و  داریـــم  خوبـــی  تجربه هـــای 
ـــک  ـــردم و کم ـــه م ـــت ب ـــیر خدم ـــا در مس تجربه ه
ـــتقبال  ـــرد، اس ـــرار بگی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــا م ـــه آن ه ب
می کنیـــم و امیـــدوارم ایـــن تفاهم نامـــه بـــه زودی 
ــم  ــی را فراهـ ــای اجرایـ ــای قراردادهـ ــتر امضـ بسـ

کنـــد.
ـــال  ـــگاهی از س ـــزود: جهاددانش ـــی اف ـــر طیب دکت
ـــکالت  ـــل مش ـــه ح ـــردی ب ـــی کارب ـــا نگاه ۱35۹ ب
جامعـــه حرکـــت کـــرده و ایـــن نـــگاه کاربـــردی 
بـــه مســـایل مختلـــف، به همـــراه خوداتکایـــی 
در حـــوزه ی مالـــی، شـــرایطی را فراهـــم آورده 
کـــه می توانیـــم بـــه مجموعه هـــای مختلـــف 
ــدی و  ــال کار جـ ــه دنبـ ــا بـ ــم؛ مـ ــک کنیـ کمـ
ــه از  ــم کـ ــن آماده ایـ ــتیم؛ بنابرایـ ــه ای هسـ حرفـ
جهاددانشـــگاهی  مجموعـــه ی  توانمندی هـــای 

ــود. ــه شـ ــره گرفتـ ــتی بهـ به درسـ
وی بـــا اشـــاره بـــه تجربـــه ی 3۹ ســـاله ی 
اســـتاندارهای  رعایـــت  و  جهاددانشـــگاهی 

مدیریـــت  زمینه هایـــی چـــون  در  بین المللـــی 
ــای مختلـــف  ــرد: مجموعه هـ ــد کـ ــماند، تاکیـ پسـ
ایـــن نهـــاد، امـــروز روزآمـــد هســـتند و آماده ایـــم 
بـــا تمـــام توانمندی هـــا در قالـــب مســـوولیت هایی 
و دهیاری هـــا  کـــه در ســـازمان شـــهرداری ها 
و هم چنیـــن معاونـــت عمرانـــی وزارت کشـــور 

ــیم. ــردم باشـ ــت مـ ــود دارد در خدمـ وجـ

لزوم ارتباط تنگاتنگ با جهاددانشگاهی
دکتـــر جمالی نـــژاد معـــاون عمرانـــی وزیـــر 
و  شـــهرداری ها  ســـازمان  رییـــس  و  کشـــور 
دهیاری هـــای کشـــور نیـــز در ایـــن مراســـم، 
ســـلیم النفس  و  مخلـــص  بـــه  اشـــاره  بـــا 
جهاددانشـــگاهی  علمـــی  مجموعـــه ی  بـــودن 
و لـــزوم ارتبـــاط تنگاتنـــگ بـــا ایـــن نهـــاد، 
نقـــش  می توانـــد  جهاددانشـــگاهی  گفـــت: 
کمک کننـــده ای در ماموریت هـــای مـــا داشـــته 

ــد. باشـ
مجموعـــه ی  وجـــود  بـــه  توجـــه  بـــا  وی 
گســـترده ای از وظایـــف و ماموریت هـــای ســـازمان 
کـــرد:  تاکیـــد  دهیاری هـــا،  و  شـــهرداری ها 
در موضوعـــات مختلفـــی هم چـــون پســـماند و 
دهیاری هـــا  و  شـــهرداری ها  کـــه  موضوعاتـــی 
بـــا آن مواجـــه هســـتند، می تـــوان از توانمنـــدی 

ــت. ــره گرفـ ــگاهی بهـ جهاددانشـ
دکتـــر جمالی نـــژاد ادامـــه داد: در شـــرایط 
ســـخت اقتصـــادی کشـــور، موضوعـــات و وظایـــف 
بســـیار  دهیاری هـــا  و  شـــهرداری ها  ســـازمان 
ایـــن  در  جهاددانشـــگاهی  و  اســـت  متنـــوع 
عرصه هـــا می توانـــد کمـــک کنـــد. بی تردیـــد 
ـــا  ـــد و م ـــتمر باش ـــاد مس ـــن نه ـــا ای ـــاط ب ـــد ارتب بای
عالقه منـــد همـــکاری بـــا دانشـــگاه ها، مراکـــز 
هســـتیم.  جهاددانشـــگاهی  به ویـــژه  و  علمـــی 
عالقه مندیـــم در عرصه هـــای جدیـــد و مطالعـــات 
جدیـــد علمـــی بـــا ایـــن نهـــاد همـــکاری داشـــته 

باشـــیم.
از  اســـتفاده  لـــزوم  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
فناوری هـــای نویـــن در حـــوزه ی شـــهری، بیـــان 
کـــرد: مـــا در بحث هـــای نـــو و جدیـــد در تحـــول 
ــا،  ــتفاده از پهبادهـ ــد اسـ ــهری ماننـ ــوزه ی شـ حـ
ــم. ــاز داریـ ــگاهی نیـ ــه جهاددانشـ ــماند و... بـ پسـ

ورود جهاددانشگاهی به حوزه ی فناوری های نوین شهری 
مراسم امضای تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با تاکید بر حل مشکل پسامند شهری برگزار شد
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تفاهم

■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف: در راستای اجرای تدابیر و منویات 
مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه علمی در بهره برداری همه جانبه از ظرفیت های 
ملی از جمله دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران با سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف تفاهم نامه همکاری 

علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و آموزشی امضا کرد.
هماهنگی و برقراری ارتباطات پایدار بین اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا با 
سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف به منظور هم افزایی و ارتقای سطوح دانش و 
فناوری و استفاده از امکانات موجود و تقویت زیرساخت های تحقیقاتی دو طرف برای 
تامین نیازهای تحقیقاتی و علمی در حوزه های اجرایی پروژه های صنعتی، فناورانه، 

دوره های آموزشی و پژوهشی از اهداف این تفاهم نامه ذکر شده است.
و  ارشد  کارشناسی  )مقطع  دانشجویی  رساله های  و  پایان نامه ها  از  بهره برداری 
دکتری( و استفاده از آزمایشگاه ها و کارگاه ها، دستاوردهای همایش ها و کنفرانس ها 
)در سطح ملی و بین المللی( در سطوح و رده های مختلف و در موضوعات موردنیاز، 

بخشی دیگر از اهداف این تفاهم نامه است.
رییس  شمخالی  محمدحسین  مهندس  امضا  به  که  تفاهم نامه  این  اساس  بر 
علیرضا  دکتر  و  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  خودکفایی  جهاد  و  تحقیقات  اداره 
فعالیت های  توسعه  رسید،  شریف  جهاددانشگاهی صنعتی  سازمان  رییس  آخوندی 
و  ظرفیت ها  از  آجا  استفاده  و  بهره برداری  طریق  از  نیاز  بر  مبتنی  فناورانه  دانشی 
سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف،  تخصصی  بالقوه ی  و  بالفعل  توانمندی های 
سمت  به  سازمان  این  تخصصی  زیرساخت های  توسعه  و  پژوهش ها  همسوسازی 
پاسخ گویی به مطالبات علمی و نیازمندی های تخصصی دانشی و فناورانه در اجا، از 
طریق همکاری و تعامل سازنده، انعقاد قرارداد یا موافقت نامه های الزم انجام می شود.

سازمان دهی، توسعه و پشتیبانی از همکاری دستگاه های تحقیقات صنعتی اجا و 
شبکه های تخصصی پژوهشی علم و فناوری، ایجاد و توسعه زیرساخت های موردنیاز 
در حوزه های صنعتی و غیر صنعتی در آجا و سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف 
در راستای پاسخ گویی به مطالبات و نیازمندی های آجا در حوزه فناوری های حیاتی 

و نوظهور بخشی دیگر از توافقات دو طرف بر اساس این تفاهم نامه است.
گفتنی است، به منظور اجرای محورهای همکاری بر اساس این تفاهم نامه، کمیته 
مشترک همکاری تشکیل و فرآیند اجرایی و نحوه همکاری جهت اجرای تفاهم نامه 
اساسنامه،  آیین نامه، دستورالعمل،  قالب تدوین  نیازهای دو طرف و در  به  با توجه 

قرارداد و سایر قالب های همکاری الزم بین دو طرف انجام می شود.

استفاده ی ارتش از 
فناوری های حیاتی با 

امضای یک تفاهم نامه 
یک تفاهم نامه ی همکاری بین ارتش جمهوری اسالمی ایران و 

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی رشیف منعقد شد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین: کلنگ ساخت مجتمع تحقیقاتی، درمانی و آموزشی 
جهاددانشگاهی استان قزوین ششم مردادماه سال ۹8 با حضور دکتر حمیدرضا طیبی، 
رییس جهاددانشگاهی و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، عبدالمحمد زاهدی استاندار 

وقت قزوین و جمعی از مسووالن استان به زمین زده شده بود.
این مجتمع در زمینی به مساحت دوهزار و ۱62 مترمربع و 8 هزار و 6۹8 متر زیربنا 
در پنج طبقه با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد تومان احداث می شود که دارای بخش هایی از 
جمله شیمی درمانی، آزمایشگاه پاتوبیولوژی، درمانگاه ناباروری، مرکز جامع توان بخشی، 

ماموگرافی، طب تسکینی، بخش های آموزشی و پشتیبانی خواهد بود.
در همین زمینه، تفاهم نامه ی همکاری بین جهاددانشگاهی استان و سازمان بسیج سازندگی 
قزوین برای ساخت این مجتمع تحقیقاتی، درمانی و آموزشی واقع در منطقه مینودر جنب 
درمانگاه بیمارستان والیت منعقد و به امضای فرشاد پیله چی رییس جهاددانشگاهی استان و 

سرهنگ مهدی صادق پور مسوول سازمان بسیج سازندگی استان قزوین رسید.

تفاهم نامه ای ۵ ساله بین جهاد و بسیج سازندگی قزوین

توسعه ای  برنامه های  از  یکی  گفت:  تفاهم نامه  این  انعقاد  حاشیه  در  پیله چی  فرشاد 
جهاددانشگاهی استان قزوین ساخت این مجتمع است لذا تعامالتی با بسیج سازندگی انجام 
شد تا بدین واسطه زمینه ساخت این مجتمع در سطح استان سرعت بیشتری به خود بگیرد.

وی با بیان این که این تفاهم نامه پنج ساله است، افزود: طبق این تفاهم نامه قرار است شرایط و 
مواد الزم برای ساخت این مجتمع از سوی جهاددانشگاهی به عنوان دستگاه بهره بردار آماده شود تا 
بسیج سازندگی استان بتواند در طول این مدت این مجتمع بزرگ را به مرحله بهره برداری برساند.

رییس جهاددانشگاهی استان قزوین تصریح کرد: طبق این تفاهم نامه زمینه تعامل این 
دو نهاد نیز فراهم شده و در حوزه های فرهنگی و آموزشی جهاد آماده همکاری و ارایه 

خدمات به بسیج سازندگی است.

ساخت مراکز درمانی از اولویت های استان است

سرهنگ مهدی صادق پور نیز با بیان این که این تفاهم نامه در راستای ساخت مجتمع 
گفت:  است،  شده  منعقد  قزوین  استان  جهاددانشگاهی  آموزشی  و  درمانی  تحقیقاتی، 
دستور  با  ازاین رو  است  استان  دغدغه های  از  یکی  درمانی  و  آموزشی  فضای  کمبود 
برای  را  خود  آمادگی  سازندگی  بسیج  قزوین  استان  )عج(  سپاه صاحب االمر  فرماندهی 

ساخت مجتمع تحقیقاتی، درمانی و آموزشی جهاددانشگاهی اعالم کرد.
و  بین جهاددانشگاهی  گرفته  رایزنی های صورت  نتیجه رسیدن  به  با  داد:  ادامه  وی 
بسیج سازندگی تفاهم نامه ای به امضا رسید و ساخت این مجموعه بر عهده سازمان بسیج 

سازندگی قرار داده شد.
مسوول سازمان بسیج سازندگی استان قزوین خاطرنشان کرد: تالش می شود با توجه به اولویت 
موجود در حوزه ساخت مراکز درمانی در استان این مجتمع با هزینه ای کم و در حداقل ترین زمان 
ممکن ساخته شود و در اختیار شهروندان جهت استفاده از خدمات ارایه شده در آن قرار بگیرد.

ساخت یک مجتمع تحقیقاتیـ  
درمانی در استان قزوین 

با انعقاد تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و بسیج سازندگی 

قزوین، ساخت مجتمع تحقیقاتی، درمانی و آموزشی واحد 

استان وارد فاز جدیدی شد
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تفاهم نامه ی  آذر:   2۶ جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
معاون  کبیری  حضور  با  تعاون  اندیشکده ی  راه اندازی 
امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی 
معاون  علیزاده  عیسی  و  وزارتخانه  این  کل  مدیران  از 
محمدجواد شوشتری  و سید  فرهنگی جهاددانشگاهی 
وزارت  در  کشور  دانشگاهیان  قرآنی  سازمان  رییس 

تعاون به امضا رسید.
در این مراسم محمدجعفر کبیری معاون امور تعاون 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سخنانی با اشاره 
به این که امروز گام نخست راه اندازی پژوهشکده تعاون 
برداشته  تعاون  بخش  فکر  اتاق  اصلی ترین  به عنوان 
به سمت  را  ما  اقتصادی کشور  می شود، گفت: شرایط 
توجه بیشتر به تعاونی ها سوق می دهد. پس از انقالب 
اسالمی، تعاونی ها رشد داشتند اما از اولویت های کشور 

محسوب نشدند.
وی ادامه داد: سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر 
سرمایه های  جذب  و  تعاونی ها  زنجیره سازی  و  توسعه 
خرد، مسوولیت ما را سنگین تر کرد و با جدیت بیشتری 
می توانند  تنها  نه  تعاونی ها  شدیم.  موضوع  این  پیگیر 
اشتغال زایی کنند، بلکه منجر به توزیع عادالنه ثروت و 

توسعه رفاه اجتماعی نیز می شوند.
نقش  باید  حاکمیت  این که  بر  تاکید  با  کبیری 
تسهیلگری داشته باشد نه مداخله مستقیم، گفت: اگر 
نیز  اندیشکده ها  حوزه  در  مردمی  و  خصوصی  بخش 
دخالت کنند، این بخش ها به انحراف کشیده نمی شوند.

نیازمند  تعاون  بخش  توسعه  برای  داد:  ادامه  وی 
قوانین  و  ساختار  باید  همچنین  هستیم.  راه  نقشه 
بخش تعاون بازبینی، بازخوانی و اولویت بندی شود چرا 
و  مانده  قوانینی مواجه هستیم که معطل  با  امروز  که 
چون با واقعیات اقتصادی جامعه فاصله دارند، اجرایی 

نمی شوند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با اشاره به این که اگر مثلث دانشگاه و نخبگان، دولت 
و حاکمیت و ذی نفعان و تعاونی ها ایجاد و ارتباط قوی 
به روز  اولویت های  با  می توانیم  شود،  برقرار  آن ها  بین 
شده توسعه بخش تعاون را سرعت بخشیم، افزود: هدف 
از راه اندازی اندیشکده تعاون این است که مجموعه ای 
انجام  مساله محوری  مبنای  بر  را  الزم  پژوهش های 
و  نخبگان  کمک  با  و  کند  بررسی  را  چالش ها  دهد، 
دانشگاهیان ضمن این که ما را رصد می کند، راه آسان تر 

و صحیح تر را به ما نشان دهد.
کبیری بر لزوم استفاده از تجارب جهانی نیز تاکید 
موفق  الگوهای  از  استفاده  با  داریم  نیاز  گفت:  و  کرد 
جهانی، الگوی بومی شده برای کشور ارائه دهیم و آن را 
در عمل دنبال کنیم. اگر بتوانیم با کمک جهاددانشگاهی 

نخبگان  اقتصاد،  دانشگاه های  پژوهشگاه ها،  ظرفیت  از 
محوریت  با  که  رشته هایی  و  جامعه شناسی  رشته های 
چابک  مجموعه ای  هستند،  فعال  دانشگاه ها  در  تعاون 
این  به  می توانیم  کنیم،  راه اندازی  اندیشکده  به عنوان 

مهم دست یابیم.

ساختار منعطف جهاددانشگاهی برای 
پروژه های جدید

در ادامه این مراسم، عیسی علیزاده معاون فرهنگی 
اجتماعی  به سرمایه  توجه  بر  تاکید  با  جهاددانشگاهی 
به  باید  گفت:  جامعه،  بر  حاکم  اقتصادی  شرایط  در 
سمت برنامه های مشارکتی پیش رویم؛ ویژگی معاونت 
فرهنگی جهاددانشگاهی این است که در کنار انسجام 
و ساختار خوب داخلی خود با استفاده از ظرفیت های 
افکارسنجی  مرکز  و  ایسنا  ایکنا،  باالی خبرگزاری های 
و  یافته  دست  جامعه  نبض  به  سریع  خیلی  ایسپا، 

نیازهای جامعه را شناسایی می کند.
از  جهاددانشگاهی  رشد  مراکز  معرفی  ضمن  وی 
جمله مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی، گفت: 
پژوهش های متعددی در حوزه تعاون و تعاونی ها انجام 

شده است که باید کاربردی شوند.
در ادامه محمدجواد شوشتری رییس سازمان قرآنی 
با  این که  از  امیدواری  اظهار  با  کشور،  دانشگاهیان 
بهره گیری از قرآن و عترت، موضوع پیاده سازی دین در 
اداره جامعه را محقق کنیم، گفت: کار جهاددانشگاهی 

ایجاد فعالیت های  انگیزه  نهاد  این  خرق عادت است و 
جدید در حوزه های مختلف را دارد.

و  است  گذشته  انقالب  از  سال   4۱ داد:  ادامه  وی 
باید بتوانیم در حوزه های مختلف حرف های جدید برای 
نگاه  فقط  تعاون  به  ما  نگاه  البته  باشیم.  داشته  گفتن 
خدماتی و مصرفی نیست، بلکه عمده نگاه ما توجه به 

بخش های مغفول مانده تعاون است.
اشاره  با  کشور  دانشگاهیان  قرآنی  سازمان  رییس 
از  دانشجویان  ویژه  قرآن  آموزش  دوره   50 اجرای  به 
ترویجی  برنامه های  ارایه  برای  سازمان  این  آمادگی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  در  قرآن  آموزش  توسعه  و 
اجرای  به  کمک  آماده  افزود:  و  گفت  اجتماعی سخن 
برنامه های آموزش، تدبر و تفسیر قرآن در این وزارتخانه 
هستیم. همچنین در حال استفاده از شیوه های جدید 
این  برای  موبایل  از  استفاده  جمله  از  قرآن  آموزش 

آموزش ها هستیم.
مرکـز  رییـس  نقـی زاده  زهـرا  مراسـم،  ادامـه  در 
بـه  دانشـجویان جهاددانشـگاهی  قرآنـی  فعالیت هـای 
اقدامـات  تعـاون و  اندیشـکده  راه انـدازی  ارایـه طـرح 

پرداخـت. شـده  برنامه ریـزی 
در انتهای مراسم و پس از ارایه و بررسی پیشنهادهای 
تعاون  اندیشکده  راه اندازی  همکاری  تفاهم نامه  مطرح، 
قرآنی  سازمان  رییس  شوشتری  محمدجواد  سید  بین 
وزارت  تعاون  امور  معاون  و کبیری  دانشگاهیان کشور 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید.

امضای یک تفاهم نامه برای راه اندازی 
اندیشکده ی تعاون وزارت کار

تفاهم نامه ی راه اندازی اندیشکده ی تعاون بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی و 

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی به امضای مسووالن دو مجموعه رسید
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تفاهم

■ روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان 
سـازمان  سـرامیکی  نویـن  مـواد  پژوهشـکده  یـزد: 
شـهری  نویـن  فناوری هـای  و  خالقیـت  مرکـز  و 
شـهرداری یـزد در راسـتای تقویـت هـر چـه بیشـتر 
تعامـالت علمـی و تحقیقاتـی و اجرایـی و به منظـور 
توانمندی هـا  از  بهره گیـری  و  همکاری هـا  توسـعه 
فعالیت هـای  گسـترش  و  موجـود  ظرفیت هـای  و 
همـکاری  تفاهم نامـه  اجرائـی،  و  فنـاوری  علمـی، 

کردنـد. مبادلـه 
ــاده، یــک تبصــره  ــه کــه در ۱0 م ــن تفاهم نام ای
ــال  ــج س ــدت پن ــرا در م ــرای اج ــخه ب و در دو نس

تنظیــم شــده اســت، در نشســتی بــه امضــای ســید 
حســین میرحســینی رییــس پژوهشــکده مــواد 
ــتان  ــگاهی اس ــازمان جهاددانش ــرامیکی س ــن س نوی
ــت و  ــز خالقی ــر مرک ــدم مدی ــر امین مق ــزد و جعف ی
فناوری هــای نویــن شــهری شــهرداری یــزد و دبیــر 
اســتانی کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران رســید.

اجـرای  تفاهم نامـه،  ایـن  انعقـاد  از  هـدف 
نویـن  فناوری هـای  توسـعه  و  تحقیقاتـی  طرح هـای 
حـوزه شـهری در راسـتای بومـی کـردن دانـش فنی 
زمینـه  در  یونسـکو  ایجـاد کرسـی  و  نویـن  مصالـح 

نویـن اعـالم شـده اسـت. نویـن و مصالـح  مـواد 

بومی سازی دانش و ایجاد
کرسی یونسکو در زمینه ی مواد

و مصالح نوین
پژوهشکده مواد نوین رسامیکی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، مرکز خالقیت و 
فناوری های نوین شهری شهرداری یزد و دفرت استانی کمیسیون ملی یونسکو در یزد 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند

               اخبار کوتاه

دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهیـ  

پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع 

فرهنگی این نهاد

ــگ  ــم و فرهنـ ــگاه علـ ــی دانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
جهاددانشـــگاهی: بـــا هـــدف توســـعه و ارتقـــای 
ـــی  ـــع فرهنگ ـــوزه صنای ـــات در ح ـــش و مطالع پژوه
تفاهم نامـــه همـــکاری بیـــن معاونـــت پژوهـــش و 
ـــی  ـــارک مل ـــگ و پ ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــاوری دانش فن
ــی  ــع فرهنگـ ــرم و صنایـ ــای نـ ــوم و فناوری هـ علـ

امضـــا شـــد.
با  مشارکت  راستای  در  همکاری  تفاهم نامه  این 
صاحبان ایده های نوآورانه فرهنگ بنیان و بهره مندی 
از ظرفیت های علمی، تحقیقاتی، آموزشی و کاربردی 
آقابابایی  علیرضا  دکتر  بین  پارک  و  دانشگاه  متقابل 
و  فرهنگ  و  علم  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 

مهندس مهدی عباسی معاون پارک به امضا رسید.
توانمندســـازی پژوهشـــی در حـــوزه صنایـــع 
نوآورانـــه  ایده هـــای  از  حمایـــت  فرهنگـــی، 
در انجـــام طرح هـــای پژوهشـــی و مطالعاتـــی 
صنایـــع فرهنگـــی، تقویـــت محتـــوای علمـــی 
ــی  ــارک ملـ ــت پـ ــا فعالیـ ــط بـ ــات مرتبـ موضوعـ
علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی و 
ـــی،  ـــای پژوهش ـــام طرح ه ـــهیالت در انج ـــاد تس ایج
بالقـــوه  ظرفیت هـــای  و  تـــوان  از  بهره گیـــری 
علمـــی  فعالیت هـــای  ســـوق دادن  دانشـــگاه، 
ــی و  ــای پژوهشـ ــمت نیازهـ ــه سـ ــگاهیان بـ دانشـ
ــای  ــام پروژه هـ ــرای انجـ ــجویان بـ ــویق دانشـ تشـ
ـــع  ـــرم و صنای ـــای ن ـــوزه فناوری ه ـــور در ح تقاضامح
ــای همـــکاری در  فرهنگـــی از مهم تریـــن زمینه هـ

ایـــن موافقت نامـــه اســـت.

■■■
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران 

جهاددانشگاهیـ  انجمن علمی مطالعات 

صلح ایران
ـــجویان  ـــنجی دانش ـــز افکارس ـــی مرک ـــط عموم ■ رواب
بـــه جهاددانشـــگاهی:  وابســـته  )ایســـپا(  ایـــران 
به منظـــور گســـترش همکاری هـــای مشـــترک 
ــن  ــتر بیـ ــه بیشـ ــی هرچـ ــی و هم افزایـ و هم گرایـ
ـــپا( و  ـــران )ایس ـــجویان ای ـــنجی دانش ـــز افکارس مرک
ـــه  ـــران تفاهم نام ـــح ای ـــات صل ـــی مطالع ـــن علم انجم

همـــکاری منعقـــد شـــد.
برگـــزاری  در  همـــکاری  اســـت،  گفتنـــی 
کارگاه هـــای  و  تخصصـــی  نشســـت های 
ــام  ــش، انجـ ــترک پیمایـ ــرای مشـ ــی، اجـ آموزشـ
نظرســـنجی های مشـــترک از نخبـــگان و اســـاتید 
ــی از  ــای آینده پژوهـ ــام پروژه هـ ــگاهی و انجـ دانشـ
جملـــه زمینه هـــای همـــکاری در ایـــن تفاهم نامـــه 

اســـت.
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سازمان جهاددانشگاهی تهرانـ  دبیرخانه 

شورای عالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و 

ویژه اقتصادی
■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
تهـــران، ۱ آبـــان: پیـــرو امضـــای تفاهم نامـــه 
همـــکاری بیـــن معاونـــت آموزشـــی ســـازمان 
جهاددانشـــگاهی تهـــران و دبیرخانـــه شـــورای 
ـــع  ـــرح جام ـــرای ط ـــت اج ـــق آزاد جه ـــی مناط عال
ـــژه  ـــی و وی ـــاری ـ صنعت ـــق آزاد، تج ـــوزش مناط آم
اقتصـــادی، توافق نامـــه اجرایـــی ایـــن طـــرح 
ــی  ــماعیل زمانـ ــن اسـ ــد بیـ ــه آزاد ارونـ در منطقـ
ــز  ــید عزیـ ــد و سـ ــه آزاد ارونـ ــل منطقـ مدیرعامـ
ـــگاهی  ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــاون آموزش ـــنا مع آش

تهـــران بـــه امضـــا رســـید.
ـــگاهی  ـــه، جهاددانش ـــن تفاهم نام ـــه ای ـــه ب ـــا توج ب
ـــی  ـــای آموزش ـــرای دوره ه ـــی و اج ـــه طراح ـــبت ب نس
ـــه  ـــاغل در منطق ـــای ش ـــازی نیروه ـــت توانمندس جه
آزاد ارونـــد و همچنیـــن کارکنـــان ســـازمان ایـــن 

منطقـــه اقـــدام می کنـــد.
ـــق  ـــام مناط ـــرح در تم ـــن ط ـــت، ای ـــی اس گفتن
ـــرا  ـــادی اج ـــژه اقتص ـــی و وی ـــاری ـ صنعت آزاد، تج

ـــد. ـــد ش خواه

■■■
جهاددانشـــگاهی اردبیل ـ شهرداری

اردبیـــل:  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط   ■
مدیـــر  قـــرارداد  ایـــن  امضـــای  نشســـت  در 
ــهری  ــات شـ ــی مطالعـ ــات تخصصـ ــز خدمـ مرکـ
در  گفـــت:  اردبیـــل  اســـتان  جهاددانشـــگاهی 
راســـتای ماموریـــت اخـــذ شـــده از دفتـــر فنـــی 
ـــت  ـــق اولوی ـــتای تحق ـــل و در راس ـــتانداری اردبی اس
اصلـــی ســـند راهبـــردی طـــرح ســـالمت اســـتان، 
جهاددانشـــگاهی اقـــدام بـــه مطالعـــه مکان یابـــی 
اردبیـــل  اســـتان  شـــهرهای  بانـــوان  پـــارک 

. می کنـــد
ــوان  ــه بانـ ــان این کـ ــا بیـ ــی بـ ــرداد موجبـ مهـ
ـــراد  ـــی اف ـــی و روان ـــت روح ـــی در تربی ـــش مهم نق
ــه  ــا توجـ ــزود: بـ ــد، افـ ــه دارنـ ــواده و جامعـ خانـ
ــه  ــوان در جامعـ ــر بانـ ــور موثـ ــه حضـ ــه این کـ بـ
به خوبـــی مشـــهود اســـت؛ بنابرایـــن احـــداث 
پارک هـــای بانـــوان می توانـــد در بهبـــود کیفیـــت 
ـــد. ـــته باش ـــزایی داش ـــه س ـــر ب ـــان تاثی ـــی آن زندگ

در ایـــن نشســـت شـــهردار نیـــر اظهـــار کـــرد: 
درصـــدد هســـتیم در کنـــار انجـــام اولویت هـــای 
مناســـبی  برنامه ریـــزی  شـــهرداری،  عمرانـــی 
بـــرای تامیـــن فضـــای ورزش و پـــارک بـــرای 
حفـــظ ســـالمت جســـمی و روانـــی همشـــهریان 

داشـــته باشـــیم.
ـــی  ـــه نیم ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــیامک فرج س
ـــزود:  ـــد، اف ـــکیل می دهن ـــوان تش ـــت را بان از جمعی
ـــر و  ـــهر نی ـــورای ش ـــه ش ـــرای مصوب ـــتای اج در راس
ـــتان  ـــگاهی اس ـــاوره جهاددانش ـــکاری و مش ـــا هم ب
ـــبی  ـــای مناس ـــی فض ـــه مکان یاب ـــبت ب ـــل نس اردبی
ــهر  ــن شـ ــوان در ایـ ــارک بانـ ــداث پـ ــرای احـ بـ
اقـــدام می شـــود تـــا بـــا ایجـــاد مکان هـــای امـــن 
تفریحـــی و ورزشـــی، زیرســـاخت خوبـــی بـــرای 

ـــود. ـــم ش ـــوان فراه ـــالمتی بان ـــاط و س ـــاد نش ایج

جهاددانشگاهی هرمزگانـ  فرماندهی 

دریابانی استان
رییس  هرمزگان:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
تفاهم نامه همکاری  انعقاد  از  جهاددانشگاهی هرمزگان 
با  فرهنگی  و  اشتغال  فناوری،  پژوهشی،  آموزشی، 
اظهار  و  داد  خبر  هرمزگان  استان  دریابانی  فرماندهی 
کرد: این تفاهم نامه در راستای توسعه و تقویت ارتباط بین 
دستگاه های اجرایی و مراکز تحقیقاتی جهت کاربردی تر کردن 

پروژه های پژوهشی ملی و استانی مورد نیاز، منعقد شد.
ارتقای  تفاهم نامه  این  انعقاد  از  هدف  افزود:  وی 
همکاری های مشترک در تمام زمینه های علمی، پژوهشی 
و  دریابانی  فرماندهی  جهاددانشگاهی  بین  آموزشی  و 
جهاددانشگاهی هرمزگان با در نظر گرفتن مالحظات و 
امکانات دو طرف اعم از آموزشی، علمی، پژوهشی، فنی، 

نیروی انسانی، تجربه و تخصص بوده است.
نشست های  برگزاری  کرد:  تصریح  دادخواه  سهیل 
علمی با موضوعات اجتماعی و تخصصی، سخنرانی علمی 
برگزاری  دریا،  و  مرزبانی  مرز،  تخصصی  موضوعات  با 
شرکت  کتاب،  ترجمه  و  تالیف  مشترک،  همایش های 
و  پروژه ها  انجام  اندیشه ورزی،  نشست های  در  اساتید 
موضوعات تحقیقاتی مرتبط با کسر خدمت، حمایت از 
پایان نامه های کارشناسی ارشد مرتبط با امور مرز، مرزبانی 
و دریا، حمایت از طرح و پیشنهادها جدید در حوزه مرز و 

دریا از محورهای همکاری این تفاهم نامه است.
وی ادامه داد: فراهم کردن زمینه استفاده از کارشناسان 
زمینه  در  کوتاه مدت  آموزشی  دوره های  برای  دریابانی 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی، بهره گیری از نیروهای 
مجرب و متخصص فرماندهی و اعضای معرفی شده از 
سوی فرماندهی که دارای توانایی تدریس هستند، فراهم 
کردن منابع، متون و کتب آموزشی مورد نیاز فرماندهی، 
برای  تجربه  با  و  متخصص  مدرسان  از  بهره مندی 
نیاز  مورد  آزمون های تخصصی  برگزاری  اجرای دوره ها، 
فرماندهی دریابانی و صدور گواهی نامه پایان دوره ها برای 
شرکت کنندگان با همکاری فرماندهی دریابانی هرمزگان 

نیز از دیگر محورهای همکاری این تفاهم نامه است.

■■■
سازمان جهاددانشگاهی تهرانـ  سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان
آبان:   1۹ تهران،  جهاددانشگاهی  سازمان  عمومی  روابط   ■
و  مدیریت  سازمان  و  تهران  جهاددانشگاهی  سازمان 
همکاری های  توسعه  راستای  در  استان  برنامه ریزی 
پژوهشی و کاربردی در سطح استان تهران تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند.
این تفاهم نامه بین دکتر سید علی طباطبایی رییس 
سازمان جهاددانشگاهی تهران و مهندس نعمت اله ترکی 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در محل سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان تهران انجام شد.
از محورهای این تفاهم نامه می توان به همکاری دو 
توسعه  فرایند  رصد  چون  مهمی  موضوعات  در  طرف 
استان، تدوین سند منابع انسانی استان، آسیب شناسی 
تعیین  استان،  اجرایی  دستگاه های  سازمانی  ساختار 
دوره های  برگزاری  نیز  و  استان  پژوهشی  اولویت های 

آموزشی مدیران و دستگاه های اجرایی اشاره کرد.
گفتنی است، هم زمان با امضای تفاهم نامه اجرای دو 
طرح پژوهشی مهم در موضوعات ذکر شده به سازمان 

جهاددانشگاهی تهران واگذار شد.

جهاددانشگاهی ایالمـ  اداره کل ورزش و 

جوانان استان
راستای  در  ایالم:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
همکاری مشترک دوجانبه پژوهشی، آموزشی، فرهنگی 
و کارآفرینی، اطالع رسانی و مشاوره ای، تفاهم نامه ای بین 
جهاددانشگاهی واحد استان ایالم و اداره کل ورزش و 
جوانان  ورزش  مدیرکل  حضور  با  ایالم  استان  جوانان 
از  استفاده  به منظور  ایالم  جهاددانشگاهی  رییس  و 

ظرفیت های موجود دو دستگاه منعقد شد.
دکتر مظفر علیشایی مدیرکل ورزش و جوانان استان 
ایالم در این نشست گفت: باید جهت تقویت کارآفرینانه 
و  با هم افزایی  و  بیایند  پای کار  جوانان همه دستگاه ها 
استفاده از ظرفیت های مشترک بتوانیم خدمت شایانی 

به اشتغال و کارآفرینی جوانان داشته باشیم.
وی افزود: در بحث نوآوری باید به مشاغل روستایی 
هم توجه جدی شود تا موجب اشتغال جوانان روستایی و 

از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری گردد.
مهندس سید غالم رضا حسینی رییس جهاددانشگاهی 
دوجانبه  همکاری  تفاهم نامه  این  از  هدف  گفت:  ایالم 
تعامل و توسعه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی 
و فرهنگی با رویکرد بهبود و ارتقای توانمندی های جوانان 
جامعه با اولویت اشتغال و کارآفرینی، نشاط اجتماعی، 
ورزش، تحقق و تعمیق باورهای دینی و استفاده مطلوب 
تخصصی،  فرهنگی،  علمی،  امکانات  و  توانایی ها  از 
آزمایشگاهی و فضای فیزیکی برای پیشبرد اهداف مدنظر 

است.

■■■
جهاددانشگاهی سمنانـ  دانشگاه علوم 

پزشکی استان
حاشیه  در  سمنان:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
با  جهاددانشگاهی  رویان  پژوهشگاه  رییس  نشست 
رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، تفاهم نامه همکاری 
مشترک توسط رییس جهاددانشگاهی استان و رییس 

دانشگاه علوم پزشکی سمنان امضا شد.
اهداف  تحقق  به منظور  همکاری  تفاهم نامه  این 
بین  تحقیقاتی  پژوهشی،  فرهنگی،  آموزشی،  مشترک 
جهاددانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و 
برای فراهم آوردن زمینه های همکاری برای بهره گیری از 
توان و استعدادهای موجود برای گسترش اهداف مذکور 
و همکاری های متقابل به امضای حسن رهایی رییس 
رییس  دانایی،  نوید  و  سمنان  استان  جهاددانشگاهی 

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان رسید.
توسـعه و ارتقای سطح همکاری بین جهاددانشگاهی 
تمـام  در  اسـتان سـمنان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  و 
زمینه هـای علمـی، تحقیقاتـی، آموزشـی، فرهنگـی و 
خدمـات تخصصـی و درمانـی بـا در نظـر گرفتـن تمام 
امکانـات دو طـرف اعـم از نیـروی انسـانی و اطالعـات، 

تجربـه و تخصـص آنـان اسـت.

■■■
جهاددانشگاهی بوشهرـ  اداره کل پدافند 

غیرعامل استان
■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بوشـهر 1۹ آبـان: در 
نشسـتی بـا حضـور مجید خورشـیدی معاون سیاسـی، 
اجتماعـی و امنیتـی اسـتاندار بوشـهر، حمـزه اعتمـاد 
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مدیـرکل پدافنـد غیرعامـل اسـتانداری بوشـهر و علـی 
احمـدی زاده رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان، تفاهم نامه 
همکاری بین اداره کل پدافند غیرعامل و جهاددانشگاهی 

بوشـهر منعقد شـد.
رییس جهاددانشـگاهی بوشـهر در این نشست با اشاره 
بـه پیشـینه و عملکـرد این نهاد گفـت: جهاددانشـگاهی 
به عنـوان بـازوی دولـت توانسـته همـواره در کنـار بخش 

دولتی در توسـعه کشـور نقش داشـته باشـد.
علـی احمـدی زاده بـا بیـان اینکه بـا توجه بـه حضور 
و اسـتقرار صنایـع در اسـتان، اهمیـت پدافنـد بیشـتر 
احسـاس می شـود، اظهـار کرد: بـا توجه به ارتبـاط خوب 
بـا دانشـگاه دفاع ملـی آمادگی همکاری در حـوزه پدافند 

را داریـم تـا بتوانیـم خدمتی به اسـتان داشـته باشـیم.
خصـوص  در  تخصصـی  ـ  علمـی  خدمـات  ارایـه   
همکاری هـای  غیرعامـل،  پدافنـد  ویـژه  آموزش هـای 
فرهنگـی، اسـتفاده از ظرفیت هـای خبرگـزاری ایسـنا و 
مرکـز افـکار سـنجی جهاددانشـگاهی بـرای طرح هـای 
پروژه هـای  اجـرای  در  مشـارکت  )ایسـپا(،  نظرسـنجی 
پدافنـدی )مطالعاتـی و تحقیقاتـی و فناورانـه(، اسـتفاده 
از ظرفیت هـای انتشـاراتی جهاددانشـگاهی، تهیـه برنامه 
جامـع آمـوزش همگانـی، اطالع رسـانی در حـوزه پدافند 
از  غیرعامـل  پدافنـد  جامـع  طـرح  تهیـه  و  غیرعامـل 

ایـن تفاهم نامـه اسـت. محورهـای 
از دیگـر اهـداف انعقـاد ایـن تفاهم نامـه می تـوان بـه 
شناسـایی نقـاط آسـیب پذیر اسـتان در مقابـل تهدیدات 
انجـام  آن هـا،  اولویت بنـدی  و  طبقه بنـدی  به منظـور 
اسـتانی،  پروژه هـای  غیرعامـل  پدافنـدی  طرح هـای 
برنامه ریـزی بـرای اجـرای پروژه هـای پدافنـدی و کمک 
به آمـوزش و فرهنگ سـازی موضوع پدافنـد غیرعامل در 

اسـتان اشـاره کرد.

جهاددانشگاهی سمنانـ  اداره کل 

آموزش وپرورش استان
در  سـمنان:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
مطالعـات  پژوهشـگاه  رییـس  حضـور  بـا  مراسـمی 
کل  اداره  و  جهاددانشـگاهی  آموزش وپـرورش،  وزارت 
همـکاری  تفاهم نامـه  سـمنان  اسـتان  آموزش وپـرورش 

کردنـد. امضـا  پژوهشـی  و  آموزشـی  علمـی، 
ایـن  در  اسـتان سـمنان  آموزش وپـرورش  مدیـرکل 
شـرکای  از  جهاددانشـگاهی  این کـه  بیـان  بـا  جلسـه 
آموزشـی و پژوهشـی اسـتان سـمنان بـه شـمار می آید، 
گفـت: بـا بهره گیـری از ظرفیت هـای علمـی، آموزشـی، 
پژوهشـی و فرهنگی و رسـانه ای جهاددانشگاهی به دنبال 
اسـتان سـمنان  در  آموزش وپـرورش  رفـع دغدغه هـای 

بود. خواهیـم 
محمـد دسـتورانی افـزود: ایـن تفاهم نامه در راسـتای 
منویـات مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر علمـی کـردن 
و  منابـع  از  بهینـه  اسـتفاده  راسـتای  در  هم افزایـی  و 
ارتقـای سـطح کیفـی خدمات با توسـعه امور آموزشـی و 
پژوهشـی و توسـعه زمینه های همکاری علمی، پژوهشـی 
و فناورانـه و اسـتفاده بهینه از ظرفیت هـا و توانمندی های 

جهاددانشـگاهی در ایـن اسـتان منعقد شـده اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان نیـز در ایـن 
مراسـم، گفـت: پروژه بومی سـازی متـون زبان انگلیسـی 
چندین سـال اسـت که توسط جهاددانشـگاهی و با انجام 
پژوهـش و تحقیـق در ایـن زمینـه در حـال انجام اسـت 
و سیسـتم بومـی آمـوزش زبـان انگلیسـی بـا همـکاری 
اداره کل آموزش وپـرورش اسـتان سـمنان در این اسـتان 

گسـترش می یابـد.

جهاددانشگاهی قزوینـ  اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی استان
ــان: در  ــن، ۸ آب ــگاهی قزوی ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
نشســت انعقــاد تفاهم نامه میــان جهاددانشــگاهی و اداره 
ــر  ــن، دکت ــتان قزوی ــاد اســالمی اس ــگ و ارش کل فرهن
اســماعیلی مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
ــوع  ــن موض ــه مهم تری ــر ک ــن ام ــه ای ــاره ب ــن اش ضم
میــان فرهنــگ و ارشــاد و جهاددانشــگاهی تدویــن ســند 
توســعه فرهنگــی اســت، بیــان کــرد: در جلســه شــورای 
ــی در  ــعه فرهنگ ــند توس ــن س ــی تدوی ــگ عموم فرهن
ــن  ــم ای ــالغ شــد؛ امیدواری ــن مصــوب و اب اســتان قزوی

موضــوع در حــد یــک مصوبــه باقــی نمانــد.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم ورود گروه هــای علمــی بــرای 
ــن  ــرای تدوی ــرد: ب ــان ک ــند خاطرنش ــن س ــن ای تدوی
ــتان ها  ــایر اس ــات س ــت از تجربی ــاز اس ــند نی ــن س ای
اســتفاده کنیــم؛ از ظرفیــت افــراد بــا تجربــه ای کــه در 
شــورای فرهنــگ عمومــی حضــور ندارند اســتفاده شــود، 
ــات و  ــن مطالع ــت در قزوی ــن اس ــه ممک ــن این ک ضم
پژوهش هایــی در ایــن حــوزه انجام شــده باشــد کــه نیــاز 
اســت از صاحبــان ایــن پژوهش هــا نیــز کمــک بخواهیــم 

تــا کار مانــدگاری در ایــن حــوزه صــورت بگیــرد.
ایــن مســوول در ادامــه تاکیــد کــرد: عــالوه بــر تدوین 
ــا فرهنــگ و  ســند توســعه فرهنگــی جهاددانشــگاهی ب
ارشــاد فصول مشــترکی بــرای همــکاری دارد کــه مبنای 

تفاهم نامــه ای اســت کــه بــه امضــا خواهــد رســید.
رییـــس  پیله چـــی  فرشـــاد  مهنـــدس 
ـــن  ـــه ضم ـــن جلس ـــز در ای ـــن نی ـــگاهی قزوی جهاددانش
تاکیـــد بـــر اســـتفاده از همـــه ظرفیت هـــای علمـــی 
ـــی  ـــعه فرهنگ ـــند توس ـــن س ـــت تدوی ـــی جه و فرهنگ
ـــح کـــرد: از لحـــاظ علمـــی هرچـــه  ـــن تصری اســـتان قزوی
ـــورت  ـــری ص ـــی بهت ـــع شناس ـــتر و وض ـــات بیش تحقیق
بگیـــرد ســـند جامع تـــر و کامل تـــر تدویـــن خواهـــد 
ــیار اســـت و  ــرا گســـتردگی فرهنگـــی بسـ شـــد، زیـ
شـــاخصه های فرهنگـــی بایـــد ســـنجیده شـــود و 

ــاز کنیـــم. ســـپس کار را آغـ

■■■
جهاددانشگاهی اصفهانـ  اداره کل 

آموزش وپرورش استان
اصفهـــان:  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط   ■
از  اســـتفاده  و  همـــکاری  ایجـــاد  به منظـــور 
ــان،  ــد اصفهـ ــگاهی واحـ ــگان جهاددانشـ دانش آموختـ
تفاهم نامـــه همکاری هـــای مشـــترک میـــان ایـــن 
واحـــد و اداره کل آموزش وپـــرورش اســـتان اصفهـــان 

ــد. ــد شـ منعقـ
ــگان  ــه دانش آموختـ ــن تفاهم نامـ ــاس ایـ ــر اسـ بـ
ایـــن دوره بـــه مـــدت ۱50 ســـاعت بـــا معرفی نامـــه 
دولتـــی  مـــدارس  در  اصفهـــان  جهاددانشـــگاهی 
به عنـــوان کارآمـــوز مشـــغول بـــه فعالیـــت می شـــوند.

فراگیـــران دوره تربیـــت معلـــم مـــدارس ابتدایـــی، 
ــز  ــوری در مراکـ ــاعت تئـ ــدن ۹2 سـ ــد از گذرانـ بعـ
ـــت  ـــان، در جه ـــد اصفه ـــگاهی واح ـــی جهاددانش آموزش
ارتقـــای مهارت هـــای تدریـــس بـــه مـــدارس دولتـــی 
ـــا  ـــت آن ه ـــده و از ظرفی ـــی ش ـــوز معرف ـــوان کارآم به عن

ــود. ــتفاده می شـ اسـ

پژوهشکده ی توسعه ی صنایع شیمیایی 

جهاددانشگاهیـ  واحد اردبیل
■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل، 1۹ آذر: 
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیل در مراسـم انعقاد 
صنایـع  توسـعه  پژوهشـکده  بـا  همـکاری  تفاهم نامـه 
شـیمیایی جهاددانشـگاهی، تدوین راهکار تجاری سـازی 
سـیب زمینی،  نشاسـته  پایـه  بـر  محصـوالت  تولیـد  و 
از دانـش فنـی و فرآینـد تولیـد نشاسـته  بهره بـرداری 
باقابلیت هـای صنعتـی را از اهـداف مهـم ایـن تفاهم نامه 

کرد. عنـوان 
مهـران اوچـی اردبیلـی با اشـاره بـه این کـه راه اندازی 
پایلـوت نیمه صنعتـی تولیـد نشاسـته پلیمـری به عنوان 
طـرح کالن ملـی اسـتانی از اولویت های جهاددانشـگاهی 
اسـتان اردبیل اسـت، یادآور شـد: ایـن واحد بـا راه اندازی 
پایلـوت نیمه صنعتـی تولیـد نشاسـته پلیمـری می تواند 
بخشـی از نیاز کشـور به این محصول وارداتـی را تامین و 

بـه اقتصاد کشـور و اسـتان کمـک کند.
عضـو هیـات علمـی جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل 
یادآور شـد: در اسـتان اردبیل 750 هزار تن سـیب زمینی 
تولیـد می شـود کـه 250 هزار تـن آن درجه سـه و چهار 
اسـت کـه می تـوان از آن برای تولید نشاسـته پلیمری در 

صنعـت حفاری اسـتفاده کرد.
در ایـن مراسـم رییـس پژوهشـکده توسـعه صنایـع 
گـروه  این کـه  بیـان  بـا  جهاددانشـگاهی  شـیمیایی 
بیوتکنولـوژی صنعتـی ایـن پژوهشـکده با تالش شـبانه 
روز بـه دانـش فنـی تولیـد نشاسـته پلیمری دسـت یافته 
اسـت، اظهـار کـرد: ایـن پژوهشـکده، دانـش فنـی تولید 
محصـول و فرآینـد مشـتمل بر پروتـکل فرآینـد تولید و 
تمـام تجهیـزات و الزامـات مربـوط بـه تولید محصـول را 
در اختیـار جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیل قـرار می دهد.

مسـعود کمبرانـی بـا اشـاره بـه این کـه تولیـد ایـن 
محصـول در راسـتای رفـع نیازهـای صنعـت نفت اسـت، 
تصریـح کـرد: با توجـه به اینکه در اسـتان اردبیل سـطح 
زیـر کشـت سـیب زمینی بسـیار بـاال اسـت بـه همیـن 
خاطـر در تـالش هسـتیم تـا نشاسـته سـیب زمینی های 
درجـه سـه و چهـار را بـه نشاسـته حفاری تبدیـل کنیم 

کـه ارزش افـزوده باالیـی دارد.

■■■
پارک علم و فناوری الربز جهاددانشگاهیـ  

دانشگاه علوم پزشکی استان
آذر:   1۸ البـرز،  فنـاوری  و  علـم  پـارک  عمومـی  روابـط   ■
تفاهم نامـه همکاری مشـترک بیـن پارک علـم و فناوری 
البرز با دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان با هـدف هم افزایی 
و  اطالعـات  تبـادل  در جهـت  بیشـتر  و همکاری هـای 
امکانـات و اسـتفاده از ظرفیـت و توانمندی هـای علمـی 
و پژوهشـی پـارک علـم و فنـاوری و دانشـگاه بـه امضای 

دکتـر ربانـی و دکتـر کریم رسـید.
هم چنیـن با حضور مدیران و کارشناسـان دو مجموعه 
دو قـرارداد مربـوط به شـرکت های عضو پـارک با حمایت 
و تـالش مدیـران پـارک علم و فنـاوری بـا ارزش بیش از 

۱0 میلیـارد ریـال نیز به امضا رسـید.
در ایـن رویـداد بیـش از 35 واحـد فنـاور مرکز رشـد، 
شـرکت دانش بنیـان و واحـد فنـاور در زمینه های فعالیت 
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی علـوم پزشـکی و 
فنی و مهندسـی و... مشـارکت داشـتند و در حین رویداد 

بازدیدهای مهمـی رخ داد.
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گفتنـی اسـت، تور فنـاوری علمی نیز جهت آشـنایی 
فنـاوران و نخبـگان بـا فعالیت هـا و ظرفیت هـای رویـداد 

توسـط پارک برگزار شـد.

■■■
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 

جهاددانشگاهیـ  بنیاد توسعه ی کارآفرینی 

و تعاون
■ روابـط عمومـی مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی 
ایران وابسـته بـه جهاددانشـگاهی: به منظور ایجـاد همکاری 
و  امکانـات  علمـی،  توانمندی هـای  از  بهره گیـری  و 
ظرفیت هـای اجرایـی دو طرف، تفاهم نامـه همکاری های 
مشـترک بیـن بنیـاد توسـعه کارآفرینی و تعـاون و مرکز 

ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران منعقد شـد.
شناسـایی فرصت هـای شـغلی و سـرمایه گذاری در 
حـوزه فناوری زیسـتی و تدویـن بانک اطالعات مشـاغل 
مبتنـی بـر زیسـت فناوری، حمایـت از اشـتغال زایی در 
پتانسـیل های  از  بهره گیـری  بـا  زیسـت فناوری  حـوزه 
موجـود در مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایران 
طیـور  دام،  گیاهـی،  میکروارگانیسـم ها،  حوزه هـای  در 
و  تجهیـزات  وسـایل،  امکانـات،  از  اسـتفاده  آبزیـان،  و 
به منظـور  سـخت افزاری  و  نرم افـزاری  توانمندی هـای 
همـکاری  دسـتاوردها،  تجاری سـازی  امـر  در  تسـهیل 
مشـترک در جـذب دانشـجویان، کارآموزان و فـن آوران، 
جدیـد  اقتصـادی  بنگاه هـای  شـکل گیری  بـه  کمـک 
بـا محوریـت زیسـت فناوری، توانمندسـازی کارجویـان 
حـوزه  در  کارآفرینـی  بـه  عالقه منـد  کارآفرینـان  و 
زیسـت فناوری، تجاری سـازی دانـش فنـی مربـوط بـه 
محصوالت زیسـت فناوری از جملـه موضوعات تفاهم نامه 

اسـت کـه مـورد توافـق قـرار گرفـت.

■■■
جهاددانشگاهی استان مرکزیـ  دانشگاه آزاد 

اسالمی استان
آبان:   30 مرکزی،  استان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
آموزشی،  همکاری های  توسعه  و  گسترش  تفاهم نامه 
در  هم افزایی  به منظور  کارآفرینی  و  فرهنگی  پژوهشی، 
استان  امکانات جهاددانشگاهی  و  پتانسیل ها  از  استفاده 
با حضور حسین  آزاد اسالمی استان  مرکزی و دانشگاه 
کالنتری سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی استان مرکزی و 
مسعود شهرجردی رییس جهاددانشگاهی استان امضا شد.

گفتنـی اسـت، همـکاری در زمینه توسـعه گروه های 
آموزشـی، به کارگیـری فضاهـای مشـترک در خصـوص 
طرح هـای  اجـرای  در  مشـارکت  تفاهم نامـه،  اهـداف 
تحقیقاتـی، همـکاری مشـترک در آزمایشـگاه معتمـد 
محیط زیسـت، راه انـدازی دفاتـر سـازمان دانشـجویان در 
مراکـز اراک و سـاوه بخشـی از اهـداف تفاهم نامـه اسـت.

■■■
سازمان جهاددانشگاهی یزدـ  شهرداری

■ روابـط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی یـزد، ۶ آذر: این 
تفاهم نامـه در نشسـتی با حضور عبـاس مالزینلی رییس 
سـازمان فرهنگـی، اجتماعی و ورزشـی شـهرداری یزد و 
مهدی به اصولی رییس سـازمان جهاددانشـگاهی یزد در 
سـاختمان ستادی سـازمان جهاددانشگاهی به امضای دو 

رسید. طرف 

هدف از این تفاهم نامه که در شـش ماده و دو نسـخه 
تنظیم شـده، گسـترش، تقویـت و توسـعه همکاری ها با 
و  نویـن  روش هـای  به کارگیـری  و  دسترسـی  هـدف 
روزآمـد در اجـرای طرح هـای فناورانـه و ارتقـای سـطح 
خدمت رسـانی سـازمان و شـهرداری ها بـا تکیـه بـر توان 

علمـی تحقیقاتی کشـور اسـت.
در  سـازمان  دو  تفاهم نامـه  ایـن  مفـاد  براسـاس 
آموزشـی،  فرهنگـی،  متقابـل  همـکاری  زمینه هـای 
پژوهشـی و فناوری با یکدیگر تعامـل و همکاری خواهند 
کـرد کـه از آن جملـه می تـوان بـه اسـتفاده متقابـل از 
ظرفیت هـا و فضاهـای آموزشـی دو طرف طبـق ضوابط، 
به صـورت  آموزشـی  دوره هـای  برگـزاری  در  همـکاری 
نیـروی  آمـوزش  و  تربیـت  همچنیـن  و  الکترونیکـی 
انسـانی، همـکاری در اجـرای طرح هـای فرهنگ سـازی 
و اطالع رسـانی، طراحـی و تولیـد محصـوالت فرهنگی و 
هنـری در راسـتای معرفـی شـهر جهانـی یزد و نیـز آثار 
مکتـوب بـا هـدف فرهنگ سـازی و همـکاری متقابل در 
بومی سـازی و انتقـال فناوری هـای جدیـد، اشـاره کـرد.

در ایـن نشسـت دو طـرف ضمـن بحث و تبـادل نظر 
بـرای  موجـود  ظرفیت هـای  و  توانمندی هـا  پیرامـون 
همکاری هـای بیشـتر بیـن دو سـازمان، مقـرر کردنـد 
کارگـروه مشـترک اجرایـی از سـوی دو طـرف جهـت 
برنامه ریـزی و پیگیری هـای الزم برای اجـرای تفاهم نامه 
و تنظیـم قراردادهـای مـورد نیـاز، معرفـی و موظـف بـه 

ارایـه گـزارش فعالیت هـا بـه دو طـرف کننـد.

■■■
جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتیـ  

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید 
بهشـتی: ایـن تفاهم نامـه با هـدف بهره منـدی دو طرف از 
منابع و توان فکری، آموزشـی، پژوهشـی، اجرایی و سـایر 
امکانـات مورد توافـق دو طرف به ویـژه در زمینه برگزاری 
دورهـای آموزشـی، رویدادهـا و کنفرانس هـای مشـترک 
به صـورت ملـی و بین المللی بـا در نظر گرفتـن اولویت ها 
و توانایـی دو طـرف اعـم از داده ها، اطالع رسـانی و نیروی 

انسـانی متخصص به امضا رسـید.
دکتـر علیرضـا بهرامی رییـس جهاددانشـگاهی علوم 
پزشـکی شـهید بهشـتی با بیان این که جهاددانشـگاهی 
بـازوی اجرایـی و همـراه بـا دانشـگاه اسـت، اظهـار کرد: 
اگرچـه امـروزه فضـای کارآفرینی در معـرض چالش های 
فـراوان قـرار دارد، اما باید با نگاه نوآورانـه این چالش ها را 
بـه فرصـت تبدیل کنیم و در این راسـتا جهاددانشـگاهی 
خـود  قابلیت هـای  و  ظرفیت هـا  ارایـه  بـا  می توانـد 
آموزشـی و مهارتـی در حـوزه  برگـزاری دوره هـای  در 
کارآفرینی و توانمندسـازی دانشـجویان در حیطه نوآوری 

و کارآفرینـی در کنار دانشـگاه باشـد.
فنـاوری  افشـین زرقـی معـاون تحقیقـات و  دکتـر 
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی بـا اشـاره بـه 
رویکـرد مثبـت مجموعـه مدیریـت دانشـگاه بـه حـوزه 
نـوآوری و فناوری اذعان کرد: برنامه دانشـگاه در راسـتای 
تشـکیل سـتاد کارآفرینی و اشـتغال دانشـگاه، حمایت از 
اسـاتید و دانشـجویان فناور در توسـعه فناوری ها و ایجاد 
زیرسـاخت های الزم بـا اسـتفاده از پتانسـیل ارزشـمند 
نهادهـا و نیـروی انسـانی دانشـگاه در ایـن حـوزه اسـت.

از دیگـر موضوعـات این تفاهم نامه برگـزاری همایش، 
بـا  مشـترک  حرفـه ای  مهـارت  دوره هـای  و  کارگاه هـا 
در  همـکاری  کارآفرینـی،  و  توانمندسـازی  محوریـت 

برقـراری ارتبـاط با دسـتگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی 
ارتباطـات تشـکیالتی طرفیـن، اجـرای  از  بـا اسـتفاده 
پژوهش هـای کاربـردی و برگـزاری بازدیدهـای علمـی و 
تحقیقاتـی در راسـتای اهـداف تفاهم نامـه، اطالع رسـانی 
و معرفـی ظرفیت های تشـکیالتی و خدمـات طرفین در 
داخل کشـور و سـطح بین المللی و همـکاری در طراحی، 
تولیـد و عرضـه بسـته های آموزشـی، پژوهشـی و سـایر 

محصـوالت مـورد توافق اسـت.

■■■
جهاددانشگاهی قزوینـ  هالل احمر در استان

در  آذر:   11 قزویـن  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
جهاددانشـگاهی  میـان  تفاهم نامـه  انعقـاد  نشسـت 
حسـن  دکتـر  اسـتان  هالل احمـر  جمعیـت  و  قزویـن 
آصفـی مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر اسـتان ضمـن 
ابـراز خرسـندی بـرای انعقـاد ایـن تفاهم نامه، گفـت: در 
حـال حاضـر ظرفیت هـای جهاددانشـگاهی و جمعیـت 
فعالیت هـای  و می تـوان  بـوده  بـاال  بسـیار  هالل احمـر 

مشـترک قابـل توجهـی انجـام داد.
فناورانـه  توانمندی هـای  از  اسـتفاده  داد:  ادامـه  وی 
پشـتیبانی  هالل احمـر،  جمعیـت  در  جهاددانشـگاهی 
نمایشـگاه های  و  از سـمینارها، مسـابقات، جشـنواره ها 
مرتبـط و تعییـن نیازهـای آموزشـی و تهیـه و تدویـن 
سـرفصل و محتوای منابع آموزشـی، اسـتانداردهای مورد 
نیـاز دوره هـا و برنامه هـای آموزشـی از دیگـر تعهـدات 

هالل احمـر بـه شـمار مـی رود.
ابـراز  بـا  پیله چـی  فرشـاد  مهنـدس  ادامـه،  در 
حاصـل  کـه  تفاهم نامـه  ایـن  انعقـاد  از  خرسـندی 
بررسـی های کارشناسـانه طرفیـن و سـاعت ها بررسـی 
بـود، گفت: امیـدوارم ایـن تفاهم نامه زمینـه فعالیت های 

کنـد. ایجـاد  را  گسـترده تری 
وی همچنیـن بـا اشـاره به تعهـدات جهاددانشـگاهی 
اظهـار کـرد: پوشـش رسـانه ای فعالیت هـای جمعیـت 
بـا اسـتفاده از ظرفیـت خبرگزاری هـای ایسـنا و ایکنـا، 
و  پژوهشـی  طرح هـای  اجـرای  زمینـه  در  همـکاری 
افکارسـنجی موردنیـاز، صـدور گواهینامـه پایـان دوره به 
شـرکت کنندگان بـا امضـای هـر دو دسـتگاه، همـکاری 
متقابـل در زمینـه آمـوزش همگانـی پیشـگیری کاهش 
مخاطـرات اجتماعـی، همکاری در خصوص چاپ و نشـر 
کتـاب در زمینه هـای مختلـف و ایجـاد ارتبـاط جمعیت 
از ظرفیـت سـازمان  اسـتفاده  بـا  دانشـگاهی  بدنـه  بـا 
دانشـجویان جهاددانشـگاهی از تعهدات این واحد اسـت.

■■■
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتامعی 

جهاددانشگاهیـ  انجمن جامعه شناسی ایران
■ روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 
همکاری های  گسترش  به منظور  آذر:   10 جهاددانشگاهی، 
فیضی  دکتر  بین  همکاری  تفاهم نامه  پژوهشی  علمی، 
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و دکتر 

سراج زاده رییس انجمن جامعه شناسی ایران امضا شد.
اجرای  در  مشترک  همکاری  با هدف  تفاهم نامه  این 
همایش ها،  برگزاری  در  همکاری  و  پژوهشی  طرح های 
میزگردها و کارگاه های آموزش و همچنین ایجاد زمینه 
الزم برای بهره گیری دو طرف از پتانسیل علمی پژوهشی 
یکدیگر در قالب تولید و نشر مقاالت علمی- پژوهشی در 

فصلنامه ها و نشریات امضا شد.
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جهاددانشگاهی ایالمـ  بسیج علمی و 

پژوهشی استان
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی ایالم: تفاهم نامه همکاری 
بین جهاددانشگاهی و سازمان بسیج علمی و پژوهشی 
استان ایالم امضا و مهندس سید غالمرضا حسینی رییس 
واحد در حاشیه ی امضای این تفاهم نامه، اظهار کرد: امروزه 
برای حل  به هم افزایی علمی  زمان دیگری  از هر  بیش 

مشکالت استان نیازمندیم.
ــا بیــان این کــه جهاددانشــگاهی یــک زنجیــره  وی ب
علمــی بــرای پاســخگویی بــه مشــکالت دنیــای امــروز 
جامعــه اســت، تصریــح کــرد: یکــی از مهم تریــن 
رویکردهــای جهاددانشــگاهی رونــق کســب وکارهای 
ــترک  ــالش مش ــا ت ــم ب ــه امیدواری ــت ک ــه اس فناوران

ــم. ــق کنی ــم را محق ــدف مه ــن ه ــم ای بتوانی
ــی و  ــازمان بســیج علم ــس س ــور ریی ــود علیپ محم
ــا بیــان این کــه در ایــن  ــالم نیــز ب پژوهشــی اســتان ای
مجموعــه خانــه نخبــگان تشــکیل شــده اســت، اظهــار 
کــرد: حضــور جهاددانشــگاهی در بخش هــای مختلــف 

ــان آورده اســت. ــه ارمغ ــه ب ــرای جامع ــی را ب پویای
ارایــه خدمــات تســهیلگری و راهبــری شــغلی، 
بهره منــدی از توانمندی هــای فنــاوری، پژوهشــی و 
امکانــات آزمایشــگاهی، همــکاری و مشــارکت در زمینــه 
فرهنگ ســازی و توســعه اطالع رســانی، ایجــاد نمایشــگاه 
دســتاوردهای جوانــان اســتان از بعــد نوآورانــه و فناورانه، 
همــکاری در ارتقــای فرهنــگ بســیج علمــی در ســطح 
اســتان شناســایی، نیازســنجی، طراحی، تدویــن و اجرای 
دوره هــای آموزشــی به صــورت حضــوری و الکترونیکی از 
جمله موارد همکاری جهاددانشــگاهی و ســازمان بســیج 

علمــی و پژوهشــی در ایــن تفاهم نامــه اســتان اســت.

■■■
جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتیـ  

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره
■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی: به منظــور گســترش همکاری هــای علمــی، 
آموزشــی، پژوهشــی، تبــادل تجــارب و بهره منــدی 
ــن و  ــت تامی ــی جه ــی و فن ــای تخصص از توانمندی ه
ــر  ــا ســالمت روان، تفاهم نامــه همــکاری بیــن دکت ارتق
ــازمان  ــاون آموزشــی س ــاری سرپرســت مع حســن عم
نظــام روانشناســی و مشــاوره و فــرج حســینیان معــاون 
پژوهشــی جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی شــهید 

بهشــتی منعقــد شــد.
از محورهــای ایــن تفاهم نامــه می تــوان بــه شــناخت 
نیازهــای کشــور درزمینــه آمــوزش حرفــه ای و تخصصی 
و برنامه ریــزی در جهــت رفــع موانــع موجــود بــا توجــه 
بــه ویژگی هــای هــر یــک از طرفیــن، همــکاری و 
خدمــات  آموزشــی،  مشــترک  طرح هــای  اجــرای 
تخصصــی، فــن آوری و اشــتغال، اســتفاده از ظرفیت هــا، 
امکانــات، تســهیالت طرفیــن در راســتای خدمت رســانی 
ــی و  ــای آموزش ــزاری دوره و کارگاه ه ــه، برگ ــه جامع ب
کارورزی بــا ارائــه گواهــی مشــترک، برگــزاری همایــش، 
نشســت و گردهمایی هــای مشــترک در حــوزه مختلــف 
ــزاری  ــه، برگ ــیب جامع ــش آس ــا کاه ــالمت روان ب س
دوره هــای کارورزی و کارآمــوزی زیــر نظــر اســاتید 
ــجویان  ــای دانش ــش مهارت ه ــرای افزای ــگاهی ب دانش
ــی  ــترک آموزش ــای مش ــام همکاری ه ــص و انج متخص

ــرد. ــاره ک ــل اش ــوزه بین المل ــی در ح و پژوهش

جهاددانشگاهی ایالمـ  رشکت گاز استان
■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی ایالم: به منظور توسـعه 
همکاری هـای آموزشـی، انجـام پژوهش هـای کاربـردی، 
اسـتعدادها و ظرفیت هـا،  امکانـات،  از  بهینـه  اسـتفاده 
رفـع نیازهـای پژوهشـی و تحقیقاتـی، مشـارکت موثـر 
اسـاتید و پژوهشـگران دانشـگاهی و صنعتی و گسـترش 
همکاری های بین صنعت و دانشـگاه، تفاهم نامه همکاری 
با حضور مهندس حسـینی رییس جهاددانشـگاهی ایالم 
و مهنـدس شـمس اللهـی مدیرعامـل شـرکت گاز ایـالم 

منعقد شـد.
امضـای  از  هـدف  گفـت:  اللهـی  شـمس  مهنـدس 
ایـن تفاهم نامـه توسـعه همکاری هـای آموزشـی، انجـام 
امکانـات،  از  بهینـه  اسـتفاده  کاربـردی،  پژوهش هـای 
و  پژوهشـی  نیازهـای  رفـع  ظرفیت هـا،  و  اسـتعدادها 
پژوهشـگران  و  اسـتادان  موثـر  مشـارکت  تحقیقاتـی، 

اسـت. دانشـگاهی 
سـید غالمرضا حسـینی رییس جهاددانشـگاهی ایالم 
در نشسـت مشـترک بـا مدیرعامـل شـرکت گاز ایـالم با 
اشـاره بـه ظرفیت هـا و توانمندی هـای جهاددانشـگاهی، 
اظهار کرد: جهاددانشـگاهی یک نهاد بسـیار گسـترده در 
سـطح کشـور اسـت که با ظرفیت های شـبکه ای خود در 
زمینه هـای مختلـف فناوری و اشـتغال نقـش مؤثری ایفا 

کرده اسـت.

■■■
جهاددانشگاهی آذربایجان غربیـ  دادگسرتی 

استان
■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی آذربایجان غربـی، 30 آذر: 
تفاهم نامـه همکاری بین جهاددانشـگاهی و دادگسـتری 
همکاری هـای  توسـعه  راسـتای  در  آذربایجان غربـی 
فنـاوری،  اجتماعـی،  پژوهشـی،  فرهنگـی،  آموزشـی، 
کارآفرینـی و درمانـی به امضای روسـای دو طرف رسـید.

گروسـی رییـس کل دادگسـتری آذربایجـان غربی در 
آییـن انعقـاد تفاهم نامـه مذکور کـه در سـالن اجتماعات 
حـوزه ریاسـت دادگسـتری اسـتان برگزار شـد، بـا اعالم 
این که جهاددانشـگاهی نهـادی برخاسـته از متن انقالب 
تحـوالت  منشـاء  توانسـته  کنـون  تـا  اسـت  اسـالمی 
چشـمگیری در حوزه هـای مختلـف پژوهشـی، فرهنگی، 

آموزشـی و سـایر حوزه هـا باشـد.
استان  دادگستری  و  جهاددانشگاهی  افزود:  وی 
هم افزایی  و  طرف  دو  همکاری های  توسعه  با  می توانند 
توانمندی ها و تخصص های خود، خالهای بسیاری را در 
راستای خدمت رسانی علمی و به موقع به مردم انجام دهند.

همچنیـن دکتـر رسـتم زاده رییس جهاددانشـگاهی 
بـه  اشـاره  بـا  مراسـم  ایـن  در  نیـز  غربـی  آذربایجـان 
توانمندی هـای پژوهشـی و علمـی و فرهنگـی ایـن نهاد 
انقالبـی در راسـتای رفـع نیازهـای دادگسـتری اظهـار 
کـرد: جهاددانشـگاهی اسـتان بـا بهره گیـری از نیروهای 
متعهـد و علمـی آمادگـی کامـل دارد تـا عـالوه بـر ارایه 
آموزش هـای تخصصـی ضمـن خدمـت بـا نیازسـنجی و 
انجام پژوهش های کاربردی بخشـی از نیازها و مشـکالت 
پیشـگیرانه جامعـه هـدف عـام و خـاص دادگسـتری را 

کند. برطـرف 
همـکاری دو طـرف در توسـعه و ارتقـای فعالیت های 
پژوهشـی، آموزشـی، فرهنگـی، فنـاوری و کارآفرینی در 
سـطح اسـتان آذربایجـان غربی و تحقق هـر چه کیفی تر 
و  پژوهشـی  آموزشـی،  حـوزه  مشـترک  فعالیت هـای 
پیشـگیری از وقـوع جـرم، روابـط عمومـی، کارآفرینی و 

اشـتغال، درمانـی و مراکـز رشـد بیـن هـر دو مجموعه از 
موضوعـات اصلـی ایـن تفاهم نامه اسـت.

■■■
دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهیـ  

پژوهشکده ی نظر
جهاددانشگاهی،  فرهنگ  و  علم  دانشگاه  عمومی  روابط   ■
1۸ آذر: به منظور توسعه فعالیت های مشترک پژوهشی و 
علمی، ارتقای کیفی دانش متخصصان و پژوهشگران کشور، 
برگزاری دوره های دکتری و پسادکتری و انتشار نشریات 
علمی تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین پژوهشکده نظر و 

دانشگاه علم و فرهنگ امضا شد.
این تفاهم نامه در راستای توسعه برنامه های مشترک 
آموزشی و پژوهشی و همچنین بهره مندی از توانمندی ها، 
ظرفیت ها و تجارب به امضای دکتر سید سعید هاشمی 
رییس دانشگاه علم و فرهنگ و سید امیر منصوری رییس 

پژوهشکده نظر رسید.
برنامه ریزی دوره های ویژه مشترک آموزشی در مقاطع 
برنامه های  اجرای  و  توسعه  ارشد،  کارشناسی  و  دکتری 
تحقیقاتی مشترک ملی و بین المللی، برنامه ریزی مشترک 
همایش ها و نمایشگاه ها در سطح ملی و بین المللی، تبادل 
سفرهای  برنامه ریزی  پژوهشی،  علمی  اسناد  و  مدارک 
علمی و تحقیقاتی، ارایه مشاوره علمی و پژوهشی توسط 
خصوص  در  همکاری  و  طرف  دو  علمی  هیات  اعضای 
و  پژوهشی  طرح های  از  معنوی  و  مادی  حمایت های 
رساله های دانشجویی از مهم ترین زمینه های همکاری در 

این تفاهم نامه است.

جهاددانشگاهی اصفهانـ  موسسه ی جهانی 

صلح از طریق گردشگری
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان: محمود مراثی در 
مراسم امضای تفاهم نامه میان جهاددانشگاهی اصفهان و 
موسسه ی صلح از طریق گردشگری، اظهار کرد: ایران و 
مردم ایران همیشه پایبند به صلح بوده و هستند و این 
مردم هیچ گاه آغازگر جنگی نبوده اند، پس اگر برای صلح 
گامی برداشته می شود بی شک ایرانی ها از مهم ترین اضالع 

آن در دنیا هستند.
پیکان  نوک  به عنوان  اصفهان  انتخاب  افزود:  وی 
گردشگری ایران برای آغاز حرکت ایجاد صلح از طریق 
جهاددانشگاهی  و  است  بوده  جا  به  انتخابی  گردشگری 
در  که  مطالعاتی  و  پژوهشی  گروه های  با  اصفهان  واحد 
زمینه گردشگری دارد در کنار این موضوع خواهد ایستاد 
و کمک خواهد کرد، چراکه گردشگری صنعتی مهم و 

نقطه ای طالیی برای کشور و اصفهان به حساب می آید.
رییس جهاددانشگاهی اصفهان ادامه داد: گروه مطالعات 
گردشگری شهر و منطقه معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 
بهبود  و  بین المللی  ارتباطات  دنبال  به  اصفهان  واحد 
مفاهیم بین المللی گردشگری در شهر اصفهان است و این 
تفاهم نامه در واقع یکی از این راه های ارتباط بین المللی 

برای شهر اصفهان به حساب می آید.
هم چنین در این مراسم، رضا سلطانی مسوول روابط 
گردشگری  طریق  از  صلح  جهانی  موسسه  بین الملل 
اظهار کرد: این موسسه 33 سال در دنیا قدمت دارد و 
در کشورهای مطرح دنیا در موضوع گردشگری یک سفیر 
دائم دارد، این سفیر که با نام سفیر صلح و گردشگری 
از او یاد می شود بسترهای گردشگری را برای مقاصد پر 
مخاطب فراهم کرده و به واسطه آن فعالیت های صلح از 

طریق گردشگری را نیز دنبال می کند.



  گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی 
جهاددانشگاهی

ویــژہ             )بخش دوم(

■ پایان ۸۱۳ مناظره ی دانشجویی و ۱۰ ماه رقابت داغ دانشگاه ها در 
رسارس کشور

■ ایسنای جهاددانشگاهی ۲۰ ساله شد
■ اولین جایزه های ملی برای طراحی بسته بندی

در صنایع فرهنگی

■ تجلیل از ۱۰ استادی که باید به آن ها افتخار کرد
■ از خدمات تازه ی ارتباطی تا ارایه ی محصوالت فناورانه

■ بازآفرینی حوزه ی پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در قالب یک 
گردهامیی

■ ۲۷ دی ماه هیچ گاه فراموش منی شود
■ سکانس پایانی نخستین جشنواره ی فیلم ۱۱۴ ثانیه ای »مبین«

■ نیاز کشور به ایجاد و توسعه ی فعالیت های فداکارانه
■ بررسی راه کارهای رسیدن به حراست انقالبی همراه با مدیریت جهادی
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 2 دی: آییـــن 
ـــره  ـــی مناظ ـــابقات مل ـــتمین دوره مس ـــه ی هش اختتامی
دانشـــجویان ایـــران در باشـــگاه دانشـــجویان دانشـــگاه 
ـــاط« از دانشـــگاه  ـــح من ـــم »تنقی ـــزار شـــد. تی ـــران برگ ته
علـــم و فرهنـــگ برنـــده ی ماراتـــن مناظره هـــای 

دانشـــجویی پـــس از ۱0 مـــاه رقابـــت شـــد.
ایـــن گـــروه جایـــزه ی خـــود را بـــا حضـــور 
حجت االسالم والمســـلمین دکتـــر ســـید ســـعیدرضا 
ـــر  ـــی، دکت ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــر ش ـــی دبی عامل
علـــی ربیعـــی ســـخنگوی دولـــت، دکتـــر حمیدرضـــا 
طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی، دکتـــر اشـــرف 
ـــی  ـــه ی مل ـــناد و کتابخان ـــازمان اس ـــس س بروجـــردی ریی
ـــن  ـــی ای ـــات علم ـــس هی ـــری ریی ـــی منتظ ـــر عل و دکت

مســـابقات دریافـــت کـــرد.
تیـــم »گـــردون« از اســـتان آذربایجان غربـــی و 

تیـــم »تنقیـــح منـــاط« از دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ 
ــل  ــزاره ی »راه حـ ــر گـ ــر سـ ــال بـ ــابقه ی فینـ در مسـ
ــت  ــه ظرفیـ ــه بـ ــور توجـ ــادی کشـ ــکالت اقتصـ مشـ
داخلـــی و تولیـــد بـــا کیفیـــت اســـت« بـــه ترتیـــب 
به عنـــوان تیـــم موافـــق و تیـــم مخالـــف بـــا هـــم بـــه 
ـــود  ـــاط ب ـــح من ـــم تنقی ـــن تی ـــد و ای ـــره پرداختن مناظ
کـــه توانســـت قهرمـــان ایـــن دوره از رقابت هـــا شـــود.

ـــابقات  ـــتمین مس ـــوری هش ـــی و کش ـــه ی نهای مرحل
 )ISDC ــدل ــران )مـ ــجویان ایـ ــره دانشـ ــی مناظـ ملـ
ـــف  ـــتان های مختل ـــده از اس ـــم برگزی ـــور ۱2 تی ـــا حض ب
ـــور 625  ـــا حض ـــابقات ب ـــن مس ـــد؛ ای ـــزار ش ـــور برگ کش
ــره در  ــزاری 8۱3 مناظـ ــا برگـ ــروه دانشـــجویی و بـ گـ
دانشـــگاه های مختلـــف کشـــور بـــه همـــت ســـازمان 

دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی پایـــان یافـــت.

نیاز کشور به گفت وگوی ملی/ ابتکار 
جهاددانشگاهی برای آموزش نهادمند 

گفت وگو میان دانشجویان
حجت االسالم والمســـلمین دکتـــر حســـن روحانـــی 
رییس جمهـــوری بـــه هشـــتمین دوره ی مســـابقات 

مناظـــره دانشـــجویان ایـــران پیامـــی ارســـال کـــرد.

منت پیام که توسط دکرت حمیدرضا رییس 
جهاددانشگاهی قرائت شد به رشح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
فقـــدان گفـــت و گـــوی ســـازنده، از بنیادی تریـــن 
ـــز،  ـــران عزی ـــت. ای ـــران اس ـــروز ای ـــه ام ـــکالت جامع مش
ـــر  ـــه س ـــژه ای ب ـــاس و وی ـــرایط حس ـــا، در ش ـــن روزه ای

پایان ۸۱۳ مناظره ی دانشجویی و ۱۰ ماه رقابت 
داغ دانشگاه ها در رسارس کشور

آیین اختتامیه ی هشتمین دوره ی مسابقات ملی مناظره ی دانشجویان ایران با پیام ویژه ی رییس جمهور به کار خود پایان داد

    گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی جهاددانشگاهی

)بخش دوم(ویـژہ
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ـــالش  ـــام ت ـــک ســـو، دشـــمنان خارجـــی تم ـــرد. از ی می ب
ـــدان  ـــران دو چن ـــت ای ـــه مل ـــه زدن ب ـــرای ضرب خـــود را ب
ــوی  ــت و گـ ــود گفـ ــر، نبـ ــوی دیگـ ــد و ازسـ کرده انـ
ـــز  ـــت و نی ـــردم و حاکمی ـــان م ـــازنده می ـــی س ـــع مل جام
ــور،  ــر کشـ ــخصیت های موثـ ــزاب و شـ ــا، احـ جناح هـ
ــوار  ــمنان را دشـ ــر دشـ ــتگی در برابـ ــاد و همبسـ اتحـ

ـــت. ـــاخته اس س
کشـــور مـــا به ویـــژه در شـــرایط حاضـــر بـــه یـــک 
ـــور  ـــد تص ـــز نبای ـــاز دارد. هرگ ـــی نی ـــوی مل ـــت و گ گف
ـــو  ـــت و گ ـــد گف ـــی می توان ـــه تنهای ـــت ب ـــه دول ـــرد ک ک
ـــی  ـــرمایه اجتماع ـــت س ـــاد و تقوی ـــاز اعتم ـــه بسترس را ک
اســـت، پیـــش ببـــرد. ایـــن امـــر مســـتلزم همراهـــی، 

ـــت. ـــور اس ـــه ارکان کش ـــارکت هم ـــی و مش همدل
ـــدارا  ـــل و م ـــتلزم تحم ـــره، مس ـــو و مناظ ـــت و گ گف
ـــژه  ـــه وی ـــالم، ب ـــران و اس ـــار ای ـــر افتخ ـــخ پ ـــت. تاری اس
ـــحون  ـــیعه، مش ـــوار ش ـــان بزرگ ـــر امام ـــی نظی ـــرد ب رویک
ـــو  ـــت و گ ـــت و گف ـــدال، عقالنی ـــدارا، اعت ـــای م از الگوه
ـــال های  ـــی س ـــز در ط ـــد نی ـــر و امی ـــت تدبی ـــت. دول اس
خدمـــت بـــه مـــردم، هـــواره نشـــان داده اســـت کـــه 
ــع  ــه نفـ ــازنده، بـ ــره سـ ــو و مذاکـ ــت و گـ ــل گفـ اهـ
ـــی  ـــورای عال ـــل ش ـــن دلی ـــه همی ـــت. ب ـــران اس ـــت ای مل
ـــق  ـــه روز تواف ـــاه را ک ـــر م ـــی روز 23 تی ـــالب فرهنگ انق
مذاکـــرات هســـته ای بـــود را بـــه عنـــوان روز گفـــت و 
ـــا  ـــرد. م ـــذاری ک ـــان نامگ ـــا جه ـــازنده ب ـــل س ـــو و تعام گ
ـــه داد و از  ـــو را ادام ـــت و گ ـــیر گف ـــد مس ـــم بای معتقدی
ـــی و  ـــر عقالن ـــی، غی ـــای افراط ـــی جریان ه ـــراس افکن ه

ـــید. ـــو نهراس ـــت وگ ـــد گف ض
بســـیار خرســـندم کـــه مســـابقات ملـــی مناظـــره 
ـــتم  ـــتگاه هش ـــه ایس ـــون ب ـــه اکن ـــران ک ـــجویان ای دانش
خـــود رســـیده اســـت، بـــه تقویـــت جریـــان گفـــت و 
گـــو اخالقـــی، مســـتدل، منطقـــی و اثربخـــش یـــاری 
ــجویان از  ــتقبال دانشـ ــش اسـ ــت. افزایـ ــانیده اسـ رسـ
ایـــن رویـــداد، از نخســـتین دوره تـــا کنـــون، نشـــان 
می دهـــد کـــه دانشـــجویان، بـــه عنـــوان موتـــور 
ـــت  ـــرورت گف ـــده آن، ض ـــه و آین ـــعه جامع ـــه توس محرک
ـــی  ـــه خوب ـــز ب ـــابقات نی ـــن مس ـــد و ای ـــو را دریافته ان و گ
ـــت. ـــخ داده اس ـــو پاس ـــت و گ ـــه گف ـــی ب ـــاز مل ـــه نی ب

به ویـــژه  کشـــور،  دانشـــگاهی  جامعـــه  از 
جهاددانشـــگاهی و ســـازمان دانشـــجویان در شـــکل دادن 
ـــد  ـــوزش نهادمن ـــه آم ـــاءاهلل ب ـــه انش ـــکار ک ـــن ابت ـــه ای ب

ـــور،  ـــه کش ـــه نخب ـــی از جامع ـــان بخش ـــو می ـــت و گ گف
یعنـــی دانشـــجویان منجـــر خواهـــد شـــد، تشـــکر و 

می نمایـــم. قدردانـــی 

گفت وگو داروی بی بدیل در هر جامعه است/ 
آینده ی امیدبخش با برگزاری مناظره ها

دکتـــر علـــی ربیعـــی ســـخنگوی دولـــت در ایـــن 
ــی و  ــه ی ذهنـ ــن از دغدغـ ــرد: مـ ــان کـ ــم، بیـ مراسـ
نگرانـــی خـــودم شـــروع می کنـــم و می گویـــم. بـــدون 
ــی  ــال وضعیـــت خوبـ ــی اصـ ــاد اجتماعـ ــد اعتمـ تردیـ
ــا  ــردی تـ ــی و فـ ــاد گروهـ ــد اعتمـ ــر چنـ ــدارد هـ نـ
ــه  حـــدودی وضـــع مناســـبت تری دارد، ولـــی در همـ

وجـــوه اعتمـــاد کاهـــش پیـــدا کـــرده اســـت.
ــت و  ــران هویـ ــد بحـ ــدون تردیـ ــه اداد: بـ وی ادامـ
مشـــروعیت نتیجـــه بی اعتمـــادی مزمـــن در هـــر 
جامعـــه اســـت. بی اعتمـــادی مزمـــن و برطرف نشـــده 
ــد  ــی نخواهـ ــب خوبـ ــه ای عواقـ ــچ جامعـ ــرای هیـ بـ

داشـــت.
دســـتیار ارتباطـــات اجتماعـــی رییـــس جمهـــوری 
ــر  ــر سـ ــگان بـ ــن نخبـ ــالف بیـ ــه اختـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
ـــدی را  ـــاله کلی ـــج مس ـــر پن ـــت: اگ ـــی گف ـــائل اصل مس

بـــرای جامعـــه بشـــماریم و بگوییـــم تفاهـــم عمومـــی 
ـــن  ـــخ روش ـــه پاس ـــت ب ـــن اس ـــت، ممک ـــرای آن چیس ب

و مثبتـــی نرســـیم.
ــروز در  ــه امـ ــان این کـ ــا بیـ ــت بـ ــخنگوی دولـ سـ
بخـــش ارزش هـــای رســـمی و ارزش هـــای میـــان مردمـــی 
اشـــتراک های مناســـبی دیـــده نمی شـــود، گفـــت: 
ــت،  ــه اسـ ــر جامعـ ــل در هـ ــو داروی بی بدیـ گفت وگـ
در حالـــی کـــه چـــه گفت وگـــو میـــان نخبـــگان، 
ــای  ــی، گروه هـ ــای اجتماعـ ــان نهادهـ ــو میـ گفت وگـ
ـــا  ـــی در خانه ه ـــرد و حت ـــطح خ ـــه در س ـــی و چ اجتماع

ــود. ــاد زده نمی شـ ــرف زیـ ــم حـ هـ
ــای  ــاس داده هـ ــه براسـ ــی کـ ــزود: مطالعاتـ وی افـ
ـــدان  ـــالق فق ـــت اول ط ـــده، عل ـــتی آم ـــر در بهزیس معتب
ــالف  ــت. برخـ ــترک اسـ ــای مشـ ــو و ارزش هـ گفت وگـ
ســـنت کالســـیک جامعه شناســـی کـــه طـــالق را 
ـــد،  ـــوارد می کن ـــی م ـــر و برخ ـــاد و فق ـــه اعتی ـــل ب متص
ــای  ــدان ارزش هـ ــالق فقـ ــی طـ ــت اصلـ ــروز علـ امـ
ــران  ــن همسـ ــترک بیـ ــوی مشـ ــترک و گفت وگـ مشـ
اســـت کـــه معمـــوال بـــا پدیـــده زیرســـقف خـــود را 
ـــف  ـــطوح مختل ـــت در س ـــن باب ـــد و از ای ـــان می ده نش

ــتیم. ــتی هایی هسـ ــار کاسـ دچـ
دکتـــر ربیعـــی ادامـــه داد: مناظـــره از چنـــد 
ـــه ی  ـــت. پای ـــم اس ـــروز مه ـــه ی ام ـــرای جامع ـــت ب جه
گفت وگـــو مناظـــره اســـت و مناظره هـــا را شـــکل 
می دهنـــد کـــه مـــا بتوانیـــم پـــس از گفت وگوهـــای 
بـــرای راه حل هـــا را دنبـــال  مخالـــف، گفت وگـــو 

کنیـــم.
ــه  ــترک از جامعـ ــاد و درک مشـ ــت: اعتمـ وی گفـ
ــده  ــاختن آینـ ــی سـ ــده و چگونگـ ــه آینـ ــم بـ و تفاهـ
بـــه  نیـــاز  از آن  بـــه گفت وگـــو و پیـــش  نیـــاز 
مناظـــره دارد. مـــا راهـــی جـــز گســـترش گفت وگـــو 
و شـــکل گیری های مناظره هـــای مفیـــد و مثبـــت 
ـــم. ـــه نداری ـــزرگ در جامع ـــم ب ـــه تفاه ـــرای دســـتیابی ب ب

ــره  ــه مناظـ ــان این کـ ــا بیـ ــت بـ ــخنگوی دولـ سـ
آســـیب هایی را هـــم دارد، گفـــت: مناظره هـــا عمدتـــا 
براســـاس داده هـــای روشـــن صـــورت نمی گیـــرد؛ 
ــد،  ــن نباشـ ــای روشـ ــاس داده هـ ــره براسـ ــر مناظـ اگـ
ـــت  ـــی از واقعی ـــر بخش ـــی ب ـــوده هرکس ـــای بیه اصراره
اســـت کـــه در نتیجـــه آن گفت وگـــو و مفاهمـــه بـــه 

ــود. ــر نمی شـ ــده منجـ ــل آینـ راه حـ
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 در زیرساخت های مناظره دچار ضعف 
هستیم

ــا در  ــره بعضـ ــنت مناظـ ــفانه سـ ــزود: متاسـ وی افـ
رســـانه ها و بخصـــوص رســـانه های بـــزرگ حالـــت 
ـــنگری  ـــرای روش ـــره ب ـــی دارد. مناظ ـــج و برانگیختگ تهی
در  می کننـــد،  ابهام آفرینـــی  مناظره هـــا  نیســـت. 

ــد. ــنگری کننـ ــد روشـ ــا بایـ ــه مناظره هـ ــی کـ حالـ
دکتـــر ربیعـــی ادامـــه داد: بـــه اعتقـــاد مـــن مـــا 
ــتیم  ــار ضعـــف هسـ ــره دچـ ــاخت های مناظـ در زیرسـ
و هرکـــس از داده هـــای خـــود اســـتفاده می کنـــد. 
در مناظره هـــای ملـــی مجـــری نقـــش اساســـی دارد. 
مجـــری بی طـــرف و شـــناخته شـــده اســـت و اصـــول 

ــد. ــت می کنـ ــره را رعایـ مناظـ
دســـتیار رییـــس جمهـــوری بـــا بیـــان ایـــن کـــه 
ــی  ــایل مهمـ ــیار مسـ ــره بسـ ــد مناظـ ــالق و قواعـ اخـ
در  آسیب شناســـی  بزرگ تریـــن  گفـــت:  اســـت، 
ـــورت  ـــی ص ـــیم و فصل ـــا می شناس ـــه م ـــی ک مناظره های
ــره  ــت. مناظـ ــی اسـ ــای انتخاباتـ ــرد، مناظره هـ می گیـ
ـــم  ـــرای فه ـــره ب ـــت، مناظ ـــات نیس ـــرای انتخاب ـــط ب فق
ـــاق  ـــترک و اتف ـــایل مش ـــه از مس ـــک جامع ـــترک ی مش

نظـــر ارزشـــی بـــرای حـــل مســـایل آن اســـت.
ــه  ــن کـ ــر ایـ ــد بـ ــا تاکیـ ــت بـ ــخنگوی دولـ سـ
متاســـفانه بیشـــترین آســـیب را جامعـــه ایـــران از 
ــورد،  ــد خـ ــه بعـ ــال 88 بـ ــی سـ ــرات انتخاباتـ مناظـ
گفـــت: درآن مناظره هـــا و بعـــد از آن، فروپاشـــی های 
ـــاگری  ـــد افش ـــره نبای ـــم. مناظ ـــاهد بودی ـــی را ش اخالق
ــد.  ــنگری باشـ ــد روشـ ــره بایـ ــه ی مناظـ ــد؛ پایـ باشـ
ـــت. ـــران اس ـــروز ای ـــه ام ـــزرگ جامع ـــت ب ـــاگری آف افش

ـــالب،  ـــاب اول انق ـــای ن ـــه مناظره ه ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــا  ــتی بـ ــهید بهشـ ــوم شـ ــت مرحـ ــادم اسـ ــزود: یـ افـ
ــری  ــه مجـ ــره داشـــت کـ ــوری مناظـ ــن کیانـ نورالدیـ
ـــه  ـــتی ب ـــهید بهش ـــره ش ـــن مناظ ـــرد. در ای ـــت ک دخال
ــرف  ــری و بی طـ ــما مجـ ــه شـ ــر داد کـ ــری تذکـ مجـ
ــد؛ ای  ــت کنیـ ــره را رعایـ ــد آداب مناظـ ــتی؛ بایـ هسـ

کاش بـــه آن مناظره هـــا برگردیـــم.
دکتـــر ربیعـــی ادامـــه داد: اگـــر نســـل دهـــه ی 50 
ـــا  ـــد، قطع ـــاوم مان ـــف مق ـــکار مختل ـــوم اف ـــر هج در براب
بـــه اعتقـــاد مـــن ناشـــی از دیـــدگاه بـــزرگ شـــهید 
مطهـــری بـــود کـــه ای کاش مارکسیســـم را یـــک 

مارکسیســـت درس داده بـــود تـــا پایه هـــای مناظـــره 
آن چنانـــی شـــکل گرفتـــه بـــود.

ســـخنگوی دولـــت گفـــت: امـــروز مناظره هـــا بـــر 
پایـــه ی افشـــاگری اســـت و چیـــزی بـــه جـــز نابـــود 
کـــردن پایه هـــای اخالقـــی را در جامعـــه نـــدارد. 
مـــن در بحـــث آمدنیـــوز نکتـــه ای را مطـــرح کـــردم؛ 
ـــتی  ـــد چیس ـــوز، بگویی ـــتی آمدنی ـــد کیس ـــم نگویی گفت
آمدنیـــوز؛ چیســـتی آمدنیـــوز بـــر پایـــه ی روشـــنگری 

نبـــود؛ بـــر پایـــه ی افشـــاگری بـــود.
ـــی  ـــچ راه ـــران هی ـــده ای ـــرای آین ـــروز ب ـــزود: ام وی اف
ـــی  ـــچ بدیل ـــم. هی ـــم نداری ـــه ه ـــدن ب ـــک ش ـــز نزدی ج
بـــرای همفکـــری بـــرای آینـــده ایـــران نداریـــم. بایـــد 
بیشـــتر حـــرف بزنیـــم، داد نکشـــیم، گفـــت ـ گفـــت 

نکنیـــم و بـــه جـــای آن گفت وگـــو کنیـــم.
از  تشـــکر  ضمـــن  پایـــان  در  ربیعـــی  دکتـــر 
ـــدوارم از دل برنامـــه ی شـــما  جهاددانشـــگاهی گفـــت: امی
ـــران  ـــه ی ای ـــبختی جامع ـــعادت و خوش ـــرای س ـــی ب راه
بیـــرون بیایـــد؛ چراکـــه ایـــران در دســـت های شـــما 
اســـت و بـــا کارهـــای ارزشـــمند شـــما بتوانـــد ایـــران 
ــو،  ــت از گفت وگـ ــمند درک درسـ ــار ارزشـ در سایه سـ
ـــد را پشـــت  ـــم و حـــال ب ـــه کنی ـــی را تجرب ـــای خوب روزه

ســـر بگذاریـــم.

توسعه ی فرآیند گفت وگو از سوی جامعه ی 
دانشجویی با برگزاری مناظره ها

ســـعیدرضا  دکتـــر  حجت االسالم والمســـلمین 
ـــز  ـــی نی ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــر ش ـــی دبی عامل
ـــوزه ی  ـــی در ح ـــه ی اساس ـــت: نکت ـــم، گف ـــن مراس در ای
ـــت و از  ـــنود اس ـــت و ش ـــه ی اول، گف ـــو در درج گفت وگ
ـــت. ـــنیدن اس ـــر ش ـــرف دیگ ـــن و از ط ـــرف گفت ـــک ط ی

وی افـــزود: عصبیت هـــا خیلـــی اوقـــات نمی گـــذارد 
ــیر  ــرو مسـ ــا پیـ ــد. مـ ــته باشـ ــان داشـ ــن جریـ ذهـ
گذشـــتگان هســـتیم؛ عصبیـــت یـــک نـــوع منحصـــر 
ـــت  ـــی اس ـــان اصل ـــازگارانه هم ـــل س ـــت. تعام ـــردن اس ک

ـــد. ـــد کردن ـــا تأکی ـــه انبی ـــه هم ک
ـــور  ـــی کش ـــام اجرای ـــه داد: در نظ ـــی ادام ـــر عامل دکت
ـــل  ـــم متقاب ـــرد، فه ـــورت بگی ـــواره ص ـــی هم ـــر جابجای اگ

پیـــش می آیـــد.
ــی انقـــالب فرهنگـــی گفـــت:  ــورای عالـ ــر شـ دبیـ
ـــا  ـــه گفتگوه ـــان داد ک ـــره نش ـــروز مناظ ـــات ام موضوع
مســـأله محـــور اســـت و جامعـــه دانشـــجویی در یـــک 

منطـــق دانشـــجویی فعالیـــت دارد.
ـــش  ـــد افزای ـــو بای ـــه گفتگ ـــه دامن ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــو  ـــر فضـــای گفتگ ـــری ب ـــام معظـــم رهب ـــزود: مق ـــد اف یاب
ـــرح  ـــکل، ط ـــون مش ـــم اکن ـــد، ه ـــد کرده ان ـــا تأکی باره
ـــکل  ـــردن مش ـــرف ک ـــت و برط ـــرف اس ـــک ح ـــردن ی ک

ـــت. ـــری اس ـــل دیگ راه ح
دکتـــر عاملـــی ادامـــه داد: بیانیـــه گام دوم انقـــالب 
مقـــام معظـــم رهبـــری پـــر از امیـــدواری اســـت و در 
ـــت. ـــرده اس ـــیم ک ـــرد را ترس ـــت راهب ـــده هف ـــگاه آین ن

ـــان  ـــا بی ـــی ب ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــر ش دبی
ـــک  ـــاهد کوچ ـــه ش ـــت ک ـــخت اس ـــا س ـــرای م ـــه ب اینک
ـــل  ـــتین اص ـــت: نخس ـــیم گف ـــردم باش ـــفره م ـــدن س ش
ـــه  ـــد ارای ـــا نیازمن ـــت، م ـــایل اس ـــم مس ـــره فه در مناظ
راه حـــل هســـتیم، مـــا از معلومـــات بـــه مجهـــوالت 
می رســـیم و جمهـــوری اســـالمی ایـــران یـــک مســـیر 
جدیـــدی را بـــاز کـــرده اســـت و ایـــن مســـیر جدیـــد 

تـــالش و محدودیت هـــای زیـــادی دارد.
ــوزه  ــارات در حـ ــروزه افتخـ ــرد: امـ ــد کـ وی تأکیـ
ــک  ــران یـ ــروز ایـ ــد، امـ ــاوری را ببینیـ ــت فنـ زیسـ
ـــاده  ـــیار آم ـــا بس ـــت، م ـــد اس ـــانی قدرتمن ـــرمایه انس س

ــتیم. ــور هسـ ــزرگ در کشـ ــرات بـ تغییـ
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ـــت:  ـــو گف ـــع گفتگ ـــه موان ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــر عامل دکت
ـــه  ـــا از جمل ـــرح واره ه ـــتن و ط ـــاط نداش ـــت، ارتب عصبی

ـــت. ـــو اس ـــع گفتگ موان
ــه  ــی ادامـ ــالب فرهنگـ ــی انقـ ــورای عالـ ــر شـ دبیـ
ــبکه های  ــود شـ ــا وجـ ــازی بـ ــای بـ ــون فضـ داد: اکنـ
مدیریـــت  نیازمنـــد  و  دارد  وجـــود  و...  اجتماعـــی 

اجتماعـــی هســـتیم.
ـــا  ـــت: م ـــو گف ـــای گفتگ ـــه ویژگی ه ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــی  ــان و تخصصـ ــش بنیـ ــوی دانـ ــد وارد گفت وگـ بایـ
ـــأله  ـــل مس ـــه ح ـــوف ب ـــد معط ـــو بای ـــرا گفتگ ـــویم، زی ش
ـــاد  ـــع اقتص ـــع موان ـــه از دل آن رف ـــد ک ـــازگارانه باش و س

کشـــور بیـــرون می آیـــد.

رهرب معظم انقالب اسالمی امیدوارترین فرد 
جامعه ماست

ـــکر  ـــن تش ـــی ضم ـــلمین عامل ـــالم والمس حجت االس
از جهاددانشـــگاهی بابـــت ایجـــاد بســـتری بـــرای 
ــد گفـــت  ــو بایـ ــرد: در گفت وگـ ــار کـ ــو اظهـ گفت وگـ
ـــود  ـــت وج ـــو عصبی ـــع در گفت وگ ـــی مواق ـــنید. بعض و ش
دارد و ایـــن عصبیت هـــا نمی گـــذارد ذهـــن چرخـــش 
ــی و  ــگاری ذهنـ ــک تک نـ ــت یـ ــد. عصبیـ ــدا کنـ پیـ

منحصـــر کـــردن فهـــم اســـت و می تـــوان گفـــت بـــه 
ـــل  ـــت. تعام ـــت اس ـــت ـ گف ـــنود، گف ـــت و ش ـــای گف ج
ســـازگارانه در درجـــه اول اصلـــی اســـت کـــه همـــه 

ــا الهـــی بـــرای آن تاکیـــد کرده انـــد. انبیـ
ــه  ــی ادامـ ــالب فرهنگـ ــی انقـ ــورای عالـ ــر شـ دبیـ
داد: مـــن بـــه عنـــوان معلـــم و دبیـــر شـــورای عالـــی 
انقـــالب فرهنگـــی از جهـــاد دانشـــگاهی تشـــکر 
می کنـــم کـــه ایـــن ســـازوکار را فراهـــم کـــرده 
اســـت، زیـــرا موضوعاتـــی کـــه مطـــرح کـــرده اســـت 
کـــه گفت وگوهـــا مســـاله محور  نشـــان می دهـــد 
و ناظـــر بـــر مســـائل اساســـی کشـــور بـــوده اســـت و 
ــد  ــجویی فرآینـ ــه دانشـ ــه جامعـ ــود کـ ــث می شـ باعـ

گفت وگـــو را توســـعه دهـــد.
ـــی  ـــل قطع ـــن اص ـــات ای ـــرد: در ارتباط ـــد ک وی تاکی
ـــالل  ـــد اخت ـــتر باش ـــات بیش ـــه ارتباط ـــر چ ـــه ه ـــت ک اس
ــت  ــل اسـ ــن یـــک اصـ ــوند و ایـ ــر می شـ ــم کمتـ فهـ
ــل  ــای درک متقابـ ــر مبنـ ــر بـ ــات اگـ ــن ارتباطـ و ایـ
باشـــد اختـــالل فهـــم کمتـــر می شـــود و ایـــن یـــک 
ــی  ــات اجتماعـ ــه ارتباطـ ــت کـ ــی اسـ ــده قطعـ قاعـ
کاهش دهنـــده اختـــالل فهـــم اســـت؛ بنابرایـــن بایـــد 
ــم  ــام معظـ ــش داد. مقـ ــا را افزایـ ــه گفت وگوهـ دامنـ
ــی مختلـــف  ــبت های اجتماعـ ــم در مناسـ ــری هـ رهبـ

فضـــای  و  آزاداندیشـــی  ایجـــاد کرســـی های  بـــر 
کرده انـــد. تاکیـــد  گفت وگـــو 

ـــاد  ـــه انتق ـــه ب ـــجویی ک ـــت: دانش ـــی گف ـــر عامل دکت
ـــی مشـــکل  ـــکات درســـتی را مطـــرح کـــرد ول پرداخـــت ن
مطـــرح کـــردن یـــک مســـاله اســـت و حـــل مشـــکل 
ـــم  ـــر معظ ـــن رهب ـــر م ـــر. از نظ ـــه دیگ ـــک عرص ـــم ی ه
ـــت و  ـــه ماس ـــرد جامع ـــن ف ـــالمی امیدوارتری ـــالب اس انق
بـــا توجـــه بـــه گام دوم می تـــوان دریافـــت کـــه ایـــن 
ـــای  ـــه ظرفیت ه ـــان ب ـــت و ایش ـــدواری اس ـــر از امی گام پ

ایـــن 40 ســـال گذشـــته تاکیـــد کرده انـــد.
ــار  ــی اظهـ ــالب فرهنگـ ــی انقـ ــورای عالـ ــر شـ دبیـ
ـــر  ـــه فک ـــد ب ـــا بای ـــاب م ـــوع آفت ـــا طل ـــر روز ب ـــرد: ه ک
ســـاختن باشـــیم. بلـــه مشـــکالت وجـــود دارد. بـــرای 
ـــردم،  ـــکالت م ـــاهد مش ـــه ش ـــت ک ـــخت اس ـــم س ـــا ه م
ـــا  ـــی واقع ـــیم ول ـــفره ها باش ـــدن س ـــک ش ـــر و کوچ فق
در همـــه حـــال بـــه فکـــر راه حلـــی بـــرای مشـــکالت 

هســـتیم.
وی گفـــت: در صحبت هـــای اخیـــر رهبـــر معظـــم 
ـــا نخبـــگان دیدیـــم کـــه ایشـــان افـــق آینـــده را  انقـــالب ب
ـــد.  ـــگاه می کنن ـــده ن ـــه آین ـــق ب ـــد و دقی ـــت می بینن مثب
مـــا مســـیر معکـــوس جهانـــی شـــدن هســـتیم. 
ـــه  ـــلطه ای ک ـــالف س ـــر خ ـــران ب ـــالمی ای ـــوری اس جمه
ــان بـــه وجـــود آورده اســـت  ــام تجـــدد بـــر جهـ نظـ
ـــیر  ـــن مس ـــت. ای ـــرده اس ـــاز ک ـــد را ب ـــیر جدی ـــک مس ی
جدیـــد هزینـــه، کار، تـــالش و ســـختی های زیـــاد 
دارد ولـــی بـــه مـــرور زمـــان بـــه نتیجـــه می رســـد. 
ـــم و  ـــوزه عل ـــه ح ـــع ب ـــه راج ـــروز ک ـــا ام ـــه م کمااین ک
فنـــاوری صحبـــت می کنیـــم توفیقـــات زیـــادی بـــرای 
ـــی در  ـــد علم ـــا در رش ـــت. م ـــده اس ـــل ش ـــور حاص کش
ـــرده  ـــران رشـــد ک ـــم. ای ـــرار داری ـــان ق ـــارم جه ـــه چه رتب
ـــن  ـــه ای ـــدی دارد ک ـــیار قدرتمن ـــانی بس ـــرمایه انس و س
ســـرمایه در همـــه جـــای دنیـــا بـــه عنـــوان بهتریـــن 

ــود. ــناخته می شـ ــرمایه شـ سـ
ــرات  ــاده تغییـ ــا آمـ ــه داد: مـ ــی ادامـ ــر عاملـ دکتـ
بـــزرگ در کشـــور هســـتیم و ایـــن تحریم هـــا منشـــأ 
ایـــن می شـــود کـــه رونـــق و تولیـــد اتفـــاق بیفتـــد و 

مـــا در مســـیر پیشـــرفت هســـتیم.
ـــع  ـــه موان ـــی ب ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــر ش دبی
گفت وگـــو اشـــاره کـــرد و افـــزود: اگـــر کســـی دچـــار 
ـــد.  ـــت می ده ـــان را از دس ـــای ایم ـــود گره ه ـــب ش تعص
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ـــت و  ـــانی اس ـــوع انس ـــک موض ـــه اول ی ـــان در درج ایم
باعـــث می شـــود فـــرد مهربـــان شـــود.

وی مانـــع دوم در گفت وگـــو را عـــدم ارتبـــاط 
دانســـت و اظهـــار کـــرد: هـــر چـــه فضـــای ارتباطـــی 
ــت. ــر اسـ ــو موفق تـ ــیر گفت وگـ ــد مسـ ــعه یابـ توسـ

ـــت  ـــا دانس ـــوم را طرح واره ه ـــع س ـــی مان ـــر عامل دکت
ــاظ ارتباطـــی  ــه لحـ ــاً بـ ــا اساسـ و گفـــت: طرح واره هـ
ـــد  ـــان می کن ـــردن را آس ـــر ک ـــه فک ـــت ک ـــده ای اس پدی
ـــی آورد و  ـــود نم ـــه وج ـــردن ب ـــر ک ـــرای فک ـــی ب و الزام
ــه دار  ــو خدشـ ــیر گفت وگـ ــه مسـ ــم کـ ــد بگذاریـ نبایـ

ـــود. ش
ـــرح  ـــا ط ـــی ب ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــر ش دبی
ســـوال گفت وگـــوی موفـــق چـــه نـــوع گفت وگویـــی 
ــی  ــه متفاوتـ ــا وارد جامعـ ــرد: مـ ــوان کـ ــت، عنـ اسـ
شـــده ایم. دوره مخاطـــب کـــردن تمـــام شـــده اســـت. 
ــا  ــده ایم فضـ ــات شـ ــای ارتباطـ ــا وارد دنیـ ــی مـ وقتـ
تغییـــر پیـــدا کـــرده اســـت و ایـــن دنیـــا مـــا را بـــه 
ـــر  ـــت. کارب ـــانده اس ـــا کش ـــر مبن ـــات کارب ـــای ارتباط فض
ـــا در دوره  ـــی دارد. م ـــش اجتماع ـــه کن ـــی ک ـــی کس یعن
ـــم. ـــدا کرده ای ـــد پی ـــش جدی ـــار واکن ـــک انفج ـــد ی جدی

ـــال 20۱۹  ـــت: در س ـــا گف ـــه آماره ـــاره ب ـــا اش وی ب
میـــالدی ۹4 تریلیـــون ایمیـــل ارســـال شـــده اســـت؛ 
ــام شـــده اســـت. نزدیـــک  یعنـــی یـــک کنـــش انجـ
بـــه 270 میلیـــارد توییـــت منتشـــر شـــده و دو و 
ــوب  ــط در یوتیـ ــم فقـ ــای فیلـ ــون تماشـ ــم تریلیـ نیـ
صـــورت گرفتـــه اســـت. همچنیـــن عکس هایـــی کـــه 
ـــدود 2۹.5  ـــه ح ـــت ب ـــده اس ـــادل ش ـــتاگرام تب در اینس
ـــی  ـــن یعن ـــس ای ـــد. پ ـــس می رس ـــم و عک ـــارد فیل میلی
ظرفیـــت 4.5 میلیـــارد نفـــر دنیـــا بـــه یـــک فعلیـــت 
ـــد  ـــو بای ـــا گفت وگ ـــن فض ـــت. در ای ـــاده اس ـــد افت جدی
ایـــن ویژگی هـــا را داشـــته باشـــد. بایـــد دانش بنیـــان 
ـــت  ـــه عدال ـــن الی ـــروز عمیق تری ـــد. ام ـــی باش و تخصص
اجتماعـــی اســـت و تخصص گرایـــی و تعهدگرایـــی بـــا 
ــی  ــن تعهدگرایـ ــی عیـ ــتند و تخصص گرایـ ــم هسـ هـ
اســـت. مـــا بایـــد واقعـــا بـــه ســـمت دانـــش برویـــم و 
مـــا از دانشـــجو می خواهیـــم کـــه صـــدای علـــم را از 

آنهـــا بشـــنویم.
ـــام معظـــم  ـــه ســـخنان مق ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــر عامل دکت
ـــا  ـــدار ب ـــری در دی ـــم رهب ـــام معظ ـــت: مق ـــری گف رهب
ـــجو  ـــودن دانش ـــی ب ـــه سیاس ـــع ب ـــران راج ـــاتید ته اس
ـــن  ـــه ای ـــجو ب ـــودن دانش ـــی ب ـــه سیاس ـــد ک ـــان کردن بی

ـــود.  ـــی نش ـــزاب سیاس ـــزار اح ـــجو اب ـــه دانش ـــت ک معناس
سیاســـی بـــودن دانشـــجو بـــه ایـــن معناســـت کـــه 
بتوانـــد بـــه رفـــع محرومیـــت کشـــور کمـــک کنـــد و 

ـــود. ـــور ش ـــرفت کش ـــب پیش موج
دبیـــر شـــورای عالـــی انقـــالب فرهنگـــی در پایـــان 
گفـــت: گفت وگـــو موفـــق بایـــد دانش بنیـــان باشـــد و 
ســـبب بـــروز اقتصـــاد دانش بنیـــان شـــود. مـــا چهـــار 
میلیـــون نفـــر دانشـــجو داریـــم؛ یعنـــی می توانیـــم در 
زمانـــی کوتـــاه پیشـــرفت داشـــته باشـــیم. گفت وگـــو 
بایـــد ســـازگارانه باشـــد. از آنجـــا کـــه میـــوه ســـازش 
ــا  ــد بـ ــم، بایـ ــازگاری علـ ــوه سـ ــت و میـ ــل اسـ جهـ
ــائل  ــه حـــل مسـ ــازگارانه بـ ــتن گفت وگـــوی سـ داشـ

پرداخـــت.

نهادینه کردن فرهنگ مناظره در بین 
دانش آموزان

در ادامـــه، دکتـــر اشـــرف بروجـــردی رییـــس ســـازمان 
ـــره  ـــرد: مناظ ـــار ک ـــز اظه ـــی نی ـــه ی مل ـــناد و کتابخان اس
ـــه ی  ـــاندن اندیش ـــار نش ـــه ب ـــرای ب ـــی ب ـــت و ظرفیت فرص
ـــت را  ـــن فرص ـــه ای ـــت ک ـــران اس ـــان دیگ ـــود در اذه خ

ـــت. ـــرده اس ـــاد ک ـــگاهی ایج جهاددانش
ـــا  ـــاد ب ـــه جه ـــی کلم ـــه اجتماع ـــزود: در عرص وی اف

ذهنیـــت تقابـــل شـــکل گرفتـــه، امـــا این جـــا جهـــاد 
بـــه معنـــای تـــالش و کوشـــش اســـت و ایـــن خـــود 
ـــیدن  ـــان رس ـــه خواه ـــت ک ـــانی اس ـــرای کس ـــاز ب بسترس

بـــه قله هـــای معرفـــت هســـتند.
ـــق،  ـــرای تحقی ـــه داد: ب ـــی ادام ـــه مل ـــس کتابخان ریی
ـــد در  ـــراد می توانن ـــی اف ـــو تمام ـــت وج ـــص و جس تفح
خدمـــت دانشـــجویان قـــرار گیرنـــد. ســـازمان اســـناد 
ــه  ــت را دارد کـ ــن ظرفیـ ــز ایـ ــی نیـ ــه ملـ و کتابخانـ
بـــا برگـــزاری جلســـات و ایجـــاد ظرفیـــت در حـــوزه 

ســـندی، در خدمـــت دانشـــجویان و اســـاتید باشـــد.
ـــر  ـــگاه کمت ـــاتید دانش ـــت: اس ـــردی گف ـــر بروج دکت
ـــناد  ـــه اس ـــی ک ـــد، در حال ـــه دارن ـــناد توج ـــوزه اس ـــه ح ب
ــده  ــات دهنـ ــی و نجـ ــتوانه کار پژوهشـ ــد پشـ می توانـ
ـــاد  ـــت را ایج ـــن ظرفی ـــن ای ـــد و همچنی ـــت باش ـــک مل ی

می کنـــد کـــه جامعـــه روی ســـعادت ببینـــد.
وی تاکیـــد کـــرد: اســـتناد تاریخـــی می توانـــد 
ـــجویان  ـــث دانش ـــو و مباح ـــت وگ ـــش، گف ـــتوانه دان پش
و اســـاتید قـــرار گیـــرد. احســـاس ناامیـــدی موجـــود 
در جامعـــه و یافتـــن راه گریـــزی از نامالیمـــات و 
ــی  ــم اندیشـ ــی و هـ ــه همدلـ ــاج بـ ــتی ها احتیـ کاسـ
ــن  ــی از ایـ ــز یکـ ــگاهی نیـ ــگاه دارد، جهاددانشـ دانشـ

ظرفیـــت و فرصت هـــا اســـت.
رییـــس کتابخانـــه ملـــی خطـــاب بـــه دانشـــجویان 
ـــن  ـــد. در ای ـــجویی را دریابی ـــت دانش ـــت: فرص اظهارداش
زمـــان ذهن هـــا خـــالق، انرژی هـــا فـــراوان و فرصتـــی 
بـــرای بـــه بـــار نشســـتن باورهـــا وجـــود دارد. ایـــن 
فرصـــت را مغتنـــم بدانیـــد و ســـعی کنیـــد ایـــن 
نعمتـــی کـــه خـــدا در اختیارتـــان گذاشـــته اســـت را 

غنیمـــت بشـــمارید.
ــهل  ــم سـ ــره هـ ــرد: مناظـ ــح کـ ــردی تصریـ بروجـ
ــه  ــت کـ ــن جهـ ــهل از ایـ ــع؛ سـ ــم ممتنـ ــت هـ اسـ
ـــت از  ـــع اس ـــت و ممتن ـــو اس ـــت وگ ـــرای گف ـــی ب ظرفیت
ـــید  ـــه اندیش ـــزی، چگون ـــه چی ـــه چ ـــه ب ـــت ک ـــن جه ای
ــالش  ــه در تـ ــری داد. همـ ــران تسـ ــه دیگـ و آن را بـ

هســـتیم تـــا دیگـــران اندیشـــه مـــا را بـــاور کننـــد.

ایجاد جریان جدید در حوزه ی گفت وگو
همچنیـــن مهـــدی کاظمـــی خالـــدی رییـــس 
ـــن  ـــز در ای ـــگاهی نی ـــاد دانش ـــجویان جه ـــازمان دانش س
ـــی از 625  ـــه نمایندگ ـــم حاضـــر ب ـــت: ۱2 تی مراســـم گف
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ـــش  ـــابقات بی ـــن دوره از مس ـــده در ای ـــرکت کنن ـــم ش تی
ـــا  ـــد م ـــا بگوین ـــر هســـتند ت ـــه درگی ـــاه اســـت ک از ۱0 م
ـــائل  ـــاره ی مس ـــق درب ـــالق و منط ـــا اخ ـــا ب ـــم ت می توانی

ـــم. ـــخن بگویی ـــر س ـــا یکدیگ ـــی ب چالش
وی افـــزود: پـــس از اینکـــه مســـابقات مناظـــره در 
ـــرار  ـــه دوره ق ـــس از س ـــد و پ ـــدازی ش ـــال ۹0 راه ان س
شـــد مســـابقات جدی تـــر پیـــش رود و وارد اســـتان ها 
ــف  ــگاهی مختلـ ــای دانشـ ــون مجموعه هـ ــود. اکنـ شـ
ـــداد  ـــن روی ـــد و ای ـــی می کنن ـــابقات را همراه ـــن مس ای
و  دانشـــگاهی  رویدادهـــای  جدی تریـــن  از  یکـــی 

دانشـــجویی کشـــور بـــه شـــمار مـــی رود.
رییـــس ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی 
ــن  ــور ایـ ــت محـ ــا جدیـ ــجویان بـ ــه داد: دانشـ ادامـ
مســـابقات هســـتند. اکنـــون در جایـــی هســـتیم کـــه 
ایجـــاد جریـــان جدیـــدی در حـــوزه ی گفـــت وگـــو را 

دنبـــال می کنیـــم.
ــی  ــز ملـ ــایش مرکـ ــه گشـ ــی بـ ــدس کاظمـ مهنـ
گفـــت وگـــو اشـــاره کـــرد و گفـــت: بـــه دنبـــال راه 
ـــز  ـــوزان نی ـــش آم ـــرای دان ـــره ب ـــابقات مناظ ـــدازی مس ان
ـــو و مناظـــره را در  ـــت وگ ـــگ گف ـــن فرهن ـــا ای هســـتیم ت
میـــان ایـــن گـــروه نیـــز نهادینـــه ســـازیم؛ هم چنیـــن 
ــت های  ــور را در نشسـ ــووالن کشـ ــم مسـ ــد داریـ قصـ

مشـــترک بـــا منتخبـــان دانشـــجویی ایـــن مســـابقات 
بـــه گفت وگـــو و مناظـــره ی منطقـــی دعـــوت کنیـــم.

بخش های دیگر مراسم اختتامیه
از  مراســـم  ایـــن  از  دیگـــری  قســـمت های  در 
ـــجوی  ـــرادی« دانش ـــین علی م ـــهید »حس ـــواده ی ش خان
جهادگـــر و فعـــال فرهنگـــی تجلیـــل شـــد و مـــدال 
اخـــالق هشـــتمین دوره از مســـابقات ملـــی مناظـــره 
دانشـــجویان ایـــران بـــه خانـــواده ی وی اعطـــا شـــد.

دانشـــگاه  از  »آرمـــان«  تیـــم  هم چنیـــن 
خواجه نصیرالدیـــن طوســـی به عنـــوان گـــروه اخـــالق 

ایـــن دوره از مســـابقات معرفـــی شـــد.
ــن  ــه ی ایـ ــم اختتامیـ ــری از مراسـ در بخـــش دیگـ
رقابت هـــا نیـــز از دبیـــران اجرایـــی مســـابقات و 
ســـخنران برتـــر ایـــن دوره )محمدحســـین دهقـــان از 

تیـــم »مـــادر« خراسان شـــمالی( تجلیـــل شـــد.

یک منونه؛ خالصه ای از مباحث مطرح شده در 
مناظره ی پایانی

ـــف  ـــا تعری ـــردون ب ـــم گ ـــره تی ـــن مناظ ـــدای ای در ابت
ــه  ــن گونـ ــای آن را ایـ ــادی مثال هـ ــکالت اقتصـ مشـ

ـــب،  ـــب و کار نامناس ـــای کس ـــاد، فض ـــرد: فس ـــوان ک عن
ـــب. ـــتم نامناس ـــن، سیس ـــورم مزم ـــی، ت ـــود تورم رک

ـــی  ـــت داخل ـــف ظرفی ـــه تعری ـــس از آن ب ـــم پ ـــن تی ای
پرداخـــت و اظهـــار کـــرد: ظرفیت هـــای داخلـــی هـــر 
ـــی  ـــت. یک ـــر اس ـــت کارآمدت ـــد دول ـــر باش ـــه بزرگ ت چ
از ایـــن ظرفیت هـــا پررنـــگ بـــودن نقـــش دولـــت در 
ـــه،  ـــل فرانس ـــرفته مث ـــورهای پیش ـــت. کش ـــاد اس اقتص
ـــاالی 50  ـــه ب ـــی را ب ـــارج دولت ـــکا مخ ـــس و آمری انگلی
ــوان  ــا می تـ ــر ظرفیت هـ ــانده اند. از دیگـ ــد رسـ درصـ
ــانی  ــت انسـ ــی و ظرفیـ ــی و خاکـ ــت آبـ ــه ظرفیـ بـ
اشـــاره کـــرد. مـــا ظرفیـــت انســـانی بزرگـــی داریـــم 
ــر آن،  ــالوه بـ ــم. عـ ــم کنیـ ــد علـ ــم تولیـ و می توانیـ
ـــامل بخـــش ورزش  ـــانی ش ـــت انس ـــن ظرفی بخشـــی از ای

ــود. ــم می شـ هـ
تیـــم »گـــردون« ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه 
زنگولـــه ای شـــدن هـــرم جمعیـــت، می تـــوان از ایـــن 
ــد. ــی شـ ــب درآمدزایـ ــرد و موجـ ــتفاده کـ ــرم اسـ هـ

و  علـــم  دانشـــگاه  از  منـــاط«  »تنقیـــح  تیـــم 
ـــت  ـــه رقاب ـــزاره ب ـــف گ ـــع مخال ـــه در موض ـــگ ک فرهن
ـــت  ـــورد ظرفی ـــا در م ـــت: م ـــدا گف ـــت، در ابت می پرداخ
داخلـــی ۱00 صفحـــه نخســـت موتـــور جســـت وجوی 
ــکل  ــا مشـ ــر مـ ــم و از نظـ ــی کردیـ ــوگل را بررسـ گـ
ــکاف درون  ــور، شـ ــت کشـ ــاد و سیاسـ ــی اقتصـ اصلـ
ـــجویان  ـــاع دانش ـــدم اجتم ـــی ع ـــت؛ یعن ـــی اس حاکمیت

بـــرای اجرایـــی کـــردن هدفـــی خـــاص.
از  درصـــد   50 اگـــر  داد،  ادامـــه  تیـــم  ایـــن 
برنامه هـــای توســـعه تحقـــق یافتـــه بـــود، در آن 
صـــورت برنامـــه توســـعه مطلـــوب بـــود ولـــی وقتـــی 
درصدهـــا پایین تـــر اســـت، یعنـــی ایـــن برنامـــه 

مناســـب نیســـت.
ــاد از  ــه انتقـ ــردون بـ ــم گـ ــره تیـ ــه مناظـ در ادامـ
ــوگل  ــت: گـ ــت و گفـ ــل پرداخـ ــم مقابـ ــارات تیـ اظهـ
منبـــع مناســـبی بـــرای نتیجه گیـــری نیســـت، زیـــرا 
ــج  ــی نتایـ ــت وجوهای قبلـ ــاس جسـ ــر اسـ ــوگل بـ گـ
ــت  ــد. ظرفیـ ــان می دهـ ــد را نشـ ــت وجوی جدیـ جسـ
ـــه  ـــا توج ـــس ب ـــر ک ـــه ه ـــت ک ـــیعی اس ـــی واژه وس داخل

ــد. ــف می کنـ ــود آن را تعریـ ــه ادراک خـ بـ
ـــکان  ـــه م ـــه ب ـــزاره توج ـــن گ ـــزود: ای ـــردون اف ـــم گ تی
و زمـــان نـــدارد و سیاســـی نیســـت. بلکـــه اقتصـــادی 

ـــت. اس
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ـــنا،  ـــل از ایس ـــه نق ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
1۷ آذر: مراســـم گرامیداشـــت بیســـتمین ســـالگرد 
ــنا(  ــران )ایسـ ــجویان ایـ ــزاری دانشـ ــیس خبرگـ تاسـ
ــی  ــور، جمعـ ــات کشـ ــدادی از مقامـ ــور تعـ ــا حضـ بـ
از خبرنـــگاران قدیمـــی و جدیـــد ایـــن رســـانه و 

ــد. ــزار شـ ــه برگـ ــن عرصـ ــوتان ایـ پیشکسـ
دکتـــر محمدجـــواد ظریـــف وزیـــر امـــور خارجـــه، 
دکتـــر ســـیدعباس صالحـــی وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد 
ـــازمان  ـــس س ـــی ریی ـــر صالح ـــر علی اکب ـــالمی، دکت اس
ـــت،  ـــخنگوی دول ـــی س ـــی ربیع ـــر عل ـــی، دکت ـــرژی اتم ان
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی و 
جمعـــی از معاونـــان و اعضـــای هیـــات علمـــی ایـــن 
نهـــاد و روزنامه نـــگاران پیشکســـوت، از جملـــه افـــراد 

ـــد. ـــم بودن ـــن مراس ـــر در ای حاض
همچنیـــن یونـــس شـــکرخواه، مجیـــد رضاییـــان، 
علی اکبـــر قاضـــی زاده، بهـــروز بهـــزادی، رضـــا قـــوی 
فکـــر و امیدعلـــی مســـعودی از اســـتادان علـــوم 
ارتباطـــات و روزنامه نـــگاران پیشکســـوتی بودنـــد کـــه 
ــرکت  ــنا شـ ــالگی ایسـ ــت بیست سـ ــن نکوداشـ در آییـ

کـــرده بودنـــد.

نقش مهم مجموعه ی خودباوری 
جهاددانشگاهی در قدرت ملی

ــود  ــخنرانی خـ ــف در سـ ــواد ظریـ ــر محمدجـ دکتـ
در مراســـم بزرگداشـــت بیســـتمین ســـالگرد تاســـیس 
ـــم  ـــن مراس ـــور در ای ـــندی از حض ـــراز خرس ـــا اب ـــنا، ب ایس
ـــه  ـــانی ک ـــه کس ـــت هم ـــژه دارم خدم ـــالم وی ـــت: س گف
ـــدای  ـــرده و ص ـــالش ک ـــت و ت ـــانه فعالی ـــه رس در عرص
غرورآفریـــن ملـــت ایـــران در جهـــان هســـتند و ایـــن 

رســـالت مهـــم را ایفـــا می کننـــد.

وی افـــزود: بنـــده می خواهـــم یـــک بحثـــی را 
ــد؛  ــم باشـ ــراری هـ ــتان تکـ ــرای دوسـ ــاید بـ ــه شـ کـ
امـــا احســـاس می کنـــم بحـــث مهمـــی بـــرای کشـــور 
مـــا و بـــرای منطقـــه مـــا اســـت را خالصـــه عـــرض 
ــل  ــاوری مثـ ــای خودبـ ــش مجموعه هـ ــا نقـ ــم تـ کنـ
ـــم.  ـــی بفهمی ـــدرت مل ـــنا را در ق ـــگاهی و ایس جهاددانش
ـــدگان  ـــع یکـــی از ایجـــاد کنن ـــوری اســـالمی در واق جمه
ـــران  ـــان و یکـــی از بهـــره گی ـــد در جه ـــک تحـــول جدی ی

ـــت. ـــول اس ـــن تح ای
ایـــن دیپلمـــات عالی رتبـــه کشـــورمان بـــا اشـــاره 
ــای  ــالمی در حوزه هـ ــالب اسـ ــتاوردهای انقـ ــه دسـ بـ
مختلـــف تصریـــح کـــرد: انقـــالب اســـالمی ایـــن 
واقعیـــت را بـــه مـــا نشـــان داد کـــه قدرت هـــای 

بـــزرگ بین المللـــی صاحـــب اختیـــار مـــا نیســـتند و 
ــی  ــی نقش آفرینـ ــه بین المللـ ــم در عرصـ ــا می توانیـ مـ
کنیـــم. قطعـــا ایـــن یکـــی از مهم تریـــن میـــراث 
ــت. در  ــی )ره( اسـ ــام خمینـ ــالمی و امـ ــالب اسـ انقـ
ـــت  ـــان دس ـــه اختیارم ـــد ک ـــا فهمان ـــه م ـــالب ب ـــع انق واق
ــادی و  ــوان اقتصـ ــه تـ ــان اســـت و قدرتـــی کـ خودمـ
نظامـــی دارد یـــا دارای امپراطـــوری رســـانه ای اســـت، 

مالـــک و اختیـــاردار مـــا نیســـت.
ـــه  ـــام )ره( ب ـــه ام ـــه نام ـــاره ب ـــا اش ـــف ب ـــر ظری دکت
گورباچـــف – رهبـــر وقـــت شـــوروی – گفـــت: در آن 
مقطـــع خیلـــی قبل تـــر از اینکـــه پرده هـــای تصلـــب 
ـــاد  ـــا اعتم ـــام ب ـــود، ام ـــاره ش ـــی پ ـــه بین الملل در عرص
ـــوان و  ـــه دارای ت ـــوری ک ـــه کش ـــژه ای ب ـــس وی ـــه نف ب

 
ایسنای جهاددانشگاهی ۲۰ ساله شد

مراسم گرامیداشت بیستمین سالگرد تاسیس خربگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( برگزار شد
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ســـالح هســـته ای و نظامـــی داشـــت پیامـــی داد کـــه 
ــود. ــام یـــک دوره بـ ــان دهنده اتمـ نشـ

ـــت:  ـــان گف ـــی جه ـــرایط کنون ـــه ش ـــاره ب ـــا اش وی ب
مـــا اکنـــون در دوران شـــرایط انتقـــال قـــرار داریـــم. 
شـــرایطی کـــه از 30 ســـال گذشـــته در ادبیـــات 
ـــن  ـــی ای ـــی یعن ـــج شـــده اســـت. دوران انتقال ـــی رای جهان
ـــتیم و  ـــر گذاش ـــت س ـــته را پش ـــرایط گذش ـــا ش ـــه م ک
ـــت  ـــال حرک ـــد در ح ـــرایط جدی ـــمت ش ـــه س ـــون ب اکن
ـــود دارد  ـــی وج ـــون دوران ـــان اکن ـــن می ـــتیم و در ای هس
کـــه بـــه آن دوران انتقالـــی می گوییـــم. آمریکایی هـــا 
تصـــور می کردنـــد کـــه دوران انتقالـــی دوران خیلـــی 
ــه  ــرعت بـ ــه سـ ــان بـ ــود و جهـ ــد بـ ــی خواهـ کوتاهـ

ـــد. ـــد ش ـــدل خواه ـــی مب ـــک قطب ـــی ت جهان
ــا بیـــان  ایـــن دیپلمـــات عالی رتبـــه کشـــورمان بـ
ــه  ــن اســـت کـ ــال در ایـ ــه اهمیـــت دوران انتقـ اینکـ
ـــدرت  ـــر ق ـــت و دیگ ـــده اس ـــوع ش ـــدرت متن ـــع ق مناب
اقتصـــادی و نظامـــی حـــرف اول و آخـــر را نمی زنـــد، 
ــه  ــتیابی بـ ــای دسـ ــر راه هـ ــال حاضـ ــزود: در حـ افـ
ــرای  ــت و بـ ــده اسـ ــوع شـ ــی متنـ ــای علمـ قدرت هـ
ـــد  ـــید نیازمن ـــته باش ـــانه ای داش ـــدرت رس ـــک ق ـــه ی اینک
بـــه امپراطوری هـــای رســـانه ای همچـــون رویتـــرز، ای 
ـــز  ـــده و مراک ـــوع ش ـــدرت متن ـــزار ق ـــد. اب ـــی و... نداری پ

قـــدرت نیـــز متنـــوع هســـتند.
ــدرت  ــان قـ ــک زمـ ــه داد: یـ ــف ادامـ ــر ظریـ دکتـ
در اختیـــار اروپـــا بـــود و همـــه چیـــز در اروپـــا 
ــر  ــود و هـ ــور بـ ــان غرب محـ ــت. جهـ ــکل می گرفـ شـ
ــد  ــاذ می شـ ــا اتخـ ــا در اروپـ ــرای دنیـ ــی بـ تصمیمـ
و غربی هـــا نیـــز نمی خواســـتند انحصـــار قـــدرت 
نظامـــی، اقتصـــادی و سیاســـی را از دســـت بدهنـــد. 
ــردن  ــر کـ ــتند روش فکـ ــالش داشـ ــی تـ ــا حتـ آن هـ
ــورها  ــای کشـ ــد و هنجارهـ ــز شـــکل بدهنـ ــا را نیـ مـ
ــتند  ــازند و در همیـــن چارچـــوب تـــالش داشـ را بسـ
شـــرایط انتقـــال بـــه یـــک شـــرایط پایـــدار تبدیـــل 
شـــود ولـــی ایـــن شـــرایط بـــرای آنهـــا فراهـــم نشـــد 
و ایـــن یـــک امـــر ویـــژه بـــرای ماســـت و مـــا بایـــد 
ــاد آن پیـــش رو  ــود در ایجـ ــه خـ ــرایط کـ ــن شـ از ایـ
بوده ایـــم، بهره بـــرداری کنیـــم و اگـــر اجمـــاع پیـــدا 
ـــال  ـــرایط انتق ـــه از ش ـــت ک ـــی اس ـــت خوب ـــم فرص کنی

بـــه نحـــو مناســـبی اســـتفاده کنیـــم.
وزیـــر امـــور خارجـــه افـــزود: یـــک ابـــزار قـــدرت 

ـــت  ـــان« اس ـــه خودم ـــاور ب ـــم و آن »ب ـــا داری ـــد م جدی
ـــرا  ـــت. چ ـــان و از درون اس ـــان از خودم ـــه قدرتم و اینک
جهاددانشـــگاهی موفـــق اســـت؟ چـــون یـــک مرکـــز 
درون زاســـت و علـــم و فنـــاوری مـــا هـــم همین طـــور 
اســـت. مـــا بـــرای پیشـــرفتمان بـــر خودمـــان اتـــکا 
ـــم  ـــاز نداری ـــا نی ـــی م ـــرایط یعن ـــن ش ـــا ای ـــم. ب می کنی
ـــوال  ـــیم. س ـــته باش ـــران وابس ـــه دیگ ـــان ب ـــرای حیاتم ب
ـــد  ـــل می کنی ـــه تحم ـــد دقیق ـــه چن ـــت ک ـــن اس ـــن ای م
کـــه یـــک سیاســـتمدار آمریکایـــی بگویـــد اگـــر مـــن 

ـــد! ـــه نبودی ـــه دیگ ـــما دو هفت ـــودم ش نب
وی ادامـــه داد: مـــا یـــک منبـــع جدیـــد قـــدرت داریـــم 
و روی آن ســـرمایه گذاری می کنیـــم و آن »مـــردم« 
ـــه  ـــد هفت ـــوالت چن ـــه تح ـــت ک ـــن روس ـــتند از ای هس
اخیـــر در کشـــور بســـیار تلـــخ اســـت، چـــون مـــردم 
ـــق  ـــت ح ـــتند. رعای ـــا هس ـــدار م ـــت و اقت ـــه حکوم پای
ـــک  ـــت ی ـــی نیس ـــر حکومت ـــک ام ـــا ی ـــرای م ـــردم ب م

ـــت. ـــی اس ـــت مل ـــاز امنی نی
ـــکالت  ـــراد و مش ـــا ای ـــت: م ـــه گف ـــور خارج ـــر ام وزی
ـــر  ـــه فک ـــم ک ـــتباه را نکنی ـــن اش ـــا ای ـــم ام ـــراوان داری ف
ـــاد و  ـــا جه ـــتیم. م ـــزی هس ـــردم چی ـــز م ـــه ج ـــم ب کنی
دفاعمـــان را از مـــردم داریـــم. مـــردم ســـپاه و بســـیج 
هســـتند اگـــر اینهـــا مـــردم نیســـتند پـــس از کجـــا 

آمده انـــد. اگـــر ایـــن مســـاله را بـــاور کنیـــم آن 
وقـــت ایســـنا می توانـــد ظـــرف یـــک ســـال بهتریـــن 

خبرگـــزاری شـــود.
ــه  ــنا را بـ ــدن ایسـ ــاله شـ ــان، بیست سـ وی در پایـ
ـــت و  ـــک گف ـــزاری تبری ـــئوالن خبرگ ـــگاران و مس خبرن
ـــه  ـــتر ب ـــای بیش ـــوم و دهه ه ـــه س ـــاءاهلل ده ـــزود: ان ش اف

خوبـــی و خوشـــی کار را پیـــش ببریـــد.

داشنت رسانه قوی، یکی از ابزارهای مفید برای 
جامعه است

رییـــس  طیبـــی  حمیدرضـــا  دکتـــر  ســـپس 
ـــندی  ـــراز خرس ـــن اب ـــخنانی ضم ـــگاهی در س جهاددانش
ـــروز شـــاهد 20 ســـالگی ایســـنا هســـتیم،  ـــه ام ـــن ک از ای
دربـــاره آغـــاز فعالیـــت جهاددانشـــگاهی گفـــت: 
ــالب  ــارک انقـ ــود مبـ ــوان مولـ ــا عنـ ــاد بـ ــن نهـ ایـ
ــا  ــال 5۹ بـ ــود را از سـ ــت خـ ــگاهی فعالیـ جهاددانشـ
تـــالش بـــرای الگوســـازی شـــاخص های اصلـــی کـــه 
پیشـــرفت توســـعه کشـــور بـــود، آغـــاز بـــه کار کـــرد، 
توســـعه علمـــی و فناورانـــه، توســـعه فرهنگـــی و 
مهارتـــی و تخصصـــی، توســـعه کارآفرینـــی و اشـــتغال 
ـــن  ـــال ای ـــن 3۹ س ـــه در ای ـــود ک ـــا ب ـــن الگوه ـــامل ای ش

کارهـــای شـــاخص در ایـــن زمینـــه انجـــام شـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه جشـــنواره اخیـــر مصطفـــی و 
برنـــده شـــدن ایـــن جایـــزه توســـط دکتـــر بهارونـــد 
ـــق  ـــاوری موف ـــا فن ـــگاهی صده ـــد: جهاددانش ـــادآور ش ی
ــه از  ــت. چـ ــرده اسـ ــازی کـ ــد و آن را تجاری سـ تولیـ
ـــورد  ـــه م ـــی ک ـــه آنهای ـــد و چ ـــتقبال ش ـــه اس ـــی ک آنهای

ــت. ــرار گرفـ ــری قـ بی مهـ
ـــه  ـــت آن ک ـــه عل ـــت: ب ـــه گف ـــی در ادام ـــر طیب دکت
ـــور  ـــایل کش ـــه مس ـــردی ب ـــگاه کارب ـــگاهی ن جهاددانش
دارد بـــا مشـــکالت کشـــور آشناســـت. مـــا معتقدیـــم 
ـــم  ـــل نکنی ـــکالت را ح ـــی مش ـــم برخ ـــعی کنی ـــر س اگ
ــتری  ــکالت بیشـ ــا مشـ ــور بـ ــده کشـ ــا در آینـ قطعـ
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــث مه ـــد. بح ـــم ش ـــه خواهی مواج
نخبـــگان مـــا در مســـاله سیاســـی بـــه توافـــق ملـــی 
ـــه  ـــت هم ـــی اس ـــاله مل ـــک مس ـــام ی ـــر برج ـــند. اگ برس
بایـــد از آن حمایـــت کننـــد. اینطـــور نباشـــد کـــه آن 
ـــه رو  ـــکل روب ـــا مش ـــیم و آن را ب ـــته باش ـــول نداش را قب

ـــم. کنی
ــور  ــد در کشـ ــه داد: بایـ ــه ادامـ ــن زمینـ وی در ایـ
ایـــن  و  شـــود  انجـــام  درازمـــدت  برنامه ریـــزی 
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ــا  نیازمنـــد هماهنگـــی نهادهـــای مرتبـــط اســـت. مـ
بـــا ایـــن مشـــکل مواجهیـــم و می بینیـــم دوســـتانی 
ــه  ــوند چـ ــس می شـ ــده مجلـ ــدای نماینـ ــه کاندیـ کـ
صحبت هایـــی می کننـــد. در حالـــی کـــه ۹0 درصـــد 
ـــه  ـــر در زمین ـــا یکدیگ ـــد ب ـــوری بای ـــر کش ـــگان ه نخب
توافـــق ملـــی اشـــتراک داشـــته باشـــند و ۱0 درصـــد 
دیگـــر مخالفـــان هـــم در زمینـــه توســـعه کشـــور گام 
ـــند  ـــق برس ـــه تواف ـــد ب ـــگان بای ـــن نخب ـــد؛ بنابرای بردارن

ــود. ــام شـ ــدت انجـ ــزی درازمـ ــا برنامه ریـ تـ
دکتـــر طیبـــی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان 
ـــران  ـــاب مدی ـــرای انتخ ـــد ب ـــه بای ـــان اینک ـــا بی ـــود ب خ
ـــاق  ـــه آن اتف ـــد: چ ـــادآور ش ـــیم، ی ـــته باش ـــاخص داش ش
ــته  ــد داشـ ــران توانمنـ ــا مدیـ ــه مـ ــد و چـ اول بیفتـ
ـــتن  ـــه داش ـــد در جامع ـــای مفی ـــی از ابزاره ـــیم یک باش
ـــه در  ـــی ک ـــت، فضای ـــوی اس ـــیار ق ـــانه ای بس ـــای رس فض
ـــی  ـــوان علم ـــم ت ـــد. ه ـــه کنن ـــد عالمان ـــانه ها نق آن رس
ـــرف  ـــم از آن ط ـــد و ه ـــد کنن ـــه نق ـــند ک ـــته باش داش

نقدشـــوندگان تـــوان شـــنیدن داشـــته باشـــند.
ـــه ایـــن کـــه گاه در فضـــای رســـانه ای  ـــا اشـــاره ب وی ب
ـــال  ـــن ح ـــدارد، در عی ـــود ن ـــه وج ـــای عالمان ـــا نقده م
گفـــت: اگـــر از آن طـــرف فضـــا بـــاز باشـــد رســـانه ها 
ــای  ــن نقدهـ ــود ایـ ــه خـ ــود بـ ــد خـ ــم می تواننـ هـ
ـــم  ـــالش می کنی ـــم ت ـــا ه ـــند. م ـــته باش ـــه را داش عالمان

ـــم. ـــه دهی ـــازی ادام ـــن الگوس ـــان در ای ـــه وظایفم ب
ـــگان  ـــم نخب ـــت: امیدواری ـــپس گف ـــی س ـــر طیب دکت
ــه  ــزی کـ ــند چیـ ــی برسـ ــاق سیاسـ ــک وفـ ــه یـ بـ
نیازمنـــد آن هســـتیم و هیـــچ نیـــازی بـــه دسترســـی 
فنـــاوری علمـــی نداریـــم. امیدواریـــم قطعـــاً بـــه 

ــیم. ــان برسـ اهدافمـ

ایسنا در روزهای سختی شکل گرفت
ـــر  ـــز از دیگ ـــت نی ـــخنگوی دول ـــی س ـــی ربیع دکترعل
ـــار  ـــخنانی اظه ـــه در س ـــود ک ـــم ب ـــن مراس ـــخنرانان ای س
کـــرد: رابطـــه مـــن و ایســـنا یـــک رابطـــه عاطفـــی 

ـــت. اس
ــه  ــک اندیشـ ــنا یـ ــه ایسـ ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ وی بـ
ـــن  ـــی م ـــاط عاطف ـــزود: ارتب ـــرد، اف ـــال ک ـــری را دنب خب
بـــا ایســـنا ادامـــه خواهـــد یافـــت. امـــروز بحـــث مـــا 
بی اخالقـــی  بازنمایی هاســـت.  و  روایت هـــا  جنـــگ 
ـــنا و  ـــب ایس ـــت. مکت ـــانده اس ـــدی رس ـــه ناامی ـــا را ب م

ـــر  ـــر س ـــت؟ ب ـــه چیس ـــال جامع ـــانه در قب ـــالت رس رس
قـــدرت دعواســـت و اگـــر یـــک اختـــالس کـــم شـــود 

مشـــکل مـــا حـــل خواهـــد شـــد.
ــد و  ــد امیـ ــرد: بایـ ــد کـ ــت تاکیـ ــخنگوی دولـ سـ
ـــی،  ـــایل فعل ـــت از مس ـــم. راه گذش ـــاد کنی ـــده ایج آین
ایجـــاد امیـــد اســـت. مـــردم درد دارنـــد و بایـــد 
ــد  ــانه می توانـ ــم. رسـ ــاد کنیـ ــد ایجـ ــای جدیـ آرزوهـ

موثـــر باشـــد.

ایسنا انحصار رسانه ای را شکست
ــگ  ــر فرهنـ ــی وزیـ ــاس صالحـ ــید عبـ ــر سـ دکتـ
و ارشـــاد اســـالمی نیـــز در ایـــن مراســـم اظهـــار 
امیـــدواری کـــرد کـــه ایســـنا در دهـــه ســـوم حیـــات 
ـــور  ـــانه ای کش ـــای رس ـــر در فض ـــر و مؤثرت ـــود خالق ت خ

حاضـــر شـــود.
وی بـــا عـــرض تبریـــک در ســـخنانی کوتـــاه 
خاطرنشـــان کـــرد: زمانـــی کـــه ایســـنا آغـــاز بـــه کار 
ــای  ــد و فضـ ــته شـ ــانه ای شکسـ ــار رسـ ــرد انحصـ کـ

ــد. ــم شـ ــانی فراهـ ــوزه خبررسـ ــدی در حـ جدیـ
ـــه  ـــدوارم ده ـــرد: امی ـــان ک ـــی خاطرنش ـــر صالح دکت
ـــانه ای  ـــای رس ـــر در فض ـــر و مؤثرت ـــنا خالق ت ـــوم ایس س
ـــون از  ـــند. ممن ـــته باش ـــور داش ـــران حض ـــی ای و اجتماع

ـــن  ـــه ای ـــد و آن را ب ـــنا را آفریدن ـــه ایس ـــانی ک ـــه کس هم
ـــاندند. ـــه رس نقط

ایسنا بر دامنه تفاهم ها و امیدها افزود
در ادامـــه مراســـم، پیـــام علـــی الریجانـــی رییـــس 
ـــت  ـــبت گرامیداش ـــه مناس ـــالمی ب ـــورای اس ـــس ش مجل
بیســـتمین ســـالگرد تاســـیس ایســـنا، توســـط پـــدرام 
پاک آییـــن مدیـــر روابـــط عمومـــی مجلـــس، خوانـــده 
ـــت: ـــر اس ـــرح زی ـــه ش ـــام ب ـــن پی ـــل ای ـــن کام ـــد؛ مت ش

بسم اهلل الرحمن الرحیم
در تفکـــر اســـالمی، رســـانه جایگاهـــی ممتـــاز 
و بی بدیـــل دارد؛ زیـــرا اســـالم دیـــن آگاهـــی و 
روشـــنگری اســـت و ظهـــور آن جـــز بـــا هـــدف 
ـــوری  ـــت. جمه ـــوده اس ـــت نب ـــالغ حقیق ـــری و اب بیدارگ
ــای  ــد آگاهی هـ ــا رشـ ــه بـ ــز کـ ــران نیـ ــالمی ایـ اسـ
عمومـــی و بـــه دســـت مـــردم اســـتقرار یافـــت، 
ـــه  ـــت ک ـــاختاری اس ـــگ و س ـــی و فرهن ـــوری آگاه جمه
مـــردم و رســـانه ها در تـــار و پـــود آن حضـــور دارنـــد.

روح کار رســـانه ای در نظـــام اســـالمی، دعـــوت بـــه 
تفاهـــم، آشـــتی جویی، دمیـــدن روح امیـــد در جامعـــه 

ـــت. ـــاوری اس ـــزت و خودب ـــاس ع ـــاد احس و ایج
خبرگـــزاری دانشـــجویان ایـــران از رســـانه هایی 
اســـت کـــه در دوهـــه فعالیـــت مســـتمر و ارزشـــمند 
ـــا  ـــی از آرمان ه ـــا درک حقیق ـــت ب ـــته اس ـــود، توانس خ
و انعـــکاس واقع نمایانـــه دســـتاوردهای بـــزرگ ملـــت 

ایـــران، بـــر دامنـــه تفاهم هـــا و امیدهـــا بیفزایـــد.
ایـــن رســـانه اخالق گـــر بـــا بهره یابـــی از تـــوان و 
ـــر نشـــاط و سرشـــار از خالقیـــت دانشـــجویان  ظرفیـــت پ
ــش و  ــه جهـ ــت بـ ــته اسـ ــش توانسـ ــن و نواندیـ مؤمـ
ــاد  ــش اعتمـ ــانی و افزایـ ــان اطالع رسـ ــی جریـ پویایـ
ــی  ــانه خدماتـ ــر و رسـ ــه خبـ ــبت بـ ــی نسـ اجتماعـ

شـــایان عرضـــه بـــدارد.
طلیعـــه فرارســـیدن بیســـتمین ســـالگرد تاســـیس 
خبرگـــزاری دانشـــجویان ایـــران )ایســـنا( را کـــه بـــا 
گرامیداشـــت روز دانشـــجو تقـــارن دارد، تبریـــک 
می گویـــم و امیـــد دارم کـــه همچنـــان شـــاهد رشـــد 
و پیشـــرفت ایـــن رســـانه در عرصـــه آگاهی بخشـــی و 

روشـــنگری جامعـــه باشـــیم.
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توصیه های یونس شکرخواه به ایسنایی ها
دکتــر یونــس شــکرخواه اســتاد علــوم ارتباطــات، نیــز 
ــه در ســخنانی  ــود ک ــن مراســم ب ــر ســخنران ای از دیگ
بــه اهالــی ایســنا توصیــه کــرد تــا در مســیر پیــش روی 
ــد  ــه کنن ــه توج ــن نکت ــه ای ــی ب ــال های آت ــود در س خ
کــه وجــه تمایــز ایــن رســانه بــا ســایر خبرگزاری هــا در 
چیســت و ایــن کــه بایــد بیشــتر بــه نــوع تولیــدات ایــن 

رســانه توجــه شــود تــا میــزان مصــرف آن.
وی خاطرنشـــان کـــرد: فـــرا رســـیدن 20 ســـالگی 
ایســـنا را تبریـــک می گویـــم و بـــه ایـــن فکـــر 
ـــت.  ـــریع گذش ـــال س ـــن 20 س ـــدر ای ـــه چق ـــم ک می کن
بـــه همیـــن خاطـــر ایـــن روز را بـــه ایســـنایی ها 

می گویـــم. تبریـــک 
ـــک  ـــد تبری ـــم بای ـــع ه ـــه داد: در واق ـــکرخواه ادام ش
ـــش  ـــت چرخ ـــر وق ـــه دیگ ـــرد ک ـــد ک ـــم تاکی ـــت و ه گف
ـــوب  ـــی خ ـــان را خیل ـــد اطرافم ـــم بای ـــه گمان ـــت. ب اس
رصـــد کنیـــم. دیگـــر زمـــان آن نیســـت کـــه در 
ــو و  ــت و گفت وگـ ــر ادیـ ــینیم، خبـ ــا بنشـ تحریریه هـ
گـــزارش آمـــاده کنیـــم. در زمانـــه داده هـــای بـــزرگ 
ــا بـــه ســـرعت در حـــال تغییـــر  نقـــش خبرگزاری هـ
اســـت. پیشـــنهاد می کنـــم کـــه شـــما در برگـــزاری 
ــوید  ــدم شـ ــا پیش قـ ــن زمینه هـ ــت هایی در ایـ نشسـ
ـــای  ـــروز دنی ـــا ام ـــه آی ـــد ک ـــوع بپردازی ـــن موض ـــه ای و ب
ـــن  ـــت؛ م ـــش اس ـــال پی ـــد 20 س ـــا همانن خبرگزاری ه

ایـــن چنیـــن فکـــر نمی کنـــم.
ایـــن اســـتاد علـــوم ارتباطـــات بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــات  ـــم از اطالع ـــای دائ ـــا جیره ه ـــه م ـــر ب ـــای معاص فض
می دهـــد، اظهـــار کـــرد: امـــا نبایـــد بـــه ایـــن نـــوع 
غذاهـــا عـــادت کنیـــم. ایســـنا در روزهـــای نخســـت 
ــرد.  ــرش کـ ــی پـ ــای اختصاصـ ــا گفت وگوهـ ــود بـ خـ
ـــزی  ـــه چی ـــه چ ـــد ک ـــر کن ـــن فک ـــه ای ـــد ب ـــز بای االن نی
ـــه  ـــی ب ـــان جهان ـــه مخاطب ـــد ک ـــته باش ـــد داش می توان

آن عـــادت ندارنـــد.
ــم از  ــم عظیـ ــن حجـ ــرد: ایـ ــان کـ ــکرخواه بیـ شـ
بزرگ تریـــن  به عنـــوان  ارتباطـــی  شـــبکه های 
ــی  ــله عصبـ ــک سلسـ ــد یـ ــری هماننـ ــتاورد بشـ دسـ
ــود،  ــع می شـ ــات آن قطـ ــی ارتباطـ ــه وقتـ ــت کـ اسـ
ــته  ــای گذشـ ــا در روزهـ ــود. مـ ــاد می شـ ــک ایجـ شـ
ـــادی  ـــک های زی ـــم و ش ـــوش کردی ـــبکه را خام ـــک ش ی

ــت. ــان اسـ در انتظارمـ
ایــن روزنامه نــگار پیشکســوت در پایــان ســخنان 

خــود بــه خبرگــزاری دانشــجویان ایــران )ایســنا( توصیــه 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــات ب ــر ارتباط ــدوارم در عص ــرد: امی ک
ــا در  ــایر خبرگزاری ه ــا س ــنا ب ــزه ایس ــه ممی ــیم ک برس
ــع  ــه مرج ــزاری روزان ــن خبرگ ــه ای ــن ک ــت؟ ای چیس
ــروز  ــی دارد؛ ام ــه اهمیت ــت، چ ــوده اس ــع ب ــد منب چن
مســاله ایســنا بایــد نــوع تولیــد باشــد و نــه مصــرف آن.

نگاهی به برنامه های ایسنا در سومین دهه از 
حیات خود

در ادامـــه، علـــی متقیـــان مدیرعامـــل خبرگـــزاری 
ایســـنا اظهـــار کـــرد: ایســـنا امـــروز 20 ســـاله شـــد. 
بیســـت ســـال قبـــل بنایـــی توســـط جهاددانشـــگاهی 
گذاشـــته شـــد و در کویـــر اطالع رســـانی، ایســـنا 
ـــوری  ـــود، جمه ـــزاری مول ـــتین خبرگ ـــوان نخس ـــه عن ب
ـــاد؛  ـــر نه ـــه خب ـــه عرص ـــدم ب ـــی ق ـــر دولت ـــالمی و غی اس
ـــای  ـــه پشـــت میزه ـــه واســـطه دانشـــجویانی ک ـــم ب آن ه

ــد. ــام می دادنـ ــی انجـ ــگاه کار علمـ دانشـ
وی ادامـه داد: قـرار بـر این شـد کـه این دانشـجویان 
دیگـر بـه صـورت یکسـویه رشـد و فقـط تحصیـل نکنند 
مسـایل  سیاسـت،  بـا  تـا  برونـد  جامعـه  میـان  بـه  و 
اجتماعـی و درد جامعـه آشـنا شـوند. همیـن باعـث شـد 
تـا تاسـیس خبرگزاری دانشـجویان پیشـنهاد داده شـود 

و جهاددانشـگاهی نیـز کـه همیشـه در رفـع مشـکالت 
پیشـگام بوده اسـت، این پیشـنهاد را بپذیـرد. توفیق این 
بـود کـه ایـن پیشـنهاد به خدمـت مقـام معظـم رهبری 
داده شـود و ایشـان نیـز بـا نهایـت بزرگـی و بزرگـواری 
اسـتقبال کردنـد و پیامی فرسـتادند؛ پیامی کـه ۱3 آبان 
78 به عنوان اولین خبر منتشـر شـده روی سـایت ایسـنا 
قـرار گرفـت. در ایـن پیـام مقـام معظـم رهبـری گفتـه 
مخابـره  امیدبخـش  و  مفیـد  خـوب،  »خبرهـای  بودنـد 

کنیـد، انشـاءاهلل کـه موفق باشـید.«
در  ایسـنا  برنامه هـای  دربـاره  همچنیـن  متقیـان 
سـومین دهـه از عمـر خـود گفـت: در آغاز دهه سـوم بنا 
داریم که باشـگاه دانشـجویان خبرگزاری را توسـط دکتر 
ظریـف )وزیـر امـور خارجـه( افتتـاح کنیـم. صفحـه ای 
بـرای دانشـجویان افتتاح می شـود کـه در آن فعالیت های 
انجمن هـای دانشـجویی و علمـی پوشـش داده می شـود. 
همچنین امید داریم مدرسـه، دانشـگاه خبر، پژوهشـکده 

و مـوزه خبـر نیز تاسـیس شـود.
اهمیت  از  خود  سخنان  پایان  در  ایسنا  مدیرعامل 
آموزش خبرنگاران سخن گفت و افزود: ایسنا این افتخار 
خبرنگار  هزار  سه  از  بیش  سال   20 این  در  که  دارد  را 

تربیت کرده و به جاهای مختلف فرستاده است.

تجلیل از خانواده شهیدان و رفتگان ایسنا
ایسـنا،  شـهیدان  خانواده هـای  مراسـم،  ادامـه  در 
محمدحسـن قریـب و اسـماعیل عمرانـی کـه در حادثـه 
سـقوط هواپیمای C13۰ در ۱5 آذر سـال 84 آسـمانی 
شـدند تجلیـل شـد. همچنیـن از پـدر زنده یـاد علیرضـا 
تلیانـی )دبیـر و مترجـم فقید ایسـنا( که سـال ۹6 جمع 
ایسـنایی ها را تـرک کـرد، تجلیل شـد. کمـال حاجی پور، 
میـالد اسـالمی و وحیـد سـهرابی، دیگـر ایسـنایی های 
قدیـم هسـتند کـه بـه سـرای باقی هجـرت کرده انـد و از 

آنـان در ایـن مراسـم یاد شـد.
همچنیـــن در ایـــن مراســـم منتخبـــان جشـــنواره 
ســـال   20 ســـابقه  کـــه  ایســـنایی هایی  ایســـنا، 
ـــن  ـــته اند و جوان تری ـــانه را داش ـــن رس ـــا ای ـــکاری ب هم

اعضـــای خبرگـــزاری تقدیـــر شـــدند.
گفتنـــی اســـت، جهاددانشـــگاهی در حـــال حاضـــر 
عـــالوه بـــر 4 مجموعـــه ی رســـانه ای ایســـنا، ایکنـــا، 
ســـیناپرس و بـــازار کار، دارای ۱03 واحـــد ســـازمانی 

در کشـــور اســـت.
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■ روابــط عمومــی جهــاد دانشــگاهی، 2۶ بهمــن: اختتامیــه 
نخســتین دوره جایــزه ملــی طراحــی بســته بندی در 
ــی،  ــراث فرهنگ ــر می ــور وزی ــا حض ــی ب ــع فرهنگ صنای
گردشــگری و صنایع دســتی، رییــس جهاددانشــگاهی 
ــم و  ــگاه عل ــر در دانش ــگ و هن ــی فرهن ــی از اهال و جمع

ــد. ــزار ش ــگ برگ فرهن
ــراث  ــر می ــان وزی ــر مونس ــی اصغ ــم عل ــن مراس در ای
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری، دکتــر حمیدرضــا 
ــین  ــد حس ــر محم ــگاهی، دکت ــس جهاددانش ــی ریی طیب
ــارک  ــس پ ــی و ریی ــات علم ــو هی ــخو عض ــی خوش ایمان
ملــی علــوم و فناوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی 
جهاددانشــگاهی و دکتــر ســعید هاشــمی رییــس دانشــگاه 

ــتند. ــگ حضــور داش ــم و فرهن عل

عنرص هویت بخش صنایع فرهنگی
ـــگاهی  ـــاد دانش ـــس جه ـــی رئی ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت
در مراســـم اختتامیـــه نخســـتین طـــرح ملـــی بســـته 
ــورهای  ــه کشـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ بنـــدی فرهنگـ
ــعه  ــه از طریـــق توسـ ــرفته صنعتـــی کـ بـــزرگ و پیشـ
علمـــی و فناورانـــه خیلـــی زود در دنیـــا هـــم صاحـــب 

ــادی  ــدرت اقتصـ ــب قـ ــم صاحـ ــی و هـ ــدرت نظامـ قـ
ـــه  ـــیدند ک ـــه رس ـــن نتیج ـــه ای ـــی ب ـــد از مدت ـــدن، بع ش
ـــه  ـــی توج ـــع فرهنگ ـــی و صنای ـــعه فرهنگ ـــه توس ـــد ب بای
ـــی  ـــع فرهنگ ـــون صنای ـــت: چ ـــند، گف ـــته باش ـــژه داش وی
هـــم عنصـــر هویـــت بخـــش و معـــرف ملـــت و کشـــور 
خودشـــان می باشـــد و هـــم اینکـــه توســـعه علمـــی و 
فنـــاوری می توانـــد در کنـــار هنـــر بخـــش عظیمـــی از 

اقتصـــاد آنهـــا را تشـــکیل دهـــد.
ـــم  ـــاهد بودی ـــالب ش ـــل از انق ـــزود: قب ـــه اف وی در ادام
کـــه کشـــورهای بـــزرگ عالقـــه نداشـــتن مـــا نـــه در 
ـــرفت  ـــخت پیش ـــع س ـــاوری و صنای ـــی و فن ـــعه علم توس
ـــر  ـــه عنص ـــی ک ـــع فرهنگ ـــه در صنای ـــیم و ن ـــته باش داش

ـــت. ـــران اس ـــه ای ـــاز جامع ـــت س هوی
دکتـــر طیبـــی تصریـــح کـــرد: بعـــد از انقـــالب کـــه 
ـــردم و نســـل جـــوان دانشـــگاهی  ـــاوری در م ـــه خودب روحی
دمیـــده شـــد مـــا هـــم در جهاددانشـــگاهی بـــه ایـــن 
موضـــوع رســـیدیم کـــه بایـــد بـــه صنایـــع فرهنگـــی 
ــگری را در  ــکده گردشـ ــود و پژوهشـ ــژه شـ ــه ویـ توجـ
خراســـان رضـــوی، اولیـــن مرکـــز علمـــی فرهنگـــی و 
ــم و  ــگاه علـ ــگری را در دانشـ ــکده گردشـ ــن دانشـ اولیـ

فرهنـــگ تاســـیس کردیـــم.
ـــور  ـــدی کش ـــکل ج ـــه مش ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش وی ب
در حـــوزه صنایـــع ســـخت عالقـــه منـــدی کارفرماهـــا 
ـــردم  ـــا م ـــا هرج ـــت: ام ـــت، گف ـــی اس ـــد خارج ـــه خری ب
ـــت  ـــان اس ـــیار آس ـــوزه بس ـــند کار در آن ح ـــا باش کارفرم
ـــوزه  ـــی، ح ـــع غذای ـــوزه صنای ـــکی، ح ـــوزه پزش ـــد ح مانن

ـــی. ـــع داروی صنای
دکتـــر طیبـــی همچنیـــن تبدیـــل شـــدن ســـازمان 
ـــاله  ـــه را مس ـــه وزارتخان ـــگری ب ـــی و گردش ـــراث فرهنگ می
ـــه  ـــن زمین ـــرفت در ای ـــث پیش ـــه باع ـــت ک ـــی دانس مهم
می شـــود و افـــزود: بایـــد از ســـندیکاها و صنـــوف 
ــا  ــرا آنهـ ــم؛ زیـ ــک بگیریـ ــان کمـ ــل مشکالتشـ در حـ
خودشـــان مشکالتشـــان را بهتـــر می شناســـند و در 

جهـــت پیشـــرفت گام برمی دارنـــد.

انقالب عرص توسعه ی فرهنگی
دکتـــر ایمانـــی خوشـــخو در ایـــن مراســـم گفـــت: 
در 40 ســـال نخســـت انقـــالب بـــه مســـاله فرهنـــگ و 
صنایـــع دســـتی توجـــه زیـــادی نشـــد و در 40 ســـال 
ـــا  ـــود. م ـــد ب ـــی خواه ـــعه فرهنگ ـــر توس ـــالب عص دوم انق
منابـــع فرهنگـــی زیـــادی داریـــم کـــه بایـــد امکانـــات 
ــرفت در  ــا پیشـ ــود تـ ــم شـ ــا فراهـ ــرداری از آنهـ بهره بـ

ایـــن زمینـــه حاصـــل شـــود.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه نخســـتین دوره 
ـــی  ـــع فرهنگ ـــدی صنای ـــته بن ـــی بس ـــی طراح ـــزه مل جای
در دو بخـــش ایده هـــای نـــو و محصـــول و چهـــار 
ــته بندی  ــی، بسـ ــوغات خوراکـ ــته بندی سـ ــور بسـ محـ
صنایع دســـتی، بســـته بندی اســـباب بـــازی و کتـــاب و 
بســـته بنـــدی محصـــوالت هنـــری و دیجیتـــال برگـــزار 
ـــر  ـــو ۱08 اث ـــای ن ـــش ایده ه ـــرد: در بخ ـــار ک ـــد، اظه ش
ـــه  ـــوط ب ـــر مرب ـــه 50 اث ـــت ک ـــیده اس ـــه رس ـــه دبیرخان ب
ـــر  ـــتی، ۱6 اث ـــع دس ـــر صنای ـــی، 38 اث ـــوغات و خوراک س
ـــوده اســـت. ـــازی ب ـــر اســـباب ب هنـــری و دیجیتـــال و ۱6 اث

ـــش  ـــز در بخ ـــر نی ـــه داد: 236 اث ـــی ادام ـــر ایمان دکت
ــر در  ــه ۱08 اثـ ــیده کـ ــه رسـ ــه دبیرخانـ ــول بـ محصـ
ـــر ســـوغات و خوراکـــی، 42  بخـــش صنایـــع دســـتی، 7۱ اث
ـــال اســـت. ـــر در محـــور دیجیت ـــازی و ۱5 اث ـــر اســـباب ب اث

در پایـــان مراســـم از برگزیـــدگان ایـــن دوره تقدیـــر 
ـــد. ش

اولین جایزه های ملی برای طراحی بسته بندی
در صنایع فرهنگی

اختتامیه نخستین دوره جایزه ملی طراحی بسته بندی در صنایع فرهنگی با حضور وزیر میراث فرهنگی برگزار شد
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ـــن  ـــگاهی، 2۷ آذر: هفدهمی ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
همایـــش نکوداشـــت مقـــام اســـتاد بـــا حضـــور دکتـــر 
ـــدادی  ـــگاهی و تع ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب حمیدرض
ــینای  ــاالر ابن سـ ــور در تـ ــته ی کشـ از پزشـــکان برجسـ

ـــد. ـــزار ش ـــران برگ ـــگاه ته ـــکی دانش ـــکده پزش دانش
ـــا  ـــران ب ـــکی ته ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــازمان جهاددانش س

ـــرد. ـــزار ک ـــش را برگ ـــن همای ـــجویان ای ـــارکت دانش مش
ـــگاهیان از ۱0  ـــجویان و دانش ـــش، دانش ـــن همای در ای
ـــر  ـــران تقدی ـــوم پزشـــکی ته ـــده دانشـــگاه عل اســـتاد برگزی

ـــد. ـــل آوردن ـــه عم ب
ـــی  ـــر مرتض ـــکی دکت ـــکده ی پزش ـــن دوره از دانش در ای
ـــروه آموزشـــی  ـــی از گ ـــادق فاضل ـــر محمدص ـــوی و دکت تق
جراحـــی، دکتـــر آذرخـــش مکـــری از گـــروه آموزشـــی 
روان پزشـــکی، دکتـــر عبدالهـــادی ناجـــی از گـــروه 
ـــوی زادگان از  ـــد اخ ـــر حام ـــوژی و دکت ـــی روماتول آموزش

گـــروه آموزشـــی اورولـــوژی برگزیـــده شـــدند.
دانشـــجویان دانشـــگاه از دانشـــکده ی داروســـازی دکتـــر 
کامبیـــز گیالنـــی هیـــات علمـــی گـــروه فارماســـیوتیکس را 

ـــد. ـــن دوره انتخـــاب کردن ـــده ای ـــوان اســـتاد برگزی ـــه عن ب

از دانشـــکده ی دندان پزشـــکی نیـــز دکتـــر افشـــین 
خورســـند از گـــروه آموزشـــی پریودانتیکـــس و دکتـــر 
ـــاب  ـــورت انتخ ـــک و ص ـــی ف ـــروه جراح ـــیاهورفوا از گ یوش

ـــدند. ش
دانشـــکده های  برگزیـــده ی  اســـتاد  هم چنیـــن 
ـــر  ـــب دکت ـــه ترتی ـــن دوره ب بهداشـــت و پیراپزشـــکی در ای
امیرحســـین محـــوی و دکتـــر ســـعید واحـــدی بودنـــد.

مقدس دانسنت علم و همت
ــن  ــگاهی در ایـ ــس جهاددانشـ ــی رییـ ــر طیبـ دکتـ
ـــاد  ـــد در نه ـــون بای ـــه قان ـــرام ب ـــرد: احت ـــان ک ـــش بی همای
ـــمی  ـــای رس ـــق آموزش ه ـــه از طری ـــا چ ـــدان م ـــا و فرزن م
ماننـــد آموزش وپـــرورش، دانشـــگاه و... و چـــه از طریـــق 
آموزش هـــای غیررســـمی ماننـــد خانـــواده، صداوســـیما 

ـــود. ـــه ش و... نهادین
وی ادامـــه داد: مقـــدس دانســـتن کار، تـــالش، علـــم 
ـــل  ـــک اص ـــون ی ـــتفاده از قان ـــوء اس ـــدم س ـــت و ع و هم

ـــت. اس
ــاد  ــت اقتصـ ــه اهمیـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــر طیبـ دکتـ

ـــار  ـــی، اظه ـــع داخل ـــه مناب ـــی ب ـــان و خوداتکای دانش بنی
ـــول  ـــا اص ـــتی ب ـــه درس ـــوان ب ـــه را می ت ـــک جامع ـــرد: ی ک

علمـــی اداره و مدیریـــت کـــرد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی در پایـــان بـــا تاکیـــد 
ــت: از  ــران، گفـ ــکی در ایـ ــم پزشـ ــرآمدی علـ ــر سـ بـ
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران و تمـــام 
ــالیان متوالـــی  دســـت اندرکاران ایـــن مراســـم کـــه سـ
آن را بـــه شـــکل مناســـب و خوبـــی برگـــزار می کننـــد، 

تشـــکر و قدرانـــی می کنـــم.

یک برنامه ی استثنا 
با کمک دانشجویان

دکتـــر مســـلم بهـــادری رییـــس دفتـــر ارتبـــاط بـــا 
دانش آموختـــگان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران 
نیـــز در ایـــن همایـــش بـــا اشـــاره بـــه حـــدود صـــد 
ـــرد:  ـــان ک ـــگاه، بی ـــن دانش ـــکی در ای ـــوزش پزش ـــال آم س
دانشـــگاه تهـــران هنـــوز بهتریـــن آمـــوزگاران پزشـــکی 

ــد. ــه می دهـ ــل جامعـ ــه را تحویـ ــور و منطقـ کشـ
ـــزاری ۱7  ـــرای برگ ـــر از جهاددانشـــگاهی ب ـــا تقدی وی ب
ـــن  ـــت: ای ـــتاد، گف ـــام اس ـــت مق ـــش نکوداش دوره ی همای
ـــم را  ـــاتید معل ـــجویان، اس ـــود دانش ـــک خ ـــا کم ـــاد ب نه
انتخـــاب می کنـــد و ایـــن یـــک کار ارزشـــمند اســـت و 
ـــان  ـــتثنا در می ـــک اس ـــه ی ـــن برنام ـــن، ای ـــر همی ـــه خاط ب

ــد. ــاتید می باشـ ــل از اسـ ــای تجلیـ برنامه هـ
ـــام  ـــت مق ـــش نکوداش ـــه همای ـــت، دبیرخان ـــی اس گفتن
اســـتاد از ســـال ۱380 بـــه همـــت معاونـــت فرهنگـــی 
ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران 
ـــمی  ـــی مراس ـــون در ۱6 دوره و ط ـــد و تاکن ـــیس ش تاس
ـــن دانشـــگاه تجلیـــل  ـــه ای باشـــکوه از ۱77 اســـتاد فرهیخت

ـــت. ـــرده اس ک
بـــه گفتـــه ی دکتـــر یـــاری معـــاون فرهنگـــی 
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران، هیـــات 
انتخـــاب، هیـــات داوران و هیـــات اجرایـــی ایـــن دوره از 
ـــودن«  ـــم ب ـــار »معل ـــن ۱5 معی ـــا در نظـــر گرفت ـــش ب همای
یـــک اســـتاد، از میـــان حـــدود ۱850 اســـتاد هیـــات 
ـــر اســـتاد  ـــران، ۱0 نف ـــوم پزشـــکی ته علمـــی دانشـــگاه عل
برگزیـــده ی خـــود را بـــا کمـــک دانشـــجویان انتخـــاب 

کـــرد.

تجلیل از ۱۰ استادی که باید
به آن ها افتخار کرد
هفدهمین هامیش نکوداشت مقام استاد با تجلیل از ۱۰ استاد برجسته ی پزشکی به همت سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار شد
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، برابـــر بـــا ایـــام 
ــگاه  ــتمین نمایشـ ــال 13۹۸: بیسـ ــش سـ ــه ی پژوهـ هفتـ
دســـتاوردهای پژوهـــش، فنـــاوری و فـــن بـــازار و 
هفتمیـــن نمایشـــگاه تجهیـــزات و مـــواد آزمایشـــگاهی 
ــگاه  ــاه در نمایشـ ــا 2۹ آذرمـ ــاخت از 26 تـ ــران سـ ایـ
بین المللـــی تهـــران دایـــر بـــود و جهاددانشـــگاهی 
ــای  ــگاه توانمندی هـ ــن نمایشـ ــور در ایـ ــا حضـ ــز بـ نیـ
ـــزات را در  ـــاخت تجهی ـــش و س ـــوزه ی پژوه ـــود در ح خ

معـــرض دیـــد عالقه منـــدان قـــرار داد.
غرفـه ی جهاددانشـگاهی در سـالن 27 ایـن نمایشـگاه 
نـرم و  فناوری هـای  و  پـارک علـوم  قـرار داشـت کـه 3 
صنایـع فرهنگـی، علـم و فنـاوری البـرز و علـم و فنـاوری 
کرمانشـاه نیـز از طـرف جهاددانشـگاهی در سـالن 6 ایـن 
نمایشـگاه حضـور یافتند و غرفه ی سـازمان تجاری سـازی 
فنـاوری و اشـتغال دانش آموختـگان نیـز در سـالن 4۱، 

غرفـه ی 83، پذیـرای پژوهشـگران و دانشـگاهیان بـود.
رویـان،  پژوهشـگاه   ،)SID( علمـی  اطالعـات  مرکـز 
صنعتـی  جهاددانشـگاهی  سـازمان  ابن سـینا،  پژوهشـگاه 
شـریف، واحد صنعتی امیرکبیر، سـازمان جهاددانشـگاهی 
تهـران، پژوهشـکده علـوم پایـه ی کاربـردی، واحـد علم و 

صنعـت، واحـد تربیـت مـدرس، پژوهشـگاه علـوم انسـانی 
و مطالعـات اجتماعـی، واحـد خواجه نصیرالدیـن طوسـی، 
توسـعه ی  پژوهشـکده  و  معتمـد  سـرطان  پژوهشـکده 
صنایع شـیمیایی ایران در سـالن 27 بیسـتمین نمایشـگاه 
دسـتاوردهای پژوهـش، فنـاوری و فـن بـازار، نماینـدگان 

جهاددانشـگاهی در ایـن نمایشـگاه بودنـد.

حضور چشمگیر رشکت های فناور پارک 
علم و فناوری الربز

پـارک علـم و فناوری البـرز با حضور بیش ۱5 شـرکت 
فنـاور در زمینه هـای علـوم پزشـکی، فنی ـ مهندسـی و... 
در بیسـتمین نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش، فنـاوری 
فنـاوری  و  محصـوالت  جدیدتریـن  از  کشـور  فن بـازار  و 

شـرکت های خـود رونمایـی کـرد.

ارایه ی آخرین رسویس های مورد نیاز 
SID پژوهشگران از سوی

پژوهـش،  هفتـه  نمایشـگاه  برگـزاری  بـا  هم زمـان 
دسـتاوردهای شـاخص مرکـز اطالعـات علمـی )SID( به 

نمایـش گذاشـته شـد.

امسـال نیـز ایـن مرکـز بـا ارایـه سـرویس های جدیـد 
پژوهـش،  دسـتاوردهای  نمایشـگاه  بیسـتمین  در  خـود 
فنـاوری و فن بـازار حضـور داشـته و پذیـرای عالقه منـدان 

. د بو
سـرویس های جدیـد مرکـز اطالعـات علمی با اسـامی: 
َژرفـا )جهت شناسـایی جدیدتریـن عناویـن و کلیدواژگان 
و دسـته بندی موضوعـات مرتبـط با هر حـوزه ی تخصصی 
 STRS پژوهشـگران(،  و  دانشـجویان  اسـتفاده  جهـت 
 STES و  تخصصـی(  متـون  ترجمـه ی  )سـامانه ی 

)سـرویس ویراسـتاری متـون علمـی( معرفـی شـدند.

۱۵ طرح فناورانه ی پارک علم و فناوری 
کرمانشاه

پـارک علـم و فناوری کرمانشـاه با ۱5 طـرح از فناوران 
تحـت حمایـت خـود در سـالن 6 و در غرفـه ی ۱۹ ارایـه 

کرد.
واحدهـای شـرکت کننده در این غرفـه، مجتمع صنایع 
نورسـادایان  دریـا،  دانـش  زیسـت  بیسـتون،  شـیمیایی 
درمـان، هایـا شـیمی رازی مهندس کرمی، توسـکا تجارت 
آریـا، ابزارسـازان درمانگـر، جهـان زرکاوان )شـتاب دهنده 
صنایـع شـیمیایی(، آسـیا رایان تـک، ویرا فنـاوری آترین، 
رایـا پـرداز نویـن آرتمـن، مرکـز گیـم و انیمیشـن، بهینه 
سـازان برخـط نمـا، جهـان باتـری غـرب، شـرکت کشـت 
و توسـعه گیاهـان دارویـی بیسـتون شـفا و ایـده سـازان 
دسـتاوردهای  آخریـن  کـه  هسـتند  زاگـرس  زیسـتی 

فناورانـه خـود را بـه نمایـش گذاشـتند.
پـارک ملـی علـوم و فناوری های نـرم و صنایع فرهنگی 
جهاددانشـگاهی نیـز در سـالن 6، غرفـه ی 6 بـا ارایـه ی 
گردشـگری،  حوزه هـای  در  خـود  دسـتاوردهای  آخریـن 
صنایع دسـتی، بسـته بندی فرهنگـی و... آمـاده ی ارایـه ی 

خدمـات بـه عالقه منـدان بـود.
و  فنـاوری  تجاری سـازی  غرفـه ی سـازمان  هم چنیـن 
اشـتغال دانش آموختـگان نیـز در سـالن 4۱، غرفـه ی 83، 

پذیـرای پژوهشـگران و دانشـگاهیان بـود.
در بیسـتمین نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهش فناوری 
و  تحقیقاتـی  و  علمـی  مرکـز   350 کشـور  بـازار  فـن  و 
 400 کـه  داشـتند  حضـور  دانش بنیـان  شـرکت های 

محصـول پژوهشـی و فناورانـه ارائـه شـد.
در ایـن نمایشـگاه پژوهش و فناوری، 42 دانشـگاه، 24 

از خدمات تازه ی ارتباطی تا ارایه ی محصوالت 
فناورانه

همه ی آن چه که باید درباره ی تازه های پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی از طریق حضور واحدهای سازمانی این نهاد در منایشگاه های ملی و 

استانی بدانید
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پژوهشـگاه، 25 شـرکت دانش بنیـان و 34 پـارک علـم و 
فنـاوری محصـوالت خـود را ارائـه کرده اند.

بازدید رییس جهاددانشگاهی از منایشگاه 
پژوهش و فناوری

دکتـر طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی بـا حضـور در 
نمایشـگاه پژوهـش و فنـاوری از غرفـه ی حـوزه پژوهـش 
و فنـاوری جهاددانشـگاهی و پارک هـای علـم و فنـاوری 
ایـن نهـاد )پـارک ملـی علـوم و فناوری های نـرم و صنایع 

خـالق، پـارک البـرز و پـارک کرمانشـاه( بازدیـد کرد.
غرفه هـای  از  طیبـی  دکتـر  بازدیـد  ایـن  جریـان  در 
پژوهشـگاه فضایـی ایـران، سـازمان پژوهش هـای علمـی 
صنعتـی ایـران، پژوهشـگاه تربیـت بدنـی و علوم ورزشـی 
وزارت علـوم تحقیقـات و فنـاوری، پژوهشـکده مطالعـات 
مهندسـی  ملـی  پژوهشـگاه  و  علـوم  وزارت  اجتماعـی 
ژنتیـک و زیسـت فنـاوری نیـز دیـدن کـرد و بـر ضرورت 
همکاری هـای مشـترک پژوهشـی و فناورانه تاکیـد نمود.

جهاددانشگاهی در بین غرفه های برتر
نمایشـگاه  بیسـتمین  از  روز  آخریـن  بـا  همزمـان 
غرفه هـای  فن بـازار،  و  فنـاوری  پژوهـش،  دسـتاوردهای 
برتـر ایـن نمایشـگاه معرفی شـدند کـه در این بیـن غرفه 

ایـن نهـاد نیـز بـه عنـوان غرفـه برتـر معرفـی شـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، سـطح فنـاوری ارایـه شـده، 
حضـور صاحبـان فنـاوری، غرفـه سـازی، چیدمـان، ارائـه 
و  غرفـه  غرفـه، حضـور مسـئول  در  فناوری هـا  مناسـب 
 B2B,( تعامـل بـا بازدیدکننـدگان و متقاضیـان فنـاوری
B2C( از شـاخص های انتخـاب غرفـه برتر در بیسـتمین 
نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش، فنـاوری و فـن بـازار 

ست. ا

در متـن لـوح تقدیـر اهدایی بـه جهاددانشـگاهی آمده 
است:

جناب آقای دکتر حمیدرضا طیبی
رییس محترم جهاددانشگاهی

با احترام حضور ارزشـمند آن مجموعه در »بیسـتمین 
نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهش، فناوری و فـن بازار« که 
بـه یقیـن اقدامی موثر درتوسـعه مبتنی بر علـم و فناوری 
خواهـد بـود را گرامـی می داریـم. نظـر بـه ایـن کـه برابر 
ارزیابـی میدانـی غرفه آن سـازمان با کسـب امتیـار عالی، 
بـه عنـوان یکـی از غرفه های برتـر انتخاب گردیده اسـت، 

ضمـن عـرض تبریـک، توفیقات بیشـتر آن مجموعـه را از 
ایزد متعال خواسـتاریم.

حضور واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی 
در منایشگاه های استانی هفته ی پژوهش

هم زمـان با هفتـه ی پژوهـش، نمایشـگاه های مختلفی 
بـا محوریـت دسـتاوردهای پژوهشـی و نوآورانـه نیـز در 
اسـتان های مختلـف برگـزار شـد و واحدهـای سـازمانی 
جهاددانشـگاهی نیـز بـا حضـور در ایـن نمایشـگاه ها بـه 

ارایـه ی دسـتاوردها و توانمندی هـای خـود پرداختنـد.

منایش توامنندی ها در منایشگاه ساخت 
تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان

تجهیـزات  سـاخت  مشـترک  نمایشـگاه  یازدهمیـن 
دائمـی  محـل  در  خوزسـتان  حفـاری  و  نفـت  صنعـت 
نمایشـگاه های اسـتان خوزسـتان در اهـواز برگـزار شـد 
نمایشـگاه،  ایـن  در  حضـور  بـا  نیـز  جهاددانشـگاهی  و 

گذاشـت. نمایـش  بـه  را  خـود  توانمندی هـای 
قطعـات  سـاخت  عرصـه ی  در  فعـال  شـرکت   260
اسـتان های  از  حفـاری  و  نفـت  صنعـت  تجهیـزات  و 
خوزسـتان، تهـران، فـارس، اصفهـان، خراسـان رضـوی، 
بختیـاری و  و  آذربایجـان شـرقی، چهارمحـال  مرکـزی، 
کرمانشـاه در ایـن رویـداد اقتصـادی مشـارکت داشـتند.

جملـه  از  متعـددی  برنامه هـای  نمایشـگاه  ایـن  در 
از قطعـات  برگـزاری نشسـت های تخصصـی و رونمایـی 
الزم  بسـتر  و  پیش بینـی  داخـل  سـاخت  تجهیـزات  و 
بـرای هـم افزایـی میـان سـازندگان و صنعتگـران بخـش 
خصوصـی و شـرکت های زیـر مجموعه شـرکت ملی نفت 

ایـران فراهـم شـده بـود.
نمایشـگاه،  ایـن  در  حضـور  بـا  نیـز  جهاددانشـگاهی 
تدویـن  و  قطعه سـازی  زمینـه  در  خـود  توانمندی هـای 
دانـش فنـی قطعـات مـورد نیـاز صنعـت نفـت و حفـاری 
نیـز  نمایشـگاه  سـوم  روز  در  گذاشـت.  نمایـش  بـه  را 
تفاهم نامه هـای همکاری میان جهاددانشـگاهی و شـرکت 

نفـت و شـرکت ملـی حفـاری ایـران منعقـد شـد.
نمایشـگاه صنعـت نفـت و حفـاری خوزسـتان کـه بـا 
همـکاری شـرکت ملـی نفـت ایران، شـرکت ملـی مناطق 
نفتخیـز جنـوب و شـرکت ملـی حفـاری ایـران و شـرکت 
نمایشـگاه های   بین المللـی خوزسـتان برگـزار شـد، از 22 
تـا 25 آذرمـاه بـرای بازدیـد مراجعه کننـدگان دایـر بـود.

جهاددانشگاهی الربز
معاونـت پژوهشـی جهاددانشـگاهی واحد اسـتان البرز 
و مرکـز آمـوزش علمی کاربـردی جهاددانشـگاهی کرج با 
شـرکت در نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهشـی و نوآورانـه 

اسـتان، دسـتاوردهای پژوهشـی خود را ارایـه کردند.
پژوهشـکده ها،  دانشـگاه ها،  نمایشـگاه،  ایـن  در 
صنایـع،  شـرکت ها،  سـازمان ها،  ادارات،  پژوهشـگاه ها، 
فنـاور،  واحدهـای  تحقیقاتـی،  مراکـز  کارخانجـات، 
شـرکت های دانـش بنیـان و دسـتگاه های اجرایی اسـتان 
ارائـه دسـتاوردهای علمـی و پژوهشـی خـود  بـه  البـرز 

پرداختنـد.
بالـغ بر 20 عنوان کارگاه آموزشـی بـه صورت همزمان 

در نمایشـگاه هفته پژوهش برگزار شـد.

جهاددانشگاهی اردبیل
بیسـتمین  در  حضـور  بـا  اردبیـل  جهاددانشـگاهی 
فن بـازار  و  فنـاوری  پژوهـش،  دسـتاوردهای  نمایشـگاه 
اسـتان کـه بـا شـرکت دانشـگاه ها، موسسـات پژوهشـی 
و حـوزه پژوهـش دسـتگاه های اجرایـی اسـتان اردبیـل 
برگـزار شـد، آخرین دسـتاوردهای مطالعاتـی و تحقیقاتی 

خـود را عرضـه کـرد.
آخریـن  اردبیـل  اسـتان  جهاددانشـگاهی  غرفـه  در 
دسـتاوردهای فناورانه واحدهای فناور مرکز رشـد فناوری 
فرآورده هـای گیاهـان دارویـی، درمـان نابـاروری قفقـاز و 
مطالعـات شـهری و دفتـر بانک سـلول های بنیـادی خون 
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بنـد نـاف رویـان در معـرض دیـد عموم گذاشـت.
در طـول مـدت برگـزاری نمایشـگاه همـکاران مراکـز 
گیاهـان دارویـی، خدمـات تخصصـی مطالعـات شـهری، 
بـا  جهاددانشـگاهی  انتشـارات  و  نابـاروری  مرکزدرمـان 
حضـور در غرفه بـه سـواالت مراجعه کنندگان پاسـخ داده 

و اطالعـات الزم را ارایـه کردنـد.
بیسـتمین نمایشـگاه دستاوردهای پژوهشـی و فناوری 
اسـتان اردبیـل از ۱6 تـا 20 آذر در سـالن تربیـت بدنـی 

دانشـگاه محقـق اردبیلـی دایـر بود.

جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری
پنجمیـن نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهشـی اسـتان از 
۱7 آذر در دانشـگاه شـهرکرد برگـزار شـد و ایـن واحـد 
جهاددانشـگاهی  فنـاوری  و  پژوهـش  معاونـت  غرفـه  بـا 
چهارمحـال و بختیـاری در ایـن نمایشـگاه حضور داشـت.

جهاددانشـگاهی بـا اجـرای طرح هـای کاربـردی، تاثیر 
گـذار و مـورد نیاز اسـتان در حوزه های فنـاوری اطالعات، 
گردشـگری، محیـط زیسـت، افـکار سـنجی، انتشـارات و 
مشـاغل خانگـی اسـتان در ایـن نمایشـگاه حضـور فعـال 
داشـته و در تـالش بـود تـا جهاددانشـگاهی را به عنـوان 
نهـاد پویـا در زمینـه پژوهش و فنـاوری به اسـتان معرفی 

. کند

جهاددانشگاهی خراسان رضوی
معاونـت پژوهـش و فنـاوری سـازمان جهاددانشـگاهی 
خراسـان رضوی در قالب پژوهشـکده علـوم و فناوری مواد 
غذایـی، پژوهشـکده بیوتکنولـوژی صنعتـی، پژوهشـکده 
گـروه  متالـورژی،  و  مـواد  پژوهشـی  گـروه  گردشـگری، 
و  بازسـاختی  پزشـکی  و  بنیـادی  سـلول های  پژوهشـی 
مرکـز تجاری سـازی فنـاوری و اشـتغال دانش آموختـگان 
در نمایشـگاه پژوهـش و فنـاوری اسـتان خراسـان رضوی 

یافت. حضـور 

جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
بـا سـه محصـول، در  ایـن واحـد  معاونـت پژوهشـی 
فنـاوری  پژوهـش،  دسـتاوردهای  نمایشـگاه  بیسـتمین 
مـواد  و  تجهیـزات  نمایشـگاه  هفتمیـن  و  بـازار  فـن  و 
بین المللـی  نمایشـگاه  در  سـاخت،  ایـران  آزمایشـگاهی 
و  پژوهـش  حـوزه ی  در  خـود  توانمندی هـای  تهـران، 
سـاخت تجهیـزات در معـرض دیـد عالقه مندان قـرار داد.

مـواد پوشـش دهی فسـفاته، سـوپرجاذب متخلخـل بـا 
قابلیت کاربرد درکشـاورزی و رزین اپوکسـی سـنگ، سـه 

محصـول ارایه شـده در ایـن نمایشـگاه بود.
از ویژگی هـای »مـواد پوشـش دهی فسـفاته« می توان 
از کاهـش وابسـتگی به مـواد و فرموالسـیون های خارج از 
کشـور، ارتقـای کیفیـت پوشـش در قطعات، بهینه سـازی 
کاهـش  فرآینـدی،  دمـای  کاهـش  و  انـرژی  مصـرف 
کاهـش  تولیـد،  افزایـش ظرفیـت  و  پوشـش دهی  زمـان 
هزینه هـای تأمیـن مـواد و بهره بـرداری و حذف رسـوبات 
و لجـن خـط تولیـد و کاهـش آالیندگـی فرایند، نـام برد.

محصـول دیگر ارایه شـده در نمایشـگاه دسـتاوردهای 
پژوهـش، فنـاوری و فـن بـازار، »سـوپرجاذب متخلخـل با 
ایـن محصـول  قابلیـت کاربـرد درکشـاورزی« می باشـد. 
بـا ویژگی هایـی همچـون قابلیــت جـذب آب تـا چندین 
برابـر وزن خـود، زیــست تخریب پذیر و دوسـتدار محیط 
زیسـت، حـاوی کـود و مواد مغـذی الزم برای رشـد گیاه، 
فراهم سـازی امـکان کشـت در محیـط شـیبدار، اصـالح 
خـاک و جلوگیری از فرسـایش آن و کاهـش تعداد دفعات 
آبیـاری گیـاه، مـورد توجـه بازدید کننـدگان قـرار گرفت.

همچنیـن »رزین اپوکسـی سـنگ«، محصـول دیگری 
بـود که توسـط معاونـت پژوهشـی واحد صنعتـی اصفهان 

در ایـن نمایشـگاه به نمایش گذاشـته شـد.
ایـن محصـول دارای نفوذپذیـری مناسـب در سـاختار 
سـنگ، کمتریـن مقـدار زردشـدگی در برابر نورخورشـید، 
بـوی  بـدون  مناسـب،  اسـتحکام  خـوب،  چسـبندگی 
آزاردهنـده و قابلیـت تعییـن زمـان سـخت شـدن مطابق 

بـا فراینـد را دارا می باشـد.
دکتـر حمیدرضا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی نیز در 
ایـن نمایشـگاه از دسـتاوردها و محصـوالت واحـد صنعتی 

بازدید کرد. اصفهـان 

جهاددانشگاهی قزوین
نمایشـگاه هفتـه پژوهـش اسـتان بـا حضـور مدیـران 
ارشـد و پژوهشـگران برگزار شد و جهاددانشـگاهی قزوین 
نیـز با حضـور در نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهشـی خود 

را بـه نمایـش در آورد.

جهاددانشگاهی گیالن
هم زمـان بـا هفتـه ملـی پژوهـش و فنـاوری، سـازمان 
پژوهشـکده  محوریـت  بـا  گیـالن  جهاددانشـگاهی 
محیط زیسـت، امسـال نیـز هماننـد سـال های گذشـته، با 
ارائـه طرح هـای پژوهشـی و فناورانـه از جملـه طرح هـای 
شـاخص و کالن در زمینـه تصفیـه فاضـالب، تعییـن نیـاز 
آبـی تاالب هـای بین المللـی و ... در جهـت رفـع معضالت 
محیط زیسـتی کشـور، بخصوص بحران آب، در بیستمین 
نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش و فناوری اسـتان گیالن 

موسـوم بـه Gilexpo مشـارکت فعـال داشـت.

جهاددانشگاهی مازندران
پژوهشـی  غرفـه  پژوهـش،  هفتـه  مناسـبت  بـه 
بین المللـی  نمایشـگاه  در  مازنـدران  جهاددانشـگاهی 

شـد. برپـا  مازنـدران  فن بـازار  و  الکامـپ 
نمایشـگاه  ایـن  در  گـزارش  ایـن  اسـاس  بـر 
جهاددانشـگاهی دسـتاوردهای پژوهشـی خود را در هفت 
)ماهیـان  آبزی پـروری  ریزجلبک هـا،  قبیـل؛  از  حـوزه 
زراعـت و  خاویـاری(، دام و طیـور، گردشـگری مزرعـه، 
بانـک خـون بندناف از ۱۹ تـا 22 آذر به نمایش گذاشـت.

جهاددانشگاهی همدان
نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش، فنـاوری و فن بـازار 
اسـتان بـه دبیـری جهاددانشـگاهی همـدان صبـح امـروز 

شـد. برگزار 
حضـور  بـا  غرفـه   2۱ قالـب  در  نمایشـگاه  ایـن 
دانشـگاه ها، مراکـز آمـوزش عالـی، موسسـات پژوهشـی و 
حـوزه پژوهـش دسـتگاه های اجرایی اسـتان همـدان، ۱۹ 

و 20 آذر مـاه برپـا شـد.
آخریـن  کننـدگان  شـرکت  نمایشـگاه  ایـن  در 
دسـتاوردهای مطالعاتی و تحقیقاتی ـ پژوهشـی و فناورانه 
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تولیـد شـده در یکسـال گذشـته خـود را در عرصـه دیـد 
بازدیـد کننـدگان قـرار دادنـد.

ــان  ــاه همزم ــگاه 20 آذرم ــه نمایش ــم اختتامی مراس
بــا آییــن تجلیــل از پژوهشــگران برتــر دانشــگاهی، 
دســتگاه های اجرائــی و نیــز واحدهــای تحقیــق و توســعه 

ــر انجــام شــد. برت
نیــز  همــدان  اســتان  جهاددانشــگاهی  غرفــه  در 
مرکــز  واحدهــای  فناورانــه  دســتاوردهای  آخریــن 
مرکــز  پژوهش هــای  ســرامیک،  و  ســفال  تخصصــی 
افــکار ســنجی دانشــجویان ایــران )ایســپا(، دفتــر بانــک 
ســلول های بنیــادی خــون بنــد نــاف رویــان و اختراعــات 
ــردی  ــی کارب ــع علم ــز جام ــی مرک ــتاوردهای علم و دس
ــرار داد. ــوم ق ــد عم ــرض دی ــگاهی در مع ــاد دانش جه

پارک علم و فناوری الربز
دســتاوردهای  نمایشــگاه  و  جشــنواره  »ششــمین 
»پنجاهمیــن  و  البــرز«  اســتان  فنــاوری  و  پژوهــش 
ــته ای«  ــت هس ــته ای صنع ــتاوردهای هس ــگاه دس نمایش
بــا شــعار هفتــه پژوهــش ســال ۹8 »پژوهــش اثربخــش، 
فنــاوری ارزش آفریــن و رونــق تولیــد« در محــل دانشــگاه 

ــد. ــزار ش ــرج برگ ــد ک ــالمی واح آزاد اس
ــم و  ــارک عل ــر پ ــارکت موث ــا مش ــگاه ب ــن نمایش ای
فنــاوری البــرز و تعــدادی زیــادی از شــرکت های دانــش 

ــزار شــد. ــارک برگ ــن پ ــاور ای ــان و فن بنی
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، حـــدود ۱50 غرفـــه در 
ایـــن نمایشـــگاه و جشـــنواره برپـــا شـــد کـــه حـــدود 
ـــرار  ـــرز ق ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــه در اختیارپ 8 غرف
ـــد  ـــز رش ـــد فناورمرک ـــش از 35 واح ـــداد بی ـــت و تع گرف
و شـــرکت دانـــش بنیـــان در زمینـــه فعالیت هـــای 
ــی  ــکی، فنـ ــی، علوم پزشـ ــع طبیعـ ــاورزی و منابـ کشـ
ـــد  ـــرض دی ـــود را در مع ـــای خ ـــی و... توانمندی ه مهندس

عمـــوم بـــه نمایـــش گذاشـــتند.
در ایـن رویـداد مدیـران پـارک علـم و فنـاوری البرز و 
شـرکت های فنـاور و دانـش بنیـان پـارک علـم و فنـاوری 
اسـتان عـالوه بـر حضـور چشـمگیر توانسـتند بـا انعقـاد 
تفاهـم نامه هـا با مراکز علمـی و اجرایی و نیـز قراردادهای 
فـروش محصـوالت خـود بـا ارزش بیـش از 40 میلیـارد 
اقتصـاد مقاومتـی در شـرایط  راسـتای تحقـق  ریـال در 

تحریـم بدرخشـند.
ششـمین جشـنواره و نمایشـگاه پژوهـش و فنـاوری، 
همزمـان با پنجاهمین نمایشـگاه دسـتاوردهای هسـته ای 
از ۱6 تـا ۱۹ آذر مـاه، در محـل دانشـگاه آزاد اسـالمی 

اسـتان البـرز برگزار شـد.

جهاددانشگاهی شهید بهشتی
جهاددانشــگاهی  آزمایشــگاهی  تجهیــزات  مرکــز 
شــهید بهشــتی در هفتمیــن نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد 
ــا 2۹  ــخ 26 ت ــه از تاری ــاخت ک ــران س ــگاهی ای آزمایش
آذر در محــل نمایشــگاه بین المللــی تهــران برگــزار شــد، 

ــت. حضــور یاف
ــا  ــگاهی ب ــزات آزمایش ــز تجهی ــر مرک ــقازاده مدی س
ــف در  ــات مختل ــرکت ها و موسس ــور ش ــه حض ــاره ب اش
ــن  ــرای هفتمی ــن نمایشــگاه ب ــن نمایشــگاه، گفــت: ای ای
ســال متوالــی از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــزات  ــز تجهی ــه مرک ــد ک ــزار ش ــوری برگ ــت جمه ریاس
آزمایشــگاهی بخشــی از توانمندی هــا و دســتاوردهای 
زمینه هــای  در  جهاددانشــگاهی  فنــاوری  و  علمــی 
تامیــن  و  تجهیــز  فیزیــک،  آزمایشــگاهی  تجهیــزات 
ــی  ــز علم ــکوبندی مراک ــگاهی و س ــتم های آزمایش سیس

ــت. ــش گذاش ــه نمای ــی را ب و تحقیقات
قابل توجهــی  اســتقبال  افــزود:  هم چنیــن  وی 
کــه ســال های گذشــته از ایــن نمایشــگاه از ســوی 
دانشــگاه ها، مراکــز علمــی تحقیقاتــی و همچنیــن بخــش 
خصوصــی شــده بــود، بیانگــر اهمیــت ایــن صنعــت اســت 
کــه امیدواریــم بتوانیــم بــا ارائــه دســتاوردهای جدیــد در 
ایــن زمینــه بــه پیشــرفت علــم و فنــاوری کشــور کمــک 

ــم. کنی
ــن  ــکوبندی و تامی ــز، س ــی تجهی ــز توانای ــن مرک ای
آزمایشــگاه های  کلیــه  آزمایشــگاهی  سیســتم های 

مراکــز تحقیقاتــی را در ســطوح مختلــف دارد.

پارک علم و فناوری کرمانشاه
کمیتــه  دبیــر  احمــدی  خــان  معصومــه  دکتــر 
ــاوری اســتان کرمانشــاه  ــه پژوهــش و فن نمایشــگاه هفت
در خصــوص برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش 
و فنــاوری اســتان کرمانشــاه از 2 تــا 4 دی مــاه در 
محــل دائمــی نمایشــگاه های اســتان، اظهــار کــرد: ایــن 
ــی و پژوهشــی،  ــا حضــور 23 دســتگاه اجرای نمایشــگاه ب
شــامل دانشــگاه ها، واحدهــای تحقیــق و توســعه صنایــع، 
ــاوری و  ــم و فن ــارک عل ــاور پ ــد فن ــازارو 50 واح ــن ب ف

ــد. ــزار ش ــد برگ ــز رش مراک
وی گفــت: هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه ایجــاد 
ــم فنــاوران، پژوهشــگران و  ــرای تکری بســتری مناســب ب
نخبــگان عرصــه علــم و فنــاوری و خودبــاوری جوانــان بــا 
ــه محصــول و  ــده ب ــل ای ــای تبدی ــدن وجــود زمینه ه دی

خلــق ثــروت بــود.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه تصریــح کرد: 

ــن  ــا آخری ــنایی ب ــن آش ــگاه ضم ــن نمایش ــردم در ای م
دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری اســتان بــا کاربردهــای 

ــره هــم آشــنا شــدند. آن در زندگــی روزم
دکتـر خـان احمـدی خاطرنشـان کـرد: این نمایشـگاه 
محـل تعامـل توسـعه دهنـدگان پژوهـش یعنـی محققین 
و تبدیـل کننـدگان پژوهـش بـه ثـروت یعنـی فنـاوران 
و  پژوهشـی  دسـتاوردهای  نمایـش  بـا  همچنیـن  بـود. 
فناورانه در این نمایشـگاه، محققین، اسـاتید، دانشـجویان، 
دانـش آمـوزان و مدیـران صنعتـی و مدیـران اجرایی برای 
مشـارکت در برنامه هـای تجـاری سـازی تحقیقـات و ایده 

پـردازی ترغیب شـدند.
ــح  ــاه تصری ــاوری کرمانش ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
ــی  ــت تمام ــده اس ــعی ش ــگاه س ــن نمایش ــرد: در ای ک
محیط هــای  شــامل  نــوآوری  اکوسیســتم  اجــزای 
و  تحقیقاتــی  مراکــز  آمــوزی،  دانــش  و  دانشــگاهی 
پژوهشــگاه ها و نیــز واحدهــای تحقیــق و توســعه و دیگــر 
اجــزا ایــن اکوسیســتم در کنــار هــم بــه عرضــه خدمــات 

و دســتاوردها پرداختنــد.

جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
مراکــز  دانشــجویان  دســتاوردهای  نمایشــگاه  در 
ــنتر  ــیتی س ــان در س ــتان اصفه ــردی اس ــی ـ کارب علم
شــهر اصفهــان کــه 20 آذرمــاه برگــزار شــد، از وب ســایت 
و  امــور صاحبــان کســب  اپلیکیشــن ســامان دهی  و 
کار از ســوی دانشــجویان مرکــز علمــی ـ کاربــردی 

جهاددانشــگاهی اصفهــان، رونمایــی شــد.
ــرای  ــه ای ب ــرح نمون ــنت، ط ــن س ــایت و اپلیکیش س
ســاماندهی بــازار کســب و کار اســت کــه بــرای کارخانه و 
شــرکت صنایــع غذایــی ســنت پیــاده ســازی شــده اســت. 
ایــن ســایت و اپلیکیشــن نمونــه سفارشــی شــده از طــرح 
بزرگتــری بــه نــام »جریــان مثبــت آینــده ســازان« اســت 
ــای  ــری از دارایی ه ــرداری حداکث ــره ب ــدف از آن به و ه

شــرکت مــورد نظــر اســت.
 در طراحـی این سـایت مشـکالت اکثر کسـب و کارها 
کـه در یـک تحقیـق میدانی به دسـت آمـده از جمله عدم 
پیشـرفت طرح هـا، بـی انگیـزه شـدن کارگـر و کارفرمـا، 
برنامـه ریـزی اتوماتیـک بـرای افزایش بهـره وری، برطرف 

شـده است.
ایـن سـایت و اپلیکیشـن قابلیت انعطـاف باالیی دارد و 
می توانـد بر اسـاس نیاز صاحبان کسـب و کار و مشـکالت 

خـاص هر نوع شـرکت و کارخانه سفارشـی شـود.
هم چنیـن، به منظـور حمایـت از ایده هـای کارآفرینانه، 

وب سـایت »بانـک ایده« طراحی شـد.
از آنجـا کـه ثبـت ایده هـای فکـری باعـث می شـود تـا 
انگیـزه افـراد برای اسـتفاده از سـرمایه های ذهنی و مادی 
به منظـور توسـعه فنـاوری افزایـش یابـد و از طـرف دیگـر 
شناسـایی، هدایـت و حمایت ایده ها باعث تسـهیل مسـیر 
تجاری سـازی آنهـا تـا رسـیدن بـه نقطـه ثـروت آفرینـی 
می شـود، برقـراری تعامـل و ارتبـاط موثـر با ایده پـردازان 
جمـع آوری،  به منظـور  مشـخص  مکانیـزم  ایجـاد  و 
بررسـی، انتخـاب و اجرایـی نمـودن ایده هـا و اسـتفاده از 
ظرفیت هـای ملـی در حـل مسـائل تحقیقاتی امـری مفید 

و الزم بـه نظـر می رسـد.
در واقـع وب سـایت بانـک ایـده، یـک فضـای مجـازی 
علمـی  دانشـگاه  دانشـجویان  ایده هـای  ارزیابـی  بـرای 

اسـت. کاربـردی 
علمـی  جامـع  دانشـگاه  سـفارش  بـه  سـایت  ایـن 
کاربـردی اسـتان اصفهـان، به منظـور حمایـت از ایده های 
مراکـز  مدرسـین  و  کارمنـدان  دانشـجویان،  کارآفرینانـه 
علمـی کاربـردی اسـتان، ایجـاد شـده و قابلیت گسـترش 

بـه یـک پـروژه ملـی را دارد.
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دی:   1۹ و   1۸ جهاددانشـــگاهی،  عمومـــی  روابـــط   ■
ـــات  ـــی موسس ـــان پژوهش ـــی معاون ـــن گردهمای پنجاهمی
پژوهشـــگاه ها،  پژوهشـــکده ها،  عالـــی،  آمـــوزش 
دانشـــگاه ها، ســـازمان ها و واحدهـــای جهاددانشـــگاهی 
ـــگاهی  ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــه میزبان ـــور ب ـــر کش سراس

خوزســـتان بـــه مـــدت دو روز برگـــزار شـــد.
ــا  ــر غالم رضـ ــور دکتـ ــا حضـ ــی بـ ــن گردهمایـ ایـ
ــا  ــر حمیدرضـ ــتان، دکتـ ــتاندار خوزسـ ــریعتی اسـ شـ
ـــی  ـــان پژوهش ـــگاهی و معاون ـــس جهاددانش ـــی ریی طیب
سراســـر کشـــور ایـــن نهـــاد و مســـووالن اســـتانی در 

اهـــواز برپـــا شـــد.

نیاز به مدیران متخصص برای دوره ی 
تحریم

ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت
ــردار  ــهادت سـ ــلیت شـ ــا تسـ ــی بـ ــن گردهمایـ در ایـ
ســـلیمانی و ابـــراز تاســـف از حادثـــه ی روز گذشـــته ی 
کرمـــان، اظهـــار کـــرد: اکنـــون در شـــرایط خاصـــی 
هســـتیم و بایـــد بـــرای عبـــور از ایـــن شـــرایط، کاری 

کارســـتان انجـــام دهیـــم.
ـــرق  ـــم ش ـــتکبر و ه ـــرب مس ـــم غ ـــه داد: ه وی ادام
منفعت طلـــب، منافـــع خـــود را در اولویـــت قـــرار 
داده انـــد و بـــرای رســـیدن بـــه آن از هیـــچ جنایتـــی 
ــه  ــت کـ ــال اسـ ــرب 40 سـ ــتند. غـ ــردان نیسـ رویگـ
مشـــکالت عدیـــده ای بـــرای مـــا بـــه وجـــود آورده و 
ـــرده  ـــی ک ـــا را خال ـــت م ـــز پش ـــب نی ـــرق منفعت طل ش
ـــظ  ـــدن و حف ـــوی ش ـــز ق ـــاره ای ج ـــن چ ـــت؛ بنابرای اس

اقتـــدار خـــود نداریـــم.
ـــدار  ـــم اقت ـــد ه ـــه بای ـــان این ک ـــا بی ـــی ب ـــر طیب دکت
ــیم،  ــته باشـ ــادی داشـ ــدار اقتصـ ــم اقتـ ــی و هـ دفاعـ
ـــمن  ـــه دش ـــت ک ـــن اس ـــرای ای ـــی ب ـــدار دفاع ـــزود: اقت اف
حتـــی در ذهـــن خـــود تصـــور نکنـــد کـــه می توانـــد 
بـــه مـــا آســـیب وارد کنـــد و اقتـــدار اقتصـــادی نیـــز 
ــتغال،  ــردم اشـ ــرای مـ ــد و بـ ــان باشـ ــد دانش بنیـ بایـ
رفـــاه و امنیـــت روانـــی را بـــه همـــراه داشـــته باشـــد. 
ـــان  ـــی، دانش بنی ـــد علم ـــی بای ـــادی و دفاع ـــدار اقتص اقت
ـــوان علمـــی در کشـــور در وضعیـــت  ـــه باشـــند. ت و فناوران
ــان  ــز نشـ ــه نیـ ــوزه فناورانـ ــرار دارد، در حـ خوبـــی قـ
ــام آن را داریـــم و مشـــکل  داده ایـــم کـــه تـــوان انجـ

تولیـــد فنـــاوری وجـــود نـــدارد.
رییس جهاددانشـگاهی ادامـه داد: یکی از پیچیده ترین 

فناوری هـا یعنـی سـاخت مته هـای حفاری صنعـت نفت، 
هم اکنـون در جهاددانشـگاهی بـه مرحله ی تولید رسـیده 

اسـت که یکـی از های تک تریـن تکنولوژی ها اسـت.
دکتـر طیبـی تاکیـد کـرد: بر اسـاس فرمایشـات مقام 
معظـم رهبـری، باید هـم انقالبـی بمانیم و هم پیشـرفت 
کنیـم. انقالبـی بودن و پیشـرفت کردن، الزامـات و تبعات 
خـود را دارد و تحریـم، از تبعـات آن اسـت. اگـر بخواهیم 
بـه پیشـرفت پایدار برسـیم و صاحب فناوری شـویم، نیاز 
بـه مـواد اولیـه و تجهیـزات پیشـرفته داریـم و منطقـی 
نیسـت کـه بگوییـم هم زمان هـم تولید فنـاوری می کنیم 
و هـم کلیـه قطعات و مـواد اولیه را خودمـان تولید کنیم، 

بنابرایـن باید با سـایر کشـورها نیـز در ارتباط باشـیم.
وی بـا بیـان این کـه منطـق ایـن اسـت کـه بـزرگان 
و نخبـگان سیاسـی، اجتماعـی و علمـی بـا دیدگاه هـای 
و  بمانیـم  انقالبـی  این کـه می خواهیـم  دربـاره  مختلـف 
پیشـرفت کنیـم، علمـی بحث کننـد و برنامه ریـزی جامع 
بلندمـدت داشـته باشـند، گفـت: بـر اسـاس فرمایشـات 
مقـام معظـم رهبـری، تحریم ادامـه دارد و باید بـه دنبال 
توسـعه و اسـتقالل کشـور باشـیم. اگر بخواهیم پیشرفت 
کنیـم بایـد تحریـم را مدیـرت کنیـم و بـرای ایـن کار به 

مدیـران متخصـص نیـاز داریم.
دکتـر طیبـی بـا بیـان این کـه موفقیت هایـی کـه در 
جهاددانشـگاهی بـه وجـود آمده انـد، بـه دلیـل حمایـت 

مدیـران خودبـاور بوده اسـت، گفـت: در جهاددانشـگاهی 
می توانیـم بـا دو برنامـه ی پنـج سـاله، بـه تمـام آرزوها و 
آمـال خود برسـیم، به این شـرط کـه برنامه ریـزی کنیم، 
خودباوری داشـته باشـیم و کار را به متخصص بسـپاریم.

شـاا...  ان  گفـت:  پایـان  در  جهاددانشـگاهی  رییـس 
دل های ما در این شـرایط ویژه ای که با شـهادت سـپهبد 
قاسـم سـلیمانی به وجود آمده اسـت، بـه یکدیگر نزدیک 

شـود و متحـد و بـه دور از اختـالف بـه پیـش برویم.

حامیت خوزستان از پروژہ های دانشگاهی 
صنعت نفت و گاز

ایـن گردهمایـی،  در  نیـز  دکتـر غالم رضـا شـریعتی 
اظهـار کـرد: هـدف از تشـکیل جهاددانشـگاهی، تالش و 
عمـل در زمینه هـای علمـی، تخصصـی و فنـاوری اسـت 
کـه خوشـبختانه این نهاد در کشـور و اسـتان خوزسـتان 
از  زمینـه خـارج  ایـن  در  موثـری  گام هـای  توانسـته اند 
سـاختار بروکراتیـک اداری بردارنـد. در هـر زمینـه ای که 
نقص و کمبود وجود داشـته، مجموعه ی جهاددانشـگاهی 
وظیفـه ی خـود را به خوبـی انجـام داده و گام های موثری 

است. برداشـته 
وی افـزود: پیـش از تشـکیل مرکـز درمـان نابـاروری، 
می شـد؛  احسـاس  اهـواز  شـهر  در  مرکـز  ایـن  کمبـود 
راه انـدازی این مرکز توسـط جهاددانشـگاهی خوزسـتان، 

 
بازآفرینی حوزه ی پژوهش و فناوری 

جهاددانشگاهی در قالب یک گردهامیی
پنجاهمین گردهامیی معاونان پژوهشی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی به میزبانی سازمان خوزستان این نهاد به مدت دو روز برگزار شد
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شـد.  زمینـه  ایـن  در  موجـود  مشـکالت  حـل  باعـث 
هم چنیـن برخـی اسـاتید بـه ادامـه ی تحصیـل در ایـن 
زمینـه درمانی تشـویق شـدند و در هزینه های درمانی که 
زوج هـا بـرای درمان خـارج از اسـتان، متحمل می شـدند 
نیـز صرفه جویی شـد. ایـن کار، یکی از کارهای ارزشـمند 

مجموعـه ی جهاددانشـگاهی خوزسـتان اسـت.
اسـتاندار خوزسـتان بیـان کـرد: بعضـا نیـاز صنعـت 
کشـور بـه برخـی از محصـوالت ممکـن اسـت محـدود 
باشـد؛ تولیـد یـک محصـول نیازمنـد بـازار بـرای ارایه ی 
آن اسـت و اگـر بازار وجود نداشـته باشـد، صنعتگران در 
تولیـد محصـول با مشـکالتی روبـه رو می شـوند؛ بنابراین 
بایـد بـازار منطقـه ای وجـود داشـته باشـد، امـا صنعـت 
نفـت این گونـه نیسـت، زیـرا کشـور مـا دارای بیشـترین 
ذخایـر نفت و گاز قابل برداشـت اسـت. بایـد کوتاهی ها و 
نقص هـای موجـود در حـوزه ی نفـت و گاز در مجموعه ها 
و سـازمان هایی کـه بـا هـدف رفع نیـاز صنعت بـه وجود 

آمده انـد، جبـران شـود.
ماننـد  سـازمان هایی  و  نهادهـا  بـرای  داد:  ادامـه  وی 
جهاددانشـگاهی کـه با صـرف هزینه های زیاد و تالش وسـیع 
دسـت بـه تولیـد می زننـد، قابل توجیه نیسـت که سیسـتم 
اداری محافظـه کار مـا باعث طول کشـیدن ۱2 سـاله ی تولید 

یـک محصول شـود.
دکتـر شـریعتی افـزود: تولیـد ورق های فـوالدی برای 
گازتـرش نیازمنـد ورق هـای خاص API اسـت. شـرکت 
فـوالد اکسـین اهـواز با هدف تولیـد این ورق هـا به وجود 
آمـده بـود؛ تـا یـک سـال و نیـم گذشـته بیـش از 70 تا 
80 درصـد تولیـد ایـن شـرکت، ورق هـای عـادی بـود، 
امـا امـروزه بیـش از 80 درصـد تولیـدات ایـن شـرکت را 
ورق هـای API تشـکیل می دهـد و نیـاز کشـور بـه ایـن 
ورق هـا در صنعـت نفت و گاز را تامیـن می کند. در حالی 
کـه پیـش از ایـن بـا مشـکل مواجـه بودیـم و خیلی هـا 
گمـان می کردنـد اگـر تحریم شـویم، نمی توانیـم این نوع 
ورق را تولیـد کنیـم، امـا اکنـون شـمش ایـن نـوع ورق 

از فـوالد مبارکـه تامیـن می شـود، ورق API در فـوالد 
اهـواز،  لوله سـازی  شـرکت  و  می شـود  تولیـد  اکسـین 

ورق هـا را تبدیـل بـه لولـه می کنـد.
اسـتاندار خوزسـتان تاکیـد کـرد: اگـر بـه داشـته ها 
اسـتقالل  بـه  می توانیـم  کنیـم  تکیـه  داخلـی  تـوان  و 
اقتصـادی برسـیم، همان گونـه کـه به اسـتقالل سیاسـی 
رسـیدیم؛ بنابرایـن بایـد در ایـن زمینـه گام برداریـم و 

تـالش کنیـم.
پروژه هـای  گاز  و  نفـت  اینکـه صنعـت  بیـان  بـا  وی 
بسـیار خوبـی بـا دانشـگاه های کشـور و دانشـگاه شـهید 
چمـران اهـواز انجـام داده اسـت، گفـت: ایـن همـکاری، 
منجـر بـه تولیـد محصوالتـی شـده و وابسـتگی مـا را بـه 
واردات کاهش داده اسـت که کار بسـیار ارزشـمندی است. 
از مجموعـه  ایـن همکاری هـا حمایـت می کنیـم.  از  مـا 
جهاددانشـگاهی نیـز می خواهیـم که حمایت کنـد و برای 

آبادانـی کشـور همـت کنیم.
از فعالیت هـای  بـا تقدیـر  دکتـر شـریعتی در پایـان 
شایسـته ی سـازمان جهاددانشگاهی خوزسـتان به ویژه در 
مسـایل بحرانـی اسـتان ماننـد سـیل، گفـت: یاد شـهید 
بزرگ، سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی را گرامی می داریم؛ 
خوزسـتان  اخیـر  سـیل  در  بی وقفـه ای  تالش هـای  او 
داشـت و ان شـاا... شـهادتش باعـث ایجاد اتحـاد ملی در 

باشد. کشـور 

بازآفرینی در حوزه ی پژوهش و فناوری 
جهاددانشگاهی با استفاده از فرصت ها

در ادامه، دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری 
جهاددانشگاهی با اشاره به فعالیت های جهاددانشگاهی در 
سال های گذشته، اظهار کرد: در سال 73، سخنان همه ی 
این بود  مسووالن وقت در جلسات استانداری خوزستان 
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به تمدن  با توجه  اما  استان خوزستان محروم است،  که 
دارا  انرژی،  درصد   20 تولید  استان،  ساله ی  هزار  چند 
بزرگ ترین  و وجود  بودن یک سوم آب های جاری کشور 
قابل  ما  برای  محرومیت  خوزستان،  در  کشور  جلگه ی 

قبول نبود.
وی افـزود: مـا در جهاددانشـگاهی تـالش کردیـم که 
تفکـر محروم بودن را بشـکنیم و نشـان دهیـم که جایگاه 
و خوشـبختانه  اسـت  ایـن  از  بیـش  اسـتان خوزسـتان 
ایـن  مجموعه هـای  میـان  خوزسـتان  جهاددانشـگاهی 
نهـاد در کشـور، رتبـه ی خوبـی دارد. اولیـن خبرگـزاری 
منطقـه ای، اولیـن پژوهشـکده اسـتانی و اولیـن موسسـه 
اسـتان  در  جهاددانشـگاهی،  عالـی  آمـوزش  مسـتقل 

خوزسـتان شـکل گرفـت.
معـاون پژوهـش و فناوری جهاددانشـگاهی گفت: تراز 
بسـیاری از جهادهای دانشـگاهی در اسـتان های سراسـر 
کشـور از تراز توسـعه ی آن اسـتان ها باالتر اسـت که این 

موضـوع، نشـان دهنده ی نـگاه و تفکر جهادی اسـت.
دکتـر پورعابـدی گفت: اگـر هرکـدام از ما در مسـوولیتی 
که داریم یک »سـلیمانی« باشـیم، بهترین انتقام را از دشـمن 

می گیریم.
فناورانـه ی  طـرح   3۱ جزییـات  تشـریح  در  وی 
 ۹ شـامل  فناورانـه  طـرح   3۱ گفـت:  جهاددانشـگاهی، 
طـرح کشـاورزی، 6 طـرح پزشـکی و ۱6 طـرح فنـی ـ 
مهندسـی و علـوم پایـه می شـود و ۱۹ واحـد سـازمانی 

جهاددانشـگاهی بـه عنـوان مجـری طـرح در ایـن زمینه 
می کننـد. فعالیـت 

ادامـه  جهاددانشـگاهی  فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون 
دسـتیابی  پذیرفته شـده،  طرح هـای  شناسـی  نـوع  داد: 
بـه نتایـج و خروجی هـای مشـخص )فنـاوریـ  محصول( 
جملـه  از  بـازار  و  محصـول  توسـعه ی  تجاری سـازی،  و 
مهم تریـن نـکات رعایت شـده در خصـوص ایـن 3۱ طرح 

اسـت. فناورانه 
دکتـــر پورعابـــدی بـــا اشـــاره بـــه آینـــده و 
و  پژوهـــش  معاونـــت  روی  پیـــش  چالش هـــای 
ــرد: بازآفرینـــی در  ــان کـ ــگاه، بیـ ــاوری جهاددانشـ فنـ
حـــوزه ی پژوهـــش و فنـــاوری را در چهـــار زمینـــه ی 
ـــت  ـــظ و نگهداش ـــانی و حف ـــع انس ـــامل مناب ـــی ش چالش
ــزی،  ــام بودجه ریـ ــی و نظـ ــایل مالـ ــتعدادها، مسـ اسـ
انتخـــاب زمینـــه ی کاری مناســـب و مـــدل آن و 
انتخـــاب ســـاختار پویـــا در شـــرایط درون ســـازمانی و 
ــم. ــال می کنیـ ــد دنبـ ــه جـ ــازمانی آن، بـ ــرون سـ بـ

وی در پایـان تاکیـد کـرد: دیـدار پژوهشـگران نسـل 
انقـالب جهاددانشـگاهی بـا رهبـر معظم انقـالب، اعتماد 
بدنـه ی اجرایـی کشـور به ایـن نهـاد، اعتبـار ۱5 میلیون 
یورویـی بـرای 3۱ طـرح فناورانه در بودجه ی سـال ۹8 و 
تکـرار آن در سـال ۹۹، بلـوغ سـازمانی و فرصـت تحریم، 
در  جهاددانشـگاهی  روی  پیـش  فرصت هـای  جملـه  از 

ادامـه ی راه خـود می باشـد.

افتخارات سازمان جهاددانشگاهی 
خوزستان و خدمات ویژہ به مردم استان

رییـــس  علـــوی  علی رضـــا  ســـید  هم چنیـــن 
ــن  ــز در ایـ ــتان نیـ ــگاهی خوزسـ ــازمان جهاددانشـ سـ
ــری  ــم رهبـ ــام معظـ ــرد: مقـ ــار کـ ــی، اظهـ گردهمایـ
در ســـال 82 در یـــک ســـخنرانی بـــه نکاتـــی اشـــاره 
کردنـــد مبنـــی بـــر این کـــه آمریـــکا در حـــال 
ــد و  ــان دهـ ــران را تروریســـت نشـ ــت ایـ تـــالش اسـ
ــه  ــران بـ ــراق و ایـ ــت عـ ــان دو ملـ ــادی میـ بی اعتمـ
ـــا  ـــه ب ـــتند ک ـــووالن خواس ـــان از مس ـــود آورد. ایش وج
آمریـــکا مبـــارزه کننـــد کـــه بزرگ تریـــن مبـــارزه در 

شـــرایط فعلـــی، خدمـــت بـــه مـــردم اســـت.
ســـرلوحه ی  مـــردم  بـــه  خدمـــت  افـــزود:  وی 
فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی اســـت و مجموعـــه ی 
ـــه فرمایشـــات  ـــرده اســـت ک ـــالش ک ـــاد همـــواره ت ـــن نه ای
ـــگاهی  ـــد. جهاددانش ـــی کن ـــری را عمل ـــم رهب ـــام معظ مق
ــن  ــی از قدیمی تریـ ــوان یکـ ــتان به عنـ ــتان خوزسـ اسـ
ـــتان  ـــردم اس ـــه م ـــته ب ـــالش داش ـــور، ت ـــای کش جهاده
ـــد،  ـــکیل می دهن ـــور را تش ـــت کش ـــد جمعی ـــه 6 درص ک

خدمـــات ارایـــه دهـــد.
ـــه  ـــتان ادام ـــگاهی خوزس ـــازمان جهاددانش ـــس س ریی
ـــدگان  ـــان رزمن ـــه ی 60 میزب ـــازمان در ده ـــن س داد: ای
ــای  ــه جبهه هـ ــزام بـ ــوزش و اعـ ــل آمـ ــالم و محـ اسـ
جنـــگ بـــود. راه انـــدازی آزمایشـــگاه مســـتضعفین در 
ــگاهی  ــدگار جهاددانشـ ــت مانـ ــز حرکـ ــال 63 نیـ سـ
ــوزش  ــع آمـ ــه ی 70 مجتمـ ــود؛ در دهـ ــتان بـ خوزسـ
ــی و در  ــوزش عالـ ــه آمـ ــال 75 موسسـ ــی، در سـ عالـ
ســـال 77 مرکـــز علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی 
ــال  ــن در سـ ــدند. هم چنیـ ــدازی شـ ــتان راه انـ خوزسـ
ــنا در  ــزاری ایسـ ــه ای خبرگـ ــر منطقـ 78 اولیـــن دفتـ
اســـتان خوزســـتان افتتـــاح شـــد. در دهـــه ی 80 
ـــت و در دهـــه ی ۹0  ـــوژی شـــکل گرف پژوهشـــکده تکنول
ـــی  ـــالالت جنین ـــخیص اخت ـــی و تش ـــز جراح ـــز مراک نی

جهاددانشـــگاهی در خوزســـتان راه انـــدازی شـــد.
مجموعـــه ی  در  این کـــه  بیـــان  بـــا  علـــوی 
ـــن  ـــر ای ـــالش ب ـــواره ت ـــتان هم ـــگاهی خوزس جهاددانش
بـــوده کـــه بـــاری از دوش اســـتان برداشـــته شـــود، 
گفـــت: ایـــن ســـازمان بـــا همـــکاری دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی اهـــواز، اســـتانداری و دیگـــر مجموعه هـــا در 
حـــال فعالیـــت اســـت و یکـــی از جهادهـــای کشـــور 

اســـت کـــه همـــواره حرفـــی بـــرای گفتـــن دارد.
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجان شـــرقی، 
عراقـــی  جنگنده هـــای   ،65 دی مـــاه   27 در  دی:   25
نظامـــی  تجهیـــزات  ســـاخت  و  تحقیقـــات  کارگاه 
ـــز  ـــگاه تبری ـــی دانش ـــکده ی فن ـــگاهی در دانش جهاددانش
ـــاد،  ـــن نه ـــای ای ـــر از اعض ـــد و 22 نف ـــاران کردن را بمب
ــهادت  ــه شـ ــکده را بـ ــان دانشـ ــجویان و کارکنـ دانشـ
در  معاونـــان جهاددانشـــگاهی  رســـاندند. شـــورای 
ســـال ۹6، 27 دی را روز »شـــهدای جهاددانشـــگاهی« 
ــال،  ــبت امسـ ــن مناسـ ــه همیـ ــرد. بـ ــذاری کـ نام گـ
ـــه  ـــز ب ـــاه در تبری ـــهدای 27 دی م ـــی ش ـــش علم همای
ــرقی  ــگاهی آذربایجان شـ ــازمان جهاددانشـ ــت سـ همـ

برگـــزار شـــد.

اثبات توان توسعه ی علمی و دفاعی کشور 
با رشادت دانشجویان شهید

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در 
ایـن همایـش بـا اشـاره بـه اهمیـت توسـعه ی علمـی و 
فناورانه در پیشـرفت کشـور و مشـکالتی که بر سر راه آن 
اسـت، اظهـار کـرد: غربی هـا بـا توسـعه علمـی و فناورانه 
بـه اقتـدار نظامی و اقتصادی رسـیده و از آن در اسـتعمار 
اسـتفاده  از کشـورها  بسـیاری  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم 
کـرده و بـا گماردن حاکمـان و جلوگیری از دسترسـی به 
ایـن فناوری، جـذب نخبـگان را ادامه داده اند و کشـور ما 

هـم شـامل ایـن موضوع می شـود.
وی بـا اشـاره بـه فرمایـش بنیان گـذار کبیـر انقـالب 
مبنـی بر ایـن که »اگـر بخواهیـم، می توانیم« بیـان کرد: 
این سـخن امـام)ره( بر ایجـاد اراده و خودباوری در نسـل 

جـوان و بـه ویـژه نسـل جـوان دانشـگاهی تاکیـد دارد، 
دانشـجویان شـهید 27 دی مـاه هـم عالقه منـد بودنـد تا 
ثابـت کننـد کـه کشـور مـا هـم می توانـد شـاهد توسـعه 

تـوان علمـی و دفاعی باشـد.
ظرفیت هـای  بـه  ادامـه  در  جهاددانشـگاهی  رییـس 
علمـی ایـن نهـاد اشـاره و اظهـار کـرد: جهـاد سـازندگی 
مسـوول توسـعه عمرانی در کشـور بود و ایـن ایده مطرح 
شـد که بـا ایجـاد جهاددانشـگاهی، فعالیت هـای علمی و 
فناورانـه توسـعه پیـدا کنـد و توسـعه علمـی و فناورانه و 
آموزش هـای مهارتـی ایـن نهـاد انقالبـی بـا آغـاز فعالیت 

آن در ۱6 مـرداد 5۹ در دسـتور کار قـرار گرفـت و بـا 
شـروع انقـالب فرهنگـی، مدیریت دانشـگاه ها هـم به این 

مجموعـه جوان و منسـجم سـپرده شـد.
دکتـر طیبـی خاطرنشـان کـرد: متاسـفانه خیلـی زود 
جنـگ شـروع شـد و نهـادی کـه بدنـه آن را نیروهـای 
انقالبـی و فارغ التحصیـالن دانشـگاه ها تشـکیل می دادند، 
جنـگ  لجسـتیک  بدنـه  بـه  را  خودشـان  توانمنـدی 

اختصـاص دادنـد.
وی بـا اشـاره بـه اهـم اقدامـات جهاددانشـگاهی در 
دوران دفـاع مقـدس گفـت: کار ارزنده شـهید سـتاری در 

 
۲۷ دی ماه هیچ گاه فراموش منی شود

هامیش علمی شهدای ۲۷ دی ماه جهاددانشگاهی در تربیز به همت سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان رشقی برگزار شد.
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بازسـازی سیسـتم های الکترونیکی هواپیماهـای اف پنج، 
طراحـی بالن هـای هوایـی بـه عنـوان پدافنـد غیرعامـل، 
عـراق، سـاخت  ارتـش  بی سـیم  دسـتگاه  گشـایی  رمـز 
بلدوزرهـای کنتـرل از راه دور و سـاخت انـواع خمپاره هـا 
و تامیـن تجهیـزات یدکـی بـرای تجهیـزات بـه غنیمـت 

گرفتـه شـده، از جملـه ایـن اقدامـات بود.
وی اظهـار کـرد: همزمـان بـا ایـن فعالیت هـا الزم بود 
در حوزه هـای دیگـر هـم فعالیت علمـی و فناورانـه انجام 
شـود و در حـوزه پزشـکی اثبـات کردیم که نـه تنها توان 
حرکـت در مـرز علـم را داریم، بلکـه می توانیم علـم را به 
فـن تبدیـل کنیـم و حرفی نو برای گفتن داشـته باشـیم.

رییـس جهاددانشـگاهی گفـت: فعالیت هـای موفقیـت 
در  تحقیقاتمـان  و  بنیـادی  در حـوزه سـلول های  آمیـز 
خصـوص بیمـاری پارکینسـون کـه فـاز حیوانـی را طـی 
کـرده و فـاز بالینـی آن بـا حمایت سـتاد اجرایـی فرمان 
امـام)ره( وارد فـاز بالینـی می شـود، از کارهای ارزشـمند 
ایـن نهـاد بـوده و در حـوزه فنـی مهندسـی، نفـت، گاز، 
پتروشـیمی و سـایر صنایـع هم کارهای بسـیاری توسـط 

ایـن نهـاد انقالبـی انجام شـده اسـت.
وی افـزود: مـا برنامـه ریزی هـا و مدیـران را عـوض 
می کنیـم در حالـی کـه مدیـران اجرایـی نبایـد تغییـر 
مـا  علمـی  نخبـگان  بگیریـم،  جـدی  را  بحـران  کننـد. 
خودشـان را ملـزم بـه تحقـق آرمان هـای شـهدا می دانند 
و امیدواریـم بتوانیـم در مـورد مسـایل علمـی بـه توافـق 
رسـیده و بـا چنـد برنامـه پنـج سـاله، کشـور را بـه حـد 

مطلوبـی از توسـعه برسـانیم.
دکتر طیبی خاطرنشـان کرد: کشـور مـا دارای نیروی 
انسـانی خوبـی بـوده و در ایـن حادثـه ناگـوار هـم عیـان 
شـد کـه چـه تعـداد از نیروهـای انسـانی مـا از کشـور 
خـارج شـده اند، منابـع عظیـم انـرژی در ایـران متعددند 
کـه می توانیـم بـا نیروی انسـانی و بـا دانـش و تجهیزات 
خودمـان، آن هـا را اسـتخراج کـرده و بـه فـراورده باالتـر 

تبدیـل و آن را منتقـل کنیـم.
بـرای  کـه  ایـن  بیـان  بـا  جهاددانشـگاهی  رییـس 
حـل مشـکالت کشـور بایـد صاحـب علـم و فـن باشـیم 
شـب  هـر  گفـت:  کنیـم،  روز  بـه  را  اقتصادمـان  و 
شـاید  امـا  می بینیـم،  رسـانه ها  در  را  موفقیت هایمـان 
سـوال کنیـد کـه چـرا هنـوز دچـار مشـکالتی هسـتیم؟ 
معتقـد هسـتم کـه اختالفـات سیاسـی یکـی از عمـده 
مشـکالت کشـور بـوده و مـا نمی توانیـم بـر سـر مسـایل 
اساسـی کشـور بـه توافـق رسـیده و برنامه ریـزی جامـع 

و دراز مدتـی تدویـن کنیـم، ایـن عارضـه ای اسـت کـه 
گریبـان گیـر کشـور شـده و حـل آن نیازمنـد هماهنـگ 
عمـل کردن ارگان هاسـت، بایـد از منیت ها عبـور کرده و 

وحـدت نظـر داشـته باشـیم.
وی در پایان متذکر شد: جهاددانشگاهی جزیی از دانشگاه 

بوده و افتخار می کنیم در خدمت توسعه دانشگاه هستیم.

نباید هیچ وقت شهدا را فراموش کنیم
ادامه، حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدعلی آل  در 
بیان  با  نیز  آذربایجان شرقی  در  فقیه  ولی  نماینده  هاشم 
را  ایران  ملت  مسافربری،  هواپیمای  تلخ  حادثه ی  این که 
از این  غمگین کرد، گفت: این حادثه، باعث شد دشمن 
البته اصل موضوع بسیار  موضوع بیشتر بهره برداری کند 
تلخ است؛ چرا که در این حادثه نخبگان کشور نیز حضور 

داشتند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار داشتیم علل این حادثه در 
همان روز اول به اطالع مردم برسد، ولی نتایج بررسی های 
کارشناسی باعث شد دو روز با تاخیر اعالم شود، ولی باید 
صداقت مسووالن ذی ربط را تحسین کنیم که اصل ماجرا 
عذرخواهی  مردم  از  و  داده  توضیح  شهامت  کمال  با  را 

کردند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اظهار کرد: بسیار 

خوشحال هستیم که امسال 27 دی ماه، سالروز شهدای 
دانشکده ی فنی دانشگاه تبریز با همت جهاددانشگاهی به 
صورت علمی برگزار شد؛ به جز مراسمی که به مناسبت 
سالگرد شهدای 27 دی ماه همه ساله برگزار می شد، این 

جلسه نیز به صورت علمی برگزار شد.
هاشم  آل  سیدمحمدعلی  والمسلمین  االسالم  حجت 
افزود: هر چه قدر بتوانیم از شهدای 27 دی ما یاد کنیم 
ویژه شهدای  به  وقت شهدا  نباید هیچ  دارد،  باز هم جا 
فراموش  را  تبریز  دانشگاه  فنی  دانشکده ی  دانشجویان 
کارگاه  در  دوران حساس که  در  دانشجو  کنیم. شهدای 
و  نخبگان  بلکه  نبودند  معمولی  افراد  می کردند،  کار 
انجام  چشمگیری  فعالیت های  که  بودند  برجستگان 
می دادند که توسط عوامل نفوذی گرا داده شد و در حین 

انجام عملیات مورد بمباران رژیم بعثی قرار گرفتند.
وی با انتقاد از برگزاری دو مراسم جداگانه به منظور 
معتقدم  کرد:  تاکید  دی،   27 شهدای  گرامیداشت 
باید  ماه،  دی   27 شهدای  گرامی داشت  برنامه های 
به صورت مشترک توسط دانشگاه تبریز و جهاددانشگاهی 
استان برگزار شود تا هم دلی و وحدت خود را نشان دهند.

ماندگار کردن وقایع برای آیندگان
ــس ســازمان جهاددانشــگاهی اســتان  ــن ریی هم چنی
ــیاری  ــال های بس ــرد: س ــار ک ــم اظه ــن مراس ــز در ای نی
از واقعــه 27 دی می گــذرد و همــه ســاله صرفــا مجلــس 
ــزار  ــن روز برگ ــهدای ای ــرای ش ــم و بزرگداشــت ب ترحی
ــی  ــه علم ــس وجه ــن مجل ــه ای ــال ب ــا امس ــد، ام می ش
داده ایــم، چراکــه بایــد ایــن وقایــع مانــدگار شــده و بــه 

طــور مکتــوب و علمــی بــه دســت آینــدگان برســد.
دکتر جعفر محسنی با تاکید بر این که در نتیجه این 
این  شهدای  خاطرات  و  دی   27 »واقعه  علمی  همایش 
روز« در قالب کتاب و مجله منتشر خواهد شد، افزود: این 
باید منتشر شود تا نسل آینده بدانند که دانشگاه  وقایع 
تبریز، روزی مرکز اتصال صنعت و علم بوده است. چیزی 

که امروز حلقه مفقوده در دانشگاه هاست.
وی بــا تاکیــد بــر نقــش پیشــگام دانشــگاه تبریــز در 
ــالب،  ــژه در گام دوم انق ــه وی ــف و ب ــای مختل عرصه ه
اظهــار کــرد: در ســال جاری ســنگ بنــای ایــن همایــش 
ــداوم  علمــی را گذاشــتیم و طــی ســال های بعــد نیــز ت
ــا واقعــه 27 دی به صــورت علمــی در  خواهــد داشــت ت

جامعــه تبییــن شــود.
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■ روابط عمومی جهاددانشگاهی، 23 دی: مراسم اختتامیه ی 
حضور  با  مبین  ثانیه ای   ۱۱4 فیلم  جشنواره ی  نخستین 
جهاددانشگاهی،  رییس  طیبی  سیدحمیدرضا  دکتر 
زنان  امور  در  رییس جمهور  معاون  ابتکار  معصومه  دکتر 
و خانواده، دکتر حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی، 
فارابی و جمعی  بنیاد سینمایی  تابش مدیرعامل  علیرضا 
تولیدات  قرآنیان کشور توسط مرکز  و  از مسووالن  دیگر 
دانشگاهیان  قرآنی  سازمان  )مبین(  قرآنی  ای  چندرسانه 
هنرمندان  خانه ی  در  جهاددانشگاهی  به  وابسته  کشور 

ایران برگزار شد.

استفاده از ظرفیت هرن و رسانه برای 
شکوفایی استعدادها و حرکت در مسیر 

تحقق جامعه ی قرآنی
این  دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در 
مراسم، بیان کرد: موضوِع مشارکت دادن مخاطباِن رسانه 
فعالیت هنری  ابراز نظر در بستِر یک  یا  تولید محتوا  در 
حرفه ای یا آماتور، مدتی است که در دنیا تجربه شده و 
قرار  رسانه  مدیریِت  توجه صاحبنظران  مورد  آن  تاثیرات 
که  زمانی  ویژه  به  آمده،  وجود  به  تعامِل  است.  گرفته 
آثار مردمی در بستر مناسب و جذاب به نمایش گذاشته 
احساس  ایجاد  و  مخاطبان  افزایش  و  حفظ  به  می شود 
نهایت  در  و  مشارکت  گونه  این  به  نسبت  مثبت  درونِی 
ایجاد آمادگی برای تغییر رفتار براساس مشِی رسانه که 

هدف اصلی سیاست گذاری هاست، منجر خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره ی فیلم ۱۱4 
ثانیه ای مبین، گفت: برگزاری این جشنواره توسط بخشی 
حرفه ای  فعالیت  تجربه  هم  که  جهاددانشگاهی  نهاد  از 
رسانه ای دارد و هم سال ها فعالیت های هنری، دانشجویی 
و دانشگاهی با محوریت مفاهیم بلند قرآن کریم و معارف 
ناب اهل بیت )ع( را رصد کرده، این امیدواری را در دل 
دغدغه منداِن اخالق و مصلحاِن اجتماعی ایجاد می کند 
که بتوان از ظرفیت هنر و رسانه برای شکوفایی استعدادها 

نیز  و  قرآنی  و  ایمانی  جامعه  تحقق  مسیر  در  حرکت  و 
پاسخ به شیطنت ها و جنگ نرم دشمن استفاده مطلوب 

کرد.
از اهمیت  این میان  ادامه داد: آن چه در  دکتر طیبی 
بسیاری برخوردار است، هم زبانی با مخاطب، به کارگیری 
به  دعوت  برای  کننده  اقناع  و  جوان پسند  نو،  شیوه های 
به عنوان  هرآن چه  بندبه بند  و  دقیق  رعایت  و  مشارکت 
توسط  شده  گذاشته  رقابت  به  انسانی  و  معنوی  مفاهیم 

خود برنامه ریزان و برگزارکنندگان است.
دوره  اولین  که  اکنون  گفت:  جهاددانشگاهی  رییس 
پایان خود نزدیک  به  ثانیه ای مبین  جشنواره فیلم ۱۱4 
اثر   244 پدیدآورندگان  از  ابتدا  دانم  می  الزم  می شود 
حاضر در جشنواره قدردانی کنم و برای همه این عزیزان 

آرزوی توفیق و سربلندی نمایم.
وی افزود: همچنین از سازمان قرآنی دانشگاهیان که از 

مجموعه های فعال فرهنگی جهاددانشگاهی است و سایر 
شناسی  حق  طرح  این  در  همکار  دستگاه های  و  نهادها 

می کنم.
دوره های  امیدوارم  کرد:  اظهار  پایان  در  طیبی  دکتر 
با  کنونی،  دوره  از  بهتر  و  گسترده تر  جشنواره  این  آتی، 
مشارکت شایسته تر نسل جوان و دانشجویان برگزار شود. 
از آنجا که نقش زنان و دختران مسلمان سرزمینمان در 
موضوعات انتخاب شده برای جشنواره از سبک زندگی و 
آموزه های اخالقی گرفته تا آثار و برکات نیکی در جامعه، 
کاهش آسیب های اجتماعی، تربیت مجاهدان فی سبیل 
الهی  واجبات  مهم  جایگاه  تبیین  سازی،  فرهنگ  و  ا... 
و  اهمیت  حائز  بسیار  مدیران  رفتار  برای  ویژه  بخش  و 
ممتاز است، ضروری می دانم در دوره های بعد برنامه ریزی 

دقیقی برای جلب مشارکت آنان صورت پذیرد.

 
سکانس پایانی نخستین جشنواره ی فیلم ۱۱۴ 

ثانیه ای »مبین«
مراسم اختتامیه ی نخستین جشنواره ی فیلم ۱۱۴ ثانیه ای مبین به همت مرکز تولیدات چندرسانه ای قرآنی )مبین( جهاددانشگاهی برگزار شد
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ویـژہ

ارایه ی فرهنگ قرآنی با زبان روز و 
رویکرد جذاب

دکتر معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان 
انقالب  رویکرد  کرد:  بیان  مراسم،  این  در  نیز  خانواده  و 
آرمان های  همگی  آرمان هایش،  و  جهت گیری  و  اسالمی 
قرآنی بوده و همواره سعی بر آن بوده است که در جهت 
تحقق آرمان های قرآنی گام برداشته شود. شخصیت های 
جمله  از  نیز  سلیمانی  شهید  سرلشگر  مانند  درخشانی 
و  زندگی  رفتار،  در  قرآنی  فرهنگ  که  هستند  افرادی 
که  بود  هم  همین  برای  و  بود  شده  متجلی  آنها  عمل 
حرکت آفرین شدند و جامعه ما را به حرکت درآوردند و 
رستاخیزی اتفاق افتاد که همه مردم در داخل و خارج از 

کشور شگفت زده شدند.
به  قرآن  به  عمل  مسئله  که  البته  کرد:  تصریح  وی 
همین جا ختم نمی شود و حوادث اتفاق افتاده در کرمان 
و همچنین سقوط هواپیمای اوکراینی نشان داد که ما در 
مساله عمل به قرآن باید دقت های بیشتری داشته باشیم؛ 
به ویژه زمانی که حکمرانی در اختیار ما است، باید تالش 
شود که این حکمرانی با استفاده از ارزش های معنوی و 

قرآنی شکل بگیرد.
داغدار  مردم  از  برخی  افزود:  ادامه  در  ابتکار  دکتر 
هم  برخی  و  دارند  نگرانی هایی  دیگر  برخی  و  هستند 
معترض هستند که البته اعتراض نیز مسئله و حقی است 
از قرآن کریم سرچشمه می گیرد و قرآن برای مردم  که 
از جمله حقوقی  قائل شده است. همچنین حق اعتراض 
است که انقالب برای مردم به ارمغان آورد و مردم را به 
سمت و سوی حق طلبی و مطالبه گری سوق داد تا از این 

طریق حقایق روشن شود.
بیان  خانواده  و  زنان  امور  در  رییس جمهور  معاون 
گام هایی  زمینه  این  در  مسئول  دستگاه های  البته  کرد: 
برای  کارگروه هایی  تشکیل  و  بوده  مؤثر  که  برداشته اند 
نشان  و  است  موضوع  این  گواه  اعتراضات  به  رسیدگی 
امیدوارم  اما  می شود؛  پیگیری  مسائل  این  که  می دهد 
نهایت  در  می گیرد،  صورت  زمینه  این  در  که  اقداماتی 

بتواند منجر به جلب رضایت عمومی مردم شود.
وی در ادامه افزود: در این بررسی ها مهم این است که 
ما  به  قرآن  آنچه  مبنای  بر  گرفته،  صورت  اشتباهی  اگر 
آموزش می دهد، عمل کنیم. البته این مسئله بزرگ ترین 
چالش نسل انقالب و جمهوری اسالمی است. در حقیقت 
کارآمدی و میزان پایبندی به قرآن در عمل اهمیت دارد و 
باید روشن کنیم که چقدر می توانیم معنویت و آموزه های 

اخالقی و قرآنی را به صورت عملی در جامعه پیاده کنیم.
ثانیه ای   ۱۱4 فیلم  جشنواره  به  اشاره  با  ابتکار  دکتر 
محسوب  ارزشمندی  اقدام  کار،  این  کرد:  تصریح  مبین 
می شود و یکی از نکات قابل توجه در این اقدام، محدود 
با  ما  امروزه  چراکه  است،  ثانیه   ۱۱4 در  تولیدات  کردن 
شبکه های  و  مجازی  فضای  و  اینترنتی  پیام رسان های 
پیام های  نیز  فضاها  این  در  و  داریم  کار  و  سر  اجتماعی 
کوتاه تر، تأثیرگذاری بیشتری دارند و اقتضای این فضاها 
نیز همین تولیدات کوتاه است؛ بنابراین باید بکوشیم تا در 

حداقل زمان، بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: 
یکی دیگر از اقدامات مؤثر این جشنواره نیز سرفصل هایی 
بود که بدان پرداخته شده بود و از جمله بهترین موضوعات 
بسیار  و  بود  فرزند  تربیت  موضوع  محتوا  تولید  برای 
خوشحال هستم که در این زمینه با جهاددانشگاهی نیز 
در اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و... همکاری هایی 
داشته و داریم و امیدوارم که بتوانیم این همکاری ها را که 
با خبرگزاری ایکنا و مجموعه ی مبین بوده است، بیش از 

قبل توسعه دهیم.
حوزه  در  که  است  این  بر  ما  تالش  کرد:  اضافه  وی 
و  بپردازیم  اجتماعی  مهم  موضوعات  به  خانواده،  و  زن 
بتوانیم فرهنگ قرآن را به زبان امروز و با رویکرد جذاب 
که بتواند مورد توجه نسل جوان قرار گیرد، عرضه کنیم تا 

از این طریق مردم بتوانند کارکردهای قرآن را در زندگی 
خود لمس کنند. این جشنواره نیز در همین راستا اقدام 
ارزشمند  تالش  یک  را  آن  مسئوالن  تالش  باید  و  کرده 
معرفی کرد. البته که ما نیز همواره حامی این طرح ها و 
جشنواره ها بوده ایم و سعی می کنیم که در سال های آینده 

نیز از این اقدامات بیش از پیش حمایت کنیم.

ترویج مفاهیم دینی و قرآنی با زبان هرن
 ۱۱4 فیلم  جشنواره  دبیر  نصیری  جواد  هم چنین 
به  توجه  با  کرد:  بیان  سخنانی  طی  نیز  مبین  ثانیه ای 
مختلف  بخش های  در  دوستان  که  همکاری  و  هم فکری 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  و  و سیما  از جمله صدا 
داشتند، این جشنواره راه اندازی شد که با استقبال خوبی 

نیز همراه بود.
وی با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری در زمینه ی 
مقام  نظر  به  توجه  با  کرد:  تصریح  قرآنی  فرهنگ  ترویج 
طریق  از  قرآنی  فرهنگ  ترویج  روی  که  رهبری  معظم 
که  معتقدند  و  دارند  فراوانی  تأکید  هنری  فعالیت های 
چیزی ماندگار است که مبتنی بر هنر باشد، از این روی 
قرار گیرد و تالش  فرمایش مدنظر  این  سعی کردیم که 
کردیم که در حوزه ترویج مفاهیم دینی و قرآنی با زبان 

هنر فعالیت کنیم.
نصیری در ادامه با اشاره به اهداف این جشنواره بیان 
کرد: استفاده از ظرفیت هنر فیلم سازی برای ثبت و انتقال 
نقش قرآن در جوامع اسالمی، ایجاد زمینه مناسب برای 
رقابت سازنده در جهت ارتقای سطح کیفی و کمی هنر 
فیلم سازی با محوریت قرآن و عترت، فراهم آوردن بستری 
مناسب برای بروز و شکوفایی استعدادهای جوان در عرصه 
ترفندهای  با  مقابله  بیت)ع(،  اهل  معارف  و  قرآن  دینی، 
با  سینمایی  تولیدات  ارائه  با  قرآن  و  اسالم  دشمنان 
مضامین قرآن و عترت از جمله اهداف این جشنواره بود.

دبیر جشنواره فیلم ۱۱4 ثانیه ای مبین افزود: همچنین 
از دیگر اهداف می توان به گسترش فعالیت های فرهنگی 
و هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین )ع( بر 
مبنای آیات قرآن در جهت توسعه اسالم، ادیان و ارتباطات 
میان فرهنگی و استفاده شایسته تر از هنر سینما در اشاعه 
ارتباطات میان فرهنگی بر مبنای گفتگوی بین ادیانی و 
ترغیب جوانان و هنرمندان فیلم ساز به مطالعه، تحقیق و 
پژوهش در موضوعات قرآنی و سایر کتب آسمانی اشاره 

کرد.
گرفته  نظر  در  به موضوعات چهارده گانه  اشاره  با  وی 
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موضوعات  این  کرد:  تصریح  جشنواره،  این  برای  شده 
عبارت از سبک زندگی، آموزه های اخالقی، قصص قرآن، 
ایثار و شهادت، سیمای پیامبر اسالم، نیکی به پدر و مادر 
و صله رحم، نماز و واجبات الهی، آثار و برکات نیکی در 
زندگی، کسب روزی حالل، انفاق، جهاد، پوشش و عفاف، 

توجه به محیط زیست و آسیب های اجتماعی بودند.
همراه  تلفن  با  فیلم سازی  افزود:  ادامه  در  نصیری 
و  ابزارها  از  استفاده  با  حرفه ای  فیلم سازی  )موبایل(، 
نرم افزارهای کار در سینما، بخش جنبی با موضوع تربیت 
فرزند، بخش دانشجویی و انتخاب مردمی نیز پنج بخشی 
بودند که به آنها پرداختیم. همچنین آغاز فراخوان برای 
مهلت  شد.  اعالم  جاری  سال  خردادماه  آثار سوم  ارسال 
ارسال آثار نیز 30 آبان ماه در نظر گرفته شد و در تارخ 

۱5 دی ماه داوری نهایی صورت گرفت.
کرد:  تصریح  مبین  ثانیه ای  فیلم ۱۱4  دبیر جشنواره 
گرفت،  صورت  جشنواره  این  برای  که  اقداماتی  دیگر  از 
شبکه  پنج  در  آن  پخش  و  تیزر  ساخت  به  می توان 
تلویزیونی و رادیویی اشاره کرد. همچنین در محیط هایی 
مانند مترو نیز این جشنواره تبلیغ شد و سایت آپارات نیز 
با ما همکاری کرد. در مجموع نیز 244 اثر به دبیرخانه 

ارسال شد.
وی بیان کرد: در ادامه بانکی را در دبیرخانه تشکیل 
دادیم که این اقدام، آغاز فرایند جدیدی است که بتوانیم 
را در مرکز  قرآنی  فیلم های دینی و  بانک  از رهگذر آن، 
در  اثر   ۱000 حدود  نیز  تاکنون  و  دهیم  تشکیل  مبین 
بانک جمع آوری شده است و  این  بخش های مختلف در 

قصد داریم در آینده بر تعداد آنها اضافه کنیم.

معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره ی 
فیلم ۱۱۴ ثانیه ای مبین

بخش حرفه ای:
فیلم داستانی  برای  اول مشترک  رتبه  سعید کریمی، 

»یک دست صدا دارد«
فیلم  برای  مشترک  اول  رتبه  معز،  رستمی  نرگس 

انیمیشن »دیده بان«
بهمنش ماهرو، رتبه دوم مشترک برای فیلم داستانی 

»عیسی و موسی«
علی پورمرادی، رتبه دوم مشترک برای فیلم انیمیشن 

»تبسم عروسک«
فاخته جالیرنژاد، رتبه سوم برای فیلم داستانی »زمانه«

بخش دانشجویی:
بابک مجیدی، رتبه ی سوم برای فیلم »کالغ پر« )این 

بخش تنها یک برگزیده داشت(

بخش تلفن همراه:
»واقعیت  فیلم  برای  اول  رتبه  فکریان،  محمدمهدی 

تفاوت زیادی دارد...«
مجتبی کاویانی، رتبه دوم برای فیلم »پیام کوتاه«

بخش جنبی با موضوع تربیت فرزند:
برازن رستمی، رتبه اول برای فیلم »صدای جاده«

مهدی صدیقی، رتبه دوم برای فیلم »بی قرار«

بخش انتخاب مردمی:
هادی پورحامدی، رتبه اول برای فیلم »همبازی«

بابک مجیدی، رتبه دوم برای فیلم »کالغ پر«
بهمن تلخابی، رتبه سوم برای فیلم »عروسک«

گام اول قابل تقدیر همراه
 با رعایت چند نکته

داوران  هیات  بیانیه ی  متن  مراسم،  این  در  هم چنین 
شرح  به  مبین  ثانیه ای   ۱۱4 فیلم  جشنواره ی  نخستین 

زیر قرائت شد:
ــات  ــات و ارتباط ــر اطالع ــه عص ــر ک ــرن حاض در ق
ــر  ــاد تأثی ــذب و ایج ــیوه های ج ــی از ش ــام دارد، یک ن
عمیــق در مخاطبــان، بیــان مطالــب در قالب هــای 
ــم  ــه در تعالی ــت ک ــتان اس ــه و داس ــد قص ــری مانن هن
انبیــاء الهــی و کتاب هــای آســمانی ماننــد قــرآن کریــم 
و آموزش هــای دینــی، از ایــن شــیوه مؤثــر بــرای القــای 
پیــام و تأثیــر تربیتــی، اجتماعــی و فــردی بســیار بهــره 

ــه شــده اســت. گرفت
ــای  ــه بیشــترین روایت ه ــر، از آنجــا ک از ســوی دیگ
داســتانی در میــان ادیــان الهــی، در دیــن مبیــن اســالم 
ــاب  ــی کت ــاء )ص( یعن ــم انبی ــم خات ــزه عظی و در معج
ــک  ــواره ی ــت و هم ــود اس ــم موج ــرآن کری ــریف ق ش
ــی،  ــه معنای ــای چندگان ــذاب و دارای الیه ه ــتان ج داس
ــره ســینما را شــکل  ــه و جوه ــر و جان مای ــن ام مهم تری
می دهــد، بدیهــی اســت کــه ایــن ظرفیــت بالقــوه 
ــینماگران را  ــینما و س ــوع س ــن ن ــری از ای ــار باالت انتظ

ــازد. ــرح می س ــز مط نی
نخستین  داوران  هیئت  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با 
جشنواره فیلم ۱۱4 ثانیه ای مبین، ضمن تشکر از تمامی 
توجه  مختلف،  بخش های  به  راه یافته  آثار  سازندگان 
مدیران جشنواره، مدعوین و فیلم سازان را به چند نکته، 

ضروری می داند:
جشنواره  برگزاری  در  گام ها  نخستین  این  اگرچه   .۱
به  کوتاه  و  مشخص  زمانی  در  قرآنی  موضوعات  با  فیلم 
شمار می رود، اما آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره از منظر 
کمی و کیفی، برای موضوع چنین جشنواره ای قابل تقدیر 
زیبای  روایت های  آن ها  در  که  آثاری  بسیار  چه  است؛ 
قرآنی  تنوع مضامین  و  پیوندهای عمیق دینی  با  انسانی 
به چشم می خورند که برخی از آن ها در این مراسم مورد 

تقدیر قرار خواهند گرفت.
پیشنهاد می گردد که عنصر  فیلم سازان محترم  به   .2
خالقیت در ایده پردازی و ایجاز در بیان را در کنار اشارات 
در  پیش  از  بیش  نظر،  مورد  موضوعات  به  هنری  دقیق 
دبیرخانه  به  راستا  این  در  کنند.  لحاظ  آثاری  چنین 
متقابل  پیشنهاد  فاخر  آثار  تولید  جهت  نیز  جشنواره 
سفارش  روی  از  نمی بایست  اتفاقاً  که  آثاری  می نماییم؛ 

تولید گردند، بلکه بر اساس تمایل فیلمساز به موضوعاتی 
رشته  این  هنری  و  دینی  عالمان  مشاوره  با  و  اینچنین 

صورت پذیرد.
با مضامین عالی قرآنی و دینی بر  تاثیر فیلم هایی   .3
طرف  از  نیست.  پوشیده  کسی  بر  حقیقت،  تشنه  جهان 
دستیابی  و  اخالق  به  جهان  امروز  مخاطب  نیاز  دیگر 
این  اهمیت  است.  کتمان  قابل  غیر  امری  کمال،  به 
بودن  جهان شمول  ویژگی  با  تولیداتی  ضرورت  موضوع، 
خدا  کالم  همواره  راستا  این  در  می کند.  دوچندان  را 
فیلم سازان  برای  اهدافی  چنین  به  دستیابی  در  می تواند 
هیئت  رو  این  از  باشد.  راهگشا  اسالم،  جهان  روشن بین 
داوران جشنواره فیلم ۱۱4 ثانیه ای مبین از مدیران این 
به  رویداد  این  امکان،  تا در صورت  دارد  تقاضا  جشنواره 

یک جشنواره بین المللی تبدیل گردد.
قرآنی  سازمان  مشخصاً  و  جهاددانشگاهی  از   .4
علمی،  کلیدی  مراکز  از  یکی  که  کشور  دانشگاهیان 
فرهنگی و رسانه ای است و در پرتو انقالب اسالمی متولد 
شده، برای درک این واقعیت در شرایط حساس امروز و 
تشکر  هنری  و  قرآنی  جشنواره  این  برگزاری  به  اهتمام 
می کنیم؛ و استمرار توجه به هنر ـ به ویژه سینما و زبان 
را  درخشان  استعدادهای  از  استفاده  و  ـ  تصویر  گویای 

خواستاریم.
5. ذکر این نکته مهم است که بدانیم استقبال غیرقابل 
پیش بینی فیلمسازان برای حضور در این جشنواره قابل 
تقدیر است؛ و انتظار می رود در دوره های آتی، فیلمسازان 
داشته  موثر  حضور  مهم  اتفاق  این  در  نیز  پیشکسوت تر 
با  جشنواره  آینده  دوره های  امیدواریم  همچنین  باشند. 
ایجاد  تلقی  تا  شود  برگزار  دانشجویان  گسترده تر  حضور 
شده در نگاه خالقانه این قشر از جوانان، در این جشنواره 

بروز و ظهور بیشتری داشته باشد.
6. در پایان هیئت داوران جشنواره امید دارد حرکت 
ایجاد شده توسط مرکز تولیدات چندرسانه ای قرآنی جهاد 
با  فیلمسازی  مسیر  کردن  فراهم  در  )مبین(  دانشگاهی 
باشگاه  راه اندازی  طریق  از  دینی،  و  قرآنی  مضامین 
آموزشی  کارگاه های  برگزاری  و  فیلم سازی  دانشجویی 
تولید فیلم کوتاه، بتواند موجب ارتقای سواد بصری جوانان 

و به ویژه دانشجویان گردد.
 114 فیلم  جشنواره  نخستین  داوران  هیات 

ثانیه ای مبین:
نواب،  سیدمحمدحسین  المسلمین  و  حجت االسالم 

هادی نائیجی، ابوالقاسم رئیسی و بهروز شعیبی
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آیین  نهمین  آذر:   20 جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط   ■
اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران با حضور 
دکتر  جهاددانشگاهی،  رییس  طیبی  حمیدرضا  دکتر 
مسووالن  و  روسا  و  تهران  دانشگاه  رییس  نیلی  محمود 

سازمان ها و نهادهای مرتبط برگزار شد.
سازمان  فرهنگی  معاونت  توسط  که  مراسم  این  در 
جهاددانشگاهی تهران برگزار شد، از ۱2 گروه دانشجویی، 
۱8 دانشجوی فداکار و خانواده یک شهید مدافع حرم و 
یک استاد فداکار و همچنین سازمان جمعیت هالل احمر 

و خبرگزاری ایسنا و ایرنا تقدیر شد.
انسانی،  الهی،  ارزش های  پاسداشت  و  کردن  زنده 
ترویج  دانشجویان،  میان  در  به ویژه  جامعه،  در  اخالقی 
و  تشویق  دانشجویان،  میان  در  ایثار  و  فداکاری  فرهنگ 
و  امدادی  کنش های  در  مشارکت  به  دانشجویان  ترغیب 
رویداد  این  برگزاری  اهداف  از  نیکوکارانه  و  خیرخواهانه 

مهم فرهنگی است.
ایران  دانشجویان  فداکاری  ملی  تندیس  اعطای  آیین 
تهران،  جهاددانشگاهی  سازمان  همکاری  با  سال  هر 
سازمان  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  هالل احمر،  جمعیت  جوانان 
خون  انتقال  سازمان  کشور،  بهزیستی  سازمان  فناوری، 
ایران، سازمان بسیج دانشجویی کشور و کمیته امداد امام 

خمینی)ره( برگزار شد.

رهاورد آیین تندیس فداکاری؛ الگوسازی 
از دانشجویان ایثارگر و افزایش رسمایه ی 

اجتامعی
رییس  رئیسی  ابراهیم  سید  حجت االسالم والمسلمین 
قوه قضاییه به نهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری 
توسط  آن  متن  که  کرد  ارسال  پیامی  ایران  دانشجویان 

دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی قرائت شد 
و به شرح زیر است:

ِحیِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بْسِم اهللَّ
ا أُوتُوا َویْؤثُِروَن َعلَی  َواَل یِجُدوَن فِی ُصُدوِرِهْم َحاَجًه ِممَّ

أَنُْفِسِهْم َولَْو کاَن به هم َخَصاَصٌه )سوره حشر، آبه ۹(
فضیلتی  و  بلند  و  متعالی  مفاهیم  از  ایثار  و  فداکاری 
عنوان  به  انسان  پاک  فطرت  در  ریشه  که  است  انسانی 
ودیعه  به  او  ضمیر  در  که  دارد  زمین  در  خداوند  خلیفه 
گذارده شده است. به همین دلیل است که ایثار و فداکاری 
در همه جوامع بشری و در همه ادیان و مذاهب و در میان 
جاری  ارزشمند  و  واال  مفهومی  عنوان  به  انسان ها  همه 
می باشد و همگان به انسان های فداکار و ایثارگر به دیده 

احترام و تکریم می نگرند.
و  مردم  کار  از  اسالمی هم گره گشایی  آموزه های  در 
اهتمام به امور آن ها، از برترین حسنات و نیکی ها شمرده 
شده است. سفارش مکرر اولیای دین )علیهم السالم( به 
در  نیکو  این خلق  اهمیت  گواه  از خودگذشتگی،  و  ایثار 
یافتگی جامعه اسالمی و تعالی مادی و معنوی آن  رشد 
است؛ چنان که صادق آل محمد )علیه السالم( می فرماید: 
»مومنان، کسانی اند که در آسایش و سختی به یکدیگر 
می نمایند.«  ایثار  تنگدستی  هنگام  در  و  می کنند  نیکی 
الیکم  الناس  حوائج  ان  و  السالم(:  )علیه  الحسین  قال  و 

من نعم اهلل
جوانان این مرز و بوم در طول تاریخ همواره جلوه های 
و منظر  مرئی  را در  فداکاری  و  ایثار  از  بدیلی  بی  و  ناب 
جهانیان گذارده اند. این بروز و ظهور حس ایثار و فداکاری 
و نوع دوستی به ویژه در دوران انقالب اسالمی و سال های 
و  ایثار  از  ماندگاری  از آن جلوه های  دفاع مقدس و پس 
رشادت را خلق کرده است که تا همیشه در اذهان و یادها 

از آن به نیکی یاد خواهد شد.
فداکاری  ملی  تندیس  اعطای  آیین  برگزاری  این رو  از 
فرهنگ  ترویج  در  مغتنمی  فرصت  ایران،  دانشجویان  به 
انسانی و اسالمی است  ایثار و فداکاری به عنوان ارزشی 
انقالب اسالمی می تواند در اجرای  که در بستر گام دوم 
رهنمودهای رهبری حکیم و فرزانه انقالب اسالمی در این 
باشد و تالشی  جهان پرآشوب، موجب طمانینه ی قلبی 
ارزشمند در جهت حفظ، اشاعه و ترویج این فرهنگ ناب 

به ویژه در میان دانشجویان می باشد.
آیین  این  دست اندرکاران  همت  و  ذوق  بحمداهلل، 
مبارک، به درستی مصرف رویدادی شده است که رهاورد 
آن، خوشنودی پروردگار، التیام دردها و آسیب های فردی 
فداکار،  جوانان  روحی  شکوفایی  و  تعالی  اجتماعی،  و 
افزایش  نهایت  در  و  ایثارگر  دانشجویان  از  الگوسازی 

نیاز کشور به ایجاد و توسعه ی 
فعالیت های فداکارانه

نهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران با پیام ویژه ی رییس قوه قضاییه 

توسط سازمان جهاددانشگاهی تهران به کار خود پایان داد
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سرمایه اجتماعی و انسجام است.
برگزیـده  دانشـجویان  بـه  تبریـک  ضمـن  اینجانـب 
بـه  فـداکاری  ملـی  تندیـس  اعطـای  آییـن  »نهمیـن 
دانشـجویان ایـران« کـه در احیـای امـر یاری بـه دیگران 
در آسـمان مجاهـدت درخشـیده اند، از مدیریـت محتـرم 
جهاددانشـگاهی بـه عنـوان متولـی طراحـی و برگـزاری 
همچنیـن  و  دانشـجویی«   – »فرهنگـی  رویـداد  ایـن 
حامیـان و تمامـی شـرکت کننـدگان سپاسـگزاری کرده، 
توفیـق روز افـزون همـگان را در تـداوم و ارتقـای کیفـی 
ایـن گونـه اقدامات ارزشـمند فرهنگی که در جهت رشـد 
و تعالـی همـه جانبـه ایـران اسـالمی اسـت، از خداونـد 

متعـال مسـئلت می نمایـم.

کشور نیاز به ایجاد و توسعه ی 
فعالیت های فداکارانه دارد

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی نیز 
در ایـن مراسـم، اظهـار کـرد: کشـور در شـرایطی اسـت 
کـه نیـاز به ایجـاد و توسـعه فعالیت های فداکارانه بسـیار 
زیـادی دارد؛ امـا نبایـد ایـن طـور باشـد کـه مسـووالن 
وظیفـه خـود را در جامعـه فرامـوش کننـد یـا دسـت کم 

. ند بگیر
وی بـا تاکیـد بـر این کـه مشـکل جامعه ما کـه با آن 
دسـت بـه گریبـان هسـتیم بحث اشـتغال جوانان اسـت، 
افـزود: در آبـان مـاه گذشـته شـاهد تلخی هایـی بودیـم. 
ایـن کـه یـک جوان چنـد سـال می تواند در انتظار شـغل 
باشـد نشـان می دهـد مـا در کشـور وظایـف خودمـان را 
درسـت انجـام نداده ایـم و بـرای حـل ایـن مشـکل نیـاز 
داریـم ایثـار و فـداکاری بیـن سیاسـیون و مسـووالن رخ 
دهـد کـه این موضـوع نیازمند همبسـتگی ملـی و پرهیز 

از دعواهـای بیهوده سیاسـی اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا تاکید بـر ایـن موضوع که 
کسـی در دنیـا بـه دنبـال کمـک بـه مـا نیسـت، تصریح 
کـرد: شـرایط کشـور شـرایط خاصـی اسـت. توانمنـدی 
بسـیار زیـاد اسـت و مـا نیـاز بـه همبسـتگی ملـی داریم 
کـه نیـاز بـه فـداکاری دارد. بـا رسـیدن بـه ایـن مرحلـه 
ایثارگـری و فـداکاری مشـکالت را می تـوان حرکت کرد.

وی ضمـن تشـکر و قدردانـی از سـازمان های همـکار 
و دانشـجویان بیـان کـرد: امیدواریـم بـا پول هـای خـرد 
مـردم در حوزه هـای صنعتـی هـم بتـوان کارهـای بزرگ 

انجـام داده و ایجـاد اشـتغال داشـته باشـیم.

توسعه ی منابع ملی و تربیت ویژه ی 
جوانان و مردم؛ اوج فداکاری انسان ها

در ادامـه، دکتـر نیلـی رییـس دانشـگاه تهـران نیـز 
بـا تاکیـد بـر ایـن کـه موضـوع تندیـس فـداکاری بـرای 
دانشـگاه تهـران از دو جنبـه دارای ویژگـی اسـت، اظهـار 
بـرای  فـداکاری  تندیـس  آییـن  کـه  ایـن  یکـی  کـرد: 
دانشـجویان اسـت و مـا مفتخریـم کـه دانشـگاه تهـران 
دارای بیشـترین تعـداد دانشـجو اسـت. همچنیـن یکـی 
از برنامه هـای محـوری دانشـگاه تهـران اخالق محـوری و 

مسـوولیت اجتماعـی اسـت.
وی فداکاری را به معنی گذشتن از یک دارایی و امتیاز 
این  به  اشاره  با  و  دانست  است  و جامعه  دیگران  نفع  به 
که یک عنصر آگاهی در ذات فداکاری وجود دارد، افزود: 
وقتی  و  است  انسان  مشخصه های  از  یکی  خودخواهی 
از یک خواسته  انسان ها در فکر خودشان حاضر هستند 
خود بگذرند که به نفع دیگران یا جامعه باشد یعنی انسان 

فداکاری هستند.
ارجح  فداکاری  دیگر  عنصر  کرد:  تصریح  نیلی  دکتر 
دانستن جامعه و دیگران بر منافع خود است و جامعه ای 
که منافع ملی را بیش از منافع خود در نظر بگیرند آن 

جامعه و ملت پایدارتر و موفق تر هستند.
رییس دانشگاه تهران در ادامه گفت: اوج فداکاری در 
انسان می تواند منجر به توسعه منابع ملی و تربیت ویژه 
کشور  آینده  مدیران  دانشجویان،  بشود.  مردم  و  جوانان 
آینده  بنابراین  کنند  با همین خصایل رشد  اگر  هستند، 

کشور تضمین می شود.

جایگاه قابل قبول آیین تندیس فداکاری
هم چنین دکتر جمال رحیمیان در این مراسم با اشاره 
گفت:  می گذرد،  رویداد  این  از  سال   ۱5 دقیقا  اینکه  به 
فداکاری در سال  ملی  تندیس  اعطای  آیین  بنای  سنگ 
83 گذاشته شده و هر سال یک مصداق فداکاری به این 
آیین اضافه شده است و امروز این آیین بعد از سه دوره ی 
این  البته در  را پیدا کرده است.  متوالی، جایگاه خودش 
با  اما  شدیم،  مواجه  دوستان  برخی  کم سلیقگی  با  بین 

دغدغه ی جهاددانشگاهی، این آیین همچنان ادامه دارد.
از  فداکاری  ملی  تندیس  اعطای  آیین  نهمین  دبیر 
افزایش 20 درصدی ثبت نام دانشجویان فداکار خبر داد 
و افزود:  قرار است از این به بعد موضوع اساتید را هم به 

این آیین اضافه کنیم.

معرفی برگزیدگان
ملی  تندیس  اعطای  آیین  نهمین  برگزیدگان  اسامی 

فداکاری دانشجویان ایران به شرح زیر است:
دکتر کالنتر هرمزی )استاد فداکار(
شهید مدافع حرم مصطفی کریمی

جهادگر شهید حسین علیمرادی
خانواده زنده یاد عارفه عرب احمدی )دانشجوی مرگ 

مغزی اهدا کننده عضو(
حجت االسالم والمسلمین مهدی انتصاری

یوسف پاک نژاد
مجید سحرخیز
آرش قرنجیگ
رضا کافی فر

جالل عیوضی
اردشیر بذرافشان

محمد ذهابی
رضا میرزاوند

ایوب اسکندری خودالن
محمدرضا اسماعیل نیا

ثنا نارویی
محمدعرفان فتاحی

یاسین افروخته
مهتاب نیکی رشیدی

محمدحامد خادمی زاده
کانون دانشجویی حس هفتم دانشگاه فردوسی مشهد

کانون دانشجویی هالل احمر دانشگاه رازی
کانون دانشجویی هالل احمر دانشگاه دامغان

کانون دانشجویی هالل احمر دانشگاه آزاد ایالم
کانون خیریه نهال دانشگاه علوم پزشکی ساری

کانون خیریه رنگین مهر دانشگاه صنعتی بیرجند
آزاد  دانشگاه  علیها(  اهلل  )سالم  الزهرا  جهادی  گروه 

اصفهان
علیها(  اهلل  )سالم  ابیها  ام  خادمین  جهادی  گروه 

دانشگاه پیام نور کبودرآهنگ
گروه جهادی شهید لک زایی دانشگاه آزاد زابل

گروه جهادی رهپویان ابراهیم هادی
گروه جهادی عمار دانشگاه آزاد کرمان

تعالــی  قائم آل محمــد )عجــل اهلل  گــروه جهــادی 
اســتان  پزشــکی  جامعــه  بســیج  فرجه الشــریف( 

بی ن جنو ســا ا خر
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بهمـــن:   2 جهاددانشـــگاهی،  عمومـــی  روابـــط   ■
ــران حراســـت  ــری مدیـ هفتمیـــن گردهمایـــی سراسـ
جهاددانشـــگاهی بـــا شـــعار »حراســـت انقالبـــی، 
مدیریـــت جهـــادی و عدالت محـــوری« بـــا حضـــور 
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی، 
مســـووالن ســـازمان حراســـت کل کشـــور و مدیـــران 
حراســـت ســـازمان ها، مراکـــز، واحدهـــا، پژوهشـــگاه ها 
مجتمـــع  در  جهاددانشـــگاهی  پژوهشـــکده های  و 

ــد. ــزار شـ ــاد برگـ ــن نهـ ــهدای ایـ تحقیقاتـــی شـ

نقش موثر مجموعه ی حراست 
جهاددانشگاهی در حل مشکالت این نهاد

دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهادانشـــگاهی 
در ایـــن گردهمایـــی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه قبـــل از 
ـــا  ـــور م ـــتند کش ـــد می خواس ـــه عم ـــا ب ـــالب غربی ه انق
ـــار  ـــد، اظه ـــب نگهدارن ـــن عق ـــت و ف ـــه صنع را در زمین
ـــی،  ـــدار نظام ـــه اقت ـــن ب ـــم و ف ـــا عل ـــا خـــود ب ـــرد: آن ه ک
ـــا  ـــتند م ـــد و نمی خواس ـــیده بودن ـــروت رس ـــی و ث دفاع
در ایـــن زمینه هـــا پیشـــرفت کنیـــم کـــه بـــه دنبـــال 
ـــغ  ـــی تبلی ـــگ غرب ـــم فرهن ـــی ه ـــاظ فرهنگ ـــه لح آن و ب

می شـــد.
ـــه  ـــالمی و روحی ـــالب اس ـــروزی انق ـــا پی ـــزود: ب وی اف
خودبـــاوری کـــه امـــام اکســـیر آن را در وجـــود همـــه 
ـــا در  ـــد ت ـــاد ش ـــور ایج ـــه در کش ـــن زمین ـــرد ای ـــا ک الق

ـــم  ـــت کنی ـــود و ثاب ـــام ش ـــای انج ـــعه کاره ـــوزه توس ح
ـــم. ـــوان کار داری ت

کـــه  ایـــن  بـــر  تاکیـــد  بـــا  طیبـــی  دکتـــر 
جهاددانشـــگاهی بـــا ایـــده ی فرهنگـــی و الگویـــی 
ــرد:  ــح کـ ــت، تصریـ ــکل گرفـ ــاوری شـ ــی و فنـ علمـ
ـــم  ـــا ه ـــد. م ـــل ش ـــور تحمی ـــیار زود در کش ـــگ بس جن
ـــه  ـــود را ب ـــتیک خ ـــای لجس ـــن دوران توانمندی ه در ای
جنـــگ اختصـــاص دادیـــم و خدمـــت ارزنـــده ای هـــم 
انجـــام شـــد ماننـــد رمـــز گشـــایی دســـتگاه بی ســـیم 
ـــام  ـــه انج ـــی ک ـــه اقدامات ـــه ب ـــا توج ـــراق و ب ـــش ع ارت
ـــم. ـــان می دانی ـــش بنی ـــاع دان ـــی دف ـــود را مدع ـــد خ ش

رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــه ایـــن کـــه در حـــوزه 
ـــاد  ـــن نه ـــط ای ـــاخصی توس ـــای ش ـــاوری کاره ـــم و فن عل
ـــرد و  ـــاره ک ـــت، اش ـــام اس ـــت انج ـــده و در دس ـــام ش انج
ـــت  ـــگاهی و دریاف ـــمند جهاددانش ـــت دانش ـــت: موفقی گف
ــرف  ــکی حـ ــوزه پزشـ ــی )ص( در حـ ــزه مصطفـ جایـ

ـــود. ـــا ب ـــرای دنی ـــا ب ـــد م جدی
وی بـــا اشـــاره بـــه زمان بـــر بـــودن بـــرای اثبـــات 
ـــور  ـــل در کش ـــد داخ ـــاوری تولی ـــک فن ـــتفاده از ی و اس
ـــدی  ـــک کار و توانمن ـــات ی ـــرای اثب ـــه ب ـــن ک ـــت: ای گف
ــان  ــود زمـ ــرف شـ ــان صـ ــال زمـ ــا ۱2 سـ ــن 3 تـ بیـ
زیـــادی اســـت و ایـــن کار بایـــد بـــا نظـــارت کاهـــش 

ـــد. ـــدا کن پی
ــودن  ــروری بـ ــر ضـ ــد بـ ــا تاکیـ ــی بـ ــر طیبـ دکتـ
ـــل  ـــرای ح ـــر آن ب ـــازمان و تاثی ـــت در س ـــود حراس وج
مشـــکالت، افـــزود: حراســـت چشـــم پیـــدا و پنهـــان 
ــتم اســـت.  ــران در جهـــت حـــل مشـــکل سیسـ مدیـ
ـــد. ـــه باش ـــا مجموع ـــراه ب ـــگام و هم ـــد هم ـــت بای حراس

موفـــق  الگوســـازی های  ادامـــه  در  وی 
جهاددانشـــگاهی را نشـــان از تـــوان کشـــور بـــرای 

بررسی راه کارهای رسیدن به حراست انقالبی
همراه با مدیریت جهادی

هفتمین گردهامیی رسارسی مدیران حراست جهاددانشگاهی با شعار »حراست انقالبی، مدیریت جهادی و عدالت محوری« برگزار شد
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رســـیدن بـــه اقتصـــاد دانـــش بنیـــان دانســـت و 
ـــرای  ـــوب ب ـــادی مطل ـــدل اقتص ـــته ایم م ـــت: نتوانس گف
ـــد  ـــم کار را کن ـــم تحری ـــم و معتقدی ـــم کنی ـــه فراه جامع
می کنـــد؛ امـــا نمی توانـــد متوقـــف کنـــد. مشـــکالت 
ـــتان  ـــت دوس ـــت و در حراس ـــری اس ـــکالت دیگ ـــا مش م

ــند. ــته باشـ ــد چنیـــن نگاهـــی داشـ ــا بایـ مـ
ــوری  ــرد: کشـ ــان کـ ــگاهی بیـ ــس جهاددانشـ رییـ
ــکوفا  ــرای شـ ــرایط الزم بـ ــه شـ ــود کـ ــق می شـ موفـ

شـــدن اســـتعداد تمـــام افـــراد را فراهـــم کنـــد.
دکتـــر طیبـــی بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه مـــا در 
ـــث  ـــن باع ـــدیم و همی ـــت زده ش ـــیار سیاس ـــور بس کش
ـــرده و  ـــک ک ـــراد را کوچ ـــره اف ـــم دای ـــعی کنی ـــد س ش
ـــد  ـــت: بای ـــد، گف ـــق بدان ـــق مطل ـــود را ح ـــی خ ـــر کس ه
ـــت  ـــم صحب ـــا ه ـــالب ب ـــتداران انق ـــرایط دوس ـــن ش در ای
ـــور  ـــرای اداره کش ـــد ب ـــدگاه واح ـــک دی ـــه ی ـــد و ب کنن

ـــند. برس

حراست انقالبی
 در مواجهه با متخلفان جدی و دستگیر 

مظلومان است
حراســـت  کل  مدیـــر  چهارلنـــگ  بهنـــام 
ـــاره  ـــا اش ـــی ب ـــن گردهمای ـــز در ای ـــگاهی نی جهاددانش
بـــه این کـــه حـــدود ۱۱ ســـال از تشـــکیل حراســـت 
در ایـــن نهـــاد می گـــذرد، اظهـــار کـــرد: اولیـــن 
گردهمایـــی مدیـــران حراســـت نیـــز ســـال ۱3۹۱ در 

ــد. ــزار شـ ــهد برگـ مشـ
ـــزود:  ـــرد و اف ـــاره ک ـــت اش ـــی حراس ـــه دو ویژگ وی ب
ـــت  ـــت، حراس ـــن حراس ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــی اول ای ویژگ
ــذرد و  ــرش نمی گـ ــزی از عمـ ــت و چیـ ــی اسـ جوانـ
ـــی  ـــاد انقالب ـــک نه ـــه در ی ـــت ک ـــن اس ـــی دوم ای ویژگ

ـــرار دارد. ق
ادامـــه  جهاددانشـــگاهی  حراســـت  کل  مدیـــر 
ــوان  ــه ایـــن حراســـت جـ ــه این کـ ــه بـ ــا توجـ داد: بـ

اســـت؛ امـــا توانســـته بـــه لحـــاظ کمـــی و کیفـــی در 
ـــز  ـــر نی ـــال حاض ـــد و در ح ـــد کن ـــگاهی رش جهاددانش
ــد  ــکده ها و واحـ ــگاه ها، پژوهشـ ــر در پژوهشـ 48 دفتـ

ــگاهی دارد. ــتانی جهاددانشـ اسـ
ـــد  ـــت بای ـــه حراس ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــگ ب چهارلن
در جهاددانشـــگاهی حضـــور داشـــته باشـــد، تقویـــت 
ـــت  ـــعار »حراس ـــت: ش ـــد، گف ـــه کن ـــام وظیف ـــود و انج ش
انقالبـــی، مدیریـــت جهـــادی و عدالت محـــوری« را در 
ـــه  ـــم ک ـــاب کردی ـــل انتخ ـــن دلی ـــه ای ـــگاهی ب جهاددانش
ـــوان  ـــت و به عن ـــا اس ـــی م ـــودن کار اصل ـــه محورب وظیف
ـــگاهی کار  ـــد در جهاددانش ـــی بای ـــت انقالب ـــک حراس ی
ـــوی  ـــم تابل ـــوری ه ـــیم. عدالت مح ـــته باش ـــی داش انقالب
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــار ای ـــد و انتظ ـــرار داده ش ـــی کار ق اصل
ایـــن شـــعار در عمـــل هـــم پیـــاده شـــود. حراســـت 
ـــتگیر  ـــدی و دس ـــان ج ـــا متخلف ـــه ب ـــی در مواجه انقالب

ـــت. ـــان اس مظلوم
وی بـــه ســـه محـــور کاری ترســـیم شـــده بـــرای 
فعالیـــت ایـــن اداره اشـــاره کـــرد و افـــزود: اثرگـــذاری 
عالمانـــه، تصمیم ســـازی حکیمانـــه و پاســـخگویی 
ــرای  ــه بـ ــت کـ ــوری کاری اسـ ــه محـ ــه سـ صادقانـ
فعالیـــت ایـــن اداره ترســـیم کردیـــم و در احـــکام 
ــم. ــاره می کنیـ ــه آن اشـ ــم بـ ــت هـ ــران حراسـ مدیـ

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــگاهی ب ـــت جهاددانش ـــر کل حراس مدی
ـــوان  ـــرد: به عن ـــان ک ـــاد بی ـــن نه ـــه ای ـــرح فناوران 3۱ ط
حراســـت بایـــد بـــه ایـــن 3۱ طـــرح توجـــه کنیـــم و 
ـــرای  ـــد اج ـــت رون ـــا جدی ـــا ب ـــا در واحده ـــکاران م هم

طرح هـــا را پیگیـــر کننـــد.
وی در پایـــان بـــه ارایـــه گزارشـــی از فعالیـــت 

حراســـت در ســـه ســـال گذشـــته پرداخـــت.
ــعید  ــی از سـ ــن گردهمایـ ــت، در ایـ ــی اسـ گفتنـ
ــگاهی  ــازمان جهاددانشـ ــر حراســـت سـ زعفـــری مدیـ
نیکنـــام لک پـــور مدیـــر حراســـت  و  خوزســـتان 
پژوهشـــگاه ایـــن ســـینا به عنـــوان برگزیـــدگان ایـــن 

ــد. ــر شـ ــوزه تقدیـ حـ
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 عنوان: 

»گردشگری دینی و مدیریت 
زیارت چشم انداز بین المللی«

و  رضـوی زاده  نـدی  مترجمـان: 
فالح کهـن احمـد 

انتشارات: جهاددانشگاهی خراسان 
 رضوی

تعداد صفحه: 228
درگاه  به  مراجعه  تهیه:  روش 
 www.jdmpress.com اینترنتی

یا تماس با شماره ی 38842230
شایســته ی  نکتــه  چکیــده: 
کتــاب  ایــن  در  کــه  اســت  آن 
و  اســتناد  مــورد  تجربه هــای 
دیــن  بــه  نویســندگان  بصیرت هــای 
ــده از  ــت و برآم ــی نیس ــه ی غرب ــت و زمین ــر باف ــر ب ــگری، منحص و گردش
بخش هــای مختلــف جهــان اســت و ازایــن رو دیدگاه هــای تــازه ای در مــورد 
ــرح  ــی مط ــل دین ــادت و عم ــترش عب ــور و گس ــگری نوظه ــد گردش مقاص

. می کنــد
فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

     آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانید

کتاب

 عنوان: »روش های 
طراحی، ساخت وساز، بازرسی، نگهداری 

و ایمنی در تونل های جاده ای«
مولف: مهندس محسن هدایتی فر

انتشـارات: جهاددانشـگاهی صنعتـی 
کبیر میر ا

تعداد صفحه: 3۱2
قیمت: 3۹000 تومان

فروشـگاه  طریـق  از  تهیـه:  روش 
انتشـارات  دایمــــــی  نمایشگــــاه  و 
جهاددانشـگاهی امیرکبیر واقع در خیابان 
یـا  دانشـگاه  اصلـی  حافـظ، جنـب درب 
فروشـگاه اینترنتـی انتشـارات بـه آدرس: 

jdamirkabir.ac.ir/shop
چکیـده: کتـاب روش هـای طراحـی، ساخت وسـاز، بازرسـی، نگهـداری و ایمنـی 
در تونل هـای جـاده ای، از تولیـدات مدیریـت دانـش شـرکت جنـرال مکانیـک اسـت 
کـه دربرگیرنـده ی مطالبـی دربـاره ی معرفـی انـواع روش هـای طراحی، ساخت وسـاز، 
بازرسـی، نگهـداری و اصـول ایمنـی در تونل های جاده ای اسـت و با اسـتفاده از برخی 

منابـع روز دنیـا )داخلـی و خارجـی(، تکمیـل و غنی شـده اسـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

 عنـوان: »شـرح 
به صـورت  الفـاظ؛  مباحـث 

پرسش وپاسـخ«
مولف: دکتر ایران سلیمانی

ــارات: جهاددانشــگاهی  انتش
اردبیــل

تعداد صفحه: ۱36
قیمت: 25000 تومان

چکیـــده: ایـــن کتـــاب در 
پنـــج فصـــل الفـــاظ، اوامـــر 
و نواهـــی، مفاهیـــم، عـــام و 
و  مقیـــد  و  مطلـــق  خـــاص، 
مجمـــل و مبیـــن بـــه روش 
پرسش وپاســـخ، جهـــت تفهیـــم ســـریع و ایجـــاد انگیـــزه در 
ــش  ــای دانـ ــوق و ارتقـ ــه و حقـ ــته های فقـ ــگان رشـ دانش آموختـ
ــوم  ــوزه ی علـ ــجویان حـ ــه و دانشـ ــای علمیـ ــگران حوزه هـ پژوهشـ

اســـت. انســـانی ســـامان دهی شـــده 
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

»انگاره هـــای  عنـــوان:   
ــر  ــدی بـ ــر: درآمـ ــه منظـ معمارانـ
آفرینـــش پارک هـــای شـــهری«

مولف: آزاده شاه چراغی
انتشارات: جهاددانشگاهی تهران

ــی  چکیـــده: کتـــاب حاضـــر در حالـ
چـــاپ و منتشرشـــده کـــه بـــا اســـتفاده از 
ــا(،  ــانه ای )مولتی مدیـ ــای چندرسـ قابلیت هـ
خواننـــده می توانـــد بـــا اســـکن کـــردن 
ــر درون  ــار تصاویـ ــای کنـ QRCODE هـ
ــوای آن  ــا محتـ ــط بـ ــم مرتبـ ــاب، فیلـ کتـ
ـــود  ـــراه خ ـــن هم ـــاب را در تلف ـــش از کت بخ
ـــی  ـــوای تخصص ـــردن محت ـــر گویاترک ـــالوه ب ـــز ع ـــن کار نی ـــدف از ای ـــد. ه ـــاهده کن مش
ــت و  ــت محیط زیسـ ــه حفاظـ ــک بـ ــذ، کمـ ــرف کاغـ ــی در مصـ ــاب، صرفه جویـ کتـ

ترویـــج فرهنـــگ کتاب خوانـــی اســـت.
فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران
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 عنوان: »ابزار دقیق در پزشکی«
مترجم: دکتر بابک رضایی افشار

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 336

قیمت: 70000 تومان
چکیــده: در کتــاب مذکــور ارتبــاط بیــن مهندســی 
و فیزیولــوژی انســانی، انــواع مختلــف مبدل هــای مــورد 
اســتفاده در ابزارهــای پزشــکی، جزییــات پتانســیل حالت 
ــواع مختلــف الکتــرود  اســتراحت و عمــل، نظریه هــا و ان
همــراه بــا کاربــرد آن هــا و جزییــات الکترودهــای 
بیوشــیمیایی، چگونگــی ســیگنال های الکتریکــی 
ــتم  ــرح سیس ــان، ط ــدن انس ــده از ب ــت ش دریاف
عصبــی بــدن، عملکــردی سیســتم  تنفســی، 

هــوا،  گــردش، حجم و ظرفیــت ریــه، اســپیرومتر، پنوموتاچوگرافی، توزیــع 
تبــادل گاز و تجهیــزات تنفســی، توصیــف واحدهــای درمانــی، ابزارهــای تحلیلــی، 
ــی و  ــیگنال بیولوژیک ــال س ــی انتق ــکی، چگونگ ــرداری پزش ــتم های تصویرب سیس
جزییــات مربــوط بــه ایمنــی الکتریکــی در تجهیــزات پزشــکی مــورد توجــه قــرار 

گرفتــه اســت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان: »دانش نامه 
تمرینات عضالنی: بیش از 

400 تمرین برای باالبردن حجم 
عضالت«

مترجم: محمدرضا امیرسیف الدینی
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 

اصفهان
تعداد صفحه: 4۹4

قیمت: 85000 تومان
روش تهیه: تماس با شماره ی 

03۱33۹۱25۹4
ـــی  ـــش رو، کتاب ـــاب پی ـــده: کت چکی
کاربـــردی بـــرای دانشـــجویان و فارغ التحصیـــالن علـــوم حرکتـــی، 
مربیـــان و ورزشـــکاران اســـت؛ ایـــن کتـــاب عضـــالت درگیـــر اصلـــی 
و کمکـــی بـــه همـــراه نـــکات تمرینـــی، هـــدف تمریـــن، مالحظـــات 
ــت.  ــای داده اسـ ــود جـ ــی را در خـ ــای تمرینـ ــی و تنوع هـ بیومکانیکـ
ــان داده  ــی نشـ ــت در آن به خوبـ ــول حرکـ ــالت در طـ ــن عضـ هم چنیـ
شـــده اســـت تـــا درک حرکت شـــناختی افـــراد افزایـــش یابـــد. ایـــن 
کتـــاب تاکنـــون بـــه زبان هـــای مختلفـــی ترجمـــه  شـــده و یکـــی از 
ــدگان  ــت. خواننـ ــازی اسـ ــه ی بدن سـ ــا در زمینـ ــهورترین کتاب هـ مشـ
ـــن  ـــر تمری ـــک ه ـــن و بیومکانی ـــش از 400 تمری ـــا بی ـــاب ب ـــن کت در ای

آشـــنا می شـــوند.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان  عنوان: »نظریه سبد 

سرمایه گذاری و تحلیل های مالی«
مترجمان: دکتر الهام ثابتی صالح و دکتر 

علی محمد کیمیاگری
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

تعداد صفحه: ۱۱2
قیمت: ۱7000 تومان

نمایشگاه  و  فروشگاه  طریق  از  تهیه:  روش 
دایمی انتشارات واحد واقع در خیابان حافظ، جنب 
درب اصلی دانشگاه یا فروشگاه اینترنتی انتشارات 

jdamirkabir.ac.ir/shop :به آدرس
از  اسـت  ترجمـه ای  کتـاب حاضـر  چکیـده: 
تجزیه وتحلیـل سـبد  در حـوزه ی  معتبـر  کتابـی 
سـهام که به زبانی بسـیار سـاده بیان شـده اسـت. 
از آن جـا که نخسـتین بار گرایش کارشناسی ارشـد 
»مهندسـی مالـی« توسـط دانشـکده مهندسـی صنایـع و مدیریـت سیسـتم های 
دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر معرفـی و ارایـه شـد، منابـع فارسـی این حـوزه به ویژه 
منابـع درسـی آن در ایـران ماننـد سـایر حوزه هـا غنـی نیسـت؛ بنابرایـن مترجمان 
کـه خـود از دانش آموختـگان و اسـاتید ایـن دانشـگاه هسـتند، بـار دیگـر قـدم بـه 
پیـش نهـاده و اقـدام بـه ترجمـه ی ایـن کتاب در حـوزه ی مالـی کرده اند کـه قطعا 
مـورد نیـاز دانشـجویان دانشـگاه های سراسـر کشـور خواهـد بـود. کتـاب پیـش رو 
علی رغـم جامعیـت موضـوع، بـه طرح مباحـث تخصصی به صـورت خالصه و بـا زبانی 
سـاده پرداختـه اسـت و مدل هـای اولیـه و توسـعه یافته ی قیمت گـذاری دارایی هـای 

سـرمایه ای را تشـریح کرده اسـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

 عنوان: 
»یادگیری از شکست در 

کارآفرینان«
مترجمان: مرتضی 

هندیجانی فرد و وجیهه وفایی
انتشارات: جهاددانشگاهی قم

ـــه  ـــاب ب ـــن کت ـــده: در ای چکی
ایـــن موضـــوع پرداخته شـــده 
کـــه چگونـــه هیجانـــات منفـــی 
می تواننـــد مدیریـــت شـــوند؟ 
ــم  ــراد، تصمیـ ــی افـ ــرا برخـ چـ
ــه  ــان دادن بـ ــرای پایـ ــود بـ خـ
کســـب وکاری بـــا عملکـــردی 
تاخیـــر  بـــه  را  ضعیـــف 
می اندازنـــد؟ چـــرا کارآفرینـــان شکســـت خورده در برخـــی جوامـــع، 
ـــی  ـــوای هیجان ـــش محت ـــد؟ نق ـــگ می خورن ـــر، داغ نن ـــع دیگ ـــش از جوام بی
ـــه شکســـت چیســـت؟ چـــرا  ـــد معنابخشـــی ب روایت هـــای شکســـت در فرآین
ـــد؟  ـــاد می گیرن ـــود ی ـــت های خ ـــایرین از شکس ـــش از س ـــراد، بی ـــی اف برخ
ـــه  ـــی ب ـــی و کارآفرین ـــای روان شناس ـــه نظریه ه ـــکا ب ـــا ات ـــر ب ـــاب حاض کت

ایـــن پرســـش های بنیادیـــن پاســـخ داده اســـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

   عنوان: »پیشـگیری از استرس در 
سازمان ها«

مترجمـــان: دکتـــر ابوالقاســـم نـــوری، 
ـــیما  ـــر س ـــماواتیان و دکت ـــین س ـــر حس دکت

ـــان جنتی
انتشارات: جهاددانشگاهی اصفهان

روش تهیـــه: مراجعـــه بـــه فروشـــگاه 

کتـــاب جهاددانشـــگاهی واقـــع در میـــدان آزادی، بلـــوار دانشـــگاه یـــا 
تمـــاس بـــا شـــماره ی 03۱36680062

چکیـــده: هـــدف کتـــاب حاضـــر آن اســـت کـــه منبعـــی بـــرای 
ــترس  ــت اسـ ــز مدیریـ ــط در کار چالش برانگیـ ــران خـ ــت از مدیـ حمایـ
ـــر  ـــت مدی ـــار مثب ـــر رفت ـــان ب ـــرد مولف ـــر آن، رویک ـــالوه ب ـــد. ع ـــران باش دیگ
ـــال افزایـــش نمونه هـــای هرچـــه  ـــه دنب ـــن گـــروه ب ـــق آن، ای 2 تمرکـــز دارد و از طری
بیشـــتر از رفتارهـــای مدیرانـــی اســـت کـــه می تواننـــد مدیریـــت اســـترس هایی 
ـــت  ـــط کار مثب ـــم و محی ـــک تی ـــه و ی ـــه کار گرفت ـــوط هســـتند را ب ـــا کار مرب ـــه ب ک

ـــد. ـــعه دهن را توس
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان
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  عنـــوان: »ادب 
ــدی« کارمنـ

عزیـــزا...  دکتـــر  مولـــف: 
وردنجانـــی مولـــوی 

انتشـــارات: جهاددانشـــگاهی 
چهارمحال و بختیـــاری
تعداد صفحه: 23۹

ــا  ــر ب ــاب حاض ــده: کت چکی
رویکــرد آشــنایی بــا خطاهــای 
منابــع  رفتــاری  و  شــناختی 
تالیــف  ســازمان ها  در  انســانی 
شــده اســت و مدیــران و کارکنــان 
بخــش  و  دولتــی  دســتگاه های 
ــن  ــب ای ــد از مطال ــی می توانن خصوص

کننــد. بهره بــرداری  کتــاب 
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

 عنوان: 
»زعفران گل خانه ای«
مولف: محمدصادق 

فرهنگ دوست
انتشارات: 

جهاددانشگاهی فارس
تعداد صفحه: ۱08

کتـــاب  چکیـــده: 
اولیـــن  از  حاضـــر 
چاپ شـــده  کتاب  هـــای 
کشـــت  زمینـــه ی  در 
گل خانـــه ای زعفـــران بـــه 
حســـاب می آیـــد کـــه 
بـــه شـــیوایی آمـــوزش 
حلـــه ی  حله به مر مر
ــد و  ــرح می نمایـ ــران را مطـ ــاه زعفـ ــت گیـ ــت و برداشـ ــت، داشـ کاشـ
ــده  ــف شـ ــاورزی تالیـ ــوزه ی کشـ ــدان در حـ ــوم عالقه منـ ــرای عمـ بـ

اســـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی فارس

 عنوان:  
»استالراتور«

حســن  دکتــر  مولفــان: 
شــروین  دکتــر  غفوری فــرد، 
گــودرزی و مهنــدس ابوالفضــل 

مازندرانــی
جهاددانشگاهی  انتشارات: 

صنعتی امیرکبیر
روش تهیـــه: از طریـــق 
ـــی  ـــگاه دایم ـــگاه و نمایش فروش
جهاددانشـــگاهی  انتشـــارات 
ــان  ــع در خیابـ ــر واقـ امیرکبیـ
درب  جنـــب  حافـــظ، 

ــگاه  ــا فروشـ ــگاه یـ ــی دانشـ اینترنتـــی انتشـــارات بـــه آدرس:  اصلـ
jdamirkabir.ac.ir/shop

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

 عنوان:  3 
کتاب »درآمدی بر 

جهان بینی اسالمی«، »مبدأ 
و معادشناسی در الهیات 

و معارف اسالمی« و »راه و 
راهنماشناسی در الهیات و 

معارف اسالمی«
مولف: 

حجت االسالم والمسلمین سعید 
حسنی

جهاددانشگاهی  انتشارات: 
استان مرکزی

روابـــط  فرســـتنده: 
جهاددانشـــگاهی  عمومـــی 

مرکـــزی اســـتان 

 عنوان:  
»جریان آشفته در 

کانال های باز«
ــر  ــر اکبـ ــف: دکتـ مولـ

ــرزاده صفـ
انتشـارات: جهاددانشگاهی 

اردبیل
تعداد صفحه:  ۱63

قیمت: 50000 تومان
کتـــاب   : چکیـــده:   
فصـــل،  پنـــج  در  مذکـــور 
اهمیـــت جریان هـــای آشـــفته 
هیدرولیـــک،  مســـایل  در 

آب  فیزیکـــی  هیدرودینامیـــک مشـــخصات  رســـوب،  و 
ــوه  ــاز، نحـ ــای بـ ــفتگی در کانال هـ ــه، آشـ ــاز و رودخانـ ــای بـ کانال هـ
ــای  ــازی گردابه هـ ــا روش شبیه سـ ــفتگی بـ ــازی آشـ ــه و مدل سـ مطالعـ

بـــزرگ را مـــورد بررســـی و بحـــث قـــرار داده اســـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی ردبیل

 عنوان:   
»راهنمای مقدماتی 

الکتروکاردیوگرام های دام 
کوچک«

مولفان: دکتر امین بیغم 
صادق، دکتر غزاله موسی پور 

دهکردی و دکتر محمد 
شادخواست

انتشارات:جهاددانشگاهی 
چهارمحال وبختیاری

تعداد صفحه: ۱88
چکیده: این کتاب به نحوی 

نگارش شده که فهم اصول 
الکتروکاردیوگرام برای خواننده آسان باشد. هم چنین به نحو سودمند، 

شامل توصیفاتی از یافته های بالینی هرآریتمی و این که هر نوع آریتمی 
هنگام معاینه و گوش کردن چه نوع صدایی خواهد داشت و این که فقدان 

نبض را چه مواقعی خواهیم داشت، می باشد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری
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 عنوان:   
»تصفیه پساب های 

صنعتی با فناوری 
کالسیک واکسایش 

پیشرفته«
مولف:دکتر عارف 

شکری
انتشارات: 

جهاددانشگاهی صنعتی 
امیرکبیر

تعداد صفحه: 3۱2
قیمت: 38000 تومان
روش تهیه: از طریق 

فروشگاه و نمایشگاه دائمی انتشارات جهاددانشگاهی امیرکبیر واقع در 
خیابان حافظ، جنب درب اصلی دانشگاه یا فروشگاه اینترنتی انتشارات 

jdamirkabir.ac.ir/shop به آدرس
چکیده: یکی از مهم ترین مشکالت به ویژه برای دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی جهت کارهای پژوهشی خود، کمبود منابع فارسی 
الزم جهت توضیح و تفهیم فرآیندهای اکسایش پیشرفته است؛ تالیف 
این کتاب می تواند برای دانشجویان و متخصصان این رشته مفید واقع 

شود. مطالب این کتاب برگرفته از سال ها کار آزمایشگاهی و تحقیق 
روی پساب صنایع مختلف است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

 عنوان:   
»اصول برنامه نویسی 

کامپیوتر با بهره گیری از 
نرم افزار متلب«

مولف: مهدی جمالی 
قهدریجانی  

انتشارات: جهاددانشگاهی 
صنعتی اصفهان

تعداد صفحه: 200
روش تهیه: تماس با 

شماره ی 03۱33۹۱27۱۱
چکیده: این کتاب با هدف 

آموزش اصول و مبانی حل 
مساله و پیاده سازی آن در محیط متلب به نگارش درآمده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 
عنوان:  »فرهنگ 

بحران«
مولف: دکتر آرش 

حیدری
انتشارات: 

سازمان انتشارات 
جهاددانشگاهی

چکیده: تجربه 
نشان داده است 
که راهبردهای 
مقابله با بالیا و 

بحران های طبیعی 
و زیست محیطی در ایران با کم ترین توجه به عناصر فرهنگی 
تدوین و اجرا می شود و همین بی توجهی، دامنه ی بحران ها را 
دوچندان می سازد. در رابطه ی میان فرهنگ و بحران، باید به 

سه پرسش اساسی پاسخ داد: ۱. چگونه می توان سویه های مثبت 
فرهنگ را در راستای اثربخشی به فعالیت های مقابله با خطرهای 

بحران ها تقویت کرد؟؛ 2. چگونه می توان از تأثیرات منفِی 
فرهنگ در این زمینه کاست؟ و 3. چگونه می توان راهبردها و 

اقدامات مقابله با خطرهای بحران را با سویه های فرهنگی جامعه 
هم سو ساخت؟ دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی با در نظر 

گرفتن ضرورت های فوق، مجموعه ی جستار فرهنگ بحران را 
با دبیری دکتر آرش حیدری عضو هیات علمی دانشگاه علم و 

فرهنگ، تدوین و سازمان انتشارات جهاددانشگاهی آن را منتشر 
کرد.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی

 عنوان:   »بازرسی 
امنیت شبکه«

مولفان: دکتر هادی یوسفی رامندی و 
دکتر اکبر مومنی

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 4۱0

چکیده:  این کتاب که دارای 
بخش های مهمی هم چون اصول بازرسی، 
امنیت اطالعات و قوانین، امنیت اطالعات 
مالکیت، چهارچوب ها و استانداردها، ابزار 
و تکنیک های بازرسی، ارزیابی راه حل های 

امنیتی Cisco، سیاست مدیریت، 
امنیت زیرساخت، پیشگیری از نفوذ به 

محیط پیرامون، کنترل دسترسی، محافظت از نقاط انتهایی، دسترسی راه دور امن و 
ارتباطات یکپارچه است، می تواند برای دانشجویان رشته ی کامپیوتر به منظور بررسی 
اهمیت و بازرسی های مداوم امنیت شبکه و روش های بازرسی مبتنی بر ریسک که از 

استانداردهای صنعتی است مورد استفاده قرار گیرد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان:   »بیوانفورماتیک 
کاربردی«

مترجمان: دکتر امین صادقی، دکتر 
محسن مدرس کیا و مهندس سحر شجاعی

انتشارات: جهاددانشگاهی 
چهارمحال وبختیاری

تعداد صفحه: 205
چکیده: این اثر علمی در هفت سرفصل 

تحت عناوین مبانی بیولوژی در علم 
بیوانفورماتیک، داده های زیستی، جست وجوی 
پایگاه ها و مقایسه ی توالی ها، رمزگشایی ژنوم 
یوکاریوتی، ساختارهای پروتئینی و طراحی 

دارو مبتنی بر ساختار، تجزیه و تحلیل 
عملکردی ژنوم و تحلیل مقایسه ای ژنوم وارد 

بازار نشر شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری
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 عنوان:   
»دینامیک خاک؛ مبانی 

نظری و کاربردی«
مولفان: دکتر حمید 

علی الهی و مهندس مریم 
رحیمی

انتشارات: جهاددانشگاهی 
صنعتی امیرکبیر

تعداد صفحه: 7۱2
قیمت: 65000 تومان

روش تهیه: مراجعه به فروشگاه 
و نمایشگاه دائمی انتشارات 

جهاددانشگاهی امیرکبیر واقع 
در خیابان حافظ، جنب درب اصلی دانشگاه یا فروشگاه اینترنتی انتشارات 

jdamirkabir.ac.ir/shop به آدرس
چکیده: این کتاب در 7 فصل تنظیم شده که فصل اول آن شامل 

معرفی علم دینامیک خاک و انواع بارهای دینامیکی می باشد. در فصل 
دوم، مبانی و اصول ارتعاشات و در فصل سوم تئوری انتشار امواج، بیان 
شده است. فصل چهارم در زمینه ی مشخصات دینامیکی خاک و روابط 

متنوع تئوری و آزمایشگاهی بین پارامترهای آن بحث می نماید. فصل 
پنجم به مبحث پی ماشین آالت پرداخته و مباحث مربوط به روان گرایی 

خاک و اثرات ناشی از آن و هم چنین فشار جانبی خاک در شرایط لرزه ای 
به تفضیل در فصل ششم و هفتم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و 
می تواند به عنوان یک مرجع جامع برای دانشجویان مهندسی عمران به 

خصوص گرایش های ژئوتکنیک، مهندسی زلزله و هم چنین برای مهندسان 
مشاور و پیمانکاران مفید باشد.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

 عنوان:    »دانِش 
فرهنگ و فرهنِگ دانش«

مترجم: محمدرضا اسمخانی
انتشارات: سازمان انتشارات 

جهاددانشگاهی
تعداد صفحه: 362

قیمت: 60000 تومان
روش تهیه: مراجعه به 

فروشگاه دایمی سازمان انتشارات 
جهاددانشگاهی به آدرس تهران، 
خیابان انقالب، خیابان فخررازی، 

تقاطع ژاندارمری، ساختمان 
منشور دانش، طبقه همکف، پالک 

6 یا تماس با شماره تلفن 02۱66487625
چکیده: دانِش فرهنگ و فرهنِگ دانش می کوشد به تعریف و تعییِن 

نسبت های پیچیده بین دو دسته مقوله بپردازد: از یک سو، دانش، معرفت، 
و اطالعات و از سوی دیگر، جامعه و فرهنگ. تحلیِل ساختاِر دو نوع فرهنِگ 

به هم مرتبط در این کتاب از اهمیِت به سزایی برخوردارست: »فرهنِگ 
اطالعات«، فرهنگی توده ای که از طریِق انتشاِر اطالعات به وسیله رسانه های 

جمعی تولید می شود و »فرهنِگ اطالعاتی«، فرهنگی که اطالعات و دانش در 
آن متغیرهای تعیین کننده هستند. از دیگر مباحثی که در این کتاب بررسی 

می شوند: ترکیب های مختلِف »اطالعات«، »شبه اطالعات«، و »اطالعاِت کذب 
گمراه کننده« در جامعه ی اطالعاتِی امروزی؛ »برساخِت اجتماعِی واقعیت« 

به وسیله روایت های رسانه های جمعی؛ »آنتروپی« و »عدم قطعیت« به عنواِن 
ممیزه های فرهنِگ اطالعاتی؛ داللت های این ایده که »اطالعات رسانه ای با 
یک پیام است«؛ و پیاده سازِی این مالحظاِت نظری در دو موردکاوی: جنگ 

در عراق و بحراِن اقتصادِی 2007.
فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

 عنوان:    
»رابطه امنیت و 

گردشگری«
مولفان:  دکتر منصور 
رحمتی و دکتر غالم رضا 

زارع
انتشارات: 

جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 268

قیمت: 40000 تومان
چکیده: کتاب »رابطه 

امنیت و گردشگری« 
در حالی در انتشارات 

جهاددانشگاهی به چاپ رسیده است که فقدان مطالعات صورت گرفته 
در زمینه ی مسایل امنیت و ایمنی در حوزه ی گردشگری با مفهوم 
وسیع امنیت و ایمنی مورد نیاز برای گردشگران محسوس می باشد 

و در نظر دارد به صورت جامع به عوامل ناامن کننده و اثرگذار بر 
مقاصد گردشگری پرداخته و ضمن شناسایی آن ها، به اجمال مسایل 

امنیت و ایمنی مکان های گردشگری در ایران را مورد ارزیابی قرار 
دهد. این کتاب شامل 5 فصل با عناوین مفهوم گردشگری، مفهوم 

امنیت، مدل های مطالعاتی گردشگری و امنیت، تاثیر امنیت بر میزان 
گردشگری، امنیت و گردشگری ایران است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان:    
»رویکردهای نظری و 

عملی در ازدیاد گیاهان 
باغبانی«

مولفان:دکتر سیامک 
شیرانی بیدآبادی و 

مهندس قاسم اخبارفر
انتشارات: 

جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان

تعداد صفحه: 225
قیمت: 30000 تومان
روش تهیه: تماس با 

شماره ی 03۱33۹۱27۱۱ 
چکیده: هدف از تالیف این کتاب، جمع آوری اطالعات علمی 

و فنی در ارتباط با ازدیاد گیاهان باغبانی و جنبه های کاربردی آن 
برای ارایه  به دانشجویان کارشناسی و باالتر و هم چنین آماده سازی 

دانشجویان جهت آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
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 عنوان:  »فقه، 
سیاست و حکومت«

مولفان: دکتر علی دارابی و دکتر 
مسعود مطلبی

انتشارات: سازمان جهاددانشگاهی 
تهران

چکیده: کتاب در 7 فصل: کلیات 
و مفاهیم فقه، تاریخچه فقه و اجتهاد 

شیعی، مکتب ها و مدرسه های 
فقهی، چیستی و چرایی فقه سیاسی 

و فقه حکومتی، نظریه ی والیت 
فقیه، شبهه شناسی والیت فقیه و 

4 ضمیمه ی »واژگان و اصطالحات 
فقهی« فرق، مکاتب و سلسله های مذهبی ـ سیاسی، مفاخر و نام آوران حوزه ی 

مطالعات فقهی و گاه شمار فقه، سیاست و حکومت تدوین شده است. کار مهمی 
که در گاه شمار برای نخستین بار صورت گرفته این است که یک نمودار زمانی 

و خطی از عصر نبوت تاکنون و مکاتب و اعصار فقهی و مهم ترین سخن گویان و 
فقهای هر دوره را هم راه با حکومت های وقت در آن تنظیم شده است.

فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران

 عنوان:  »خیابان ها 
به مثابه ابزارهایی برای 

دگردیسی سکونت گاه های 
فقیرنشین شهری«

مترجمان: میالد دوستوندی و پویا 
خان محمدی

انتشارات: جهاددانشگاهی 
کردستان

تعداد صفحه: 264
چکیده: کتاب حاضر با موضوع 

زاغه نشینی در آسیا، رفاه اجتماعی در 
آفریقای جنوبی و... چاپ و عرضه ی 

بازار شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

 عنوان:  »تبیین 
معماری و شهرسازی مبتنی بر 

هویت اسالمی ـ ایرانی«
مولف:  مهندس عبدالحمید 

نقره کار
انتشارات: جهاددانشگاهی قزوین

تعداد صفحه: 8۱4
قیمت: 8۹000 تومان

چکیده: این کتاب در قالب 8 
فصل به مباحث بحران هویت در 
فرهنگ و هنر معاصر، ساختار و 

گونه شناسی، هویت شایسته از دیدگاه 
اسالمی، حسن شناسی و زیبایی، 

سرچشمه ی هویت در آثار هنری، هویت آثار هنری از منظر اسالمی، رابطه ی 
فضای مصنوع )معماری( با طبیعت، ابعاد و عناصر اصلی هویت ساز در معماری و 

هویت اسالمی در آثار معماری می پردازد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

 عنوان:  »گیاهان 
صنعتی«

مولفان:  دکتر افشار آزادبخت و 
دکتر ایوب فصاحت

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 568

قیمت: 28000 تومان
چکیده: در کتاب مذکور تمام 

جنبه های مهم زراعی، مبارزه با 
علف های هرز و بیماری های مربوط 

به گیاهان صنعتی با استفاده از منابع 
معتبر بررسی به تصویر کشیده شده 

است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان:   »ویرایش ژنوم؛ زیست شناسی تا 
فناوری«

مولفان:دکتربهزاد داورنیا، حسین واثقی دودران و 
مرضیه عطشان

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 232

قیمت: 3۹000 تومان
چکیده: کتاب »ویرایش ژنوم؛ زیست شناسی تا 

فناوری« با هدف جلب توجه بیشتر محققان علوم زیستی 

به فناوری های ویرایش ژنوم به عنوان راهکارهای نوین 
برای درمان بیماری ها و توجه هر چه بیشتر به اقتصاد زیستی، 

ضمن گردآوری داده های مرتبط در این حوزه در قالب یک 
مجموعه ی مدون، فرصت استفاده بهینه از به روزترین اطالعات 

پیرامون موضوعات ویرایش ژنوم انسانی، جانوری و گیاهی را 
فراهم کرده است؛ در این کتاب، چشم اندازها و کاربردهای این 

فناوری نیز به عنوان بخش مجزایی آورده شده است تا نقشه ی راه 
کاربردی برای تحقیقات پژوهشگران و دانشجویان عالقه مند باشد.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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 عنوان:  »نکات 
کاربردی و کنکوری شیمی و 

حاصل خیزی خاک«
مولفان:  صالح الدین مرادی و لیال 

جهانبان
انتشارات: جهاددانشگاهی مرکزی

چکیده: محتوای این کتاب 
برگرفته از کتاب های موجود در 

زمینه ی شیمی و حاصل خیزی خاک 
و تغذیه ی گیاه به عالوه تجربه ی 

مولفان آن است. این کتاب می تواند 
برای دانشجویان گرایش های 

مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و 
محیط زیست مفید بوده و راهنمای مناسبی برای کشاورزان در مورد مباحث 

شیمی خاک، حاصل خیزی خاک و تغذیه ی گیاه باشد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی مرکزی

 عنوان:  »مقدمه ای بر 
هوشمندی کسب وکار اجتماعی«

مولفان:  سید محمدباقر جعفری و 
فاطمه عسگر نجفی

انتشارات: سازمان جهاددانشگاهی 
تهران

تعداد صفحه: 238
قیمت: ۱۹000 تومان

چکیده: در فصل اول کتاب، به 
معرفی هوشمندی کسب وکار به عنوان 
پایه ی اصلی سیستم های هوشمندی 
کسب وکار پرداخته شده است؛ فصل 

دوم کتاب، رسانه ی اجتماعی را که 
پیش نیاز ضروری هوشمندی کسب وکار اجتماعی است، مورد کندوکاو قرار 

می دهد؛ در فصل سوم کتاب، مفهوم هوشمندی کسب وکار اجتماعی به طور کامل 
برای خواننده تشریح شده و در فصل آخر، بهترین ابزارهای موجود پایش رسانه ی 

اجتماعی را به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز در هوشمندی کسب وکار 
اجتماعی معرفی و مورد مقایسه قرار داده است.

فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران

 عنوان:  »اقتصاد خرد«
مولف: عبدالرحیم هاشمی دیزج

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 334

قیمت: 20000 تومان
چکیده: در کتاب مذکور به 

مفاهیم اساسی اقتصاد خرد، عرضه، 
تقاضا و عوامل موثر بر آن، تعادل در 

بازار، عوامل و اهمیت کشش عرضه و 
تقاضا، تحلیل رفتار مصرف کنندگان بر 
اساس تابع مطلوبیت و محدودیت های 

بودجه ای مطابق با قیمت کاالها، 
خدمات و درآمد پرداخته شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان: »استفاده از 
نانو جاذب های کربنی در تصفیه 

آب«
مولفان: محمد طالئیان عراقی و 

مهدی رحمتی
انتشارات: جهاددانشگاهی البرز

تعداد صفحه: ۱53
قیمت: ۱5000 تومان

چکیده: کتاب حاضر شامل 6 فصل 
است که در سه فصل اول توضیحاتی 

کلی راجع به آب آشامیدنی، آالینده های 
آن و روش های تصفیه ی آب بیان شده 
و در سه فصل بعد، روش جذب سطحی 

و معادالت حاکم بر آن مورد بررسی قرار گرفته و نانوجاذب های  کربنی معرفی 
شده و در انتها پژوهشی که توسط مولفان بر روی حذف نفتالن از آب با استفاده 

از نانوجاذب های  کربنی انجام شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تهیه: تماس با شماره تلفن 02۱77503824

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

 عنوان: »راهنمای کامل 
مبتدیان برای مدیریت پروژه«
ترجمه: شهاب گرجی مهلبانی

انتشارات: جهاددانشگاهی قزوین
تعداد صفحه: 3۹0

قیمت: 58000 تومان
چکیده: مطالعه ی این کتاب به 

افراد تازه وارد در حوزه ی مدیریت پروژه، 
کسانی که در درک مفاهیم مطرح شده 

در سایر کتاب های مدیریت پروژه با 
مشکل مواجه هستند، متخصصانی که 
اولین تجربه ی مدیریت پروژه ای خود 

را آغاز کرده اند و نیز مدیران پروژه 
باتجربه ای که آموزش رسمی محدودی در این زمینه دیده اند، توصیه می شود.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین
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 عنوان:  »راهنمای 
معاینه ی اسب«

مترجمان: رسول رحیم زاده، آیرین 
نجفی و روژین فرشگر

انتشارات: جهاددانشگاهی کردستان
در  کتـــاب  ایـــن  چکیـــده: 
رایـــج  روش هـــای  برگیرنـــده ی 
بـــرای  توصیه شـــده  اســـتاندارد 
معاینـــه ی پیش ازخریـــد و بیمـــه ی 
اســـب می باشـــد؛ تغییـــرات متعـــددی 
در ویرایـــش چهـــارم انجـــام شـــده 
ــز  ــزارش نیـ ــد گـ ــرم جدیـ ــک فـ و یـ
ــب  ــکی اسـ ــن دام پزشـ ــط انجمـ توسـ
ـــای  ـــوان روش ه ـــت عن ـــی تح ـــاب فصل ـــن کت ـــت. در ای ـــده اس ـــه ش ـــترالیا تهی اس
ـــی  ـــات جامع ـــده و در آن اطالع ـــده ش ـــد گنجان ـــات پیش ازخری ـــی معاین تکمیل
از نحـــوه ی اســـتفاده از پرتونـــگاری و آندوســـکوپی در معاینـــات پیش ازخریـــد 
ــونوگرافی و  ــی، اولتراسـ ــا الکتروکاردیوگرافـ ــاط بـ ــی در ارتبـ ــز اطالعاتـ و نیـ

روش هـــای آزمایش هـــای دارویـــی فراهـــم آمـــده اســـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

 عنوان:   »آماده شدن 
برای جراحی تومور مغزی«

مولف: سروش فاطمی نائینی
انتشارات: جهاددانشگاهی اصفهان

تعداد صفحه: ۱۱2
روش تهیه: تماس با شماره ی 

03۱36680062
ــن  ــاب ایـ ــدف کتـ ــده: هـ چکیـ
ـــه  ـــن پای ـــری تمری ـــک س ـــه ی ـــت ک اس
ـــی،  ـــای حرکت ـــش مهارت ه ـــرای افزای ب
مدیریـــت بافـــت، صالحیـــت فنـــی و 
ـــز  ـــراح مغ ـــک ج ـــه ی ـــس ب اعتمادبه نف
ــا  ــود و بـ ــه شـ ــوان ارایـ ــاب جـ و اعصـ
ـــه ی  ـــای اولی ـــه مهارت ه ـــود ک ـــد ب ـــادر خواهی ـــما ق ـــاب، ش ـــن کت ـــه ی ای مطالع
مـــورد نیـــاز بـــرای بخش هـــای اساســـی جراحـــی تومـــور مغـــزی را بیاموزیـــد.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان

 عنوان:  »مدیریت 
بالینی درد در نوزادان«

مولفان: دکتر علی رضا جشنی مطلق 
و اعظم الملوک الساق

انتشارات: جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه: ۱07

قیمت: ۱5000 تومان
روش تهیه: تماس با شماره تلفن 

34505۱5۱-026 و 02۱-77503824
ــه  ــاب بـ ــن کتـ ــده: در ایـ چکیـ
مباحثـــی پیرامـــون »مفهـــوم درد«، 
درد«،  تســـکین  عـــدم  »عـــوارض 
و  نـــوزادان  در  درد  »اندازه گیـــری 
ـــی«  ـــکین دهنده های غیرداروی ـــر تس ـــم اث ـــوزادان«، »مکانیس ـــکین درد در ن تس
ـــده  ـــوزادان« پرداخته ش ـــکین درد در ن ـــی تس ـــی و غیرداروی ـــای داروی و »روش ه

اســـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

 عنوان:   »سیستم های 
اطالعات مدیریت در سازمان های 

ورزشی«
مولفان: مهدی سلیمی و محسن 

طیبی
انتشارات: جهاددانشگاهی اصفهان

تعداد صفحه: 404
قیمت: 2۹000 تومان

روش تهیه: تماس با شماره ی 
03۱36680062

چکیده: پیشرفت سریع، عمومیت 
یافتن بیشتر و در دسترس بودن 

فناوری اطالعات ازیک طرف و ارزان بودن 
و یادگیری آسان آن از طرف دیگر باعث شده است که بخش های مختلف 

سازمان های ورزشی از سیستم های اطالعاتی به عنوان ابزاری مهم و قوی جهت 
حل مشکالت ناشی از پیچیدگی سازمان، برقراری ارتباطات، انجام سریع تر و 

آسان تر کارها و بازدهی بیشتر در سازمان استفاده کنند. در این کتاب سعی شده 
است که با استفاده از منابع به روز و تخصصی و مثال های ورزشی به تفهیم بیشتر 

موارد پرداخته شود.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان

 عنوان:   »سیستم های اطالعات مدیریت در سازمان های ورزشی«
مولفان: مهدی سلیمی و محسن طیبی

انتشارات: جهاددانشگاهی اصفهان
تعداد صفحه: 404

قیمت: 2۹000 تومان
روش تهیه: تماس با شماره ی 03۱36680062

چکیده: پیشرفت سریع، عمومیت یافتن بیشتر و در دسترس بودن فناوری اطالعات ازیک طرف و ارزان بودن و یادگیری آسان آن 
از طرف دیگر باعث شده است که بخش های مختلف سازمان های ورزشی از سیستم های اطالعاتی به عنوان ابزاری مهم و قوی جهت 

حل مشکالت ناشی از پیچیدگی سازمان، برقراری ارتباطات، انجام سریع تر و آسان تر کارها و بازدهی بیشتر در سازمان استفاده کنند. 
در این کتاب سعی شده است که با استفاده از منابع به روز و تخصصی و مثال های ورزشی به تفهیم بیشتر موارد پرداخته شود.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان
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 عنوان: »مدیریت 
کیفیت«

مترجمان: دکتر محمد انیسه، آرمان 
معتمدی و مولود صادقیان

انتشارات: جهاددانشگاهی قزوین
تعداد صفحه: 254

قیمت: 26000 تومان
چکیده: این کتاب در ۱5 فصل 

به پیشینه و تاریخچه ی مدیریت 
کیفیت، نظریات دکتر ادوارد دمینگ، 

استانداردها و مدل ها، مشتریان، رهبری 
در مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت 
راهبردی، فرآیندها، مشارکت و منابع، 

افراد در مدیریت کیفیت، اخالق و مسوولیت های اجتماعی سازمان، آموزش، 
تغییر و بهبود فرآیند، کیفیت خدمات و پیاده سازی مدیریت کیفیت اشاره کرده 

است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

 عنوان:  »پراکندگی 
امواج الکترومغناطیسی از سطوح 

ناهموار«
مولف: دکتر سید عبدالرضا ترابی

انتشارات: سازمان جهاددانشگاهی 
صنعتی شریف

روش تهیه: تماس با شماره ی 
02۱-660750۱۱

چکیده: این کتاب دارای 6 فصل 
است که در فصل اول مروری بر مفاهیم 
پایه صورت گرفته است؛ در فصل دوم و 
سوم مولف، روش های تحلیلی ـ تقریبی 

بررسی پراکندگی از سطوح ناهموار و 
روش مومنت در حل مسایل الکترومغناطیسی را توضیح داده است؛ تحلیل عددی 

پراکندگی از سطوح ناهموار با روش مومنت، تصحیح ضرایب فرنل برای انعکاس 
از سطوح ناهموار در باند موج میلی متری ۱25 و محاسبه ی پراکندگی با روش 
استخراج هارمونیک های سطح ناهموار، موضوعاتی هستند که در فصل چهارم، 

پنجم و ششم مولف به ارایه ی آن پرداخته است.
فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

 عنوان:  »مبانی 
تفسیری جریان سلفی تکفیری«

مولفان: دکتر حمزه علی بهرامی و 
دکتر مجتبی سپاهی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان

تعداد صفحه: 520
روش تهیه: تماس با شماره ی 

03۱33۹۱25۹4
چکیده: فرقه ی سلفیان ـ تکفیری 

را سیر و سر دیگری است، زیرا این فرقه 
با آن که از اندیشه ی استواری در میان 
صاحب نظران اسالمی برخوردار نیست، 

بر آن است تا اندیشه های نااستوار و متحجرانه ی خویش را به سایر مسلمانان 
تحمیل کرده و خود را تنها میدان دار اندیشه و تفکر اسالمی بقبوالند؛ شناخت 
راز و رمزها و سیر تحول و اندیشه های این فرقه، کاری است بایسته ی تحقیق تا 

زوایای پیدا و پنهان این تفکر روشن شود.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان




