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رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران در گفتوگو با «فرهیختگان»:

تداومطرحپایشنبایدمتکیبهاشخاصباشد
واحدهـای دانشـگاهی نیـز بـا هـم در اینبـاره همـکاری

کننـد ،همچنیـن همـه کسـانی کـه درد دانـش و معرفـت

صدرا صدوقی

افتـاد .همیـن کـه هدایـت و جهتدهـی پایاننامههـا بـه

سـمت کاربردیشـدن و تولید ثروت ختم میشـود و دانشی

دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد سـاری دارای  ۱۸۴عضـو

کـه حاصـل راهنمایی اسـتادان و تالش دانشـجویان اسـت،

مصـوب اسـت و از زمـان راهانـدازی دانشـگاه آزاد اسلامی

اسـت و چشـمانداز ایـن اقـدام البتـه امیدوارکننـده اسـت،

هیاتعلمی رسـمی و  ۲۵۵کارمند رسـمی و چهار دانشکده

جنبـه کاربـردی بـه خـود میگیـرد ،گام میمـون و مبارکـی

واحـد سـاری تاکنـون  ۳۵۳۳۰دانشـجو در رشـته کاردانی،

مشـروط بر اینکـه در این فعالیتها جدیت داشـته باشـیم و

کارشناسـی و کارشناسیارشـد فار غالتحصیـل شـدهاند که

اهمـالکاری نکنیم .همه ما از متولیان امور تا دانشـجویان،

از ایـن تعـداد  ۱۵۱۱۳نفـر مـرد و  ۲۰۲۱۷نفر زن هسـتند.

بایـد یکپارچـه بـه دور از فکـر جزیـرهای حرکـت کنیـم .در

تعـداد رشـتههای واحـد سـاری  ۴۸رشـته اسـت کـه درحال

دانشـگاه آزاد اسلامی مازنـدران هـم تالشمان بر ایـن بوده

حاضـر مجـوز راهاندازی بیش از  ۷۴رشـته جدیـد در مقاطع

تـا در ایـن راسـتا حرکـت کنیم و در حـد وسـع و امکاناتمان

کاردانـی ،کارشناسـی ،کارشناسیارشـد و دکتـری هم برای

در ایـن مسـیر فعالیتهایـی هـم انجـام دادهایـم.

این دانشـگاه اخذ شده اسـت .از هفت سال گذشته تا امروز
بیش از  ۵۴هزار مترمربع فضای اداری ،آموزشـی ،ورزشـی و

احـداث شـده و مـورد بهرهبرداری قـرار گرفته کـه این فضاها

شـامل :سـاختمان اداری بـا مسـاحت  ۶۵۴۵مترمربـع در

آیا برای آشـنایی و توجیه بیشـتر دانشـجویان و اعضای

عملیاتـی شـده اسـت .بـا ایـن توضیـح کوتـاه فکـر

میکنیـد اجـرای ایـن طـرح تـا چـه سـطحی در تحقـق

هفـت طبقـه ،سـاختمان علوم پزشـکی بـا مسـاحت ۷۲۵۳

ایـن منظـور ،موثـر خواهـد بـود؟

سـاختمان علـوم انسـانی با مسـاحت  ۷۲۵۲مترمربـع در ۶

در قالـب ایـن طـرح در دانشـگاه بهخصـوص در مسـاله

و استادسـرا بـا مسـاحت  ۴۱۸۴مترمربـع در چهـار طبقـه،

میشـود بایـد بـه تولیـد ثـروت و کاربردیسـازی دانشهـا

مترمربـع در  6طبقـه بـا  ۳۷کالس و یک سـالن اجتماعات،

طبقـه و یـک سـالن اجتماعـات ،سـاختمان سلفسـرویس
سـاختمان ورزشـی بـه مسـاحت  ۶۱۲۳مترمربـع از یـک
تـا سـه طبقـه دارای سـالن ورزشـی و سـالن شـنا ،مجتمـع

آزمایشـگاهی بـا مسـاحت  ۶۰۹۷مترمربـع در چهـار طبقـه

مجهـز بـه آزمایشـگاههای ارتعاشـات ،مکانیـک ،مقاومـت،

مصالـح ،انتقـال حرارت ،فیزیـک  ۱و  ۲و  ۳حـرارت – اپتیک،

سـیاالت ،فیزیک مدرن ،فیزیک الکترونیک ،ترمودینامیک،
زمینشناسـی ،زیسـت ،شـیمی تخصصی ،خاکشناسـی،
بیماریهـای گیاهـی ،الکترونیک برق ،آزمایشـگاه عمومی،

رباتیک ،مبانـی برق ،مدار منطقی و ریـز پردازنده ،کتابخانه
مرکـزی بـا مسـاحت  ۱۳۸۸مترمربع ،یک سـالن آمفیتئاتر

بـا تجهیـزات کامـل و بـا ظرفیـت بیـش از  ۷۰۰صندلـی و
بـا  ۲۱۰۰مترمربـع زیربنـا ،انبـار مرکـزی بـا  ۶۵۸مترمربـع

مسـاحت ،آالچیـق برای اسـتراحت دانشـجویان در محوطه
دانشـگاه بـا مسـاحت  1۶۵مترمربـع ،مسـجد دانشـگاه
بـا  ۱۵۰۰مترمربـع زیربنـا ،کارگاه بـزرگ رشـتههای بـرق،

الکترونیـک و آتلیـه معمـاری بـا  ۱۱۰۰مترمربـع زیربنـا و
همچنیـن کارگاه مکانیـک بـا  ۱۰۱۸مترمربـع مسـاحت

میشـود ،همـه ایـن امکانـات و فعالیتهـا باعـث شـده

تـا امـروز ایـن مجموعـه دانشـگاهی بهعنـوان مهمتریـن

مرکـز آمـوزش عالـی در اسـتان مازنـدران ،ضمـن تربیـت
و پـرورش دانشـجویان در رشـتههای مختلـف ،در بخـش
تولیـد علـم و فعالیتهـای کاربـردی بـرای تجاریسـازی
دانشهـا نقـش موثـر و پررنگـی داشـته باشـد .حـاال کـه

طـرح پایـش بـرای سـاماندهی و کیفیسـازی پایاننامههـا

و تحقیقـات دانشـگاهی در دانشـگاه آزاد اسلامی عملیاتی
شـده اسـت ،وظیفـه ایـن واحدهـا سـنگینتر شـده و باید با

جدیـت بیشـتری در مسـیر ارائـه نظـام موضوعـات و حرکت
در چارچـوب طـرح پایـش عمـل کننـد .بـه ایـن بهانـه پـای
ت حسـین منصوریانسـرخگریه ،رئیس دانشـگاه آزاد
صحبـ 
اسلامی مازنـدران نشسـتهایم تـا ببینیـم ایـن دانشـگاه در
راسـتای پایـش چـه اقداماتـی انجـام خواهـد داد.

پایاننامههـا ،بخـش اعظـم آن شـکل گرفتـه و در بخشـی

از آن هـم اسـتان مازنـدران متولـی انجـام امور شـده اسـت،
اینهـا مقدمات مهمی اسـت که انجام شـده و مطمئنا نتایج

دربـاره طـرح پایـش باید عـرض کنـم چشـماندازهای خوبی

مفیـدی را هم به دنبال خواهد داشـت .در اسـتان مازندران

کارآفرینـی و اینکـه یافتههایـی کـه در دانشـگاه حاصـل

کشـور ،همـکاران و اسـتادان مـا در طـرح پایـش مشـارکت

منجـر شـود ،ترسـیم شـده اسـت .اگـر از ایـن منظـر بـه این
موضـوع نگاه کنیـم ،این مهم یک حرکت نوگرایانه اسـت که
اگر اسـتمرار داشته باشد و پشـتیبانیهای الزم از آن صورت

بگیـرد ،بـه نتایـج و بـرکات فراوانـی خواهـد انجامید.

هماننـد سـایر دانشـگاههای آزاد اسلامی در سراسـر

دارنـد .خوشـبختانه از منظر پژوهشـی– باتوجـه به اهمیت

ایـن حـوزه در بحـث پایـش -ایـن دانشـگاه در حوزههـای
مختلفـی مثـل مقـاالت علمـی ،ثبـت اختراعـات و مراکـز
رشـد فعالیتهـای قابلتوجهـی داشـته اسـت .مـا  6مرکـز

رشـد فعـال داریـم و دو مرکـز رشـد جدیـد هـم بـه آن اضافه

شـده و قطـب گیاهـان دارویـی هـم هسـتیم کـه در واحـد

آسـیب عمـده طرحهـای کالن علمـی ،عـدم اسـتمرار

آمـل ،فعالیتهـای آن پیگیـری میشـود .حـدود  65ثبـت

اقداماتـی بایـد انجام شـود تا این آسـیب گریبانگیر این

دسـتگاههای مختلفـی هـم اختـراع و سـاخته شـدهاند

آنهـا در بـازه زمانی طوالنیمدت اسـت ،به نظر شـما چه
طرح نشـود؟

اختـراع داریـم کـه عمدتـا در این واحـد اتفاق افتاده اسـت،
کـه همـه در جـای خـود محـل توجهنـد .بـه نظـر میرسـد

بـه نظـر مـن بـرای موفقیـت بیشـتر در ایـن طـرح و عـدم

دانشـگاه آزاد اسلامی مازنـدران همـراه بـا ایـن قافله عظیم

دمیـدن روح جدیـد دارد؛ بـه ایـن معنی کـه باید با اسـتفاده

اصلـی و قلههـای باالتـر راه زیـادی را در پیـش دارد .مـا در

ایسـتایی آن بایـد بـه نکاتـی توجـه کـرد .ایـن طـرح نیـاز بـه

از تجـارب کسـانی کـه در ایـن حـوزه صاحـب اثـر و فکـر و

نظـر هسـتند و بـا پاالیـش مسـتمر ایـن طـرح از آفتهـای
احتمالـی ،در فرآینـد پیشـرفت آن سـرعت ایجـاد کـرد .ایـن
اقدامـات ،ایـن طـرح را بـه نقـاط روشـنتری میرسـاند.
البتـه پیـشداوری دربـاره ایـن طـرح عظیـم علمـی تـا
حـدودی عجوالنه اسـت امـا ارادهای کـه در اجرای منطقی و
عقالنـی ایـن طـرح به چشـم میخـورد ،مبین این اسـت که
انشـاءالله ایـن فعالیـت مانند دیگـر طرحها آسـیب نبیند،

البتـه بایـد از همه ظرفیتها هم در دانشـگاه اسـتفاده کرد،

مثـل ظرفیـت نخبـگان دانشـگاهی .چشـماندازهایی هـم
برای این طرح درنظر گرفته و پیشبینی شـده اسـت ،شـاید
تحقـق ایـن چشـماندازها در کوتاهمـدت امکانپذیر نباشـد

ولـی غیرقابـل دسـتیابی هـم نیسـت امـا پرواضـح اسـت که
اراده و پشـتکاری میخواهـد کـه ادامه آن را بـه بهترین وجه

ممکـن تضمیـن کند.

درحـال حرکـت اسـت ،اگرچـه بـرای رسـیدن بـه اهـداف
دانشـگاه آزاد اسلامی و در راسـتای طرح پایش ،روی بحث

سلامت دریـا و شـبکه تبـادل ارتباطـات دریایـی فعالیـت
خواهیـم کرد کـه این دو موضـوع مهم در خیلـی از زمینهها

میتوانـد کاربـرد داشـته باشـد .هفتـه آینـده هـم اولیـن

جلسـه ایـن فعالیـت علمی را بـا حضـور اسـتادان و اعضای
هیاتعلمـی برگـزار خواهیم کـرد .این توضیـح را هم اضافه

کنـم که زمینـه فناوری اطالعـات دریا ،بـه موضوعاتی چون

هوش مصنوعی ،مخابرات سـطحی و زیرسطحی ،مخابرات
تلفیـق و مباحـث هدایـت و کنتـرل میپـردازد کـه البتـه

اقدامـات تکمیلـی در ایـن فعالیتهـا درحـال انجـام اسـت

و سـرفصلهای آن بـرای نظـام موضوعـات هـم تهیـه و بـه

دانشـگاه ارائـه خواهد شـد.

هیاتعلمـی در زمینـه طـرح پایـش اقداماتـی انجـام

شـده است؟

ایـن مهـم در جلسـات و نشسـتهایی کـه بـا مدیـران گـروه
و روسـای واحدهـا و معاونـان دانشـگاهها داشـتیم ،همـواره

مـورد بحـث قـرار میگیـرد امـا اینکـه ایـن عزیـزان تـا چـه

سـطحی میتوانند مـوارد را به بدنه دانشـگاه انتقـال دهند،

ارزیابـی دقیقـی صورت نگرفتـه ولی بهزودی بررسـی خواهد
شـد ،البتـه در کلیـات بحـث ،همـه توجیه هسـتند.

البتـه آنچـه بـه مـا واگـذار شـده ،روی دو محور سلامت دریا

و شـبکه تبـادل ارتباطـات دریایـی اسـت امـا میشـود بـه

صـورت جانبـی بـه ایـن مسـاله هـم فکـر کـرد .البتـه بایـد از
خـود سـازمان مرکـزی هـم کار سـاماندهی شـود و متولیـان
خاصـی داشـته باشـد تـا اسـتادان را بـه آن سـمت سـوق

دهنـد .بهعنـوان مثـال در بحـث شـبکه تبـادل ارتباطـات

دریایی که دانشـگاه آزاد اسلامی سـاری عهدهدار آن است،

سراسـر کشـور را مأمن خـود میدانند،در علوم انسـانی هم
بایـد تکلیـف مشـخص شـود و کلیـات آن مـورد بررسـی قرار
گیـرد تا در مباحـث بینرشـتهای بتوانیـم از توانایی اعضای
هیاتعلمـی ،دانشـجویان و پایاننامههـای آنهـا حداکثـر

اسـتفاده را ببریـم.

افق و آینده پایش را چگونه میبینید؟

میانـه راه دچـار نوعـی اهمـال و سسـتی میشـویم یـا در
پایـان احسـاس سـرخوردگی میکنیـم ،ایـن مسـاله بسـیار
قابلتامـل اسـت .خواجـه نصیرالدین طوسـی جمله مهمی

در اینبـاره دارد ،او میگویـد« :عاقل بایـد که باید در فاتحت

کشـد و خاتمـت بـه هالکـت و ندامـت ،»...ما نبایـد در هیچ

طـرح بـا چـه کیفیتـی خواهـد بـود؟

برنامهها ،سیسـتممحور نیستند و شـخصمحورند ،بنابراین

ندارنـد و مـا هم شـاید نتوانسـتهایم بهنحـو شایسـتهای این

تلاش مدیریـت جدیـد دانشـگاه آزاد اسلامی بـر ایـن

حرکـت کنـد و در ایـن راسـتا طـرح «پایـش» مطـرح و

طـرح را معرفـی کنیـم .البتـه در بحـث نظـام موضوعـات

داشـته باشـد و مدیـران در ادامـه جدیـت داشـته باشـند و

اتاق خبر پایش
تحقیقات موفق دانشگاه آزاد
خراسانجنوبی روی باروری ابرها

پایـش از همینجـا آغـاز میشـود؛ از اینکـه مـا بهعنـوان مسـئوالن و

سـکانداران امـر آمـوزش و پژوهـش در دانشـگاه آزاد اسلامی درحال

خدمـت هسـتیم و قشـر جـوان در ایـن دانشـگاه درس میخواننـد و
اینهـا نیازمنـد ایـن هسـتند کـه در مسـیر صحیـح و درسـت کار خـود

را ادامـه دهنـد .ضمـن اینکـه مـا میگوییـم دانشـگاه آزاد اسلامی

یکـی از بزرگتریـن دسـتاوردهای  40سـاله انقلاب اسلامی اسـت،
بنابرایـن بایـد از خودمـان «پایـش» را شـروع کنیـم و درنهایـت بـه این
امـر برسـیم کـه ادعـا کنیـم بهعنـوان یـک دانشـگاه نسـل سـوم یـا

چهـارم توانمنـدی این امـر را داریم که حداقل در خانـواده و مجموعه

خودمـان در مسـیر صحیـح آموزشـی و پژوهشـی حرکـت کنیـم.

بخشنامههای کارگشا

بنـده بـا توجـه به اینکه سـالها در حوزه پژوهشـی فعالیت داشـتهام،

ایـن نگرانـی را دارم کـه بـا توجه به شـرایطی کـه بـرای پایاننامههای
بیشـتری نسـبت به گذشـته پیـدا کنـد؛ بنابراین طـرح «پایـش» برای
بخشـنامههایی که در دانشـگاه آزاد اسلامی در همین راسـتا درحال
صـادر شـدن اسـت ،ایـن امـر بهخوبـی درحـال مدیریـت و راهبـری
اسـت ،ضمـن اینکـه آخریـن بخشـنامهای کـه داریـم ایـن اسـت کـه

رسـالههای دوره دکتـری ،بـرای انتخـاب موضوعاتشـان از طریـق
یک سـامانه خـاص با مشـورت و راهنمایی ویـژهای باید انجام شـوند.
لـذا مـن احسـاس میکنـم دانشـگاه آزاد اسلامی گامهایـی فراتـر از

آنچـه در ایـن موضوع باید بردارد ،برداشـته اسـت و خوشـبین هسـتم

جنـاب آقـای دکتـر طهرانچـی بـرای افـق چشـمانداز  1404بـرای
دانشـگاه آزاد اسلامی ترسـیم کردهانـد .اگـر طـرح «پایـش» بـا ایـن

شـتابی کـه بـه خـود گرفتـه اسـت ادامـه پیـدا کنـد ،قطعـا دغدغهای

کـه هیاتموسـس و هیـات امنای دانشـگاه آزاد اسلامی درمـورد این

مرکـز بـزرگ آمـوزش عالـی کشـور دارنـد ،پیـش از فرارسـیدن سـال

 1404انجـام خواهـد شـد .طـرح پایـش ،یک طـرح مدیریتی اسـت
و اگـر مـا بخواهیـم ایـن کار ادامـه پیـدا کنـد ،بایـد مدیرانـی در رأس

میبندیـم امـا اتفاقـی کـه میافتـد ایـن اسـت کـه در

ثـروت و کاربردیشـدن علـوم بودنـد و شـاید به جـرات بتوان

بحـث نظـام موضوعـات و پایـش مطـرح شـده،اگر اسـتمرار

دانشـگاه آزاد اسلامی حضـور دارنـد .ضـرورت و اهمیـت طـرح

ایـن طـرح با جدیت بیشـتری ادامـه پیدا کـرده و به سـرمنزل مقصود

و ذوق ورود پیـدا میکنیـم و همـه تـوان خـود را بـهکار

باتوجـه بـه گسـتردگی فعالیتهـای دانشـگاه آزاد

این طرح ،یک طرح جدید و نو اسـت و شـاید هنوز هسـتند

از یکسـوم دانشـجویانی کـه در ایـران درس میخواننـد ،در

مـا معمـوال در ابتـدای انجـام هـر طرحـی خیلـی بـا شـوق

در دانشگاه وجود داشته است؟

یـک آسـیب جـدی مطـرح بـود امـا در یـک سـال اخیـر کـه

در دانشـگاه آزاد اسلامی تحصیـل میکننـد .درحقیقـت بیـش

کار قـرار بگیرنـد کـه پویـا و چابک باشـند .اگـر چنین شـرایطی وجود

شـرایطی مصـداق ایـن جملـه باشـیم و اگر تصمیـم گرفتیم

گفـت در اکثـر دانشـگاههای کشـور ایـن مسـاله بهعنـوان

کـه تعـداد قابلتوجهـی اسـت .بخـش عمـدهای از ایـن دانشـجویان

راسـتای پایـش در مازنـدران اسـتفاده شـود؟

متاسـفانه سـنت بـدی از گذشـته وجـود دارد کـه براسـاس

اسلامی اسـتان مازنـدران ،حضـور این دانشـگاه در این

در حـال حاضـر در کشـور مـا بیـش از  2000دانشـگاه وجـود دارد

مـن اهمیـت ویـژهای در بحـث «پژوهـش» دارد .البتـه باتوجـه بـه

بینرشـتهای از تـوان رشـتههای علـوم انسـانی هـم در

کارهـا نهایـت اغراض پیش چشـم دارد واال واسـطه به حیرت

آن ،عمـده پایاننامههـا فاقـد روح مهارتمحـوری یـا تولیـد

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان

آیـا ایـن امـکان وجـود دارد کـه بـا سیاسـت فعالیتهای

آیا تا امروز عملکرد قابلتوجهی در هدایت دانشجویان

به سمت مهارتمحوری و ارائه پایاننامههای کاربردی

حمیدرضا خدایی

تحصیلـی در کشـور مـا ایجـاد شـده اسـت ،ایـن حـوزه آسـیبهای

ایـن طـرح انجام شـود ،باید همـه اراده خـود را جمع کنیم تا

کسـانی کـه از حقیقت این طـرح بهخوبی آشـنایی و اطالع

اسـت که این مجموعه به سـمت دانشـگاه نسل چهارم

مدیریت کارآمد؛ ضامن پایداری
پژوهشهای اثرگذار

دارنـد ،پـای کار بایسـتند ،اتفاقات خوبی در اینبـاره خواهد

روزنامهنگار

آزمایشـگاهی در مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دیدگاه

آن محقـق شـود و البته خواهد شـد .گاهی برخـی طرحها و
بـا نبود شـخص ،کل برنامهزیر سـوال میرود و به فراموشـی

سـپرده میشـود؛ ایـن آفـت شـامل اکثـر طرحهـای علمـی

در کشـور بوده و هسـت ،امیـدوارم طرح پایش مشـمول این
مشکلنشود.

داشـته باشـد و اعتقـاد و عـزم و ایمـان در مدیـران مـا به وجـود بیاید،
میرسـد .اگـر در یـک جملـه بخواهـم بیـان کنم طـرح پایـش چگونه
میتوانـد پایـدار و مسـتمر باشـد ،بایـد بگویـم بـا انتخـاب مدیـران
کارآمد.

سرمایهگذاری در رشته پرستاری

معـاون علمـی واحـد گلپایگان ،یکـی از جوانـان پویا در حـوزه علمی
هسـتند و توانمندیهـای زیـادی هـم دارنـد .همچنیـن شـوراهای

آموزشـی و پژوهشـی مـا هـم فعالیتهـای گسـتردهای دارنـد کـه

طـی یـک تقویـم مشـخص درحـال انجـام کار هسـتند .تمـام مدیران
گروههـای دانشـگاه هـم در قالـب این معاونـت توجیه شـدهاند که در
چارچوبهـای مشخصشـده بایـد اقدامـات خـود را پیگیـری کننـد.

از سـوی دیگـر مـا بـه صـورت مشـخص درحـال سـرمایهگذاری در

رشـتههای علوم پزشـکی هسـتیم .در همین راسـتا رشـته پرستاری را
تقویـت کردهایـم و جالب اسـت کـه بدانید دانشـجویان این رشـته در

واحـد مـا اسـتعداد باالیـی دارنـد و درتالشـند تـا در این حـوزه به حل

مسـائل کشـور هـم بپردازند.

امکانات دانشگاه در خدمت طرح «پایش»

رویدادهای استارتاپی ،عامل تقویت
مطالبهگری و آرمانخواهی

صادرات محصوالت نانوی واحد
رودهن به چین

درحـال حاضر دانشـگاه آزاد اسلامی گلپایـگان با توجه بـه امکاناتی

چـون  ۲۶مجموعـه آزمایشـگاهی و کارگاهـی شـامل رشـته تغذیـه و
صنایـع غذایـی ،مکانیک ،عمران و بـرق با تجهیزات پیشـرفته و بهروز

شـامل دسـتگاه ماشـینتراش ،ماشـین فـرز ،جـک بتنشـکن ،حمام

کمآبی استان خراســـانجنوبی ،محققان دانشگاه آزاد اسالمی را بر آن

رویدادهای استارتاپی موجب تقویت فضای مطالبهگری و آرمانخواهی

محققان دانشگاه آزاد اســـامی واحد رودهن موفق به تولید و صادرات

آسـفالت ،بلیـن ،اون ،اتـاق رطوبـت کیورینـگ ،تـرازوی دیجیتـال،

موفقیتهایی نیز دستیافتهاند .سیدحسین هاشمی ،رئیس دانشگاه

جـــوان واحد یادگار امامخمینی(ره) با اعالم این مطلب به آنا گفت« :مقام

سرپرســـت واحد فناور دانشگاه آزاد اســـامی واحد رودهن در اینباره

 CNCسـهمحوری ،کـوره ریختهگـری ذوب ،خراطـی ،باالنسـینگ،

داشـــته تا تحقیقاتی روی باروری ابرها انجام دهند که در این راســـتا به
آزاد اسالمی استان خراســـانجنوبی در اینباره به آنا گفت« :تحقیقات

روی ابرهای ســـرد با موفقیت انجام شده است و تحقیقات روی ابرهای
گرم ادامه دارد اما بهخاطر محرمانهبودن امکان انتشار آن وجود ندارد». .
رئیس این واحد دانشـــگاهی ماموریت ویژه دیگر دانشگاه آزاد اسالمی

را در اســـتان خراسانجنوبی موضوع روانشناسی و خانواده اعالم کرد و
افزود« :مراکز مشاوره و حقوقی در این زمینه به راه افتاده است .پیشبینی

میشود با وجود استادان و دانشجویان دوره دکتری در این رشته بتوانیم

دانشجویان میشود .علی شهابی ،رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان

معظـــم رهبری ،همواره روی دو کلیدواژه «آرمانخواهی» و «مطالبهگری»

محصـــوالت دانشبنیان نانو به کشـــور چین شـــدند .مهدی رحمانی،

با اشـــاره به ثبت هشـــت اختراع بینالمللی توســـط واحد فناور رنگین

در دیدار با دانشجویان تاکید داشتهاند و دانشگاه آزاد اسالمی در راستای

نانوساختار گفت« :محصوالت دانشبنیان این واحد فناور دارای تاییدیه

جوانان مطالبهگر باشند ،میتوانند به این وسیله به آرمانهای خود برسند.

واحد فناور میتوان به انجام طرحهای موفقیتآمیز با مشـــارکت ستاد

همیـــن دو کلیدواژه اقدامات خود را آغاز کرده اســـت ».او ادامه داد« :اگر

برای اینکه آرمانگرایی بهثمر برسد ،باید جوان خودشناس باشد و به این
باور برسد که هر کار متعالی را میتواند انجام دهد .دانشگاه آزاد اسالمی

از آزمایشگاههای استاندارد ایران و کانادا است .ازجمله فعالیتهای این

ویژه توسعه فناوری نانو و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری اشاره
کرد ».او ادامه داد« :واحد فناور رنگیننانوساختار ،بهعنوان اولین واحد

سعی کرده است که فعل توانستن را در این راستا برای جوانان صرف کند».

فناور صادرکننده محصوالت نانوفناوری در حوزه پوشـــشهای پودری

هاشـــمی با تاکید بر افزایش درآمد غیرشهریهای اعالم کرد« :در استان

با اشـــاره به طرح «پایش» تصریح کرد« :در طرح «پایش» رویهای درپیش

راستا تولید میکند».

واحدهای دانشگاهی در استان خراسانجنوبی درآمدهای غیرشهریهای

پیادهســـازی پژوهش یکپارچه و شـــبکهای در دانشگاهها ،پاسخی به آن

دستاوردهای خوبی بهدست آوریم».

خراســـانجنوبی صنایع محدود اســـت اما تالشهایی صورت گرفته تا
را افزایش دهند ».هاشـــمی ادامه داد« :محققان این واحد همچنین به
دنبال فرآوری محصوالت کشـــاورزی هستند؛ چراکه تاکنون محصوالت

کشـــاورزی عمدتا خامفروشی میشـــده ،محققان ما به دنبال فرآوری
محصوالت کشـــاورزی هســـتند تا این محصوالت با ارزش افزوده ویژه
بهفروش برسند».

رئیس باشـــگاه پژوهشگران و نخبگان جوان واحد یادگار امامخمینی(ره)

گرفتهایم که ابتدا با شناســـایی چالشهای اولویتدار کشـــور و سپس با
چالشها ارائه کنیم .این طرح بهصورت یکپارچه تعریف شده است؛ یعنی

همه کشـــور درگیر این موضوع هستند و در یک حوزه خاص و مشخص و

بهصورت شبکهای در راستای حل مسائل و مشکالت کشور گام برمیدارند.

در طرح «پایش» ،ارتباطات واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در یک بستر
تعاملی حفظ شده است».

الکترواستاتیک به کشور چین بوده و محصوالت متنوع دیگری در همین

بـرش مسـتقیم ،نفوذپذیـری خـاک ،سـهمحوری دیجیتالـی ،فـرز
پمـپ گریـز از مرکز ،یـک درجه آزادی ،ارتعاشـات یونیورسـال ،تسـت
خمـش ،پیچش ضربه ،خسـتگی ،سختیسـنجی ،تسـت آزمایشـگاه
 ACماشـین سـنکرون و آسـنکرون ،تسـت آزمایشـگاه  ،DCتسـت
ترانـس تکفـاز ،تابلـو مدارفرمـان ،سـرریز ،ارزیابـی برخـورد جتآب،

ماکتهـای برشخـورده موتـور ،سیسـتم سـوخت و بـرق پـژو،۴۰۵
دسـتگاه کجلـدال ،االیـزا ریـدر ،میکروسـکوپ نـوری و لـوپ،

بنمـاری ،اتـوکالو ،کـوره الکتریکـی ،انکوباتـور ،کتابخانـه مرکـزی

بـا بیـش از  ۹۰۰۰جلـد کتـاب تخصصـی بههمـراه نرمافـزار تحـت

شـبکه و اینترنـت ،اتـاق سـرور مجهـز طبـق آخریـن اسـتانداردها،

سرپرست واحد فناور رنگین نانوساختار با اشاره به تجهیز آزمایشگاههای

امـکان اسـتفاده از اینترنـت وایرلـس بـا پهنای بانـد  M 5بـرای عموم

تحقیقات مســـتمر ،محصوالت دیگری همچون پوشـــشهای آبپایه

سـایت اینترنتـی بـهروز و ثبتنـام اینترنتی با نرمافزار آموزشـی سـیدا

تحقیق و توسعه پیشرفته در مرکز رشد واحد رودهن ،افزود« :به پشتوانه

مبدل زنگآهن ،نانو اکســـید پودری روی و پوشـــشهای آبپایه برای

صنعت مبلمان ،رنگ پودری الکترواستاتیک نانوفناوری آنتیباکتریال،
رنگهای پودری شبتاب و پوشـــشهای ضدخوردگی تولید و به بازار

عرضه میشود».

دانشـجویان ،سـه سـایت اینترنتی با بیش از  ۴۵دسـتگاه کامپیوتر و
تاثیـر قابلتوجهـی در منطقـه و اسـتان دارد و بـه مـدد ایـن امکانـات
و سـایر فعالیتهایـی کـه در گروههـای علمـی ایـن مرکـز آمـوزش
عالـی صـورت میگیـرد؛ امیدواریـم حضـور موثـری در طـرح «پایش»
داشته باشیم.

