
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 نشست کارشناسی؛ 

 با حضور جناب آقای دکتر محمدرضا پورعابدی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی 
 (29به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی) 

 و فناوری درحوزه پژوهش جهاد دانشگاهیی دستاوردها

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 حمیدرضا زارعیپژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش
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 نکات برجسته 

 

 شد. سیصنعت و جامعه تاس یعمل یازهایدانشگاه و ن ینظر هایتیفعال انیم یارتباط یپل جادیبا هدف ا یجهاد دانشگاه  -

 ترین نیازهای بر زمین مانده انقالب کرد. توجهش را معطوف به مهم ی طی ادوار گوناگون فعالیت خودِجهاد دانشگاه  -

 مشغول به فعالیتند. یجهاد دانشگاه لیذمرکز خدمات تخصصی  127گروه پژوهشی و  145پژوهشکده،  24پژوهشگاه،  3هم اکنون   -

 های ملی و بین المللی در حوزه پژوهش و فناوری را به خود اختصاص داده است.های برگزیده جشنوارهآمار باالیی از طرح جهاد دانشگاهی -

 .قرار داده است مایصدا و س اریساخته و در اخت یشود که جهاد دانشگاه یپخش می هایاز فرستنده یاسالم یجمهور یِدرصد صدا 95در حال حاضر  -

 از دستاوردهای مهم جهاد دانشگاهی در حوزه الکترونیکِ قدرت بوده است. یصنعت یها UPSساخت  -

 دهد.جهاد دانشگاهی در حوزه پزشکی به مطالعات دانشگاهی بسنده نکرده و نتیجه مطالعات را در قالب خدمات کلینیکی به مردم ارائه می -
 

 

 

 حوزه پژوهش و فناوریهای جهاد دانشگاهی در گستره فعالیتـ 

 
 مقدمه 

ت که با هدف اس یدولتريغو  یعموم يدهان به تعبير مقام  معظم رهبري مولود مبارك انقالب اسالمی استکه  یجهاد دانشگاه

امروز جهاد اي و فرهنگی ادوار انقالب اسالمی، با تجربه رفع نيازهاي توسعهسيس شد. أت 1359دانش در سال  کاربردي سازي  

و  یامکان سنج ه،یمطالعات پاهایی در هم تنيده و پربار است. طيف وسيعی از خدمات نظير دانشگاهی درختی تنومند با شاخه

ی در جهاد رسانو اطالع يسازها، فرهنگشیآموزش، هما ت،یریخدمات مد د،يخدمات تول تحقيق و توسعه، ،تدوین استراتژي

هشی و فناورانه جهاد دانشگاهی در چهار حوزه پزشکی و سالمت، علوم انسانی و شود. دستاوردهاي پژودانشگاهی دنبال می

اجتماعی و هنر، فنی و مهندسی و در آخر علوم پایه و کشاورزي و منابع طبيعی به دليل پاسخگویی به نياز واقعی کشور همواره 

های گروه اجتماعی و فرهنگی اداره پژوهش. استهاي داخلی و بين المللی شده هاي برتر جشنوارهو حائز رتبه تاثيرگذار بوده

هامدیریت دانشگاه

های درسیتولید کتاب

های مورد نیاز جنگ وفناوری
دفاع مقدس 

تاسیس خبرگزاری ایسنا

تولید پژوهش و فناوری در
مهندسیزمینه

تولید پژوهش و فناوری در
پزشکی و سالمتزمینه

تولید پژوهش و فناوری در
کشاورزی و علوم زمینه

اجتماعی
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معاون محترم پژوهش  یدکتر محمدرضا پورعابدخبری به منظور آگاهی بخشی درباره دستاوردهای انقالب اسالمی با دعوت از 

 . ، دستاوردهای این حوزه را از ایشان جویا شدیجهاد دانشگاه یو فناور

 های آن وظایف و  فعالیتای از جهاد دانشگاهی و حوزه پیشینه 

سيس شوراي عالی انقالب فرهنگی أجهاد دانشگاهی پس از فرمان رهبر کبير انقالب حضرت امام خمينی )ره( مبنی بر ت

موریت جهاد دانشگاهی ایجاد پلی ارتباطی ميان أترین رسالت و متوان گفت محوريتاسيس شد. می 1359در مرداد سال 

ها به صورت تئوري در بوده است؛ جهاد دانشگاهی تاسيس شد تا بتواند از آنچه که در دانشگاهدانشگاه و نيازهاي جامعه 

هاي موجود در سطح جامعه استفاده کند. البته جهاد دانشگاهی در نزدیک جریان است، در حل مسائل و مشکالت و چالش

 هاي گوناگون را عهد دار بوده است:به چهل سال فعاليت خود مسئوليت

ها بود. در آن دوره نياز بود که دانشگاهترین هدف جهاد دانشگاهی در آن زمان مدیریت دانشگاه ها مهم:    60 و 59های سال  -

هاي درسی با نگاه به منابع اسالمی بازنگري و تدوین شوند؛ بازگشایی شوند، مدیرانی متعهد عهده دار کارها شوند و دروس و کتاب

 از این رو در آنها سال ها ریاست جهاد دانشگاهی و دانشگاه معموالً با یک نفر بود.

هاي جهاد دانشگاهی معطوف به دفاع مقدس شد و جهاد تالش کرد اندکی پس از تاسيس، بيشتر فعاليت   دوران دفاع مقدس: -

است.  انيدفاع دانش بن دهیُمبد ع ا یجهاد دانشگاهکه به لحاظ پژوهشی و فناوري برخی از نيازهاي ارتش و سپاه را بر طرف نماید. 

 در دفاع مقدس به شرح ذیل است:برخی فعاليت هاي پژوهشی و فناورانه جهاد دانشگاهی 

 (.5-)اف   F5کمک به راه اندازی و اُورهال سیستم های ناوبری هواپیمای  -1

 تجدید طراحی و اصالح خط تولید موشک کاتیوشا و آرش. -2

 طراحی و ساخت مین های هوایی. -3

 اق.شناسایی سیستم و کد گذاری دستگاه بیسیم راکال؛ غنیمت گرفته شده از ارتش عر -4

 طراحی انواع خطوط تولید گلوله های توپ. -5

 طراحی و ساخت انواع سنگرهای پیش ساخته. -6

 طراحی و ساخت بولدوزرهای کنترل ازراه دور. -7

جهاد دانشگاهی در این دوره رسالت خود را در حوزه تحول فرهنگی و توسعه رسانه ها     جهاد دانشگاهی بعد از دفاع مقدس: -

اي نظير خبرگزاري ایسنا به عنوان اولين خبرگزاري غير رسمی کشور در این دوران ایجاد شد و پس از ایسنا بود که دید؛ رسانه

 خبرگزاري هاي دیگر یک به یک تاسيس شدند.

 در دهه اخير که جهاد دانشگاهی به مرتبه اي از بلوغ از لحاظ ساختار و برخورداري از   جهاد دانشگاهی در یک دهه اخیر: -

منابع انسانی متخصص رسيده است، بيشتر به دنبال نهادینه کردن فناوري هایی است که توليد کرده است تا بتواند این فناوري ها 

 را به مرحله تجاري سازي و توليد ارزش برساند.
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هاي الگو سازي در حوزه هاي گذشته، جهاد دانشگاهی در پیاکنون نيز به پشتوانه تجربه  جهاد دانشگاهی در امروزِ جامعه ما: -

 علم و فناوري و فرهنگ است.

  وظایف اصلی جهاد دانشگاهی در امروزِ جامعه 

 

 چشم انداز جهاد دانشگاهی چیست؟ 

کرده که با  نیبرنامه ششم توسعه خود را تدو نکهیبرنامه توسعه را پشت سر گذاشته و هم ا 5تاکنون  یجهاد دانشگاه

نهادي است انقالبی با هویت  1404در افق طبق سند چشم انداز، جهاد دانشگاهی  برنامه ششم توسعه کشور متناسب است.

اسالمی، برخوردار از منابع انسانی متعهد و کارآمد، الهام بخش و موثر در کشور، پيشگام در توسعه علم، فناوري و فرهنگ 

 المللی.و بينبا تعامل سازنده در عرصه ملی 

 کشور ینقشه جامع علم یدر اجرا یجهاد دانشگاه یها تیمامور  

دیداري با مقام معظم رهبري داشتند و رهبر انقالب به جهاد دانشگاهی امر کردند  1393در سال مسئولين جهاد دانشگاهی 

این ترتيب جهاد دانشگاهی به سازي نقشه جامع علمی کشور مشخص کند؛ به تا جهاد دانشگاهی نقش خود را در اجرایی

هاي جهاد دانشگاهی طبق مصوبهء ماموریت عنوان اولين نهاد، پيشگام تعریف ماموریت خود در نقشه جامع علمی کشور شد.

 ماموریت براي جهاد دانشگاهی تعریف شده است: 7(، 19/8/1394در اجراي نقشه جامع علمی کشور )مصوب در 

  1ی؛انتقال، جذب و توسعه فناور -1

 2ایجاد نهاد پژوهش و فناوری ملی برای اجرای طرح های کالن ملی؛ -2

تاسیس یک سازمان بین المللی برای آموزش و انتقال دانش و فناوری به کشورهای دوست و کشورهای اسالمی به منظور  -3

 تقویت جایگاه مرجعیت ایران در علم و فناوری.

 3ازی دانش آموختگان؛ساماندهی نظام هدایت شغلی و توانمند س -4

 ارتقاء فرهنگ کارآفرینی و روحیه خود باوری و ترویج الگوهای موفق علم و فناوری. -5

 ایرانی در دانشگاه ها. –مشارکت در تعمیق و گسترش فرهنگ اسالمی  -6

                                                           
 دیخر ازمندياز اول تا آخر اجرا شده است اما باز هم ن کشور در ها که ده ها بار چرخه آن پروژه آن رغميکه عل میدار یهمواره ثابت يدر کشور پروژه ها ما .1

را برعهده  يفناور نتقالو بزرگ، نقش ا ریتکرار پذ ياست که در پروژه ها نیجهاد ا يهاتیاز مامور یکی. ميچرخه کامل آن صنعت از خارج از کشور هست

 ديوس به دانش تولمعک یکنند؛ در وهله دوم با مهندس یرا وارد م ياست در مرحله اول فناور نيچن نیا یواردات يها يها به فناور ینيچ کردی. رورديبگ

 کنند. یم ديرا خودشان به طور مستقل تول يفناور ان،یو در پا ابندی یدست م يآن فناور

 ینهاد مل کیرو ضرروت دارد که  نیآنها وجود دارد؛ از ا ديتول يهستند که توان بالفعل کشور برا کیاستراتژ و هیپا يها يها، فناورياز فناور يسر کی .2

 .دها، بپردازکننیريو آب ش یمينفت، گاز، پتروش ،یلیصنعت ر رينظ يمنتخب فناور يهادر حوزه یتوان داخل عيبه تجم تا ميداشته باش

و  انیدانشجو ی نیکار آفر ءکرد تا در حوزه سياشتغال دانش آموختگان را تاس ياريبا عنوان سازمان هم یسازمان یجهاد دانشگاه نيز دهه قبل کیاز  .3

 کند. تيها فعالدانشگاه النيالتحصفارغ

انتشار دانش از طریق 

اطالع رسانی و 

آموزش های تخصصی

تجاری سازی نتایج 

تحقیقات
تولید و تدوین فناوری ترویج کارآفرینی 

توسعه فرهنگ اصیل 

اسالمی و خود باوری
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 مشارکت در ترویج ، تعمیق و ارتقای کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره در حوزه های منتخب.  -7

 های پژوهشی جهاد دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی فعالیت 

 
هاي مباحث مهمی در جهاد دانشگاهی در حال پيگيري است. مباحثی نظير آسيب ،ذیل مطالعات اجتماعی:   مطالعات اجتماعیـ 

شکاف اجتماعی، هویت جوانان، خلق و  اجتماعی از قبيل طالق، اعتياد، حاشيه نشينی و ...؛ همچنين شادکامی، مناسبات نسلی و

 خوي ایرانی، اقوام و هویت ایرانی.

 یمختلف اجتماع يهانهيدر زمرا داریم که « ایسپا»در حوزه نظر سنجی، سازمان افکار سنجی دانشجویان : نظرسنجیـ 

شود؛ این سازمان در دو سه دوره در ایام انتخابات نام این سازمان زیاد شنيده می دهد. یرا انجام م ییها ینظر سنج

ایسپا از زمان تأسيس تاکنون، حدود انتخابات اخير موفق شد با ضریب یک درصد خطا، نتایج انتخابات را پيش بينی کند. 

دانشجوي آموزش دیده انجام شده است.  6000پروژة نظرسنجی در کل کشور انجام داده و این مهم، با کمک حدود  1500

هاي اند و به کمک آنها، اجراي طرحهاي نظرسنجی بودهاسر کشور، بازوي توانمند این مرکز در انجام پروژهشعب ایسپا در سر

 شود.پيمایشی، بسرعت محقق می

یریت فرهنگی و اوقات فراغت مطالعات فرهنگی در مباحثی نظير مصرف فرهنگی، مد در حوزه: مطالعات فرهنگیـ 

است که جهاد بودجه  نیا یجهاد دانشگاه یاجتماع ينکته قابل توجه در پژوهش ها هاي خوبی صورت گرفته است.پژوهش

راسا نسبت به  یکتابخانه ها را اشغال کنند ندارد. آنچه جهاد دانشگاه يبالاستفاده که فقط فضا يپژوهش ها يبرا يا

 يگرفتن سفارش پروژه ها يراب یجهاد دانشگاه تياز صالح یتنها فاز  صفر  طرح است تا حاک ،کند یآن اقدام م نيتام

نهاد هاي مختلفی کارفرماي طرح هاي پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی در جهاد دانشگاهی هستند؛ براي  باشد. یقاتيتحق

طرح را در حوزه علوم انسانی به جهاد دانشگاهی سفارش داد تا با  12مثال سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته بالغ بر 

ز نتایج آن در بحث هاي برنامه ریزي و بودجه بندي، راه روشن تري را پيش گيرد. از وزارت کشور، وزارت بهره گيري ا

 ارشاد، مشاور فرهنگی ریاست محترم جمهوري و امور رسانه ها نيز سفارش هایی داریم.

مطالعات 
اجتماعی

آسیب های 
اجتماعی 

شادکامیمناسبات نسلی
خلق و خوی 

ایرانی
اقوام و هویت 

ایرانی

ارتحقیقات بازنظرسنجی
مسائل فرهنگی و 

اجتماعی 
افکارسنجی و افکار عمومیی رفتار انتخاباتمسائل شهری 

مطالعات 
فرهنگی

مصرف 
فرهنگی

مدیریت 
فرهنگی

اوقات فراغت
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   دستاوردهای برجسته جهاد دانشگاهی در زمینه فنی و مهندسی 

 
توان باال، موج  متوسط  یی  ویراد يهاانجام داده است. فرستنده مايصدا و س يبرا یخوب يمخابرات، کارها نهيجهاد در زم: مخابراتـ 

 ي  درصد صدا 95 در حال حاضر مخابرات هستند. نهيجهاد در زم يدستاوردها یبرخ لوواتيک 20تا  FMو   لووات،يک 1000تا 

قرار داده است.  مايصدا و س اريساخته و در اخت یشود که جهاد دانشگاه یپخش م ي رادیوییهااز فرستنده یاسالم يجمهور

 یبه جهاد دانشگاه مايصدا و س رانیرا دارند؛ اما مد يفناور نیا ايکشور دن 5 ای 4برتر است که تنها  يهاياز تکنولوژ ،فرستنده

کار بسيار خوبی  .میامشغول کار شده یونیزیو تلو FM  يفرستنده ها يکرد و امروزه بر رو دوارياعتماد ما را ام نیا. عتماد کردندا

هاي تلویزیون دیجيتال روستایی است. در کشور که جدیداً انجام شده و خيلی هم می تواند کاربردي و فرهنگی باشد، فرستنده

داریم که شبکه هاي صدا و سيما را دریافت نمی کنند و به اجبار از ماهواره استفاده می کنند که آثار هزار روستا  7تا  5حدود 

سوء فرهنگی آن بر کسی پوشيده نيست. ما در جهاد دانشگاهی فرستنده هاي روستایی را طراحی کرده ایم که می تواند در 

ن روستا را پوشش دهد. با این تکنولوژي مردم روستا می توانند پشت بام یک مسجد یا خانه اي قرار بگيرد و تمام خانه هاي آ

کانال رادیویی ملی و استانی را دریافت کنند؛ هزینه بسيار پایينی هم دارد. براي یک  15کانال استانی و  31کانال ملی،  24

اوسيما در روستایی در طالقان ميليون تومان هزینه این فرستنده است. این فرستنده ها با هماهنگی صد 10روستا مبلغی حدود 

 و همچنين در توابع دماوند یک سالی است که به صورت آزمایشی کار می کند.

در زمينه پاور الکترونيک یا الکترونيک  قدرت کارهاي خوبی را انجام داده ایم؛ در این حوزه فيلترهاي الکترو :  الکترونیِک قدرتـ 

و شارژرهایی که عمدتاً در صنعت نفت، گاز و پتروشيمی کاربرد دارند را داریم. همچنين  ACاستاتيک، منابع تخليه غير قابل قطع 

UPS ي صنعتی را ساخته ایم؛ تمام جاهایی که نباید به هيچ عنوانی در تامين برق آنها اختاللی ایجاد شود نظير دکل هاي ها

دریاي  8و  7، 6به صورت صنعتی ساخته ایم که در فازهاي ها را ما  UPSحفاري دریا و پتروشيمی ها از اینها استفاده می شود. 

هاي ایرانی خشکی و پتروشيمی مارون، پارس و آبادان از اینها بهره می برند. ما از طریق برخی شرکت  10و  9پارس جنوبی، فاز 

يستم برق و کنترل  دکل بر روي س را به تاجيکستان و همچنين به کشور کنيا نيز صادر کنيم. حتی توانسته ایم این محصوالت

های رادیوییخودکفایی در زمینه تولید فرستنده

های تلویزیون دیجیتال روستاییتولید فرستنده

های صنعتی UPSتولید / تولید فیلترهای الکترواستاتیک

طراحی و ساخت سیستم برق و کنترل دکل های حفاری

نمک زدایی نفت خام/ های الکتریکیتولید ماشین

های حفاریتولید مته/ های حفاریساخت دکل

تولید بازوی بارگیری نفت

طراحی و ساخت سامانه تست گیربکس هلیکوپتر 

تولید فیلترهای الکترواستاتیک 
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هاي حفاري کارهاي خوبی صورت گرفته؛ قلب  دکل هاي حفاري همان سيستم برق و کنترل آن است که پيشرفت هاي قابل 

درحوزه ماشين هاي الکتریکی که عمده مصرف آن در صنایع نظامی است پيشرفت هاي خوبی  ایم.توجهی در این زمينه داشته

 ها توليد انبوه ندارند و بسته به سفارش تنها یک یا دو تا از آنها ساخته می شود. داشته ایم؛ این گونه ماشين

را در  HH2000  می توان ساخت دکل هاي حفارينمونه  يبرادر حوزه مکانيک نيز دستاوردهاي برجسته اي داریم؛ :   مکانیکـ 

داده ایم و در حال فعاليت است و دکل دوم  این زمينه خاطرنشان کرد؛ دکل اول حفاري را بيش از دو سال است که تحویل

ها کامال از خارج وارد می شد و حفاري در اهواز در حالی برپایی است و دکل سوم نيز کار مونتاژش شروع شده است. این دکل

کنيم اما درصد باقی مانده را نيز می توانيم در داخل توليد  40درصد آنها در داخل کشور توليد می شود؛ 60امروزه قریب به 

یکی از کارهاي خوبی که در حوزه مکانيک انجام شده، مته هاي حفاري است؛ یکی از ابزارهاي  وارداتش به صرفه تر است.

ساله در  5استراتژیک در صنعت نفت، مته هاي حفاري است که کامال از خارج وارد می شده است جهاد دانشگاهی با پژوهشی 

هاي حفاري جزو ده قلم کاالي ان توانست به فناوري ساخت و توليد این مته ها برسد. متهپژوهشکده تکنولوژي توليد در خوزست

 800مناقضه وزارت نفت بود که جهاد با تکيه بر دانش و توانایی خود دراین حوزه برنده شد و طبق قرارداد باید تا دو سال دیگر، 

هاي دیگر جهاد، رباتی بسيار بزرگ و با تکنولوژي بسيار پيشرفته بازوي بارگيري نفت از دستاورد  مته را تحویل وزارت نفت دهد.

است که وظيفه اش انتقال نفت از اسکله به کشتی و از کشتی به خشکی است؛ همه اینها از خارج وارد می شدند. در مرحله اول 

توليد رسيدیم. االن این بازوها  ما این فناوري ها را مهندسی معکوس کردیم، سپس به تکنولوژي آنها دست یافته و در نهایت به

اینک جهاد دانشگاهی در حال آماده اند وهمدر خارك نصب شده و تمام تست هاي سرد و گرم را با موفقيت پشت سر گذاشته

کوپتر و همچنين فيلترهاي الکترواستاتيک که در سامانه تست گيربکس هلی سازي قرارداد براي دستگاه هاي دیگري است.

 کيالکترواستات يهالتريفسيمان و مس کاربرد دارد از دیگر دستاوردهاي جهاد دانشگاهی است. در زمينه اهميت  کارخانه هاي

باید یادآوري کرد که کارخانه مس خاتون آباد را چينی ها به راه انداختند اما فيلتر هایش را نصب نکردند؛  به خاطر همين 

شدند و تا سال ها دولت به ازاي تلفات دام هاي بوميان منطقه، هر ساله تلف می ها و احشام در آن منطقهکاستی بسياري از دام

 به آنها خسارت می داد. با تحویل فيلترهاي الکترواستاتيک جهاد دانشگاهی، این مشکل برطرف شد.

از آب و نمک را  ینفت در گذر سال ها، مخلوط ينفت خام است؛ چاه ها یینمک زدا گریکار برجسته د:  نمک زدایی نفت خامـ 

 یاصل لوتیکرده است که پا یکه در روز طراحشب 25 اسيرا در مق یینمک زدا لوتیطرح پا یجهاد دانشگاه رند؛يگیبه خود م

سطح  ساتيأست يازهاياز ن ياريبس تواند یدستاورد م نیهزار بشکه در روز در دست اقدام است. ا 25تا  15 اسيدر مق زيآن ن

 برآورده سازد. يسطوح تکنولوژ نیما را با باالتر یاالرض
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 دستاوردهای پژوهشی جهاد دانشگاهی در حوزه پزشکی و سالمت 

 
توسعه اي در دستور کار است و کمتر اگر چه در جهاد دانشگاهی پژوهش هاي کاربردي و :  های سلولیپژوهش و فناوری ـ

پژوهش هاي محض و در مرز دانش را در برنامه کار داریم ولی در حوزه پزشکی، تاحدودي در پژوهش هاي محض و توليد دانش 

هم ورود کرده ایم. براي مثال در حوزه تکنولوژي سلولی، پژوهشگاه رویان عميقا به تحقيق می پردازد. پژوهشگران ما تقریبا 

درمانی یعنی ساخت قطعات یدکی انسان می یک دهه قبل به این رسيدند که پزشکی آینده از دارو درمانی به سمت سلولاز

رود. خون بند ناف حاوي درصد باالیی از سلول هاي بنيادي است. جهاد دانشگاهی امروزه یک بانک بند ناف دارد که با همکاري 

سال آینده دارد. طی دوره  30انک توانایی نگهداري سلول هاي بند ناف انسان را تا وزارت صنایع به سرانجام رسيده است. این ب

گذار یا اقوام درجه یک او به این سلول هاي بنيادي احتياج داشتند می توانند از آن استفاده ذخيره سازي، اگر شخص سپرده

نام کنند. آنگاه هنگام زایمان، گروهی از بانک خون توانند در این طرح ثبت کنند. تمام زوج هایی که داراي فرزند می شوند می

بند ناف جهاد دانشگاهی در بيمارستان حاضر می شود و خون بند ناف فرزندشان را در بانک ذخيره می کند. خانواده ها یک 

عرصه  خواهد داشت. مبلغی را در ابتدا می دهند و براي هر سال نگهداري نيز مبلغی را می پردازند که حکم بيمه را براي خانواده

دیگر عرضه همانند سازي حيوانات یا کلونينگ است. چنان که می دانيد بسياري از حيوانات در معرض انقراض هستند مثل یوز 

براي حيات بشر بسيار با اهميتند. با  شان  يتخم گذار ای ريش ایبه خاطر گوشت  اایرانی؛ یا برخی حيوانات هستند که براي ی

که در روش طبيعی به دنيا می آید از نظر وراثتی  یوانيحروش شبيه سازي می توان عين همان حيوانات را شبيه سازي کرد. 

درصد از ویژگی هاي مادر را دارد. بنابراین در روش طبيعی هيچ گاه نمی شود موجودي  50درصد از ویژگی هاي پدر و  50

عرصه  ا مثل پدر یا مثل مادر را توليد کرد؛ اما در روش کلونيگ می توان مطابق صددرصدي حيوان منشاء را توليد کرد.دقيق

هاي ژنتيک بتوانيم در شير ورزيدیگر این است است که این حيوانات را تبدیل به کارخانه هاي توليد دارو کنيم؛ یعنی با دست

پیشگیری و درمان سقط مکرر

درمان ناباروری 

تولید داروهای گیاهی ضد کبد چرب و ضد آلزایمر 

اهلی سازی گیاهان دارویی 

هایی برای تولید واکسن ضد سرطانپیمودن گام

تحقیق و توسعه در زمینه پزشکی مبتنی بر فرد 

(  سینه)ویژه سرطان برِست ها بههزینه و زودبازده سرطانکار پژوهشی و کلینیکی بر روی تشخیص و درمان کم

سلول درمانی

ورزی ژنتیک حیوانات دست

همانندسازی حیوانات 
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در حوزه شبيه سازي، اولين حيوان شبيه سازي شده در خاورميانه  وي خاص را داخل کنيم.یا گوشت آنها یک نوع پروتئين یا دار

شنگول و »اولين گوساله شبيه سازي شده است. « بُنيانا»اولين بز شبيه سازي شده و « حنا»را داریم؛ بعد از آن « رویانا»به نام 

 Bمی شود که بيشتر براي درمان بيماران هموفيلی نوع  حيواناتی هستند که از شيرشان پروتئين نو ترکيب استحصال« منگول

اي باالتر از این پژوهش ها، سلول درمانی را پی می گيریم. یعنی بعد از توليد این داروها و سلول ها آنها در مرحله کاربرد دارد.

vi گويليتیو بيماري  کنيم. در سلول درمانی توانسته ایم براي درمانرا وارد بالين می t i l i go بيماري هاي (یپوست يها)لک ،

کار خوبی که در سال گذشته انجام شد این بود که  قلب، ضایعات قرنيه، استخوان و کبد وارد فاز کارآزمایی هاي باینی شویم.

cel) فارمد رویان با همکاري ستاد اجرایی فرمان امام شرکتی به نام سلتک l t ech) دارد تاسيس کرد که وظيفه آن توليد استان

 شده و صنعتی سلول هاي بنيادي است.

جهاد دانشگاهی از دیرباز به حوزه سرطان بر ست )سينه( که شيوع رو به افزایشی در ميان :   برست تشخیص و درمان سرطانـ 

بانوان دارد ورود کرده و کلينيکی را تاسيس کرده است که بتواند خدمات درمانی خوبی را به بيماران ارائه کند. پژوهشکده 

 هاي موثرتري دست یابيم. ، بر روي این گونه سرطان متمرکز شده است تا بتوانيم به درمانمعتمد

یکی از بحث هایی که پزشکی آینده به سمت آن خواهد رفت پزشکی مبتنی بر فرد است؛ در حال :  پزشکی مبتنی بر فردـ 

حاضر براي هر گونه بيماري یک درمان ثابت براي همه افراد تجویز می شود؛ مثال براي همه کسانی که سرطان برست دارند 

یم ثابت براي برخی از بيماران آثار بسيار مثبت یک رژیم ثابت شيمی درمانی تجوزیر می شود؛ نتيجه این می شود که این رژ

دارد ولی براي برخی دیگر آثار چشمگيري را ارائه نمی دهد و حتی گرفتاري ایشان را بيشتر می کند. پزشکی مبتنی برفرد 

برست یک  مبتنی بر نقشه و ژنوم هر فرد انسانی، راهکاري درمانی مخصوص به هر فرد را ارائه می دهد. براي مثال در سرطان

بر اساس آن رژیم شيمی درمانی فرد مشخص و   سنجدیم یدرمان یميرا نسبت به ش ماريهر ب تيحساسژنی داریم که  21کيت 

شيمی درمانی که در آن بسياري از بافت ها و  تبعاتمی شود. این کار می تواند جلوي بسياري از عارضه ها را بگيرد و از 

 شوند جلوگيري کند. هاي زنده نيز دچار مشکل میسلول

هاي تشخيص کم هزینه و زود بازده در پژوهشگاه ابن سينا روش: سرطانتشخیص و پیشگیری کم هزینه و زودبازده انواع ـ 

در تشخيص زودرس و یا پایش بيماران پس از درمان را در دستور کار داریم؛ به طور مثال این که بتوانيم از نمونه ادرار یا خون 

اي را به انجام رساندیم که در مرحله کارآزمایی بالينی است. اگر این طرح ي ادرار، پروژهدر این راستا براي نمونه .استفاده کنيم

واکسن ضد سرطان  در بدن خودآگاه شود. یسرطان يهااز وجود سلولبه سرانجام برسد بيمار می تواند با یک تست ساده ادرار 

است؛ به لحاظ تئوریک ثابت شده است که افراد مبتال به سرطان در بدو تولد نيز حامل  از دیگر پروژه هاي کالن جهاد دانشگاهی

سلول هاي سرطانی بوده اند ولی در یک شرایط خاص زمينه براي فعال شدن آنها فراهم می شود؛ بنابراین در صدد هستيم با 

البته این مطالعه در فاز مطالعات را بگيریم. پژوهش در حوزه واکسن هاي ضد سرطانی، از بدو تولد جلوي این گونه بيماري 

 آزمایشگاهی است و فاصله زیادي با بالين وجود دارد.
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در زمينه گياهان دارویی نيز پروژه هایی جهت مقابله با سرطان در جهاد دانشگاهی پيگيري می شود. همچنين : گیاهان داروییـ 

اقدامات خوبی در جهاد صورت گرفته است متاسفانه در حال حاضر  در زمينه اهلی سازي گياهان دارویی کشت و فراوري آنها

گياهان دارویی از عرصه چيده می شوند که به منابع طبيعی و مراتع ما آسيب می رساند و اقتصادي هم نيست. ما باید گياهان 

تا آنها را به صورت گلخانه اي یا در دارویی را اهلی سازي کرده و نشاء هاي آنها را تکثير کنيم و در اختيار کشاورزان قرار دهيم 

کمک کنيم. جهاد دانشگاهی در زمينه داروهاي  ي گياهیداروها و توليد سطح وسيع کشت دهند و در مرحله بعد به فراوري

 گياهی نيز سال گذشته دو دارو را به بازار ارائه کرد:

 ؛و کاهش قند خون کبد چرب مداوايليورسيل:  -1

 يشگيري و درمان آلزایمر.مليتروپيک: داروي پ -2

 میاز قد جهاد دانشگاهی درحوزه ناباروري نيز دستاوردهاي چشمگيري داشته است. درمان ناباروري: ناباروری و سقط مکررـ 

یکی از حوزه هاي ارزبَر کشور بوده است؛ ما درمان ناباروري را در پژوهشگاه رویان شروع کردیم و االن پژوهشگاه ابن سينا را نيز 

 کليهزار س 10از  شيدر طول سال بکنند. ما مرکز در سطح کشور در حوزه درمان ناباروري فعاليت می 7داریم؛ در مجموع 

ه بيشترین ميزان در کشور است. امروز ضمن این که هيچ کس براي هيچ درمانی در حوزه ناباروري ک ميده یرا انجام م ينابارور

به خارج از کشور نمی رود بسياري از ایرانی هاي خارج از کشور و حتی اتباع کشورهاي خارجی براي درمان ناباروري به ایران 

ر است. پژوهشگاه ابن سينا به ویژه بر روي سقط مکرر کار سفر می کنند؛ چرا که که نرخ موفقيت ما از متوسط جهانی باالت

 کند و در پی ارائه درمان براي خانم هایی است که در زمينه نگهداشت جنين دچار مشکل هستند.می

اي هدرماناي است براي پژوهشکدهاختصاص ایم و آن در پزشکی کاري را به تازگی آغاز کرده: های مزمندرمان نوین زخمـ 

هایی بر پایه هاي بنيادي یا متکی بر داربستهایی بر پایه سلولپوشزخم هاي مزمن نظير دیابت. پژوهش بر روي زخمنوین 

از مشکالت  یکیو زخم بستر  یابتید يمزمن از جمله زخم پا يهاحوزه زخم کده است.شفناوري نانو، در دستور کار این پژوه

 نیشترينفر، ب ونيليم 9در کشور حدود  ابتید وعيدارد. با توجه  به ش یفراوان یو اجتماع يسالمت کشور است که بار اقتصاد

 هيبا تک ارا،یزخم و بافت  ميترم سيالتأسدیاست. پژوهشکده جد یفرع يهادر حوزه عوارض پا و زخم ابتیدرمان د يهانهیهز

 يهايفناور ني. همچندهدیشده را توسعه م یبوم ینيبال يهادر سراسر کشور، مدل یضمن آموزش کادر پزشک یبر دانش فن

زخم  ایپانسمان  دياز جمله تول یجهاددانشگاه يهاپژوهشکده و پژوهشگاه ریسا يبا همکار یفرض يهازخم ميحوزه ترم نینو

 .بردیم شيرا به پ اهپوش
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 در حوزه کشاورزیجهاد دانشگاهی دستاوردهای پژوهشی 

 
در زمينه منابع طبيعی، آبخيزداري و حفاظت : منابع طبیعی، آبخیزداری و حفاظت خاک، مرتع داری و پوشش گیاهیـ 

ها دستاوردهاي جاذبعرصه سوپرخاك، مرتع داري و پوشش گياهی فاليت هاي خوبی صورت گرفته است. جهاد دانشگاهی در 

شود چشمگيري داشته است. متاسفانه وقتی بارندگی می شود بسياري از عواید آن یا از بين می رود یا بر سطح زمين جاري می

شود که در یک زمانی با آب بسيار زیادي مواجه باشيم اما در زمانی دیگر کمبودهایی و این بارندگی چون متناوب نيست باعث می

آب شود که به مثابه یک ابر اسفنجی هنگام بارش باران ها در محيط بدنه درختان استفاده میجاذبداشته باشيم. این سوپر

  کند.کند و سپس در طی مدت زمانی طوالنی آن را آزاد میجذب و ذخيره میرا  يادیز

همچنين در زمينه باغبانی در حوزه کودهاي بيولوژیک، زیست فناوري و توليد صنعتی قارچ هاي دارویی دستارودهاي :  باغبانیـ 

را توليد می کنيم که ویژگی آنها  قارچ(  یژاپن ي)برندها ینجیهمان ار ایبه نام شاه صدف خوبی داشته ایم. گونه اي قارچ به نام 

و این امر قابليت نگهداري و صادراتشان را باال می برد؛ این قارچ ها اکنون در مشهد این است که می توان آنها را خشک کرد 

بهبوددهنده سالمت استخوان و دستگاه  ،یمنیا ستميمقوم س یقارچ خوراک نیاتوليد می شود که خواص دارویی باالیی نيز دارد. 

 است. یکاهنده چرب زيو ن یروسیضدو ،یخواص ضد سرطان يگوارش، دارا

در زمينه توليد گلخانه اي هم کارهاي خوبی انجام شده است. همچنين در جهت تکثير گياهان با روش کشت : ایتولید گلخانهـ 

بافت موفقيت هاي خوبی داشته ایم. در روش کشت بافت، همان روشی را که در سلول هاي بنيادي براي انسان به کار می بردیم 

کرده  دايبه آن ورود پ یاست که جهاددانشگاه یموضوعات گریاز د قيدق ایهوشمند  يکشاورزکنيم. براي گياهان استفاده می

 انجام داده است. یخوب يهاتيها فعالگلخانه يهوشمندساز ياست و در حال حاضر رو

در حوزه علم و فناوري مواد غذایی هم کارهاي خوبی صورت گرفته است. در زمينه فراوري مواد غذایی تالش کردیم : مواد غذاییـ 

غنی سازي کنيم. در زمينه کيفيت و ایمنی مواد غذایی و همچنين درباره ها  نيها و پروئ نيتامیبا وکه بتوانيم مواد غذایی را 

 بسيار خوبی داشته ایم.رنگ هاي خوارکی با منشا طبيعی تحقيقات 

از دیگر فعاليت هاي جهاد دانشگاهی، اصالح نژاد دام هاي سبک و سنگين است. براي مثال گونه اي از بز شيري :  اصالح نژاد دامـ 

وجود دارد که اگر یک خانوار روستایی یک جفت از آن را داشته باشد می تواند اقتصاد خود را تامين کند. بسياري ازگاوهاي 

های قوی آب بارانکنندهتولید جذب
آسیب تولید کودهای کم

تولید قارچ ارینجی
تکثیر گیاهان با روش کشت بافت

غنی سازی مواد غذایی 
های خوراکی با منشا طبیعی تولید رنگ

های سبک و سنگیناصالح نژاد دام
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اي داریم که اند که اقتصادي نيستند؛ لذا با توجه به خشکسالی و کمبود علوفه احتياج به گونهاري هاي کشور از نژاد هاییدامد

از این رو برخی تحقيقات و توليدات ؛ داشته باشند زين يباالتر لیتبد بیو ضر هم به علوفه و هم به آب کمتري نياز داشته باشند

 گونه نيازها شده است. جهاد دانشگاهی معطوف به این

  قطب های علم و فناوری بر اساس نیازگیری شگل 

هاي پژوهشی و فناورانه از دالیل تاسيس قطب هاي علم وفناوري است؛ براي مثال در حوزه سول هاي تجميع فعاليت

و هم پژوهشکده بنيادي هم پژوهشگاه رویان فعاليت می کند و هم پژوهشگاه ابن سينا و هم پژوهشگاه سرطان برست، 

مشهد. گرچه هر یک ازاینها رویکرد خاص خود را دارند و به هيچ وجه کار موازي انجام نمی دهند ولی محور فعاليت آنها 

سلول هاي بنيادي است. مقصود از قطب علم و فناوري، اجتماعی از منابع انسانی متخصص و سرآمد است که حول موضوعی 

 ي بخصوص مرجعيت پيدا کنند.در آن زمينه جمع می شوند تا با تجميع نيروها

در برخی موضوعات مثل سلول هاي بنيادي، الکترونيک  قدرت، سيستم رانش، گياهان دارویی و علوم انسانی و اجتماعی 

قطب هایی را تعریف کرده ایم که پيرامون این قطب ها چند پژوهشکده و گروه پژوهشی فعاليت می کنند؛ این مجموعه 

افزا ها را متمرکز و همبا پژوهشکده هاي خارج از جهاد دانشگاهی شبکه اي را تشکيل می دهند که تمام فعاليتدر ارتباط 

الملل سازد تا جهاد دانشگاهی بتواند به مرجعيت علمی هم در سطح کشور و هم در سطح منطقه و هم در عرصه بينمی

تای  5قطب ملی داشته باشیم که  20در جهاد دانشگاهی باید ،ی جهاد دانشگاهیبر اساس برنامه ششم توسعهل شود. نائ

 قطب نیز در سطح بین المللی باشد. 2تا،  5ای باشند و از آن آنها باید قطب منطقه

  های ملی و بین المللی را نام ببرید.لطفا برخی از افتخارات جهاد دانشگاهی در جشنواره 

شنواره شگاهی در ج ست. جهاد دان شيده ا سال هاي ملی و بين المللی همواره خوش درخ دکتر بهاروند از  يآقا 2014در 

nat) ونسکوی زهیجا یهمکاران جهاد دانشگاه ure.هاي جهاد دانشگاهی نيز حائز برخی از طرح ( را به خود اختصاص داد

 هاي کاربردي شده اند. جشنواره خوارزمی در حوزه پژوهش رتبه دوم

 دهد.رشی از افتخارات جهاد دانشگاهی را ارائه میجدول زیر گزا

 المللی خوارزمیهای برگزيده جهاددانشگاهی در جشنواره بینطرحـ 

 شده رتبه کسب عنوان طرح سال

 دوم تحقیقات کاربردی تحقیق در ساخت آلیاژ آمالگام دندان 1367

 دوم ابتکار طراحی و ساخت فیلترالکترواستاتیک 1369

1370 
 دوم تحقیقات کاربردی های پیزوالکتریک درمقیاس آزمایشگاهیسرامیکساخت 

 تحقیقات کاربردیسوم یابی ادبیات عصر جدیدریشه

 متریمیلی 155اندازی خط تولید گلوله سازی و راهطراحی، نمونه 1372
(Base Bleed) 

 سوم ابتکار

1373 
 دوم ابتکار حرارتی یک نوع راکت نظامیسازی، تولید انبوه و احداث کارخانه عایق نمونه

 سوم ابتکار طراحی و ساخت کوره القایی فورج فرکانس متوسط تریستوری
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 شده رتبه کسب عنوان طرح سال

1374 
استفاده در فرآیندهای تدوین تکنولوژی و تولید انبوه فوالد مخصوص کم آلیاژ و تمیز قابل 

 کشش عمیق سرد
 کاربردی سوم تحقیقات

1375 
 سوم ابتکار بیلر زنگرهدستگاه ساخت 

 دوم تحقیقات کاربردی  kw10رادیویی موج متوسط  طراحی و ساخت فرستنده

 سوم ابتکار های تغذیه صنعتی با ضریب اطمینان باالطراحی سیستم 1376

1377 
 سوم تحقیقات کاربردی فشارقویآزمایشگاهی تجهیزات دستیابی به دانش فنی، طراحی و تولید مجموعه 

 سوم ابتکار های فوالدیهای اتوماسیون خطوط تولید لولهو ساخت سیستمطراحی 

 سوم تحقیقات کاربردی ساخت یک نوع حسگر مجاورتی مادون قرمز 1378

 دوم ابتکار طراحی سیستم یکسوساز فشار قوی الکترواپتیک پرقدرت صنعتی 1379

 دوم ابتکار ترانزیستوریتمامطراحی و ساخت فرستنده یک مگاوات موج متوسط رادیویی  1380

 دوم تحقیقات کاربردی نشانی فیزیکی نیمه اتوماتیکطراحی و ساخت سیستم الیه 1381

1383 
 دوم تحقیقات کاربردی صنعتی سولفوریل کلرایدتولید نیمه

 دوم تحقیقات کاربردی های حفاریطراحی و ساخت سیستم برق و کنترل دکل

 دوم تحقیقات کاربردی های پرقدرت موازیUPSیابی به تکنولوژی طراحی و ساخت دست 1384

 های کاربردیسوم پژوهش ریسیفناوری تولید آلیاژهای مغناطیسی آمورف پایه کبالت به روش ذوب 1386

 های بنیادیسوم پژوهش های بنیادی پرتوان تا پیوند به حیوانات مدلهای دودمان عصبی از تولید سلولتولید سلول 1391

 ایهای توسعهسوم پژوهش (CVT)طرح سامانه هوشمند خودرویی  1393

 های بنیادیدوم پژوهش های هالوفیل توسط محمدعلی آموزگارمطالعه منابع زیستی میکروارگانیزم 1394

 های بنیادیپژوهشسوم  ساز سامانه پدافندی )سعید قاضی مغربی(سازی آزماینده و شبیهطراحی و بومی 1395

 

 

 

 های برگزيده جهاددانشگاهی در جشنواره جوان خوارزمیطرحـ 

 شده رتبه کسب عنوان طرح سال

 سوم در گروه علوم انسانی بررسی ماهیت و ساختار جنبش دانشجویی در ایران 1381

 های بنیادیسوم پژوهش در ایران CBAVDهای مربوط به بیماری بررسی جهش 1385

 ایهای توسعهسوم پژوهش طراحی و ساخت سیستم تعویض دنده الکترونیک برای خودرو 1386

1389 
 ایهای توسعهاول پژوهش سامانه پرتال صوتی خویش خدمت

 های کاربردیدوم پژوهش RDSطراحی و ساخت دستگاه مدوالتور 

 محقق جوان سمیه کاظم نژاد 1393
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 جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازیهای جهاددانشگاهی در برگزيدهـ 

 شده رتبه کسب عنوان طرح/ مرکز / فرد برگزیده سال

1379 
های دارویی جدید مبتنی بر رسپتورهای غیردوپامینی در درمان پروتکل

 اسکیزوفرنی
 رتبه اول گروه پزشکی

1380 
سرطان به گیری کیفیت زندگی در بیماران مبتال به پایایی و روایی پرسشنامه اندازه

 طور اعم و در بیماران مبتال به سرطان پستان به طور اخص

رتبه اول گروه تغذیه و 

 بهداشت

1382 

 مرکز برگزیده مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

های های ناحیه متغیر زنجیره بقای گیرندهاستفاده منوکلونال و الیگوکلونال ژن

    -BV) T  (TCRهایهای سلولژنآنتی

 Bرتبط با تومور در لوسمی لنفوسیتی مزمن نوع م 

 رتبه سوم گروه علوم پایه

 رتبه دوم گروه علوم پایه های مختلف بلوغ هسته اسپرم انسان با لقاح آزمایشگاهیارتباط بین تست

 رتبه اول گروه علوم پایه های بنیادی جنینی و تمایز آن در محیط آزمایشگاهیتولید سلول 1383

1385 

 محقق برگزیده حسین بهاروند

 رامین رادپور
محقق جوان گروه 

 های نوینفناوری

 مجله علمی ـ پژوهشی فصلنامه پزشکی یاخته

 مرکز برگزیده مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

 مرکز برگزیده سینا(بادی مونوکلونال )پژوهشگاهابنمرکز تحقیقات آنتی 1386

 مزانشیمی موشی جداشده با روش کشت با تراکم کمهای بنیادی سلول 1387
محقق برگزیده گروه 

 های نوینفناوری

1388 
های بنیادی جنینی انسانی در طول تمایز به مقایسه پروتئوم و ترنسکرپیتوم سلول

 جنینیاجسام شبه

رتبه سوم مقاله برگزیده 

 های نوینفناوری

 مرکز برگزیده )پژوهشگاه رویان(مرکز تحقیقات علوم سلولی و ناباروری 

1389 
کیفیت زندگی وابسته به سالمت در بیماران مبتال به سرطان پستان: یک مرور 

 میالدی 2007تا  1974توصیفی از سال 

رتبه دوم مقاله برگزیده گروه 

علوم بهداشتی ـ مدیریت و 

 تغذیه

 برگزیدهمرکز  مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل )پژوهشگاه رویان(

1390 
 حسین بهاروند

رتبه اول گروه محققان 

 های نوینفناوری

 هومن صدری اردکانی
پژوهشگر برتر گروه علوم 

 پایه

1391 
های دندریتیک: های ضدسرطان مبتنی بر سلولکارهای افزایش توان واکسنراه

 درمان ترکیبی در جایگاه نخست )مقاله(

رتبه سوم محققین گروه 

 علوم پزشکی

 دوم محققین برگزیده دکتر محمود جدی تهرانی 1393

 رتبه اول نشریات پایش 1394
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 شده رتبه کسب عنوان طرح/ مرکز / فرد برگزیده سال

 رتبه اول نشریات گیاهان دارویی 1395

 

 سخن آخر 

هاي تمام ظرفيت شود.آزادسازيهاي عظيم جهاد دانشگاهی استفاده نمیرسدچنان که باید از ظرفيتبه نظرمی

هاي اجرایی کشور است تا با اعتماد به توان پژوهشی و فناورانه در حوزه جهاددانشگاهی مستلزم وجود مدیرانی جهادي

جهاد، تامين نيازهاي خود را از این سازمان درخواست کنند و در نهایت توليدات جهاد دانشگاهی را در عمل نيز به کار 

 گيرند. 

درصد بودجه آن از  80ی شود و بيش از درصد از بودجه جهاد دانشگاهی از ناحيه دولت تامين م 20تنها کمتر از تاکنون 

آفرینی دهنده ارزشآید. این امر خود نشانمحل تجاري سازي نتایج پژوهش ها و برگزاري کالس هاي آموزشی به دست می

باالي این نهاد انقالبی است؛ از سوي دیگر حکایت از ضرورت جلب اعتماد کارفرمایان مختلف دارد. جهاد دانشگاهی در 

ها کافی به نظر پژوهشی و فناورانه دستاوردهاي چشمگيري داشته است که براي اثبات صالحيتش در این زمينه هايزمينه

رسددر نتيجهء این امر، هم سطح توان جهاد دانشگاهی هر روزه ارتقا خواهد یافت و هم کشور طعم استقالل را در عرصه می

 هاي متنوع خواهد چشيد.

 

 


