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پیام رئیس دانشگاه بیرجند به مناسبت آغاز ایام اهلل دهه مبارک فجر و چهلمین سالگرد انقالب شکوهمند اسالمی
»والفجِر و لَیاٍل َعْشر...«

 دهه مبارک فجر، تجلی شکوهمند حماسه و سرافرازی 
ملتی است که با انقالب اسالمی خویش، صفحه ای زرّین 
را در تاریخ حیات آدمی گشود و معنویت، آزادی و استقالل 

را در گوش جهانیان طنین  انداز کرد. 
این ایام فرخنده فرصت مغتنمی است که بدانیم جایگاه 
امروزی ایران اسالمی مرهون شهدای گرانقدر، مقاومت و 
فداکاری های ملت ایران و هدایت امام امت و رهبر فرزانه 

درطول 40 سال عمر بابرکت انقالب اسالمی است.
اینجانب در روزهای پرافتخار دهه مبارک فجر فرارسیدن 
چهلمین فجر شکوهمند انقالب اسالمی را به محضر مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی(، هموطنان عزیز و جامعه علمی 

و دانشگاهی تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
خود  از  و  تالش  سال  چهل  از  می دانم  الزم  برخود 
امروزی  جایگاه  آن  که حاصل  فرهیخته  قشر  گذشتگی 
دانشگاه بیرجند به عنوان دانشگاه مادر استان خراسان جنوبی 
و نگین آموزش عالی شرق کشور است تقدیر و تشکر نمایم.  
در  اسالمی  ایران  انقالبی  مردم  حضور  و  پشتوانه  با 
برگزاری مراسم باشکوه دهه فجر و حضور گسترده جامعه 
و  آرمان ها  امسال،  بهمن  راهپیمایی ۲۲  در  دانشگاهیان 
نمایش  به  پیش  از  بیش  را  اسالمی  انقالب  ارزش های 

خواهیم گذاشت.
دکتر احمد خامسان
رئیس دانشگاه بیرجند
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نشست خبری تشریح دستاوردهای دانشگاه بیرجند 
در آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی ایران

نشست خبری دستاوردهای دانشگاه بیرجند در آستانه 40 سالگی انقالب 
اسالمی با حضور دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند و جمعی از اصحاب 

رسانه  یکم بهمن 97 در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه 
بیرجند در این نشست خبری اظهارکرد: دانشگاه بیرجند ادامه مسیر سیاست 
راهبردی حاکمان منطقه شرق کشور در راستای توسعه و امنیت پایدار این 

منطقه بوده است. 
رئیس دانشگاه بیرجند افزود: این سیاست با تشکیل مدرسه شوکتیه آغاز شد و 
با تاسیس  دانشگاه  بیرجند و با شناسایی دقیق چالش های منطقه ادامه پیدا کرد. 
دکتر خامسان با بیان اینکه در 20 سال گذشته این دانشگاه 419 طرح 
پژوهشی داخلی و خارجی را انجام داده است، افزود: جمعیت دانشجویی این 
دانشگاه از سال 56 تاکنون 249 درصد افزایش داشته است و در حال حاضر 12 

هزار  دانشجو در دانشگاه بیرجند مشغول به تحصیل هستند.
رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به رشد 90 درصدی تعداد استاد تمام 
این دانشگاه نسبت به سال 56، تصریح کرد: دانشگاه بیرجند در حال حاضر 
با 345 عضو هیئت علمی به کار خود ادامه می دهد و 175 ابداع و اختراع 

توسط اساتید این دانشگاه ثبت شده است. 
مورد   80 انعقاد  پژوهشی،  مقاله   15704 ارائه  کرد:  بیان  خامسان  دکتر 
تفاهم نامه در یک دهه گذشته و انعقاد 30 مورد تفاهم نامه با دانشگاه های 
 خارجی در پنج سال گذشته از دیگر دستاوردهای دانشگاه بیرجند بوده است.
رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه در این مدت، 10751 مقاله همایش و 2360 
مقاله ISI در این دانشگاه ثبت شده است، تصریح کرد: در راستای گسترش ارتباطات 
علمی و بین المللی در سه سال اخیر دانشگاه بیرجند با 21 دانشگاه مطرح خارجی 

تفاهم نامه همکاری علمی امضا کرده است.
با  نامه مشترک  پایان  از 20 مورد پروژه و  انجام بیش  ایشان با اشاره به 
دانشگاه های مطرح خارجی، افزود: دانشگاه بیرجند دارای 12 هزار دانشجو در 
35۲ کد رشته در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و 
دکتری است که از رشد باالیی نسبت به سال های گذشته برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه یکی از رسالت های اصلی دانشگاه پژوهش است، اظهار 
کرد: دانشجویان تحصیالت تکمیلی این دانشگاه حدود 30 درصد جمعیت 
دانشجویی را تشکیل می دهند و 645 دانشجوی دکتری در 52 کد رشته 

مشغول به تحصیل و تحقیق هستند. 
رئیس دانشگاه بیرجند تصریح کرد: دانشگاه بیرجند با 345 نفر عضو هیئت 
علمی دارای بیشترین توان علمی و پژوهشی خراسان جنوبی بوده و کارمندان 
این دانشگاه با تعداد 354 نفر خدمات اداری،کمک آموزشی، پشتیبانی و رفاهی 

را در بخش های مختلف انجام می دهند.
وی بیان کرد: این دانشگاه به عنوان یک قطب علمی افزون بر نقش موثر در 
پویایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه سهم مهمی در ارتقای بیرجند، 

مرکزیت یافتن و تکوین هویت نوین آن را به خود اختصاص داده است.
اهداف  و  اولویت ها  از  خارجی  دانشجویان  جذب  اینکه  به  اشاره  با  وی 

بندی  رتبه  براساس  بیرجند  دانشگاه  کرد:  تصریح  است،  بیرجند  دانشگاه 
مؤسسه تایمز که یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی جهان است در زمره 
 1102 دانشگاه برتر جهان و در بین دانشگاه های داخلی در رتبه 16 قرار دارد.
رئیس دانشگاه بیرجند بیان کرد: دانشگاه بیرجند براساس آخرین رتبه بندی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمره دانشگاه های جامع سطح 2 در تراز 
عملکرد ملی و با مأموریت محوری توسعه آموزش، پژوهش و فناوری و کمک به 
رفع چالش های ملی قرار گرفته است. دکترخامسان یادآور شد: دانشگاه بیرجند 
طی 5 سال آینده در نظام رتبه بندی دانشگاه ها بین چارک اول و در افق 1404 
در دهک دوم دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )دولتی( و 

دومین دانشگاه بین المللی شرق کشور قرار خواهد گرفت.
رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه تعداد کد رشته های دانشگاه در سال 56، 
سه کد رشته بوده که اکنون به 352 کد رشته افزایش یافته است، تصریح کرد: در 
طول سال های پس از انقالب تاکنون فضای آموزشی ساالنه از رشد شش درصدی 

و فضاهای کمک آموزشی و رفاهی از رشد 12 درصدی برخوردار بوده است.
خامسان با اشاره به ظرفیت بالقوه نیروهای تحصیل کرده در استان، افزود: دانشگاه 
بیرجند در بحث المپیاد علمی امسال توانسته چند رتبه زیر 10 کسب کند. وی با 
اشاره به رشد قابل توجه شرکت کنندگان در مسابقات علمی، فرهنگی و هنری، 
تصریح کرد: در سال 92، 178 دانشجو در این مسابقات شرکت کردند که این رقم 
در سال 96 رشد نزدیک هفت برابری با 762 دانشجوی شرکت کننده داشته است. 

همچنین ایشان با تاکید بر اهمیت بودجه دانشگاه، افزود: اگر اعتبارات خوبی 
نداشته باشیم نخواهیم  توانست  این  مجموعه عظیم ر ا به خوبی مدیریت کنیم.

وی تصریح کرد: آموزش عالی اکنون یک محیط رقابتی شده است و هر 
دانشگاهی که اعتبار بیشتر داشته باشد، امکانات بیشتر و رفاه بهتر و در نتیجه 

جذب دانشجوی بیشتری خواهد داشت.
رئیس دانشگاه بیرجند خاطرنشان کرد: سه درصد طرح توازن از اعتبارات 
دانشگاه ها کم می شود که متاسفانه تاکنون یک ریال از سمت طرح توازن و اعتبارات 

استانی به آموزش عالی استان کمک نشده است.
دکتر خامسان بیان کرد: با عدم حمایت مسئوالن، نخواهیم توانست آموزش عالی 

استان را که تنها رکن توسعه استان است، پیشرفت و توسعه دهیم.
وی یادآور شد: سهم مهاجرت در کل کشور براساس سرشماری سال 95 ، 
5/3 بوده حال آنکه در خراسان جنوبی، 8/4 بوده که با حمایت آموزش عالی 

می توان در راستای تثبیت جمعیت و کاهش مهاجرت تالش کرد.

اخبار حوزه ریاست
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برگزاری سومین جلسه کارگروه علم و فناوری ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
خراسان جنوبی در دانشگاه بیرجند

بازدیدهای هیات نظارت و ارزیابی استان در دی ماه ۱۳۹۷

بزرگداشت چهلمین  فناوری ستاد  و  علم  کارگروه  سومین جلسه 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خراسان جنوبی یکم  بهمن 97 در محل 
اتاق جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند برگزار گردید.

تصمیم گیری در خصوص برنامه های »جشـن چهل سـالگی انقالب 
اسـالمی« ویـژه دانشـجویان دانشـگاه های اسـتان، کـه بـا محوریـت 
دانشـگاه صنعتـی بیرجنـد، ارائـه گـزارش برنامه هـای برگـزار شـده و 
همچنیـن برنامه هـای پیـش بینی شـده هـر یـک از اعضاء بـا موضوع 
انقـالب اسـالمی، از مهمتریـن موضوعـات مطرح شـده در این جلسـه 

بود.
کارگروه علم و فناوری سـتاد بزرگداشـت چهلمین سـالگرد پیروزی 
انقـالب اسـالمی اسـتان خراسـان جنوبـی، 15 عضـو دارد که دکتـر 
احمـد خامسـان رئیس دانشـگاه بیرجند بـه عنوان مسـئول کارگروه،  
دکتـر احمـدی زاده، سرپرسـت بنیاد ملی نخبگان خراسـان جنوبی به 
عنـوان جانشـین کارگروه و دکتـر محمد قادر قـادری، معاون فرهنگی 
و اجتماعـی و سرپرسـت معاونـت دانشـجویی دانشـگاه، عنوان دبیـر 

کارگروه مذکـور را بر عهده دارند.  

در راسـتای بازدیدهای دوره ای هیـات نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیـت اسـتان خراسـان جنوبی، در دی مـاه سـالجاری از 6 مرکز 
 آموزش عالی سـطح اسـتان خراسـان جنوبـی بازدید بـه عمل آمد.

بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه بیرجند، مرکـز علمی-کاربردی 
هـالل احمر بیرجنـد، مرکز علمی-کابـردی فردوس، دانشـگاه پیام 
نـور مرکـز فـردوس، آموزشـکده فنـی و حرفـه ای امـام خامنه ای 
فـردوس، مرکـز جامع علمی-کاربردی بشـرویه و دانشـگاه پیام نور 

واحـد بشـرویه مراکـز بازدید شـده در اولیـن ماه زمسـتان بودند.
در ایـن بازدیدهـا کـه بـه منظـور ارزیابـی کیفیـت آمـوزش در 
مراکـز آمـوزش عالـی سـطح اسـتان از طریـق اعـزام کارگروه هـای 
بازدیـد بعمـل می آیـد گزارش هـای گـردآوری شـده پـس از بحث 
و بررسـی در کارگروه هـای تخصصـی و هیـات اسـتانی بـه وزارت 

علـوم، تحقیقـات و فـن آوری ارسـال می شـود.
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بازدید رئیس دانشگاه بیرجند از دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی

تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه بیرجند با 
آرمان های امام و شهیدان

بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه بیرجنـد، در راسـتای بازدیـد از مراکز 
علمـی اسـتان جهـت تعامـل و همـکاری بیشـتر دانشـگاه بیرجنـد با سـایر 
دانشـگاه های اسـتان، پنج شـنبه 4 بهمـن مـاه 1397 دکتر احمد خامسـان و 
هیـات همـراه از دانشـگاه فرهنگیان  )پردیس شـهید باهنر بیرجنـد( بازدید و 
بـا دکتـر مهـدی زاده رئیـس دانشـگاه فرهنگیان نیز دیـدار و گفتگـو نمودند.
در ایـن دیـدار، دکتـر خامسـان ضمـن تقدیـر از فعالیت هـای انجـام شـده 
در ایـن دانشـگاه و تربیـت نیروهـای متعهد و معلمـان آینده این سـرزمین، از 
تالش های خالصانه رئیس و مسـئوالن دانشـگاه فرهنگیـان قدردانی نمودند. 
ریاسـت دانشـگاه بیرجند یکی از چالش های عمده آموزش عالی را توسـعه 
بی رویه رشـته های دانشـگاهی دانسـتند و افزودند عدم توجه به فرصت های 
منطقـه ای باعـث تعطیلـی تعـدادی از دانشـکده ها و مراکز آمـوزش عالی در 

سـطح استان شـده است.
ایشـان در بخشـی از سخنانشـان بـر ایـن اصـل تاکید داشـتند کـه ایجاد 
تعامـل بین اسـاتید دانشـگاه بیرجنـد و دانشـگاه فرهنگیان، باعـث تحرک و 

پویایـی هـر دو دانشـگاه خواهد شـد.
در ادامه جلسه دکتر مهدی زاده، رئیس دانشگاه فرهنگیان از دستاوردها و 
عملکرد این دانشگاه طی چند سال گذشته گزارشی ارائه نمودند و اشاره داشتند 
جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان  رو به افزایش است و برای نیمسال دوم 
سال تحصیلی 98-97 نیز ۲78 نفر از طریق تکمیل ظرفیت جذب مجموعه 

شده اند و دانشگاه فرهنگیان مشکلی در جذب دانشجو ندارد.
وی همچنیـن تعامـل و همـکاری با دانشـگاه بیرجند را سـازنده دانسـت و 
خواسـتار امضـا تفاهـم نامـه در خصـوص همـکاری در حوزه های آموزشـی، 
پژوهشـی و دانشـجویی شـدند که با موافقت ریاست دانشـگاه بیرجند بزودی 
ایـن تفاهـم نامـه به امضـا دو طرف خواهـد رسـید و مقدمات اجرایـی آن نیز 

آغاز خواهد شـد.
شـایان ذکر اسـت در این بازدید، دکتر آیتی معاونت آموزشـی و تحصیالت 
تکمیلـی دانشـگاه بیرجنـد و دکتـر فرزیـن مدیر روابـط عمومی دانشـگاه نیز 

دکتـر خامسـان را همراهی کردند.

ـــروزی  ـــالگرد پی ـــن س ـــبت چهلمی ـــه مناس ـــر و ب ـــه فج ـــام ا... ده در ای
انقـــالب اســـالمی اعضـــای هیـــأت علمـــی، کارکنـــان و دانشـــجویان 
ـــهدای  ـــان ش ـــام و یادم ـــهید گمن ـــزار ش ـــاران م ـــا گلب ـــد ب ـــگاه بیرجن دانش
ـــهید،  ـــام ش ـــه مق ـــرام ب ـــم و احت ـــن تعظی ـــگاه ضم ـــن دانش ـــجوی ای دانش

ـــتند. ـــاره بس ـــان دوب ـــد و پیم ـــهیدان عه ـــام و ش ـــای ام ـــا آرمانه ب
ایـــن مراســـم چهارشـــنبه 17 بهمـــن مـــاه بعـــد از نمـــاز جماعـــت 
ظهـــر و عصـــر در محـــل مســـجد امـــام جعفرصـــادق)ع( بـــا حضـــور 

جمعـــی از نمازگـــزاران  برگـــزار گردیـــد.
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بازدید رئیس دانشگاه بیرجند از دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در راستای بازدید از مراکز علمی 
استان جهت تعامل و همکاری بیشتر دانشگاه بیرجند با سایر دانشگاه های استان، 
پنج شنبه 4 بهمن ماه 1397 دکتر احمد خامسان و هیات همراه از دانشگاه جامع 
علمی-کاربردی واحد استان خراسان جنوبی بازدید و با دکتر فورگی نژاد رئیس 

این دانشگاه دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدار دکتر خامسان، عملکرد دانشگاه جامع علمی-کاربردی را بسیار 
مثبت ارزیابی کرده و از تالش مسئولین دانشگاه در جهت رشد کارآموزی و 

ترویج کارآفرینی قدردانی نمودند. 
ریاست دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه در شرایط فعلی یکی از وظایف اصلی 
دانشگاه ها را ایجاد انگیزه برای دانشجویان مخصوصا دانشجویان جدید الورود 
دانسته و تاکید داشتند که باید دانشجویان را به سمت بازار کار سوق داد و با 

مهارت آموزی، آینده شغلی آنان را تضمین نمود.

در  را  بیرجند  دانشگاه  در  کارآفرینی  و  اشتغال  تاسیس مرکز  ایشان  همچنین 
راستای همین موضوع دانسته و افزودند که این مرکز با استقبال خوبی روبرو شده و 
محصوالت تولیدی آن را مستقیما دانشگاه خریداری می کند و انگیزه دانشجویان برای 

تحصیل علم و کسب ثروت به واسطه این مرکز افزایش چشمگیری داشته است.
در ادامه دیدار، دکتر فورگی نژاد رئیس دانشگاه جامع علمی-کاریردی واحد 

استان نیز از توانمندی ها و فعالیت های این دانشگاه توضیحاتی ارائه نمودند. 
ایشان اشاره داشتند که سیاست های کلی دانشگاه جامع علمی-کاربردی به 
گونه ای است که با توجه به نیازهای جامعه ای رشته های تحصیلی تاسیس و در 

صورت عدم نیاز جامعه به آن رشته، منحل می گردد. 
شایان ذکر است در این بازدید، دکتر آیتی معاونت آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه بیرجند و دکتر فرزین مدیر روابط عمومی دانشگاه نیز دکتر 

خامسان را همراهی کردند.

برگزاری جلسه شورای دانشگاه

جلسـه  بیرجنـد،  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـورای دانشـگاه  1397/11/10 در سـالن جلسـات حـوزه 

ریاسـت بـا حضـور تمامـی اعضـا برگـزار گردیـد.
این جلسه، دکتر محمدحسین خسروی مجری  ابتدای  در 
انداز دانشگاه، گزارش کوتاهی در  بازنگری سند چشم  طرح 
همچنین  نمود  ارائه  اعضا  به  راهبردی  سند  ارکان  خصوص 
دکتر محمداسکندری گزارش مختصری درباره سند مدیریت 

سبز دانشگاه، اهداف و دستاوردهای آن بیان کرد.
در  انسانی  نیروی  ساماندهی  طرح  جلسه  این  ادامه  در 
تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در  دانشگاه مورد بحث و 

جلسه آتی شورا جمع بندی نهایی انجام شود.
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دیدار اعضا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با ریاست دانشگاه بیرجند

دانشگاه بیرجند میزبان نشست شورای مدیران امور 
اداری و پشتیبانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، عصر دوشنبه 8 بهمن ماه 97 اعضا 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی با ریاست 

دانشگاه بیرجند دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدار دکتر خامسان ریاست دانشگاه، ضمن خیر مقدم در خصوص 
اهمیت کشاورزی برای منطقه نکاتی را بیان فرمودند و به اهمیت اشتغالزایی از 

طریق توجه به بحث کشاورزی در استان اشاره کردند.
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان، آموزش کارآفرینی را از رسالت های 

دانشگاه برشمرده و هدایت شغلی را مهمتر از هدایت تحصیلی دانست.
در ادامه جلسه، مهندس جاده گی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، گزارشی مبسوط از فعالیت های این سازمان 

طی سال های اخیر بیان کردند.
ایشان به بیان میزان فارغ التحصیالن رشته کشاورزی در استان پرداخته و 
اشاره داشتند که نیازمند تحرکی جدی در خصوص اشتغال فارغ التحصیالن این 
رشته هستیم و یکی از وظایف سازمان نظام مهندسی کشاورزی را فراهم کردن 

زمینه اشتغال فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی برشمرد.
در پایان جلسه، مهندس آهنی نایب رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، لزوم ارتباط بیشتر این سازمان با دانشگاه 
را خواستار شد و ادامه داد: با تعریف پروژه های مشترک فی ما بین دانشگاه و 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی، می توان به بخشی از اشتغال فارغ التحصیالن 

در استان کمک کرد.

نشسـت شـورای مدیران امور اداری و پشـتیبانی دانشـگاه ها و مؤسسات 
آمـوزش عالـی منطقه 9 کشـور به میزبانی دانشـگاه بیرجند چهارشـنبه 17 

بهمن 97 در سـالن جلسـات حوزه ریاسـت دانشـگاه برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجند، این نشسـت با سـخنرانی 
دکتـر احمـد خامسـان رئیس دانشـگاه بیرجند  و دکتر سـید وحید اسـالمی 

معـاون اداری و مالی دانشـگاه آغاز شـد.
و  اداری  امـور  مناطـق  مدیـر  زاده،  بـاروت کـوب  مجیـد 
پشـتیبانی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری توضیحاتی در 
خصـوص راهکارهـا و  وظایف مدیـران امـور اداری و دبیران 
مناطـق بـرای اصـاح فرآیندهـا و آییـن نامه هـا ارائـه داد.  

دسـتور کار اصلی این نشسـت بررسـی تخصصی آیین نامه اسـتخدامی 
اعضـای غیـر هیأت علمی دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالی منطقه 9 

شـامل اسـتان های خراسـان جنوبی، رضوی، شمالی و سـمنان بود.
براسـاس رأی گیری انجام شـده در پایان این نشسـت دانشگاه فردوسی 

مشـهد مجـددا به مدت دو سـال بـه عنوان دبیر منطقه 9 انتخاب شـد.



9

برگزاری مراسم طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه بیرجند

مراسـم افتتاحیـه طـرح ضیافـت اندیشـه اسـاتید دانشـگاه ها شـنبه 6 
بهمـن 97، در محـل حوزه معاونـت فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه بیرجند 

برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، دکتـر احمـد خامسـان 
رئیـس دانشـگاه بیرجند در مراسـم افتتاحیه طرح ضیافت اندیشـه اسـاتید 
دانشـگاه ها گفـت: هـدف دانشـگاه تربیت نسـل متعهـد جامعه اسـت که 

تمـام اهـداف دانشـگاه زیرمجموعـه این هـدف قـرار می گیرد. 
دکتـر خامسـان اظهـار کـرد: توجـه بـه ایـن نکته کـه تربیت مقـدم بر 

آمـوزش اسـت بایـد در دانشـگا ه ها مدنظـر قـرار گیرد.
وی بـا بیـان اینکـه بایـد اسـاتید به ایـن باور برسـند که تکلیـف ثانویه 
تدریـس دروس اسـت، افـزود: هـدف دانشـگاه تربیـت نسـل متعهـد بـه 
جامعـه اسـت کـه تمـام اهـداف دانشـگاه زیرمجموعـه ایـن هـدف قـرار 

می گیـرد.
رئیـس دانشـگاه بیرجنـد بیـان کـرد: بایـد بـه جایـی برسـیم کـه در 
دانشـگاه بیرجنـد در کنـار نقـش آفرینـی در رشـته های مختلـف در امـور 

تربیتـی دانشـجویان نیـز نقـش ایفـا کنیـم.
وی یـادآور شـد: امیدواریـم با کمک و همفکری تمام اسـاتید دانشـگاه 

بـه هـدف مهم تربیت دانشـجویان دسـت یابیم.
حجـت االسـالم و المسـلمین جعفـری مسـئول دفتـر نهـاد نمایندگی 
مقـام معظـم رهبری در دانشـگاه بیرجنـد نیز گفت: طرح ضیافت اندیشـه 
اسـاتید بـه عنـوان نهمیـن دوره اجـرای این طـرح، به صورت سـاالنه در 

دانشـگاه بیرجنـد برگزار می شـود.
حجـت االسـالم و المسـلمین جعفـری در ادامـه گفـت: ایـن طـرح بـا 
مشـارکت 150 نفـر از اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه در کارگاه هایی با 

ظرفیـت ۲5 تـا 30 نفر برگزار می شـود و مسـائل فرهنگی توسـط اسـاتید 
آن رشـته از خارج دانشـگاه مطرح شـده و به نوعی رفع شـبهه می شـود.

مسـئول دفتـر نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه بـا بیـان 
اینکـه ایـن طـرح با دو عنـوان اخالق حرفه ای و اندیشـه سیاسـی برگزار 
می شـود، ادامـه داد: اخـالق حرفـه ای در سـطح 1 و سـطح 3، اندیشـه 
سیاسـی بـا عنـوان حقـوق بشـر در سـطح 3 و اقتصـاد مقاومتـی بـا دو 

عنـوان در سـطح 4 برگـزار می شـود.
وی خاطـر نشـان کـرد: دانشـگاه بیرجنـد ورودی هـای متوسـط را بـه 
خروجی هایـی قـوی تبدیـل می کنـد کـه ایـن نشـان از توانمنـدی باالی 
اسـاتید دانشـگاه است اما یکسـونگری خوب نیسـت و دانشجوی خروجی 
دانشـگاه عـالوه بـر داشـتن دانـش باید انقالبـی، مثبـت، فعـال و متعهد 

. شد با
حجـت االسـالم جعفـری در خصـوص طـرح هـم اندیشـی اسـاتید 
گفـت: در راسـتای همیـن طـرح با هـدف انتقـال تجربیات و با مشـارکت 
اسـاتید رشـته های مختلـف در دانشـگاه بیرجند برگزار می شـود و اسـاتید 
راهکارهـای خـود را اعـالم کـرده و در نهایـت صاحـب نظـر آن رشـته 

راهکارهـای الزم را تبییـن می کنـد.
محمـد کاوه کاظـم پیـش قـدم دکتـرای علـوم سیاسـی دانشـگاه آزاد 
شـیراز در ایـن نشسـت گفت: هـدف عمده ایـن طرح، به چالش کشـیدن 
اندیشـه و فکـر و بیان نظرات اسـت تا به سـمت بنیانگـذاری تمدن نوین 

حرکـت کنیم.
وی افـزود: ایـن طرح در دانشـگاه های مختلف وجود دارد و امید اسـت 

انتقـال تجربیـات اسـاتید به آگاهـی و جهت دهی کلـی کمک کند.



10

دیدار رئیس و مسئوالن دانشگاه بیرجند با خانواده شهید لکزائی
 در آستانه دهه پنجم انقالب اسالمی ایران

دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بیرجنـد؛ به مناسـبت فـرا رسـیدن دهه پنجم 
دانشـگاه  رئیـس  ایـران،  اسـالمی  انقـالب 
و صبـوری  مجاهدت هـا  پـاس  بـه  بیرجنـد 
خانـواده معظـم شـهدا و ایثارگران بـا خانواده 
شـهید  همسـر  از  و  دیـدار  لکزایـی  شـهید 
)سـرکار خانم خراشـادی زاده( کـه از کارکنان 
دانشـگاه بیرجنـد می باشـد تجلیـل نمودنـد. 
دکترخامسـان در ایـن دیـدار گفـت: دهـه 
فجـر و تقـارن آن بـا ورود بـه دهـه پنجـم 
و  تقدیـر  بـرای  مناسـب  فرصتـی  انقـالب 
تجلیـل از ایثار و جانفشـانی رزمندگان اسـت 
کـه بـا بذل جـان خـود ایثـار و گذشـت را به 

آموختند. مـا 
بـه  توجـه  بـا  بیرجنـد  دانشـگاه  رئیـس 
رشـادت ها و جانفشـانی های شـهدای گرانقدر 
فهیـم  ملـت  وفـاداری  و  اسـالمی  انقـالب 

و انقالبـی گفـت: دشـمن بایـد بدانـد کـه راه امـام )ره( و شـهدا همچـون 
چشـمه ای خروشـان اسـت که با زنده نگه داشـتن ارزش های آن همیشـه 
جوشـان خواهـد مانـد. ایشـان در بخـش دیگـری از سخنانشـان از  شـهدا 
بـه عنـوان وارثـان اصلـی انقـالب یاد کـرد و افـزود: »این شـهدا بودند که 
بـا قطـره قطـره خون خـود ایـن انقـالب شـکوهمند را مقابـل هجمه های 
دشـمنان بیرونـی و داخلـی بیمـه کردند و نگذاشـتند خدشـه ای به کشـور 

عزیزمـان وارد شـود.«
دکتـر خامسـان، ُکرنِـش ابرقدرت هـا را مقابل ملت شـریف ایران نشـات 
گرفتـه از روحیـه جهـادی و ایثارگـری آنـان دانسـت و افـزود: »اگـر ایـن 

مقاومت هـا و از خودگذشـتگی ها بـرای تثبیت انقالب به وقوع نمی پیوسـت 
بـه حتـم امروز شـاهد این همـه پیـروزی و بالندگـی نبودیم.«

وی کسـب افتخارات بزرگ علمی و پژوهشـی را مدیون شـهدا دانسـت 
و تصریـح کـرد: »زیر بنـای تولیدات علمی نیـز با خون شـهیدان، جانبازان 
و ایثارگـران و مقاومـت خانـواده ایـن عزیزان مقابل مشـقت ها و سـختی ها 
شـکل گرفـت و امـروز همه ی ما در مسـؤولیتی کـه داریم خـود را مدیون 

ایـن عزیـزان می دانیم.«
حجه االسـالم والمسـلمین جعفری مسـئول نهاد نمایندگـی مقام معظم 
رهبـری در دانشـگاه بیرجنـد، با قدردانـی از خانواده های شـهدا که با تربیت 
فرزنـدان خـود بـا روحیـه انقالبـی، ادامـه دهنـده راه شـهدا هسـتند افزود: 
»امـروز مـا وظیفـه داریـم از هیـچ خدمتی به 
ایـن عزیـزان فروگذار نکنیم و بـا تمام جان و 

دل در خدمت فرزندان شـهدا باشـیم.«
وی همچنیـن افـزود: عظمت ملـت بزرگ 
ایـران را حاصـل و ثمـره خـون شـهدا عنوان 
کـرد و گفـت: »امنیت و اقتدار کشـور مدیون 
ایسـتادگی و ثمـره خون شـهیدانی اسـت که 
جـان خـود را در طبـق اخـالص نهادنـد تـا 
امـروز دشـمن را بـا یـاس و ناامیـدی روبه رو 

سازند.«
در ایـن دیـدار مدیـر گـروه امـور شـاهد 
عمومـی  روابـط  سرپرسـت   ، ایثارگـران  و 
دانشـگاه، مسـئول بسـیج کارکنان و مسـئول 
نیـز حضـور داشـتند کـه  امـور خوابگاه هـا  
در پایـان بـا اهـدای لـوح سـپاس از صبـر و 
صالبـت خانواده شـهید تجلیل بـه عمل آمد.
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کافه کارآفرینی دانشگاه بیرجند افتتاح شد

تهیه اطلس و نقشه ایزوکرونیک کشور توسط محققان دانشگاه بیرجند

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه بیرجند، 
دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند در این مراسم گفت: از دو سال 
گذشته رویکرد آموزش عالی از دانشگاه های دانش آفرین به سمت دانشگاه های 

کارآفرین و مهارت پرور که به تولید ثروت در کشور بپردازند تغییر یافته است.
وی با بیان اینکه کارآفرینی یعنی فرد به سطحی از خودباوری برسد که 
منتظر دیگران نباشد تا برایش فرصت شغلی ایجاد کنند بلکه خودش توانایی 
ایجاد کار را داشته باشد افزود: هیچ کار خیری مهم تر از اشتغال زایی و ایجاد 
امید در دل جوانان نیست. لذا در دانشگاه بیرجند در جهت ایجاد فرصت های 

شغلی، مرکز اشتغال زایی و مرکز کارآفرینی افتتاح شده است.
رئیس دانشگاه بیرجند تصریح کرد: مرکز کارآفرینی برای ایده پروری و حمایت 
از دانشجویان افتتاح شده و امید است تا تابستان سال آینده و با حمایت معاونت 

علمی و فناوری ریاست  جمهوری بتوانیم وسعت این مرکز را تا ۲ هزار متر مربع 
گسترش دهیم.

ادامه  بیرجند در  فناوری دانشگاه  دکترحمیدرضا نجفی معاون پژوهش و 
گفت: امیدواریم با افتتاح کافه کارآفرینی هدفمان که ایجاد امید و نشاط در دل 

دانشجویان است، محقق شود.
وی افزود: اینکه فکر کنیم دانشگاه به تنهایی می تواند کارآفرین باشد اشتباه 

است بلکه باید تمام دستگاه ها در کنار هم به این مهم دست یابند.
کارآفرینان  انتقال تجارب  بیرجند،  دانشگاه  نوآوری و شتابدهی  درمرکز 
بومی، پرسش و پاسخ  دانشجویان، برپایی رویدادها به منظور ارتباط صنعت 
با دانشگاه و معرفی الگوهای موفق و فرآیند شکل گیری کسب و کارهای 

نوپا انجام می شود.

بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومی وزارت علـوم به نقل 
از دانشـگاه بیرجنـد، دکتـر رضـا شـریعتی مجـری این طرح 
گفت: اسـتخراج داده های هواشناسـی و منحنی ایزوکرونیک 
کشـوری بر اسـاس داده های هواشناسی تمامی ایستگاه های 
کشـور، دسـته بندی داده هـا بـر حسـب مناطـق جغرافیایـی، 
تهیـه سـطوح و منحنـی ایزوکرونیـک بـرای نواحی مختلف 
کشـور و محاسـبه چگالـی وقـوع صاعقـه در سـطح زمین از 

اهداف ایـن قرارداد اسـت.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه بیرجند 
تصریح کرد: مدت انجام خدمات پژوهشی موضوع این قرارداد 

برابر یک سال شمسی است.
دکتـر رضا شـریعتی نسـب عضو هیـات علمی دانشـکده 
مهندسـی بـرق عنـوان کرد: بـا داشـتن این اطلس، بررسـی 
دقیـق نرخ وقوع خاموشـی های ناشـی از صاعقه و محاسـبه 
اضافـه ولتاژهـای منتجـه در تمامـی سـطوح ولتاژی شـبکه 

بـرق ایـران برای محققـان امـکان پذیر خواهـد بود.

اخبار حوزه معاونت پژوهش و فناوری
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برگزاری نشست خبری همایش ملی نماز، هویت و جوانان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، صبح دوشنبه 15 بهمن 97 نشست 
خبری اولین همایش ملی نماز، هویت و جوانان در سالن جلسات حوزه ریاست 

دانشگاه برگزار شد.
حجت االسالم محمدعلی جعفری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه بیرجند به خبرنگاران حاضر در این نشست خبری گفت: نماز بهترین 
دستور در میان فرامین الهی است که قبل از انقالب مظلوم واقع شده بود اما 

امروزه شاهد فراگیر شدن آن هستیم.
وی با بیان اینکه با وجود نارضایتی مردم از اقتصاد و سیاست دوران گذشته اما 

انقالب ما انقالبی فرهنگی 
بود، افزود: انقالب ایران از 
برتری و امتیاز در میان سایر 
و  بود  برخوردار  انقالب ها 
مستضعفان  امید  امروزه 

جهان به ایران است.
نمایندگی  نهاد  مسئول 
در  رهبری  معظم  مقام 
گفت:  بیرجند  دانشگاه 
که  نمی خواستند  دشمنان 
انقالب، چهل سالگی خود 
اقدامات  تمام  اما  ببیند  را 
مانع  بیهوده است و  آن ها 

حرکت انقالب و مردم به سمت جلو نمی شود.
حجت االسالم جعفری اظهار داشت: تکلیف خداوند برای کسانی که عهده دار 
حکومت جامعه اسالمی هستند عالوه بر خواندن نماز، به پا داشتن و فراهم کردن 

زمینه اقامه نماز برای همگان است.
وی تصریح کرد: جامعه ایران، نماز خوان است و ما با این حرکت به دنبال 
این هستیم که جامعه به سمت نماز اول وقت سوق داده شود و هیچ چیز مانع 

نماز نباشد.
حجت االسالم دکتر حسینی دبیر علمی همایش ملی نماز، هویت و جوانان 
در ادامه این نشست گفت: این همایش که ملی و دارای درجه ISC است، در 
اول اسفند 97 با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین قرائتی برگزار می شود و 

در عصر این روز داوری مقاالت پذیرفته شده صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه تا کنون 148 نفر در سایت ثبت نام کرده اند و تعداد 100 
مقاله به دست ما رسیده است، افزود: طی چند روز آینده مراحل داوری مقاالت 

به پایان خواهد رسید.
دبیر همایش ملی نماز، هویت و جوانان اظهار کرد: مقاالت بر اساس دارا 
بودن پارامترهای مدنظر در سه حوزه چکیده، پوستر و ارائه تقسیم بندی می شوند 
و در نهایت آثار برگزیده در کتابچه ای به چاپ می رسد تا در دسترس همگان 

قرار گیرد.
دکتر حسینی اضافه کرد: فراخوان این همایش از پانزدهم شهریورماه منتشر 
شده و عالقمندان تا پنجم بهمن ماه فرصت داشتند تا مقاالت خود را ارسال 

کنند.

وی تصریح کرد: مقاالت ارسالی در چهار محور مباحث اخالقی نماز، نماز از 
منظر روانشناسی، جایگاه اجتماعی نماز و آثار نماز در روابط اجتماعی و نماز در 

دیدگاه عرفا و سلوک عارفانه هستند.
دبیر همایش ملی نماز، هویت و جوانان در ادامه گفت: این همایش ۲1 داور 
دارد که از این تعداد، 4 نفر به عنوان سر داور برای هر کدام از محورهای همایش 

انتخاب شدند.
حسینی اظهار کرد: 67 درصد شرکت کنندگان در همایش را دانشجویان و 
طلبه ها با 99 نفر شرکت کننده، 16 درصد را اعضای هیئت علمی با ۲4 نفر و 17 
کنندگان  شرکت  را  درصد 
تشکیل  نفر   ۲5 با  آزاد 

می دهند.
وی با بیان اینکه 104 نفر 
از شرکت کنندگان از خارج 
استان بودند، گفت: با توجه 
به گستردگی فراخوان، 70 
درصد کل مقاالت ارسالی 
سراسر  دانشگاه های  از 

کشور می باشد.
از  کرد:  نشان  خاطر  و 
میان 100 مقاله، ۲7 مقاله 
اخالقی، 3۲ مقاله اجتماعی، 

13 مقاله عرفانی و ۲8 مقاله روانشناسی ارسال شده است.
حسینی با بیان اینکه این همایش به پیشنهاد دانشجویان برگزار شده که 
بیشترین شرکت کنندگان در همایش را نیز تشکیل می دهند، افزود: این موضوع 

نشانگر این است که جوانان ما دغدغه نماز را دارند.
وی بیان کرد: برای ساز و کار بهتر این همایش، تاکنون 10 جلسه رسمی با 
کمیته علمی، هیئت داوران، هیئت اجرایی، مسئولیت نهاد نمایندگی مقام معظم 

رهبری و ... تشکیل شده است.
دبیر همایش ملی نماز، هویت و جوانان عنوان کرد: نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری، مجموعه دانشگاه بیرجند، ستاد اقامه نماز، اداره کل اوقاف و امور 
خیریه، نشر معارف، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره کل ورزش و جوانان 

خراسان جنوبی و پاتوق کتاب از جمله حامیان این همایش هستند.
سید مجتبی حسینی دبیر اجرایی دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
بیرجند در خصوص اقدامات نهاد به برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت با 
عنوان چگونه یک نماز خوب بخوانیم و منابع حجت االسالم و المسلمین پناهیان 

و برگزاری دوره های معاد شناسی 1 و ۲ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه بیش از 60 درصد اعتبارات فرهنگی صرف ستاد اقامه نماز 
می شود، افزود: برای فعال تر کردن دانشجویان در امر نماز، پیشنهاداتی ارائه شده 
است که برگزاری کالس های معارف نزدیک مسجد، توزیع غذا بالفاصله بعد از 
نماز برای افرادی که دغدغه نماز را دارند و به دلیل مراجعه به سلف، از نماز اول 
وقت باز می مانند و نیز امکان برگزاری نماز در هر دانشکده برای کوتاه کردن 

مسافت بین کالس تا نماز از جمله این پیشنهادات بود.
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ثبت بیش از ۴۰۰ پایان نامه، رساله و پروپوزال در سامانه ایرانداک

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و اداره کل زندان های استان خراسان جنوبی

بیـش از 400 پایـان نامه، رسـاله و پروپوزال دانشـگاه 
بیرجند از ابتدای سـال 1397 در سـامانه ثبت پژوهشگاه 

علـوم و فنـاوری ایران ) ایرانداک( ثبت شـد.
از  بیرجنـد،  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ابتـدای سـال 1397 تاکنـون مجموعـاً 313 پایـان نامه 
و رسـاله و 107 پروپـوزال در سـامانه ایرانـداک بـه ثبت 

است. رسـیده 
الزم بــه توضیــح اســت کــه پذیــرش نهایــی 
تکمیلــی  تحصیــالت  رســاله های  و  پایان  نامه هــا 
ــس  ــزی و پ ــه مرک ــط کتابخان ــت توس ــامانه ثب در س
از تحویــل نســخه نهایــی پایــان نامــه )نســخه 

می گیــرد. انجــام  الکترونیــک( 
شـایان ذکـر اسـت ثبـت پروپـوزال و پایـان نامه هـا 
در سـامانه ایرانـداک اقـدام مهمـی در رویـت پذیـری 

فعالیت هـای پژوهشـی دانشـجویان تحصیـالت تکمیلی به شـمار می رود 
کـه در پـی آن امـکان ارجـاع بـه فعالیت هـای پژوهشـی توسـط سـایر 

پژوهشـگران را مهیـا می سـازد.

بـه منظـور ایجـاد و گسـترش همفکـری و همکاری هـای آموزشـی 
اداره کل  بیرجنـد و  نامـه همـکاری بیـن دانشـگاه  و پژوهشـی تفاهـم 

گردیـد. منعقـد  جنوبـی  خراسـان  زندان هـای 
بـه گزارش روابط عمومی دانشـگاه بیرجند، هـدف از امضای این تفاهم 
نامـه بهـره گیـری از ظرفیت های علمـی، انسـانی، آموزشـی، تجهیزات و 
امکانـات دانشـگاه بـه منظور آموزش پرسـنل و نیـز توانمندسـازی آنان در 
زمینـه شـغلی و اسـتفاده از دانش و تجربه سـازمان و اجـرای پژوهش های 

کاربردی در بسـتر زندان اسـت. 
اجـرای  در  بـه همـکاری  نامـه می تـوان  تفاهـم  ایـن  از موضوعـات 

پروژه هـای تحقیقاتـی ـ کاربـردی، همـکاری در زمینه برگـزاری دوه های 
آموزشـی تخصصـی و عمومی، برگـزاری همایش ها و نشسـت های علمی 
مشـترک، اسـتفاده متقابل از منابع و امکانات آموزشـی و پژوهشی، هدایت 
و حمایـت از پایـان نامه هـای تحصیلی، انجـام بازدیدهـای علمی هدفمند 

اشـاره کرد.
ایـن تفاهـم نامـه بـا امضـای دکتـر احمـد خامسـان رئیـس دانشـگاه 
بیرجنـد و علـی هاشـمی مدیـرکل امور زندان های خراسـان جنوبـی از ۲1 

بهمـن 97 بـه مـدت یکسـال منعقـد گردید. 

ارتقاء ظرفیت سالن های اطالع رسانی کتابخانه مرکزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، یکی از ماموریت های کتابخانه 
مرکزی دانشگاه به عنوان مرکز اطالع رسانی و با هدف گسترش خدمات 
اطالع رسانی و برگزاری کارگاه های آموزشی با حمایت ریاست محترم دانشگاه 
ظرفیت سالن های اطالع رسانی کتابخانه مرکزی ازمجموع 75 سیستم به 1۲5 

سیستم با هزینه ای بالغ بر ۲ میلیارد ریال ارتقاء یافت.
 کتابخانه مرکزی هم اکنون با دو سالن اطالع رسانی به ارائه خدمات متنوعی 
از قبیل برگزاری کالس های عملی نرم افزاری، برگزاری کارگاه های آموزشی و 
خدمات جستجو و تحویل مدرک فعالیت می نماید. تا کنون بیش از 14 کالس 
درسی و 83 کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی با هدف آشنایی 
با پایگاه های اطالعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی و چندین کارگاه آموزشی ویژه 

اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه برگزار شده است.

گفتنی است کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند یکی از مجهزترین مراکز 
اطالع رسانی در بین کتابخانه های دانشگاهی ایران دارد.
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دریافت مجوز انتشار مجله انگلیسی زبان 
پژوهش های میان رشته ای ترجمه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، نشریه انگلیسی 
انسانی،  علوم  و  ادبیات  دانشکده  انگلیسی  زبان  زبان گروه 
Inter� »تحت عنوان پژوهش های میان رشته ای ترجمه 

 »disciplinary Research on Translation
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت کل  از  انتشار  اخذ مجوز  به  موفق 

اسالمی شد.
دانشگاه  امتیازی  با صاحب  فوق  نشریه  است  ذکر  قابل 
دلوئی  رضائیان  محمدرضا  دکتر  مسئولی  مدیر  و  بیرجند 
عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی، با رویکرد علمی ـ 

پژوهشی و به صورت فصلنامه منتشر خواهد گردید.

برگزاری جلسه دفاع از رساله مقطع دکتری دانشکده علوم ورزشی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، جلسه دفاع از رساله دکتری محمد 
علی ربیعی، دانشجوی مقطع دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی 
تحت عنوان »تأثیر دو شیوه تمرین تداومی و تناوبی هوازی و مصرف عصاره 
عناب بر آپوپتوز بافت قلب موش های صحرایی نر دچار سکته قلبی« با راهنمایی 
دکتر مهدی مقرنسی و دکتر هادی سریر و مشاوره دکتر محسن خراشادی زاده 

در دانشگاه بیرجند برگزار شد.
دکتر ربیعی در این تحقیق که روی خواص یکی از محصوالت استراتژیک 
استان خراسان جنوبی )عناب( اجرا گردیده بود به این نتیجه رسید که مصرف 

میوه عناب همراه با تمرین هوازی باعث مهار  آپوپتوز )مرگ برنامه ریزی شده 
سلولی( سلول های قلبی پس از وقوع سکته قلبی و همچنین موجب کاهش 

آسیب بافت قلبی می شود.
شایان ذکر است؛ عناب یکی از گیاهان دارای خاصیت ضد اکسایشی است 
که از میوه، برگ و حتی ریشه این گیاه در طب سنتی به صورت گسترده برای 
درمان انواع بیماری ها مانند اختالالت گوارشی، ضعف، اختالالت کبدی، چاقی، 
مشکالت کلیوی، دیابت، تب، کم خونی، بد خوابی و کاهش درد مورد استفاده 

قرار می گیرد.

جلسات دفاع از رساله دکتری
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ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاع  ــه دف ــد، جلس ــگاه بیرجن دانش
ــن  ــری حس ــع دکت ــاله مقط از رس
ــته  ــجوی رش ــکوه دانش ــا ش پارس
فیزیولوژی ورزشــی دانشــکده علوم 
ــوان »بررســی  ورزشــی تحــت عن
اثــر تمریــن تداومــی و تناوبــی بــر 
ــا ــته ای کاپ ــور هس ــطوح فاکت س

ــتق  ــک مش ــور نوروتروفی B، فاکت
از ســلول های گلیــال، کاتــاالز ، 
درد  و  سوپراکســید  دیســموتاز 
نوروپاتــی در نواحــی حســی نخــاع 

ــه  ــر مرضی ــی دکت ــا راهنمای ــده« ب ــی ش ــی دیابت ــای صحرای موش ه
ثاقب جــو و  دکتــر صمــد ناظمــی )عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم 
ــات  ــو هی ــی )عض ــدی هدایت ــر مه ــاوره دکت ــبزوار( و مش ــکی س پزش
ــنبه 10  ــتی( روز چهارش ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش علم

ــد. ــزار گردی ــاه برگ ــن م بهم
مفیـد  نقـش  بـه  توجـه  بـا 
تمرینـات ورزشـی در پیشـگیری 
ایـن  در  بیمـاری هـا،  درمـان  و 
پژوهـش تاثیـر تمرینـات هوازی 
تداومی و تناوبی بر شـاخص های 
بیوشـیمیایی مرتبـط بـا نوروپاتی 
و درد ناشـی از آن در موش هـای 
مبتـال بـه دیابـت مـورد بررسـی 
قـرار گرفـت. نتایج نشـان داد که 
انجـام تمرینـات هـوازی تداومی 
یـک  بـه  می تواننـد  تناوبـی  و 

میـزان در کاهـش عـوارض نوروپاتـی محیطـی تاثیـر داشـته باشـند.
و  نوروپاتی  ایجاد  دیابت،  عوارض  مهمترین  از  یکی  که  است  گفتنی 

عوارض بالینی ناشی از آن در افراد مبتال می باشد.

برگزاری جلسه دفاع از رساله مقطع دکتری دانشکده علوم ورزشی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، 
جلسه دفاع از رساله دکتری محمد شفیعی 
علویجه دانشجوی رشته مهندسی مکانیک 
گرایش ساخت و تولید تحت عنوان »بررسی 
و بهینه  سازی فرآیند لپن کاری سوراخ های 
فوالد  جنس  از  قطعاتی  شکل  استوانه ای 
c440« با راهنمایی دکتر حسین امیرآبادی 
و با حضور دکتر جواد خادم به عنوان نماینده 
تحصیالت تکمیلی دانشکده در محل اتاق 

جلسات دانشکده مهندسی برگزار گردید.
این  انجام  از  هدف  امیرآبادی  دکتر 
پژوهش را پرداخت کاری سوراخ استوانه ای 
 F4 هواپیمای  سروی  شیر  اسلیو  شکل 

عنوان نمودند.
لپن کاری  برای  ابزاری  پژوهش  این  در 
و  طراحی  داخلی  استوانه ای شکل  سطوح 

ساخته شده سپس به بررسی فرآیند لپن کاری سطوح استوانه ای شکل داخلی 
قطعه  هایی از جنس فوالد c440 با استفاده از این ابزار پرداخته شده است. 
در ادامه با استفاده از نتایج آزمایشگاهی، مدل هایی برای پیش بینی مقادیر نرخ 
برداشت ماده، زبری سطح و خطای استوانه ای بودن سوراخ های لپن کاری شده، 
بدست آورده شده سپس با استفاده از الگوریتم بهینه  سازی ژنتیک چند هدفه به 
بهینه سازی هم زمان نرخ برداشت ماده، زبری سطح و خطای استوانه ای بودن 

سوراخ های لپن کاری شده، پرداخته شده است. نتایج نشان از عملکرد مطلوب ابزار 
لپن کاری ساخته شده در این تحقیق داشته و همچنین نشان می دهند که استفاده 
از الگوریتم بهینه  سازی ژنتیک چندهدفه سبب کاهش زمان و هزینه تولید و 

افزایش کیفیت قطعات تولیدی می گردد.
الزم به ذکر است که داوری این رساله را دکتر خلیل خلیلی، دکتر سید 
محمدحسین سید کاشی و دکتر جواد اکبری )عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی 

شریف( به عهده داشته اند.

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده مهندسی
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، جلسه دفاع از رساله دکتری پویا افشار 
جهانشاهی دانشجوی رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی تحت 

عنوان »مطالعه تجربی خراشیدگی 
آستر ورودی نانو ذره ای اکسید روی 
در پمپ های دوغاب گریز از مرکز« 
با راهنمایی دکتر سیدیوسف احمدی 
بروغنی و دکتر مهدی راغبی و به 
کریمی  علی  محمد  دکتر  مشاوره 
)عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور( 
و با حضور دکتر جواد خادم به عنوان 
نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکده 
دانشکده  جلسات  اتاق  محل  در 

مهندسی برگزار گردید.
به گفته دکتر احمدی بروغنی هدف 

از انجام این پژوهش مقاوم سازی الستیک آستر پمپ های دوغاب با استفاده از نانو 
اکسید روی بوده است.

در ایـن پژوهـش ابتـدا تاثیـر نانـو اکسـید روی بـر خـواص مکانیکـی 

السـتیک پرداخته شـد و سـپس به صورت میدانی سـه آسـتر از السـتیک 
بـا ترکیـب معمولـی سـاخته و همزمـان سـه آسـتر بـا السـتیک همـراه با 
نانـو اکسـید روی بـه جای اکسـید 
آزمایـش  مـورد  معمولـی  روی 
قـرار گرفـت. نتایـج نشـان از بهبود 
عملکـرد میدانـی آسـتر دارای مـواد 
طرفـی  از  دارد.  روی  اکسـید  نانـو 
پژوهشـگر مدعـی شـده اسـت که 
اسـتفاده از نانـو اکسـید روی بدلیـل 
کاهش مصـرف اکسـید روی اثرات 
مخرب زیسـت محیطـی را کاهش 

می دهـد.
الزم به ذکر است که داوری این 
هاشمی،  سیدحجت  دکتر  را  رساله 
پلیمرو  پژوهشکده  )عضو  بهشتی  دکتر محمد حسین  و  رهنما  سعید  دکتر 

پتروشیمی ایران( به عهده داشته اند.

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده مهندسی

اولیــن جلســه شــورای برنامــه ریــزی و توســعه آموزشــی دانشــگاه بیرجند 
شــنبه ۲7بهمــن 97 بــا حضــور دکتر احمــد خامســان رئیس دانشــگاه بیرجند 

و جمعــی از مدیــران و مســئوالن دانشــگاه برگزار شــد.
ــه  ــن جلســه بیانی ــد، در ای ــط عمومــی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
چشــم انــداز و مأموریــت گــروه برنامــه ریــزی و توســعه آموزشــی دانشــگاه 

ــید.  ــب رس ــه تصوی ــته ها ب ــعه رش ــت های کالن توس ــد و سیاس بیرجن
ــه ضــرورت ایجــاد گــروه  ــا اشــاره ب دکتــر خامســان رئیــس دانشــگاه ب
برنامــه ریــزی و توســعه آموزشــی دانشــگاه گفــت:  طــرح و تصویــب بــرای 
ایجــاد ایــن گــروه در آخریــن جلســه کمیســیون دائمی هیئــت امناء دانشــگاه 

صــورت پذیرفــت.
ــه  ــی ب ــالت تکمیل ــی و تحصی ــاون آموزش ــی مع ــن آیت ــر محس دکت
برنامه هــای درســی و توجــه بــه تغییــر و روزآمدســازی برنامه هــای دانشــگاه 
اشــاره نمــود و اظهــار امیــدواری نمــود کــه گــروه برنامــه ریــزی و توســعه 
ــکاری  ــا هم ــی را ب ــای درس ــت برنامه ه ــد اولوی ــگاه بتوان ــی دانش آموزش

ــد. ــرار ده ــی ق ــورد بازبین ــی م ــای آموزش گروه ه
ــزی و توســعه  ــر شــورای برنامه ری ــژاد دبی ــی رســتمی ن ــر محمدعل دکت
آموزشــی دانشــگاه مقدمــه ای بــر اقدامــات ســایر دانشــگاه ها و اصالحــات 
ــانی  ــه روز رس ــته ها و ب ــد رش ــعه نظام من ــرای توس ــا ب ــاختاری آن ه س

ــرد. ــه ک ــی ارائ ــای درس برنامه ه
در ایــن جلســه بیانیــه چشــم انــداز گــروه برنامه ریزی و توســعه آموزشــی 

دانشــگاه بــه قــرار زیــر بــه تصویب شــورا رســید:

پیشــروترین دانشــگاه شــرق کشــور درتوســعه کیفــی آمــوزش، ایجــاد، 
بازنگــری و هدایــت رشــته های تحصیلــی، برنامه هــای درســی و روش هــای 
ــر اســناد باالدســتی، مزیت هــای بومــی و نوآوری هــای  آموزشــی مبتنــی ب
آموزشــی بــه منظــور تربیــت نیــروی انســانی متعهــد وکارآمد درحل مســائل 

. معه جا
ــر مبنــای اســناد باالدســتی،  بازنگــری و هدایــت رشــته های دانشــگاه ب
تغییــر و بــه روزرســانی برنامه هــای درســی  مبتنــی  بــر آخریــن تحــوالت 
علمــی بــا رویکــرد افزایش تــوان اشــتغال پذیــری دانشــجویان کارشناســی، 
تولیــد و کاربــرد علــم در مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی، ایجــاد نــوآوری در 
ــای  ــی آموزش ه ــاء کیف ــدف ارتق ــا ه ــیابی ب ــوزش و ارزش ــای آم روش ه
دانشــگاه از مأموریت هــای گــروه برنامــه ریــزی و توســعه آموزشــی دانشــگاه 

اســت کــه در ایــن شــورا بــه تصویــب رســید. 
ــعه  ــت های کالن توس ــالم سیاس ــه اع ــن جلس ــات ای ــر مصوب از دیگ
رشــته ها در دانشــگاه بیرجنــد شــامل رشــد متــوازن رشــته های تحصیلــی 
مبتنــی بــر ســند توســعه راهبــردی دانشــگاه، توســعه رشــته های اولویــت دار 
در ســند نقشــه جامــع علمــی کشــور و ســند آمایــش آمــوزش عالی، توســعه 
ــته ها  ــعه رش ــته ای، توس ــن  رش ــو و بی ــته های  ن ــت رش ــا اولوی ــته ها ب رش
ــی  ــت جایگزین ــه، اولوی ــتان و منطق ــی اس ــای بوم ــر مزیت ه ــی ب مبتن
ــد،  ــته های جدی ــا رش ــر از 0/3 ب ــدگان کمت ــا نســبت ثبت نام ش ــته ها  ب رش

ــا دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد بــود. پرهیــز از توســعه رشــته های مــوازی ب

برگزاری اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه بیرجند
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با همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب توسط دانشگاه یبرجند 
صورت پذیرفت: بررسی تاثیر روندهای گسلی به توسعه و تکامل میادین نفتی 

جنوب غرب ایران.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به نقل از 
روابط عمومی دانشگاه بیرجند، پروژه بررسی تاثیر روندهای گسلی به توسعه 
قالب رساله دکتری و طرح  در  ایران  نفتی جنوب غرب  میادین  تکامل  و 
پژوهشی کاربردی با همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام 

شده است.

همچنین در این طرح مدل سازی آنالوگ منطبق به تشکیل ساختارهای زمین 
شناسی در کمربند زاگرس ارائه گردیده است.

الزم به ذکر است جلسه دفاع از رساله دکتری مهدی یوسفی دانشجوی مقطع 
دکتری رشته زمین شناسی گرایش تکتونیک تحت عنوان » تحلیل برهم کنش 
روندهای گسلی پی سنگی در سیستم های برخوردی بر تکامل چین خوردگی ها 
و ارائه مدل های ارتباط ساختاری با مطالعه موردی  میادین تنگو و رگ سفید در 
حوضه پیش بوم زاگرس« به راهنمایی  دکتر سید مرتضی موسوی در دانشگاه 

بیرجند با موفقیت به اتمام رسیده است.

بررسی تاثیر روندهای گسلی به توسعه و تکامل میادین نفتی جنوب غرب ایران 
توسط محققین دانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، جلسه دفاع از رساله دکتری ایرج 
لیرابی دانشجوی رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید تحت عنوان 
»مطالعه مکانیستیک نیروهای ماشین کاری در فرآیند کفتراشی سطوح متشکل 
از برآمدگی  های مهره  جوش« با راهنمایی دکتر حسین امیرآبادی و با حضور دکتر 
جواد خادم به عنوان نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکده در محل اتاق جلسات 

دانشکده مهندسی برگزار گردید.
به گفته دکتر امیرآبادی هدف از انجام این پژوهش مدل سازی مکانیستیک 
فرآیند  فرآیند کفتراشی سطوح ساخته شده توسط  نیروهای ماشین کاری در 

جوشکاری بوده است.

نیروهای ماشین کاری در فرآیند  به بررسی مکانیستیک  این پژوهش  در 
کفتراشی سطوح ساخته شده توسط فرآیند جوشکاری پرداخته شده سپس مدل 
ارائه شده با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و تست  های تجربی صحت  سنجی 
شده است. نتایج نشان از عملکرد مطلوب مدل مکانیستیک ارائه شده در این 
تحقیق داشته و با استفاده از رویکرد مدل سازی مکانیستیک یکپارچه می توان 
مرحله ماشین کاری را در فرآیند الیه نشانی ترکیبی با دقت باال و هزینه پایین 
شبیه  سازی نمود. الزم به ذکر است که داوری این رساله را دکتر خلیل خلیلی، 
دکتر سید یوسف احمدی بروغنی و دکتر فرهاد کالهان )عضو هیات علمی 

دانشگاه فردوسی مشهد( به عهده داشته  اند.

برگزاری جلسه دفاع مطالعه مکانیستیک نیروهای ماشین کاری در فرآیند کفتراشی سطوح متشکل از 
برآمدگی  های مهره  جوش
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بازدید و نظارت بهداشتی در دانشگاه بیرجند

در راستای رسالت واحد بهداشت و ایمنی و با هدف بهبود وضعیت بهداشت 
چک  مطابق  شوکت  آباد  پردیس  آبدارخانه  های  از  بازدید  دانشگاه،  محیط 
لیست  های استاندارد وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در تاریخ سه  شنبه ۲ 
بهمن ماه 1397 توسط کارشناس بهداشت دانشگاه انجام و مشکالت و نواقص 

مشاهده شده تذکر داده شد.  
شایان ذکر است بازدید و نظارت مشکالت بهداشتی دانشگاه از مدت ها 
قبل علی رغم نداشتن کارشناس بهداشت در دستور کار مرکز بهداشت و درمان 
بوده است و هم اکنون با جذب کارشناس بهداشت با جدیت بیشتر و به شکل 

تخصصی دنبال خواهد شد.

اخبار حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

اعزام کاروان دانشجویان دانشگاه بیرجند به عتبات عالیات
ساالری شهرستانک،  محمد  بیرجند،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
کارشناس امور عمره و عتبات دانشگاهیان خراسان جنوبی گفت: اولین کاروان 
دانشجویی استان در این مرحله در قالب 38 نفر از دانشجویان دختر به صورت 

هوایی از مشهد سفر سراسر معنویت خود را آغاز کردند.
وی به اعزام 40 نفر دانشجوی پسر به صورت زمینی اشاره کرد و ابراز داشت: 

هر ساله در دو مرحله دانشجویان نسبت به ثبت نام اقدام می نمایند.
کارشناس امور عمره و عتبات دانشگاهیان خراسان جنوبی با بیان اینکه در یک 
کاروان ۲18 دانشجو ثبت نام کرده اند، تصریح کرد: بهترین شرایط اقامتی برای 

این دانشجویان فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه در طول سفر بسته های فرهنگی در اختیار دانشجویان 
قرار می گیرد، اظهار کرد: مسابقات عکاسی و فیلم برداری نیز در این سفر برگزار 

خواهد شد.
یادآور شد: به  امور عمره و عتبات دانشگاهیان خراسان جنوبی  کارشناس 
دانشجویان متقاضی سفر به عتبات عالیات که از طریق زمینی اقدام کرده اند دو 
میلیون تومان و به دانشجویان متقاضی سفر هوایی سه میلیون تومان تسهیالت 

18 ماهه با نرخ چهار درصد اعطا می شود.
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برپایی ایستگاه های سالمت جسم و روان با همکاری جمعیت هالل احمر و 
کانون همیاران سالمت دانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، تیم کانون همیاران سالمت دانشگاه 
بیرجند در ایستگاه های سالمت جسم و روان که توسط جمعیت هالل احمر شهر 

بیرجند برپا شده بود، حضور یافت.
همـکاری  بـا  برنامـه  ایـن 
سـه اسـتان خراسـان رضـوی، 
مناطـق  در  جنوبـی  و  شـمالی 
حاشـیه نشـین شـهر بیرجنـد با 
هـدف  سـنجش آمادگـی تیم  ها 
در سـطح منطقـه و زمان  هـای 
بحرانـی، ارتقاء سـطح سـالمت 
جامعـه و ارائه خدمات بهداشـتی 

و درمانـی اجـرا شـد.
در ایـن برنامـه تیـم کانـون 
دانشـگاه  سـالمت  همیـاران 
بیرجنـد با مشـارکت و همکاری 
)سـاماندهی  سـحر  تیـم 
حمایت هـای روانـی و اجتماعی( 

بـه مـردم این مناطـق خدمـات مشـاوره، فرهنگی و بهداشـتی ارائـه نمودند.

تیـم کانـون همیـاران سـالمت با حضـور در مـدارس این مناطـق، ضمن 
افزایـش آگاهـی دانش آمـوزان در حوزه بهداشـت فردی، مسـابقات ورزشـی 
و فرهنگی نیز برگـزار نمودند 
برگـزاری مسـابقه  و ضمـن 
نقاشـی بـرای کـودکان، بـه 
ارائـه  و  ترغیـب  و  جـذب 
والدیـن جهـت  بـه  مشـاوره 
زمینـه  در  آگاهـی  افزایـش 
فرزندپـروری  شـیوه های 
مشـکالت  بـا  مواجهـه  و 

پرداختنـد.
همچنیـن اعضـای کانون 
همیـاران سـالمت در جلسـه  
از  آگاهـی  جهـت  توجیهـی 
وظایـف و فعالیت هـای الزم 
بـرای برپایـی ایـن ایسـتگاه 
هـا، کـه 13 بهمـن مـاه در 

محـل جمعیـت هـالل احمـر اسـتان برگـزار شـد، حضـور داشـتند.

ارزیابی مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند
امور  سازمان  سالمت  و  مشاوره  دفتر  ای  دوره  ارزیابی های  راستای  در 
دانشجویان از عملکرد مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور، سه  شنبه دوم 
بهمن ماه، یک تیم از دانشگاه های سمنان و تربت حیدریه به ارزیابی فعالیت های 

مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند پرداختند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر شاهرخ مکوند حسینی )رئیس 
مرکز مشاوره دانشگاه سمنان( و هادی مهرآمیز و مرضیه داوودی  مقدم )رئیس 

و معاون مرکز مشاوره دانشگاه تربت  حیدریه( اعضای این تیم ارزیاب بودند.
تیم ارزیابی مذکور پس از انجام ارزیابی های الزم در جلسه ای با حضور دکتر 
محمدقادر قادری، معاون دانشجویی دانشگاه 
زحمات  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  بیرجند، 
تمامی واحدهای مرکز مشاوره  همکاران در 
و درمان، پیشنهاداتی به منظور تقویت برخی 

برنامه  ها ارائه نمود.
ارزش  با  ضمن  قادری،  دکتر  همچنین 
شمردن خدمات مشاوره و ارائه خالصه ای از 
پیشینه مرکز مشاوره،  بر لزوم اجرای گسترده 
نشاط  و  امید  افزایش  بر  مبتنی  برنامه  های 

اجتماعی دانشجویان تأکید کرد.
شـایان ذکـر اسـت کـه پیـش از ایـن نیز 
هـادی صمدیـه و نصـرت رضایـی از مرکـز 
مشـاوره دانشـگاه بیرجنـد به عنـوان ارزیاب، 
شـاهرود،  دانشـگاه های  مشـاوره  مراکـز  از 
سـمنان، فرزانـگان، دامغان، تربـت حیدریه و 

گنابـاد بازدیـد بـه عمـل آورده اند.
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آغاز به کار غرفه دستاوردهای دانشگاه بیرجند در نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ سالگی انقالب اسالمی ایران

همزمان با افتتاح نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله  انقالب اسالمی در محل 
نمایشگاه بین المللی بیرجند غرفه دستاوردهای دانشگاه بیرجند آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر سامان فرزین سرپرست روابط 
عمومی دانشگاه با معرفی این غرفه گفت: تعدادی از دستاوردهای دانشگاه در 
طول 40 سال فعالیت علمی، آموزشی و تربیتی این نهاد علمی در معرض دید 

بازدید کنندگان قرار گرفت.
میراث  دانشگاه ها، مدیرکل  از رؤسای  تعدادی  بهمن 97  چهارشنبه 10 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، و معاون عمرانی استانداری خراسان 
جنوبی از غرفه دانشگاه بازدید و در جریان 40 سال فعالیت بی وقفه دانشگاه 

قرار گرفتند.

بازدید نمایندگان صندوق رفاه وزارت علوم از غذاخوری مرکزی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در راستای صنعتی سازی آشپزخانه 
مرکزی دانشگاه که با تالش ریاست دانشگاه و پیگیری معاونت دانشجویی 

صورت گرفت، صبح امروز نمایندگان صندوق رفاه دانشجویان 
وزارت علوم به بازدید از تجهیزات آشپزخانه مرکزی دانشگاه 

پرداختند.
در این بازدید که با حضور مدیر دانشجویی و ریاست اداره تغدیه 
برگزار شد، نمایندگان صندوق رفاه ضمن تاکید بر مناسب بودن 
فضای مورد استفاده، به بررسی تجهیزات مورد استفاده پرداختند و 

پیشنهاداتی نیز جهت بهبود شرایط ارائه کردند.
منصـوری مدیر دانشـجویی دانشـگاه، ضمن ارائه گزارشـی 
در خصـوص مراحـل آمـاده سـازی آشـپزخانه مرکـزی و تهیه 
تجهیزات مورد اسـتفاده، کارشناسـان صندوق رفاه را در جریان 
اقدامـات انجـام شـده و همچنیـن کمبودهـا و محدودیت های 
پیـش رو قـرار داد. شـایان ذکـر اسـت پیـرو سـفر مقـام عالی 
وزارت و ریاسـت صنـدوق رفـاه دانشـجویان وزارت عتف اولین 

مرحلـه از صنعتی سـازی آشـپزخانه مرکـزی با اعتبـاری بالغ بـر 1.300.000 
ریـال اجـرا گردید.
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نشان طالی مسابقات تفنگ بادی کشور بر گردن دانشجوی ملی پوش دانشگاه بیرجند

کسب مقام سوم مسابقات دارت کارکنان توسط دانشگاه بیرجند

ــی  ــه خدمت ــد، نجم ــگاه بیرجن ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دانشــجوی قهرمــان دانشــگاه بیرجنــد در مرحلــه نهایــی مســابقات آزاد 
تفنــگ بــادی 10 متــر کــه 1۲ بهمــن در تهــران برگزارشــد مقــام اول 

را کســب کــرد.
در ایــن مســابقات پــس از نجمــه خدمتــی، الهــه احمــدی بــه مقــام 

دوم و نرجــس امامقلــی بــه مقــام ســوم دســت یافتننــد.

موسسات  و  دانشگاه ها  کارکنان  ورزشی  مسابقات  در 
بیرجند  دانشگاه  کشور  ورزش   9 منطقه  عالی  آموزش 
توانست در بخش خواهران مسابقات دارت به مقام سوم 

مشترک دست یابد.
دوره  این  بیرجند،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
از مسابقات 6 تا 9 بهمن 97 به میزبانی دانشگاه حکیم 

سبزواری برگزار شد.
تیم دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه حکیم سبزواری 
مقام های اول و دوم این مسابقات را از آن خود کردند و تیم 
دانشگاه بیرجند و دانشگاه شاهرود مشترکاً به مقام سوم 

دست یافتند.
ترکیب  با  بیرجند  دانشگاه  خواهر  کارکنان  دارت  تیم 
معصومه خیریه و زهرا قادری و به سرپرستی زهره حسن 

پور فرد در این مسابقات شرکت کرد.

اخبار ورزشی
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دانشگاه بیرجند مقام سوم مسابقات قهرمانی نجات غریق 
دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور را از آن خود کرد

کسب مقام قهرمانی تیم والیبال کارکنان دانشگاه بیرجند

در مسابقات قهرمانی نجات غریق دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور، 
دانشگاه بیرجند در بخش دختران و پسران به مقام سوم دست یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، این دوره از مسابقات 3 تا 6 بهمن 
97 به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار گردید، تیم های نجات غریق دانشجویان 
دختر و پسر دانشگاه بیرجند مقام سوم تیمی را در ماده ۲5×4 حمل مانکن از آن 

خود کردند.
تیم نجات غریق دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند را هادی موذنی، سید امیر 
عقیلی مقدم، حسین غالمی و حسین احمدی به مربیگری رامین رحمانپور و تیم 
نجات غریق دانشجویان دختر دانشگاه را آرزو عرفانیان، فاطمه زارع، فرناز وحدانی 
و آیدا قالسی مود با مربیگری فاطمه گنجی و سرپرستی طاهره صالحی همراهی 

کردند

تیم  والیبال کارکنان دانشگاه بیرجند با پیروزی قاطعانه برابر دانشگاه فردوسی 
مشهد موفق شد به عنوان قهرمانی مسابقات والیبال کارکنان دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 ورزش کشور دست یابد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در دیدار پایانی این رقابت ها که 
پنج شنبه 11 بهمن در سالن ورزشی فجر دانشگاه بیرجند برگزارشد تیم کارکنان 
دانشگاه بیرجند با نتیجه ۲ بر 1 از سد تیم کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد 

گذشت. 
گفتنی است در پایان این دوره از رقابت ها پس از تیم دانشگاه بیرجند دو تیم 
دانشگاه فردوسی و دانشگاه شاهرود به ترتیب مقام های دوم و سوم را بدست 

آوردند.
مسابقات والیبال کارکنان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 

ورزش کشور از 9 تا 1۲ بهمن 97 به میزبانی دانشگاه بیرجند برگزار شد .
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طی ابالغی از سوی دکتر احمد خامسان ریاست دانشگاه بیرجند، دکتر مهدی 
جهانی به مدت دو سال در سمت مدیر گروه آموزشی گیاه پزشکی و علوم 

باغبانی دانشگاه بیرجند ابقا گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در جلسه ای که بدین منظور در 
محل حوزه معاونت آموزشی دانشگاه با حضور جمعی از مدیران و مسؤالن 
دانشگاه برگزار شد دکتر محسن آیتی معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه از خدمات دکتر جهانی و اعضای این گروه آموزشی تقدیر و تشکر کرد 
و از مدیریت گروه درخواست نمودکه ارتباط گروه را با سایر سازمان های خارج 
دانشگاهی در انجام طرح های پژوهشی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و 
ارتباط دانشجویان با اساتید راهنما جهت جلوگیری از افت تحصیلی افراد تقویت 

گردد. 
تبریک  ضمن  کشاورزی  دانشکده  رئیس  سیاری  دکتر  جلسه،  ادامه  در 
دانشکده  که  داشتند  اشاره  ایشان،  برای  موفقیت  آرزوی  و  جهانی  دکتر  به 
کشاورزی طرح های پژوهشی و پایان نامه های کارشناسی ارشد مشترک زیادی 
با سازمان های خارجی از قبیل جهاد کشاورزی، دام پزشکی، منابع طبیعی و 
شهرداری به انجام رسانده است. وی در ادامه به چند مورد از مشکالت دانشکده 
کشاورزی اشاره نمودند و از معاونت آمورزشی درخواست کردند که با توجه 
به اینکه 70 تا 80 درصد پایان نامه های کارشناسی ارشد این دانشکده روی 
محصوالت باغی انجام می شود و این محصوالت سال آوری بوده و نیاز به 

فرصت طوالنی دارد از دانشجویان دانشکده در ترم 6 هزینه ای دریافت نشود.
در ادامه مدیر گروه آموزشی گیاه پزشکی و علوم باغبانی ضمن تشکر از 
اعتماد مسولین با توجه به کم شدن تعداد دانشجویان در این گروه آموزشی از 
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه درخواست تاسیس یک عنوان 
کد رشته در مقطع کارشناسی با عنوان مهندسی تولید و فناوری پس از برداشت 
محصوالت باغی و دو عنوان کد رشته کارشناسی ارشد رشته درختان میوه و 
رشته تولید محصوالت گلخانه ای نمودند. وی در ادامه بیان داشت جهت جذب 
دانشجو الزم است اعضای هیات علمی گروه آموزشی به مدارس متوسطه استان 
یا شهرستان مراجعه کنند و ضمن معرفی رشته ها، دانش آموزان سال آخر 

متوسطه را جذب این رشته ها نمایند.
 شایان ذکر است، گروه آموزشی گیاه پزشکی و علوم باغبانی در سال 1386 
تأسیس و در حال حاضر با 13 عضو هیات علمی و 170 دانشجو )73 دانشجوی 

کارشناسی گیاه پزشکی، 56 دانشجوی کارشناسی علوم باغبانی، ۲3 دانشجوی 
کارشناسی ارشد گیاه پزشکی و 18 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی 

گیاهی( مشغول فعالیت می باشد.
دکتر مهدی جهانی دانشیار پایه 35 دانشگاه بیرجند و عضو هیأت علمی گروه 
گیاه پزشکی است. وی دارای مدرک دکتری بیماری شناسی گیاهی از دانشگاه 

تحقیقات کشاورزی هند- دهلی نو- است.
در  مقاله  ارائه 53  به  می توان  جهانی  دکتر  پژوهشی  و  علمی  سوابق  از 
کنفرانس های داخلی و خارجی معتبر، ۲7 مقاله ژورنالی در مجالت معتبر داخلی 
و خارجی، انجام 7 طرح پژوهشی داخلی و خارجی پایان یافته، ثبت یک اختراع 
دارای تاییدیه علمی از سازمان پژوهشی، علمی و صنعتی کشور، کسب رتبه اول 
طرح فناورانه با عنوان »فرآیند معرفـــی سم جدیــد Bipolaroxin از قـارچ 
Bipolaris sorokiniana« در هفتمین جشنواره علمی- پژوهشی فردوسی، 
کسب دو عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه و دو نوبت مدرس نمونه دانشگاه، کسب 
عنوان مدیر پژوهشی برتر در یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران وفناوران 
برتر در سال 1389 و دریافت لوح سپاس از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اشاره 

کرد.
از  کشاورزی  دانشکده  باغبانی  علوم  و  پزشکی  گیاه  آموزشی  گروه  مدیر 
سال 1395 تاکنون، مدیر پژوهشی دانشگاه، رئیس دانشکده کشاورزی، مدیر 
کارآفرینی دانشگاه و یک دوره مدیریت گروه آموزشی زراعت و اصالح نباتات 

بخشی از سوابق اجرایی وی می باشد.

ابقا مدیر گروه آموزشی گیاه پزشکی و علوم باغبانی

انتصاب و ابقاء
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انتصاب اعضای حقیقی شورای برنامه ریزی و 
توسعه آموزشی دانشگاه باغبانی

ابقای مسئول امور پژوهشی دانشکده کشاورزی

انتصاب معاون آموزشی دانشگاه صنعتی بیرجند

انتصاب اعضای کمیته عمرانی دانشگاه بیرجند

بـه موجـب ابالغـی از سـوی دکتـر احمـد خامسـان رئیـس دانشـگاه 
بیرجنـد سـه تـن از اعضـای هیـأت علمی دانشـگاه بـه مدت دوسـال به 

سـمت عضـو حقیقـی شـورای مذکـور درآمدند.
شـورای برنامـه ریزی و توسـعه آموزشـی دانشـگاه با مأموریـت برنامه 
ریـزی، بازنگـری و هدایت رشـته های تحصیلی دانشـگاه، به روز رسـانی 
برنامه هـای درسـی و ایجـاد نوآوری هـای آموزشـی در دانشـگاه منصوب 

گردیدند.
دکتـر هـادی پورشـافعی، رئیس دانشـکده علـوم تربیتـی، دکتر مهدی 
ناصری، رئیس دانشـکده مهندسـی و دکتر سـیدمرتضی موسـوی، رئیس 
دانشـکده علـوم سـه عضـو حقیقـی شـورای برنامه ریـزی می باشـند که 

براسـاس ابالغ رئیس دانشـگاه منصوب شـدند.

دکتـر احمد خامسـان رئیس دانشـگاه بیرجنـد طی ابالغـی دکتر علی 
شـهیدی عضـو هیـات علمی گـروه علوم و مهندسـی آب را بـه مدت دو 
سـال به سـمت مسـئول امـور پژوهشـی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه 

بیرجنـد منصـوب کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجند، دکتر شـهیدی دانشـیار 
گـروه آموزشـی علـوم و مهندسـی آب دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه 
بیرجنـد و دارای مـدرک دکتـری از دانشـگاه شـهید چمران اهواز اسـت.
ارائـه 1۲ مقالـه ISI و 15 مقالـه ISC، انتشـار 53 مقالـه در مجالت 
معتبـر  کنفرانسـهای  در  مقالـه  ارائـه 195  پژوهشـی،  و  علمـی  معتبـر 
داخلـی و خارجـی، کسـب عنوان پژوهشـگر نمونه دانشـگاه در سـالهای 

93،91،81، کسـبعنوان اسـتاد نمونـه دانشـگاه در سـالهای 97 و 96
، اجـرای 9 طـرح پژوهشـی و همـکاری در اجـرای 5 طرح پژوهشـی، 
تهیـه 9 طـرح مطالعاتـی، راهنمایـی و مشـاوره 55 عنـوان پایـان نامـه 
کارشناسـی ارشـد و دکتـری، همکاری با مؤسسـات تحقیقاتـی و دبیری 
چند همایش علمی بخشـی ازسـوابق علمی، آموزشـی و پژوهشـی دکتر 

می باشد. شـهیدی 
مسـئول تجهیز و راه اندازی آزمایشـگاه تسـطیح اراضی و نقشه برداری 
در سـال 1379، مدیـر گـروه آبیـاری دانشـکده کشـاورزی، مدیـر گـروه 
علـوم و مهندسـی آب، دانشـکده کشـاورزی از سـال 89 تـا 93، عضـو 
کمیتـه تحقیقـات و ناظـر طرح هـای تحقیقاتـی آب منطقه ای خراسـان 
جنوبـی از سـال 1384 تـا کنـون، عضـو هیـات مدیـره و نایـب رئیـس 
انجمن آبیاری و زهکشـی ایران از سـال 1395 تاکنون و مدیر پژوهشـی 
دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه بیرجنـد از سـال 1394 تاکنون بخشـی از 

سـوابق اجرایی وی اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه بیرجند، طـی حکمی از سـوی دکتر 
سـیدحجت هاشمی ریاسـت دانشگاه صنعتی بیرجند، دکتر سیدمحمد حسین 
سیدکاشـی عضو هیـات علمی گروه مهندسـی مکانیک دانشـگاه بیرجند به 

سـمت معاون آموزشـی دانشـگاه صنعتی بیرجند منصوب گردید.
دکتر سیدکاشـی دانشـیار گروه مهندسی مکانیک دانشـگاه بیرجند است و 
دارای مدرک دکتری مهندسـی مکانیک گرایش سـاخت و تولید از دانشـگاه 

تربیـت مدرس تهران می باشـد.
از سـوابق اجرایـی دکتـر سیدکاشـی می تـوان به اسـتاد مشـاور فرهنگی 
انجمـن علمـی مکانیـک، مدیـر گروه مهندسـی مکانیـک، معاون اموزشـی 

دانشـکده مهندسـی اشـاره نمود. 
همچنیـن چـاپ 4۲ مقالـه علمی در مجـالت معتبر داخل و خارج کشـور 
و ارائـه 39 مقالـه کنفرانسـی معتبـر داخلـی و خارجـی، عضویـت در هیـات 
ISI) Metals and Materials Interna�(  تحریریـه مجله بیـن المللـی
Transactions of Materi� عضویت در هیات تحریریه مجلـه ،tional

als Processing  و پژوهشـگر برتر دانشگاه در سال 1396 از جمله سوابق 
علمی ایشـان می باشـد.

طـی احکام جداگانه ای از سـوی دکتر احمد خامسـان رئیس دانشـگاه 
بیرجنـد اعضای کمیته عمرانی دانشـگاه بیرجند منصوب شـدند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، دکتـر عبـاس عابـدی 
معـاون اداری و مالـی دانشـگاه بـه عنـوان نائـب رئیس کمیتـه عمرانی، 
مهنـدس حسـن کاظمی مدیـر امور فنـی و نظارت بر طرح هـای عمرانی 
دانشـگاه بـه عنوان دبیـر کمیته، محمدعلی خالدی مدیـر برنامه، بودجه و 
تشـکیالت دانشـگاه به عنوان عضو حقوقی کمیته، دکتر سـیدمحمدرضا 
خلیـل نـژاد عضـو هیأت علمـی گروه صنایع دسـتی دانشـگاه بـه عنوان 
عضـو حقیقـی کمیتـه و دکتـر مهـدی ناصری عضـو هیأت علمـی گروه 
مهندسـی عمـران بـه عنوان عضـو حقیقی کمیتـه مزبور منصوب شـدند.
کمیتـه عمرانـی مرجـع تصمیم گیـری در خصوص طرح هـای عمرانی 

و توسـعه فضاهای کالبدی دانشـگاه است.
بهـره گیـری از خـرد جمعـی بـه منظـور تصمیـم سـازی در جهـت 
ارتقـای کمیـت و کیفیت امـور مرتبط بـا پروژه های عمرانی دانشـگاه در 
راسـتای برنامـه راهبـردی سـند پنـج سـاله از اهـداف این کمیته اسـت.
الزم بـه ذکر اسـت ریاسـت این کمیته برعهده رئیس دانشـگاه اسـت 
کـه رهبـری، هدایـت و سیاسـت گـذاری و تعییـن خط مشـی های الزم 

بـرای کمیتـه را برعهده دارد.
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انتصاب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه بیرجند

انتصاب سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه بیرجند

انتصاب مدیر امور مالی دانشگاه بیرجند
طی حکمی از سوی دکتر خامسان رئیس دانشگاه بیرجند مدیر امور مالی 
دانشگاه منصوب شد. در جلسه ای که چهارشنبه 17 بهمن به منظور تقدیر از 
خدمات مدیر قبلی امور مالی و معارفه مدیر جدید صورت گرفت از خدمات دکتر 
علی اله رسانی تقدیر به عمل آمد و محمدعلی خالدی به عنوان مدیر جدید امور 

مالی دانشگاه منصوب شد.
محمد علی خالدی کارمند رسمی دانشگاه است که از سال 1384 در مدیریت 

برنامه، بودجه و تشکیالت مشغول به فعالیت می باشد.
وی از سال 1390 تا 1396 معاون مدیر برنامه، بودجه و تشکیالت و از سال 

96 مدیریت این بخش را عهده دار است.
محمدعلی خالدی دارای مدرک کارشناسی مدیریت دولتی و کارشناسی ارشد 

مدیرت منابع انسانی است .
کارشناس پیگیر مصوبات سفرهای استانی از سال 84 تاکنون، دبیر کمیته  
ارزیابی شاخصهای  پیشنهادات، عضو کارگروه  نظام  دبیر کمیته  تخصیص، 
راهبردی  انسانی، عضو شورای  منابع  اجرایی  دانشگاه، عضو هیأت  عمومی 
مدیریت سبز، عضو کمیته امور زیربنایی مدیریت سبز، عضو کمیته گوشه های 

فاخر، عضو کمیته عمرانی دانشگاه، عضو کمیته تخصصی هیأت اجرایی منابع 
انسانی، نماینده رئیس دانشگاه در کمیسیون معامالت دانشگاه و مدیر امور مالی 

پارک علم و فناوری خراسان جنوبی بخشی از سوابق اجرایی ایشان است.
الزم به ذکر است در این جلسه دکتر علی اله رسانی به عنوان رئیس شبکه 

آزمایشگاه های دانشگاه معرفی شد.

دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند طی حکمی دکتر سیدوحید اسالمی 
را به سمت معاون اداری و مالی دانشگاه بیرجند منصوب شد.

در مراسم تکریم و معارفه ای که بدین منظور صبح چهارشنبه 17 بهمن با 
حضور رئیس دانشگاه و جمعی از مدیران و مسئوالن در محل سالن جلسات 
حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد از خدمات دکتر عباس عابدی در دوران تصدی 

در این سمت تقدیر و تشکر به عمل آمد.
دکتر خامسان رئیس دانشگاه دکتر عابدی را معلمی دلسوز برای هیأت رئیسه و 

شخصیتی فرهیخته دانست و گفت: ایشان فردی صاحب ایده و خالقیت هستند.
رئیس دانشگاه بیرجندبه لزوم چابک سازی و اصالح فرآیندها در این معاونت 
اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به وضعیت موجود کشور نیازمند مدیریت 

جهادی در تمامی عرصه ها هستیم.
دکتر سید وحید اسالمی دانشیار پایه ۲5 دانشگاه بیرجند است. وی دارای 
مدرک دکتری در رشته زراعت گرایش اکولوژی علف های هرز از دانشگاه آوالید 

کشور استرالیا می باشد.
عنوان  پژوهشی، کسب  و  علمی  مقاله  عنوان  از 50  بیش  دارای  ایشان 
پژوهشگر برتر استان و دانشگاه بیرجند در سال 1390 و سابقه 7 سال خدمت در 

سمت معاونت اداری و مالی دانشکده کشاورزی است.

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، 
اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه بیرجند منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر محسن آیتی معاون آموزشی 
و تحصیالت تکمیلی به عنوان رئیس شورا، دکتر محمدعلی رستمی نژاد رئیس 
گروه برنامه ریزی و توسعه آموزشی به عنوان دبیر شورا، دکتر محمدحسین 
خسروی مدیر امور آموزشی ، دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری مدیر تحصیالت 
تکمیلی و دکتر حمیدرضا نیلی ثانی مدیر دفتر نظارت و ارزیابی به عنوان اعضای 

حقوقی شورای مذکور منصوب شدند.
از وظایف این شورا می توان به تدوین و تأیید سیاست های کالن توسعه رشته های 

دانشگاه مبتنی بر اسناد باال دستی، بررسی و تایید درخواست های توسعه، بازنگری 
و هدایت رشته های تحصیلی، بررسی و تایید آیین نامه و شیوه نامه های مربوط به 
ایجاد رشته ها، تغییر و بروز رسانی برنامه های درسی، روش ها و نوآوری های آموزشی، 
تایید و تشکیل زیر کمیته های شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی  و سایر وظایف 

محوله از طرف هیات رئیسه و امور ارجاعی از سایر شوراهای آموزشی اشاره کرد.
الزم به ذکر است چندی پیش دکتر هادی پورشافعی رئیس دانشکده علوم 
تربیتی، دکتر مهدی ناصری رئیس دانشکده مهندسی و دکتر سیدمرتضی 
موسوی رئیس دانشکده علوم سه عضو حقیقی شورای برنامه ریزی براساس 

ابالغ ریاست دانشگاه منصوب شدند.
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انتصاب اعضای حقوقی شورای راهبردی روابط 
عمومی دانشگاه بیرجند

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه، اعضای 
حقوقی شورای راهبردی روابط عمومی دانشگاه بیرجند منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر سامان فرزین )سرپرست 
روابط عمومی دانشگاه( به عنوان دبیر شورای راهبردی روابط عمومی، دکتر 
حسین نویدی نیا )رئیس دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه( و دکتر 
محسن فرشاد )رئیس دفتر ریاست دانشگاه( به عنوان اعضای حقوقی شورای 

راهبردی روابط عمومی دانشگاه منصوب شدند.
از اهداف این شورا می توان به همفکری و پیشنهاد در خصوص برنامه های 
روابط عمومی، ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات برای برقراری ارتباط و تعامل 
بیشتر دانشگاه و جامعه، بحث و تبادل نظر در خصوص ایجاد انگیزه و احساس 
تعلق سازمانی در میان دانشجویان، کارکنان و اعضا هیات علمی دانشگاه، ارائه 
راهبردهای کالن روابط عمومی در جهت رشد و ارتقای جایگاه دانشگاه در 
جامعه و افکار عمومی و ارائه نظرات و پیشنهادات در سایر حوزه های مرتبط با 

روابط عمومی دانشگاه اشاره کرد.
الزم به ذکر است که اعضای حقیقی این شورا، پس از تشکیل اولین جلسه 

اعضای شورای حقوقی انتخاب و احکام آنان ابالغ خواهد گردید.
گفتنی است ریاست شورای راهبردی روابط عمومی برعهده ریاست دانشگاه 
بیرجند می باشد و هدایت، سیاست گذاری و تعیین خط مشی های الزم برای 

شورا را برعهده دارد.

انتصاب اعضای حقوقی شورای راهبردی 
دیپلماسی علمی دانشگاه بیرجند

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه، اعضای 
حقوقی شورای راهبردی دیپلماسی علمی دانشگاه بیرجند منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر حسین نویدی نیا )مدیر دفتر 
همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه( به عنوان دبیر شورای راهبردی 
دیپلماسی علمی، دکتر محسن آیتی )معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه( و دکتر حمید رضا نجفی )معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه( به عنوان 

اعضای حقوقی این شورا منصوب شدند.
از اهداف این شورا می توان به سیاستگذاری و مشخص کردن جهت گیری های 
کلی و هماهنگی بین واحدهای مختلف دانشگاه در خصوص فعالیت های علمی 
بین المللی اشاره کرد. هم افزایی و تسریع در اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه های 
دانشگاه در خصوص تبادل استاد و دانشجو و انجام پروژه های مشترک علمی با 
دانشگاههای خارجی و زمینه سازی برای جذب بیشتر دانشجویان خارجی از دیگر 

اهداف تشکیل این شورا می باشند.
الزم به ذکر است که اعضای حقیقی این شورا، پس از تشکیل اولین جلسه 

اعضای شورای حقوقی انتخاب و احکام آنان ابالغ خواهد گردید.
گفتنی است ریاست شورای راهبردی دیپلماسی علمی برعهده ریاست دانشگاه 
بیرجند می باشد و هدایت، سیاست گذاری و تعیین خط مشی های الزم برای شورا 

را بر عهده دارد. 

انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند به سمت عضو هیأت امنای کلینیک کسب و کار خراسان جنوبی

انتصاب اعضای حقیقی هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند

مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس  عباس جرجانی  از سوی  طی حکمی 
به  استان خراسان جنوبی دکتر علیرضا فرخی  شرکت شهرکهای صنعتی 
سمت عضو هیأت امنای کلینیک کسب و کار استان خراسان جنوبی درآمد.

از این حکم آمده  به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند در بخشی 
و  کسب  و  فناوری  خدمات  مرکز  در  فعال  حضور  با  می رود  انتظار  است؛ 
کار شهرک صنعتی بیرجند، نقش مؤثری و ارزشمندی را در تدوین برنامه 
عملیاتی کلینیک و هدف گذاری ارائه خدمات توسعه کسب و کار با هدف 
افزایش ظرفیت بنگاه ها، فعالسازی واحدهای راکد و نوسازی و باسازی آنها و 

تصویب نهایی آن در شورای راهبردی کلینیک و برگزاری دوره های آموزشی 
مربیان بنگاه های کوچک و متوسط توسط مجریان منتخب و صدور گواهی 
تایید صالحیت به عنوان مشاوران عارضه یابی و انتخاب اعضای تیم های 
توانمندسازی براساس سطح تقاضا در سراسر استان با استفاده از ظرفیت و 

توانمندهای مشاوران بومی در هر منطقه ایفا نماید.
دکتر علیرضا فرخی الشیدانی مدرک دکتری خود را در سال 1388 از 
دانشگاه تربیت مدرس تهران در رشته شیمی معدنی دریافت کرد. وی عضو 

هیأت علمی رسمی گروه آموزشی شیمی دانشگاه بیرجند می باشد.

طی حکمی از سوی دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
اعضای جدید هیات ممیزه دانشگاه بیرجند منصوب شدند.

شده  برگزار  انتخابات  طی  بیرجند،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
در سطح دانشکده ها و حوزه های دانشگاه بیرجند اعضای پیشنهادی برای 

انتخاب به وزارت اعالم گردید.
دکتر محمدرضا آقا ابراهیمی، دکتر محمدعلی بهدانی، دکتر محمد بهنام 
فر، دکتر سوسن صادقی بجد، دکتر حسن فرسی، دکتر سیدهمایون فرهنگ 
سیدیوسف  دکتر  ناصری،  محمدعلی  دکتر  محمدی،  سیدسعید  دکتر  فر، 

احمدی بروغنی، دکتر ابوالفضل اکبرپور، دکتر حسین بارانی، دکتر مرضیه 
دکتر  رحیمی،  سیدمهدی  دکتر  صادق،  خنجری  محمد  دکتر  جو،  ثاقب 
غالمحسین رونقی، دکتر علی شهیدی، دکتر حمید ابریشمی، دکتر غالمرضا 
محتشمی برزادران به مدت دوسال به عنوان اعضای چهارمین دور هیأت 

ممیزه دانشگاه بیرجند انتخاب شدند. 
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 

اعضای حقوقی هیأت ممیزه می باشند.
شایان ذکر می باشد ریاست هیأت ممیزه برعهده رئیس دانشگاه بیرجند است. 




