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پیام تبریک رئیس دانشگاه بیرجند به مناسبت روز معلم
بسمه تعالی
امام علی (ع)َ « :م ْن َو َّق َر عال ِماً َفق َْد َو َّق َر َرب َّ ُه؛ کسی که به عالمی احترام نماید ،به خدا احترام نموده است»
معلم شهید ،مرتضی مطهری و روز بزرگداشت مقام معلم و استاد ،بر همه معلمان و
دوازدهم اردیبهشت ،سالروز شهادت
ِ
استادان و آموزگاران فداکار گرامی باد.
در طول تاریخ ،همواره بر بزرگداشـت و تکریم مقام معلم ،تأکید شـده و سـخنان بسـیاری درباره جایگاه معلم گفته شـده اسـت؛
بـه گونـهای کـه تلاش برای نوشـتن جملههای تازه درباره شـأن و منزلـت واالی مقام معلم و آمـوزگار به تکـرار خواهد انجامید.
بیشـک پایـه و اسـاس پیشـرفت و توسـعه هـر کشـور ،توجه به آمـوزش و پـرورش و تربیت نسـل ِ آیندهسـاز جوان اسـت؛ و با
عنایـت بـه نقـش محـوری و اساسـی معلم در تربیت نسـل جـوان و اعتالی دانـش و فرهنگ در جامعـه ،باید در نظر داشـت که
تکریـم معلمان ،تکریم جامعه اسـت.
در این روزها که کشور عزیزمان ایران با مشکالت فراوان اقتصادی و هجمههای سیاسی و فرهنگی دست به گریبان است ،رسالت
استادان و معلمان بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است؛ بیتردید این آموزگاران و استادان هستند که در این برهه
حساس میبایست به دنبال راهی به رهایی باشند و چارهجویی کنند .تالش برای تغییر اوضاع کنونی و ایجاد روحیه خودباوری و
جوانان این مرز و بوم ،یکی از اصلیترین وظایف
تابآوری و کوشش برای به ثمر رساندن استعداد و تواناییهای بالق ّوه موجود در
ِ
استادان است .انتظار میرود که معلمان و استادان فرهیخته ،با استعانت از فرهنگ ایرانی و آموزههای اسالمی ،بنیانهای فکری و
هویّت فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران را استحکام بخشند .اهتمام به ارتقاء کیفیت آموزش و توجه به پژوهشهای هدفمند و تالش
برای مأموریتگرا شدن دانشگاهها از رسالتهای اصلی استادان دانشگاه است .باید در نظر داشت که همه دانشگاههای جهان با توجه
به نیازهای فزاینده اجتماعی و اقتصادی به دانش و فناوری با سرعت بسیار در حال دگرگونی هستند .نظریه دانشگاه کارآفرین یکی
از موارد مهمی است که برای توصیف سیمای جدید و متحول شده دانشگاه ها مطرح شده است و مهمترین خصوصیت آن ،تعامل
وسیع و سازنده دانشگاهها با جامعه و صنعت است.
همکاران
ضمـن درود بـه روان پـاک اسـتاد شـهید ،آیت اهلل مرتضی مطهـری ،روز بزرگ داشـت مقام معلم را بـه همه
در پایـان،
ِ
ِ
دانشـمند و فرهیختـهام در دانشـگاه بیرجنـد تبریک میگویـم و توفیقات روزافزون شـما را از خداوند متعال مسـئلت دارم.
دکتر احمد خامسان
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اخبار حوزه ریاست
آئیـن گرامیداشـت مقـام معلـم و تجلیـل از اسـاتید نمونـه آموزشـی دانشـگاه بیرجنـد

آئیـن بزرگداشـت مقـام معلـم و تجلیـل از اسـاتید و کارشناسـان
آموزشـی نمونـه دانشـگاه بیرجند شـامگاه شـنبه  ۱۴اردیبهشـت ۹۸
به مناسـبت فرارسـیدن هفته گرامیداشـت مقام معلم در تـاالر والیت
دانشـگاه برگزار شـد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،دکتر احمد خامسان
رئیس دانشگاه بیرجند در این مراسم ضمن تبریک هفته گرامیداشت
مقام معلم گفت :اساتید دانشگاه تنها انتقال دهنده دانش به
دانشجویان نیستند بلکه شخصیت و منشی که به دانشجویان منتقل
می کنند ،اهمیتی چند برابر دارد.
رئیس دانشگاه بیرجند افزود :انتقال دانش ،مهارت و کارآفرینی تنها
اهداف دانشگاه نیست بلکه هدف دانشگاه تربیت نسلی متعهد به جامعه
است که بتواند تمام این اهداف را محقق سازد و جامعه را متحول کند.
دکتر محسن آیتی معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه نیز
به بیان گزارش عملکرد معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی در سال
گذشته پرداخت و اظهار داشت :در این خصوص می توان به تشکیل
گروه برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه بیرجند به عنوان یکی از
اساسی ترین اقدامات و تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی
4

دانشگاه اشاره کرد.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه گفت :از دیگر اقدامات
این معاونت در سال گذشته می توان به افزایش پذیرش دانشجوی
بین المللی با تمرکز بر ارتقای سطح تعامالت با دانشگاه های کشور
افغانستان ،تدوین شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی
دانشگاه بیرجند و تدوین شیوه نامه اجرایی برگزاری امتحانات است.
تدوین شیوه نامه اجرایی استاد راهنمای تحصیلی ،تدوین شیوه
نامه تعیین ظرفیت راهنمایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی توسط
اعضای هیأت علمی ،تدوین شیوه نامه اجرایی مدرسین مدعو ،تصویب
آئین نامه ترفیع سالیانه ،تصویب آئین نامه پایه تشویقی نیز از جمله
اقدامات صورت گرفته در سال گذشته است.
دکتر آیتی در ادامه به بیان اهم برنامه های معاونت آموزشی و
تحصیالت تکمیلی دانشگاه در سال آینده پرداخت که از جمله آن میتوان
به سیاستگذاری گسترش رشته ها ،تدوین نقشه جذب اعضای هیأت
علمی و تدوین طرح توجیهی تاسیس کالج دانشگاه بیرجند اشاره کرد.
اصالح شیوه نامه اجرایی پرداخت آموزانه ها ،تدوین آئیننامه بازنگری
سر فصل دروس ،طرح اشتغال پذیری دانشجویان ،تدوین آئیننامه

دکتر سید محمد رضوی ،دکتر حمید فلقی و دکتر ابوالفضل بیجاری
به عنوان اساتید برگزیده دانشکده برق و کامپیوتر معرفی شدند.

دانشجویان خارجی ،تدوین سیاست های توسعه رشته های دانشگاه،
برگزاری هفته درهای باز دانشگاه نیز از جمله برنامه های مهم پیش
رو خواهند بود.
از جمله برنامه های این مراسم ،اجرای پنل پرسش و پاسخ بود
که در این بخش ،معاون آموزشی و مدیران حوزه آموزش پاسخگوی
سواالت اساتید دانشگاه بودند.
درپایانمراسمازاساتید،مدرسینوکارشناساننمونهدانشگاهتجلیلشد.
اساتید برگزیده دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ دکتر محمد بهنام
فر ،دکتر محمود فال سلیمان و دکتر کتایون زارعی طوسی بودند.
اساتید برگزیده دانشکده علوم نیز دکتر حیدر رئیسی ،دکتر محمد
مهدی خطیب و دکتر سارا سبحانی بودند.
دکتر لیال طالب زاده شوشتری و دکتر محمدرضا کیانی به عنوان
اساتید برگزیده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و دکتر اعظم کاهنی
استاد برگزیده از دانشکده ریاضی و آمار و دکتر مهدی مقرنسی استاد
برگزیده دانشکده علوم ورزشی شدند.
دکتر محمد امین حاجی زاده استاد برگزیده دانشکده هنر و دکتر
اساتید برگزیده دانشکده کشاورزی نیز دکتر سید همایون فرهنگ فر ،حمیدرضا رمضانی استاد برگزیده آموزشکده سرایان بود.
لیلی خراشادی زاده و مریم ذاکری مدرسین مدعو نمونه دانشگاه
دکتر حمیدرضا فالحی و دکتر حسین خزیمه نژاد بودند.
استاد برگزیده دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست نیز دکتر و فرح جلیلی و علی رحیمی کارشناسان نمونه دانشگاه بودند.
زینت احراری مقدم و اقدس نصیری کارشناسان نمونه حوزه آموزش
محمود حاجیانی بود.
دکتر سید علیرضا ذوالفقاری ،دکتر احمد آریافر و دکتر حسن حسن دانشگاه و منصوره صحراگرد و نیلوفر کمیلی کارشناسان نمونه حوزه
آموزش دانشکده ها بودند.
زاده اساتید برگزیده دانشکده مهندسی بودند.
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برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان در دانشگاه بیرجند
جشن بزرگ نیمه شعبان به مناسبت والدت حضرت ولی عصر امام زمان حضرت صاحب الزمان (عج) افزود :نیمه شعبان یادآور امید به آینده
(عج) شنبه  ۳۱فروردین ماه در دانشگاه بیرجند برگزار شد.
روشن برای همه ماست .رئیس دانشگاه بیرجند در ادامه از همه برگزار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند؛ جشن بزرگ نیمه شعبان کنندگان این جشن تقدیر و تشکر کرد.
به مناسبت والدت حضرت ولی عصر امام زمان (عج) شامگاه شنبه ۳۱
مسـابقات متنـوع ،اجـرای تئاتـر توسـط دانشـجویان دانشـگاه
فروردین ماه در دانشگاه بیرجند برگزار شد.
بیرجنـد و مولـودی خوانـی را مـی تـوان از جملـه برنامه هـای این
دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند ،ضمن تبریک میالد جشن برشـمرد.
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اختتامیه و پخش مستند اردوهای جهادی دانشگاه بیرجند با حضور نماینده ولی فقیه
در خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند؛ مراسم
اختتامیه اردوهای جهادی دانشگاه بیرجند با حضور نماینده
ولی فقیه در خراسان جنوبی و اکران مستند اردوی جهادی
چهارشنبه  4اردیبهشت ماه  98در تاالر والیت برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین حاج سید علیرضا
عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ،در مراسم
اختتامیه اردوهای جهادی دانشجویان بسیجی دانشگاه
بیرجند با بیان اینکه اردوی جهادی یکی از کارهای
هدفمندی است که برای دانشجو دلبستگی و تالش را به
همراه دارد ،اظهار کرد :هر عملی که وظیفه شناخته شد و به
قصد قربه الی اهلل صورت گیرد ،عبادت است.
وی با بیان اینکه پیروزی در هر امری محصول پایداری
در آن کار است ،افزود :تفاوت کار معمولی با کار جهادی در
امام جمعه بیرجند با بیان اینکه بهترین کار جهادی که درهای
این است که کار جهادی هدفمند و به قصد رضایت الهی است ،لذا یک
معرفت به سوی انسان عارف گشوده می شود ،خدمت به محرومان
عبادت محسوب می شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برخی افراد در است ،گفت :دل انسان از کعبه معتبرتر است و می تواند خوشحال
زندگی پست و مقام های دنیایی و سرمایه و ثروت را هدف می دانند ،کردن دل محرومان برکات فراوان برای یک دانشجوی جهادگر در
گفت :اینها نمیتواند هدف باشد چراکه این موارد مقدمهای بر مقدمات زندگی داشته باشد.
حجت االسالم و المسلمین عبادی با بیان اینکه دیگران باید نسبت
زندگی حیوانی است و برای یک انسان زمانی کارها زیبا و هدفمند
به کار جهادی دانشجویان جهادگر در روستاهای محروم و خدمت به
میشود که فقط برای قربت خداوند باشد.
حجت االسالم و المسلمین عبادی با بیان اینکه جهاد در راه خدا تنها محرومان ،غبطه بخورند،گفت :این کارها بدلیل اینکه از طرفی برای
جهاد نظامی نیست؛ بلکه هر کاری که به قصد قربت الهی صورت گیرد خودسازی است خیلی ارزشمند است.
وی با بیان اینکه امروز دشمن به نسبت های زیادی ضعیف شده
جهاد است ،افزود :هر چه وظیفه شناخته شد و قصد قربت الهی در آن
است ،گفت :تمام نقشه های دشمن منجر به شکست خواهد شد و برگ
باشد ،نقش جهاد دارد و مرگ آن فرد در آن راه شهادت است.
وی با بیان اینکه افسردگی های دنیای امروز عالمت خالی بودن از هدف پیروزی از آن جوانان انقالبی کشور است.
در پایان مراسم نیز از جهادگران و  عوامل سازنده مستند اردوی
است ،افزود :این افسردگی ها هدیه تفکر لیبرالیسم و غرب برای ما است
جهادی تقدیر به عمل آمد.
وگرنه یک جهادی هرگز خسته نمی شود و هیچ چیز مانع آن نیست.

برگزاری کارگاه آموزشی ـ توجیهی توسط حفاظت آزمون استان خراسان جنوبی
کارگاه آموزشی ـ توجیهی با حضور عوامل تطبیق عکس و بازرسی
بدنی آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه بیرجند و
شهرستان های استان خراسان جنوبی و تدریس مدرس برجسته از اداره
کل حراست و حفاظت از آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور در
دانشگاه بیرجند برگزار شد.
مدرس این کارگاه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات چندین ساله حسن
زنگویی مدیر سابق حراست دانشگاه به ارائه مطلب پرداخت و شرکت
کنندگان در دو بخش با اصول صحیح انجام بازدید بدنی ،روش ها و ابزار
تقلب ،کیفیت تطبیق عکس و مشخصات داوطلبان آشنا شدند و در پایان
جلسه به سوالت حاضران پاسخ داده شد.
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برگزاری کارگاه آموزشی توسعه ظرفیت های یادگیری
آموزشـی بـا حضـور  50نفـر از کارشناسـان حـوزه هـای اداری و
مالـی ،آموزشـی و تحصیلات تکمیلـی و پژوهـش و فنـاوری در
محل مجموعه کارگاه آموزشـی «بشـارت» دانشـگاه واقـع در مرکز
مشـاوره برگـزار گردیـد.
هـادی سـحابی مـدرس این کارگاه آموزشـی با تشـریح مسـایل
توسـعه ای و چالـش های پیـش رو به مفاهیمـی همچون یادگیری
گروهـی ،یادگیـری سـازمانی و ظرفیـت هـای موجود اشـاره کرد.
وی با برشـمردن افراد شایسـته به عنوان سـرمایه های سـازمانی
گفـت :آنچـه مـی تواند چارچـوب های ذهنـی افراد را دچـار تغییر
نماید آموزش اسـت.
سـحابی در بخـش دیگری از سـخنانش با اشـاره بـه ظرفیتهای
یادگیـری اظهـار داشـت :آنچـه از توسـعه سـازمان پیشـگیری می
کارگاه آموزشـی توسـعه ظرفیـت هـای یادگیـری یکشـنبه  ۸کند آموخته های نادرسـتی اسـت که اعضای سـازمان در گذشـته
اردیبهشـت  ۹۸بـه همـت مدیریـت برنامـه ،بودجـه و تشـکیالت و و در چرخـه یادگیـری آموختـه اند و این آموخته هـا چارچوبهای
مدیریـت امـور مالـی دانشـگاه برگزار شـد.
ذهنی افراد را شـکل داده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد ،ایـن کارگاه

برگزاری مراسم گرامیداشت روز روانشناس و مشاور در دانشگاه بیرجند
در  10سال اخیر به امر روانشناسی می باشد .وی در ادامه توصیه ای
به دانشجویان روانشناسی کرد و شخصیت و دانش و مهارت سه رکن
اساسی در این رشته است که اگر کسی این سه را در خود داشته باشد
هیج وقت بیکار نمی شود.
علی عرب نژاد رئیس سازمان بهزیستی خراسان جنوبی ،با تبریک روز
روانشناس و مشاور ،توجه به روح و روان را همانند توجه به جسم مهم و
قابل اهمیت دانست و افزود که جامعه روز به روز به سمت توجه به نیاز
روحی پیش می رود.
در ادامه مراسم نیز از از پیشکسوتان عرصه روانشناسی و مشاوره
تقدیر به عمل آمد.
مراسم گرامیداشت روز روانشناس و مشاور با همکاری دانشگاه بیرجند،
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،دانشگاه پیام نور ،سازمان نظام روانشناسی و
مشاوره و سازمان بهزیستی در تاالر والیت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،مراسم گرامیداشت روز
روانشناس و مشاوره در جمع دانشجویان و استادان با حضور مسئوالن
دانشگاه بیرجند ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،دانشگاه پیام نور ،سازمان
نظام روانشناسی و مشاوره و سازمان بهزیستی برگزار شد.
دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند ،ضمن تبریک روز
روانشناس و مشاور به حاضران در جلسه از سطح باالی کیفی و کمی
مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند نسبت به سایر دانشگاه های کشور
گفت و افزود :این موفقیت نشان توجه خاص مسئوالن دانشگاه و استان
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برگزاری کنفرانس خبری اولین همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت

این راسـتا اجرا شـد.
وی افزود :در راسـتای این همایش ،غروب چهارشنبه  11اردیبهشت
اولین نمایشگاه عکس بیابان لوت در باغ اکبریه برگزار میشود و بخش
عمده ای از مقاالت و کتاب عکس کویر لوت نیز به چاپ خواهد رسید.
حسـن رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشگری
خراسـان جنوبـی نیز گفـت :تعداد مقاالت رسـیده بـرای این همایش،
بیـش از  135مقالـه از سراسـر ایـران و کشـورهای انگلیس ،اسـترالیا،
هنـد ،ترکیه ،ایتالیا و  ...اسـت.
دکتـر اسـکندری دبیـر علمی همایـش بین المللی بیابـان لوت نیز
اظهـار کرد :دسـتگاه های اجرایی بـرای برون رفت از مشـکالت برای
هـدف گـذاری در مسـیر توسـعه بایـد از تـوان علمـی دانشـگاه بهره
ببرند.
دکتـر اسـکندری ادامـه داد :با توجه بـه اینکه بیابان لـوت به عنوان
اولیـن میـراث طبیعـی اسـتان در میـراث جهانـی یونسـکو بـه ثبـت
رسـیده اسـت می تواند یکی از پایه های اصلی سـرمایه گذاری باشـد.
وی خاطـر نشـان کـرد :کویـر کـه در سـال هـای گذشـته بـه
عنـوان یـک مشـکل طبیعـی مطـرح میشـد ،امـروزه بـه عنـوان
یـک جاذبـه گردشـگری مطـرح میشـود و بـا توجـه بـه وسـعت
کویـر در اسـتان مـی توانـد نقطـه آغـازی بـرای مطـرح کـردن
قابلیتهـای گردشـگری اسـتان در بخـش ملـی و بینالمللـی باشـد.
دکتر احمد بخشی قائم مقام دبیر این همایش ابراز داشت:
بحـث ایجـاد ارزش افـزوده نیازمنـد زیرسـاختارهایی اسـت کـه
متاسـفانه در اسـتان ایـن زیرسـاخت هـا مهیـا نیسـت.
دکتـر بخشـی اظهـار کرد :بـا توجه بـه اینکه اسـتان ما ششـمین
اسـتان گردشـگری در کشور می باشـد و دارای ظرفیت های مناسبی
در ایـن بخـش اسـت لـذا نیازمند توجه ویژه سـرمایه گذاران اسـت.

کنفرانـس خبـری اولیـن همایـش بیـن المللی گردشـگری بیابـان لوت،
سـه شـنبه  ۱۰اردیبهشـت  ۹۸در محل سـالن گردهمایی های حوزه ریاست
دانشـگاه برگزار شد.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه بیرجند ،دکتر احمد خامسـان
رئیس دانشـگاه بیرجنـد در این کنفرانس خبری گفـت :این همایش
یـک نمونـه بـارز همـکاری بخـش دولتـی و خصوصـی اسـت کـه
امیدواریـم شـروع برنامه ای ده سـاله باشـد.
وی افـزود :امیدواریـم بتوانیم از این همایش حداکثر اسـتفاده را در
جهـت رونق اقتصـادی مردم ببریم.
رئیـس دانشـگاه بیرجنـد بـا بیـان اینکـه آمـوزش عالـی یکـی
از پایـه هـای اصلـی پایـداری جمعیـت اسـت ،اظهـار کـرد:
گردشـگری در ایـن منطقـه یکـی از عوامـل اصلـی پایـداری
جمعیـت در جهـت توسـعه اسـتان و ایجـاد اشـتغال اسـت.
دکتـر محمدرضـا مجیـدی دبیـر همایـش بیـن المللـی گردشـگری
بیابـان لـوت نیـز گفـت :ایـن همایـش در آسـتانه سـومین سـالگرد
ثبـت کویـر لـوت در میـراث جهانـی یونسـکو برگـزار مـی شـود.
وی افـزود :مراسـم افتتاحیـه و بخـش علمـی ایـن همایـش روز
چهارشـنبه  11اردیبهشـت در دانشـگاه بیرجنـد آغـاز خواهد شـد و
بخـش دیگـری از این همایش بصـورت میدانی در بیابـان لوت برگزار
می گـردد.
دبیـر همایـش بیـن المللـی گردشـگری بیابـان لـوت اظهـار
کـرد :امیدواریـم ایـن همایـش نقطـه عزیمتـی بـرای یـک طـرح
ده سـاله باشـد چـرا کـه نعمتـی کـه طبیعـت در هـزاران سـال
بـرای مـا فراهـم کـرده در یکـی دو سـال جبـران نمـی شـود.
دکتـر محمدرضـا مجیدی ادامه داد :از سـال گذشـته کـه طراحی این
همایـش شـروع شـد ،کارگاهها ،اسـتارتاپها و برنامههـای مختلفی در
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برگزاری نشسـت هم اندیشـی مسـئوالن موزه های دانشـگاه های استان های خراسـان رضوی،
شمالی و جنوبی

نخسـتین نشسـت هـم اندیشـی مسـئوالن مـوزه هـای دانشـگاه های
اسـتانهای خراسـان شـمالی ،جنوبـی و رضوی بـه میزبانی موزه دانشـگاه
فردوسـی مشـهد ،پنـج شـنبه  ۱۲اردیبهشـت مـاه  98و همزمـان بـا اولین
سـالگرد تاسـیس موزه دانشگاه فردوسـی ،در باشـگاه مفاخر و پیشکسوتان
دانش�گاه فردوس�ی برگزار ش�د.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه بیرجنـد ،از اهداف این نشسـت
مـی تـوان به آشـنایی با سـاختار تشـکیالتی موزه دانشـگاه فردوسـی
مشـهد ،هـم فکـری و همـکاری بـرای تاسـیس مـوزه هـای دیگـر
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دانشـگا ههای سـه اسـتان و نیز بررسـی امکان همکاریهای مشـترک
اشـاره کرد.
دکتـر محمـد امیـن ناصـح مشـاور و دسـتیار رئیـس دانشـگاه
بیرجنـد و نماینـده دانشـگاه بیرجنـد و مسـئوالن موزه دانشـگاه های
سـبزوار ،نیشـابور ،دانشـگاه فرهنگیـان و همچنین دو نماینـده از موزه
جانورشناسـی و موزه زمین شناسـی دانشـگاه فردوسی مشـهد در این
نشسـت شـرکت داشتند.
بازدیـد از موزه دانشـگاه فردوسـی ،موزه جانورشناسـی ،مـوزه زمین
شناسـی و همچنین موزه کنسـولگری جمهوری پاکستان در مشهد از
برنامـه های این نشسـت یـک روزه بود.
الزم بـه ذکـر اسـت حاضـران در ایـن همایـش پـس از تبـادل آرا و
نظـرات ،مقـرر کردند این نشسـت ها بـه صورت منظم و هـر فصل در
یکـی از دانشـگاه های شـرکت کننده برگزار شـود.
همچنیـن در ایـن مراسـم دکتر ناصـح نماینده دانشـگاه بیرجند به
رسـم یـاد بـود هدیـه ای از سـوی دانشـگاه بیرجنـد بـه مـوزه مفاخر
دانشـگاه فردوسـی مشـهد اهدا کرد.

عطر خوش رمضان در مساجد دانشگاه بیرجند
در آسـتانه فـرا رسـیدن ماه مبـارک رمضان آئین غبارروبی مسـاجد
دانشـگاه بیرجند برگزار شـد.
به گزارش روابط عمومی دانشـگاه بیرجند ،مسـجد امام جعفرصادق
(ع) پردیس دانشـگاه و مسـجد حضرت ولیعصر (عج) پردیس امیرآباد
جهـت آمـاده سـازی بـرای پذیرایـی از میهمانـان خداونـد بـا حضـور
جمعـی از نمازگـزاران ،دانشـجویان ،اعضـای هیـأت علمـی ،کارکنان،
ائمـه جماعـات و خادمان غبارروبی شـد.
دهـه آخـر ماه شـعبان به عنوان دهـه «تکریم و غبارروبی مسـاجد»
نامگذاری شـده و هر سـاله به مناسبت فرا رسـیدن ماه مبارک رمضان
این آئین در مسـاجد دانشـگاه بیرجند برگزار می شـود.

معرفی برترین ها در بخش آموزشی جشنواره مثبت دانشجو

وی در توضیـح بخـش آموزشـی جشـنواره بیـان کـرد :هـر مربـی
(دانشـجوی معـدل الـف)  3تـا  5نفـر را در زمینـه آمـوزش دروس
تحصیلـی بـه مـدت یـک مـاه تحـت پوشـش قـرار داده اسـت و
جایـزه مربـی گـروه مبلـغ  10میلیـون ریـال و هـر نفـر از سـایر
افـراد زیـر مجموعـه گـروه یـک میلیـون ریـال خواهـد بـود.
حسـینی گفت :در بخش کارآفرینی هر دانشـجو کارآفرین  5دانشـجو
را زیـر نظـر قـرار داده و به آنها آموزش می دهد و حوزه کار تشـکیالتی
شـامل گذراندن سـیر مطالعاتـی ،آزمـون ،کارگاه آموزشـی و برگزاری
کرسـی آزاد اندیشـی اسـت .بخش فرهنگی و مذهبی دانشجویانی که
در بخـش هـای صوت ،لحن و تجوید دارای توانمندی هسـتند به دیگر
دانشـجویان آمـوزش می دهند و یا دانشـجویان با حفظ جـز  29قرآن
مجیـد در ایـن بخـش از آزمون به رقابت مـی پردازند.

جشـنواره مثبت دانشـجو در چهار بخـش کارآفرینی ،آموزشـی ،فرهنگی و
مذهبـی و کار تشـکیالتی بـه همت نهـاد نمایندگـی مقام معظـم رهبری در
دانشـگاه بیرجند برگزار شـد.
بـه گزارش روابط عمومی دانشـگاه بیرجند ،سـید مجتبی حسـینی
مدیـر اجرایـی دفتر نهاد نمایندگـی مقام معظم رهبری در دانشـگاه با
اعالم این مطلب گفت :در جشـنواره مثبت دانشـجو  500دانشـجو در
قالـب  141گروه حضور داشـتند.
مدیـر اجرایـی دفتـر نهـاد ،شـرکت کننـدگان در بخـش آموزشـی
را  25گـروه ذکـر کـرد و اظهـار داشـت :در پـی ارزیابـی انجـام
شـده از گـروه هـای شـرکت کننـده در بخـش آموزشـی جشـنواره
مثبـت دانشـجو ،گـروه سـجاد رضایـی بـا کسـب باالتریـن امتیـاز،
عنـوان برتـر بخـش آموزشـی جشـنواره را از آن خـود کـرد.
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برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه در سال ۱۳۹۸
اولین جلسه شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه بیرجند با حضور تمامی
اعضا دوشنبه  ۱۶اردیبهشت  ۹۸در محل اتاق جلسات حوزه ریاست دانشگاه
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،دکتر سامان
فرزین دبیر شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه با اشاره به
پیگیری مصوبات قبلی شورا در این جلسه گفت :مقرر شد بحث
تصفیه خانه فاضالب دانشگاه بصورت جدی پیگیری شود.
دکتر فرزین همچنین صرفه جویی در مصرف کاغذ و بازیافت کاغذ و
نیروگاه  CHPرا از دیگر برنامه های سال  98این شورا برشمرد.

برگزاری جلسه ستاد مراسم مذهبی ماه رمضان دانشگاه بیرجند
بــه گــزارش روابــط عمومــی
دانشــگاه بیرجنــد ،جلســه ســتاد
مراســم مذهبــی مــاه مبــارک
رمضــان در محــل دفتــر نهــاد
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری
در دانشــگاه بیرجند برگزار شــد.
ایـن جلسـه کـه بـا حضـور
حجـت االسلام والمسـلمین
محمدعلی جعفری مسـئول نهاد
نمایندگـی مقـام معظـم رهبری،
دکتـر محمدقـادر قـادری معاون
فرهنگ�ی و اجتماعـی ،دکتـر
سـامان فرزیـن مدیـر روابـط عمومـی ،علیرضـا منصـوری مدیـر
دانشـجویی ،دکتـر محمـود فال سـلیمان مسـئول بسـیج اسـاتید،
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حجـت االسلام والمسـلمین
جـواد محمـدی معـاون نهـاد،
محمـد سـاالری شهرسـتانک
مسـئول بسـیج کارکنـان،
سـیدمجتبی حسـینی مدیـر
اجرایـی نهاد رهبری و مسـئوالن
هیـات محبـان المهـدی (عـج)
دانشـگاه و بسـیج دانشـجویی
برگـزار گردیـد هـر یـک از اعضا
نقطـه نظـرات خـود را در مـورد
چگونگـی برگزاری جشـن میالد
امـام حسـن مجتبی (ع) ،مراسـم
احیـای شـبهای قـدر و اعتـکاف بیـان نمـوده و تصمیمـات الزم را
اتخـاذ کردنـد.

برگزاری اولین جلسه شورای دانشگاه در سال ۱۳۹۸

مرکز اسناد و مفاخر فرهنگی و دانشگاهی بیرجند ،افزودن شش رشته
جدید و واگذاری اختیارات تأیید نهایی برنامههای درسی از شورای
دانشگاه به شورای برنامهریزی و توسعه آموزشی دانشگاه پرداختند.
در این جلسه دکتر لیال طالب زاده شوشتری مدیرگروه آموزشی
روانشناسی گزارش کمی یافتههای پژوهش انجام گرفته پیرامون
پروندههای کمیسیون موارد خاص دانشگاه را ارائه کرد.
همچنین محمدعلی خالدی مدیر امور مالی دانشگاه به ارائه گزارش
وضعیت حقالتدریس اعضای هیأت علمی و مدعوین پرداخت.

اولین جلسه شورای دانشگاه بیرجند در سال جاری چهارشنبه  ۲۵اردیبهشت
در سالن گردهمایی های حوزه ریاست برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،دکتر احمدخامسان رئیس
دانشگاه بیرجند ضمن اطالع رسانی بخشی از اقدامات انجام شده گفت:
لزوم پیاده سازی و راه اندازی سامانه جامع سدف ،توجه به شاخص های
رتبه بندی دانشگاه در سال  98و تأکید بر اجرای برنامه های عملیاتی
پیشنهادی موارد مورد تاکید در سال جاری است.
در ادامه اعضای شورای دانشگاه به بررسی و تصویب اساسنامه موزه و
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اخبار حوزه معاونت پژوهشی
حضـور انتشـارات دانشـگاه بیرجنـد در سـی و دومیـن نمایشـگاه بیـن المللی کتـاب تهران
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد ،دکتـر لیلی سـیفی
رئیـس کتابخانـه مرکـزی و مرکـز اطلاع رسـانی از حضور انتشـارات
دانشـگاه بیرجنـد در سـی و دومیـن نمایشـگاه تهـران خبـر داد.
وی از عالقهمنـدان بـرای بازدیـد از انتشـارات دانشـگاه بیرجنـد
و ناشـران دانشـگاهی در غرفـه  5سـالن  f4دعـوت بعمـل آورد.
سـی و دومیـن نمایشـگاه کتـاب تهـران بـا شـعار «خواندن توانسـتن
اسـت» از  4الـی  14اردیبهشـت برگـزار گردیـد.

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی گردشگری

کارگاه آموزشی کارآفرینی گردشگری توسط مرکزنوآوری و شتابدهی
دانشگاه و با همکاری هسته کارآفرینی دانشکده ادبیات و علوم انسانی یکشنبه
 ۸اردیبهشت  ۹۸برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،کارگاه آموزشی کارآفرینی
گردشگری با حضور جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه
در محل تاالر عالمه فرزان دانشـکده ادبیات و علوم انسـانی برگزار شـد.
دکتـر روشـن بابایـی همتـی مـدرس ایـن کارگاه گفـت :گردشـگری
دارای  ۹شـاخه اصلـی شـامل سـرگرمی و تفریـح ،آمـوزش ،محـل
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اقامـت ،آمـوزش و رفـاه ،تجـارت ،میـراث کشـاورزی ،مـواد غذایـی،
تفریـح در فضـای باز و گردشـگری کشـاورزی مبتنی بر مزرعه اسـت.
وی ضمن ارائه پیشـنهاد اسـتفاده از رنگ عنابی به عنوان رنگ معرف
شـهر بیرجند ،اظهار داشـت :برای برندسـازی در حوزه گردشگری باید
متناسب با شهر بیرجند برای ایجاد شعار مختص در این حوزه اقدام شود.
در ادامـه دکتـر بابایـی همتـی با برشـمردن عناصـر تاثیرگـذار در این
حـوزه بر ایجـاد موزه محصوالت اسـتراتژیک شـامل :زرشـک ،زعفران
و عنـاب تاکیـد کرد.

برگزاری کارگاه گردشگری خالق در دانشگاه بیرجند

کارگاه آموزشی گردشگری خالق توسط مرکزنوآوری و شتابدهی دانشگاه
دوشنبه  ۹اردیبهشت  ۹۸در محل تاالر عالمه فرزان دانشکده ادبیات و علوم
انسانی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ببرجند ،این کارگاه با حضور
اعضای هیات علمی و استقبال دانشجویان دانشگاه بیرجند ،دانشگاه
پیام نور و تیمهای استارت آپ ویکند گردشگری کویر لوت همراه بود.
تیمهای استارت آپی و تیم دانشجویی  MRTبا (دانشجویان دانشگاه

بیرجند ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،دانشگاه صنعتی بیرجند،
دانشگاه فنی و حرفه ای ابن حسام بیرجند ،دانشکده فنی و حرفه
ای سپیده کاشانی بیرجند و  )...با همراهی و هدایت دکتر فلکی در
کارگاه به مشارکت و فراگیری اصول گردشگری خالق پرداختند.
دکتر بابائی مدرس این کارگاه ،با ارائه اصول گردشگری خالق و
برندسازی ،پتانسیلهای منحصر به فرد بیرجند و خراسان جنوبی را
مورد توجه قرار داد.

اخذ پروانه انتشار نشریه رج شمار با رویکرد علمی -پژوهشی در دانشکده هنر
نشـریه رج شـمار بـه صاحـب امتیازی دانشـکده هنـر دانشـگاه بیرجند مجـوز انتشـار دو فصلنامـه را از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی کسـب
و مدیـر مسـئولی دکتر حسـین بارانـی در زمینه تخصصی فرش توانسـت نماید.
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دیـدار مسـئول موسسـه تبـادالت آکادمیـک آلمـان در ایـران بـا رئیـس دانشـگاه بیرجند

در دیدار احمد کشاورزی مسئول موسسه تبادالت آکادمیک
آلمان در ایران با رئیس دانشگاه بیرجند ،زمینه ها و فرصت های
همکاری علمی با کشور آلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،در این دیدار که با حضور
معاونان آموزشی و پژوهشی و جمعی دیگر از مدیران دانشگاه برگزار شد،
احمد کشاورزی فرصت های آموزشی و پژوهشی برای همکاری اساتید و

دانشجویانتحصیالتتکمیلیدانشگاهبیرجندباکشورآلمانرامعرفیکرد.
همچنین دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند ،با بیان اینکه
فعالیت های علمی بین المللی از اهمیت زیادی برای دانشگاه برخوردار
است ،ابراز امیدواری کرد با آشنایی بیشتر اعضای هیأت علمی و محققان
دانشگاه با فرصت های موجود ،روابط و همکاری های علمی با کشور
آلمان گسترش یابد.

سـخنرانی مسـئول موسسـه تبادالت آکادمیک آلمان در جمع اعضای هیأت علمی و دانشـجویان
دانشگاه بیرجند
بهگزارشروابطعمومیدانشگاهبیرجند،احمدکشاورزیمسئولموسسه
تبادالت آکادمیک آلمان در ایران در سخنرانی خود در جمع اساتید دانشگاه
بیرجند به معرفی سیستم آموزشی کشور آلمان و فرصت های موجود
جهت همکاری های آموزشی و پژوهشی اساتید با این کشور پرداخت .در
این جلسه وی پس از معرفی  13برنامه موسسه تبادالت آکادمیک آلمان
برای همکاری های بین دانشگاهی ،به سواالت اساتید حاضر پاسخ داد.
همچنین در این جلسه دکتر عبدالرضا رضائی فرد استاد
تمام گروه شیمی دانشگاه به بیان تجربیات خود از گذراندن
فرصت مطالعاتی در دانشگاه فرایبورگ کشور آلمان پرداخت.
دکتر هما مالکی استادیار دانشکده هنر دانشگاه که برنده بورس موسسه
تبادالت آکادمیک آلمان در سال گذشته شده بودد نیز تجربیاتی در
خصوص موفقیت خود بیان کرد.
همچنین احمد کشاورز در سخنرانی جداگانه ای در جمع
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند ضمن معرفی
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فرصت های موجود جهت گذراندن فرصت مطالعاتی در کشور
آلمان به ارائه روشهای همکاری علمی با این کشور پرداخت.
احمد کشاورزی پس از معرفی فرصت های موجود ،به سواالت دانشجویان
پاسخ داد.

برگـزاری اولین همایش بین المللی گردشـگری بیابـان لوت (فرصت های محلـی و بین المللی)

مراسـم افتتاحیـه اولیـن همایـش بیـن المللـی گردشـگری بیابـان لـوت
(فرصتهـای محلـی و بیـن المللـی) چهارشـبه  ۱۱اردیبهشـت  ۱۳۹۸در
دانشـگاه بیرجنـد برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی دانشـگاه بیرجند ،دکتر احمد خامسـان
ریاسـت دانشـگاه بیرجند در آیین افتتاحیه ایـن همایش ضمن عرض
خیر مقدم به مهمانان ،محققان ،پژوهشـگران ،همکاران و دانشـجویان
گرامـی از دسـت اندرکاران همایش مذکور و تالشهای بیشاعبهشـان
طی یکسـال گذشـته قدردانی و تشکر کرد.
در ادامه دکتر خامسـان افزود :درسـت اسـت که خراسـان جنوبی به
دلیل وضعیت آب و هوایی فضای سـبز مناسـبی را ندارد اما با داشـتن
جاذبـه هـای کویری می تواند منشـئی برای توجه مسـئولین اسـتانی
باشـد تا باعث ایجاد ثبات جمعیتی در این خطه کویری شـود .ایشـان
همچنیـن آمـوزش عالـی و گردشـگری را دو رکن اصلی در پیشـرفت
خراسـان جنوبـی معرفـی نمود و درخواسـت داشـت که ایـن همایش
بصـورت دو سـاالنه در اسـتان های هم جـوار با کویر برگزار شـود.
دکتـر محمـد رضـا مجیـدی دانشـیار گـروه مطالعـات منطقـه ای
دانشـگاه تهران و دبیر همایش بین المللی گردشـگری بیابان لوت نیز
ضمـن خیـر مقدم به حاضران در مراسـم و تشـکر از ریاسـت دانشـگاه
بیرجنـد ،مدیـرکل اتـاق بازرگانـی صنایع و معادن کشـاورزی اسـتان،
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مدیرکل میراث فرهنگی و گردشـگری اسـتان و ریاسـت دانشگاه پیام
نـور اسـتان جهـت برگـزاری همایش فـوق افزود :در آسـتانه سـومین
سـالگرد ثبـت جهانـی بیابان لـوت ،تلاش گردید اولیـن همایش بین
المللـی گردشـگری بیابـان لـوت (فرصت هـای محلی و بیـن المللی)
برگزار شـود .وی در ادامه گفت :در آسـتانه دهه پنجم انقالب اسلامی
و بـا نگاهی به سـند راهبردی گام دوم که رهبر فرزانه انقالب اسلامی
توصیـه های هفـت گانه ای را در پایان این بیانیـه ارائه فرمودند« :برای
اینکه پیشـرفت شـرق ایران اسلامی در تـراز آرمان هـای بلند انقالب
باشـد نیازمنـد رویکـردی جامـع االطـراف در عمـران و آبادانی کشـور
است».
وی افـزود سـند گردشـگری مـی تواند به عنوان سـندی پیشـران و
فعـال بـه عنوان پیشـانی صنایع دیگر عمـل کند و می توانـد در کوتاه
مـدت موجـی از اشـتغال به وجـود آورد و موتور محـرک کارآفرینی در
میـان نسـل هـای جدیـد باشـد؛ بلکـه مـی تواند بـه جذب سـرمایه و
سـرمایه گذاران و تثبیت سـرمایه های اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
در ایـن خطـه گـردد و از مهاجـرت افـراد یـاری برسـاند کـه ایـن امـر
ت افزاری
مسـتلزم انجـام زیـر سـاخت هـای فکـری و فرهنگـی ،سـخ 
و نرمافـزاری اسـت .ایشـان در ادامـه افـزود :امیـد اسـت بـا حضـور
پژوهشـگران و مدیـران صنعـت گردشـگری در اسـتان فعـال گـردد و

رئیـس اتـاق بازرگانی ،صنایـع ،معادن و کشـاورزی ایـران اظهار
دبیرخانـه دائمـی ایـن همایش در دانشـگاه بیرجند تشـکیل شـود.
دکتـر نظـر افضلـی ،نماینده مـردم نهبنـدان و سربیشـه در مجلس داشـت :شـاید بخشـی در فعالیـت هـای کاال و خدمـات به مسـائل
شـورای اسلامی نیز در این همایش گفت :باید دید نقش دانشـگاهیان فرهنگـی متصـل شـود ولی تاثیـر عمیـق فعالیت گردشـگری انکار
ناپذیر اسـت.
در بهـره گیـری از فرصتهای منطقه چیسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بیابـان لوت تهدیـد و فرصت اسـت ،افـزود :باید
استانهایی که بیابان لوت در آنها وجود دارد این بیابان را یکپارچه ببینند.
نماینده مردم نهبندان و سربیشـه در مجلس شـورای اسلامی با بیان
اینکـه بیابـان لـوت یـک جاذبه اسـت ،تصریـح کرد :اسـتان خراسـان
جنوبـی مزیتهای بسـیاری دارد که ناشـناخته اسـت.
وی گفـت :ایـن گونـه همایشهـا بسـیار تاثیرگـذار اسـت و نقـش
دانشـگاهیان در ایـن حـوزه بسـیار حائـز اهمیـت مـی باشـد.

شـافعی :توجـه به گردشـگری بـرای اشـتغال و
اقتصـاد مـی توانـد نتایج فراوانی داشـته باشـد.
در بخـش پایانـی مراسـم افتتاحیـه دکتـر محمـد اسـکندری
ثانـی ،دبیـر اجرایـی همایـش بیـن المللـی گردشـگری بیابـان
لـوت گفـت ۱۳۵ :مقالـه از کشـورهای انگلسـتان ،هنـد ،ترکیـه،
اسـترالیا ،ایتالیـا و ایـران بـه دبیرخانـه همایـش ارسـال شـده اسـت.
وی یـادآور شـد :برنامههـای جانبی شـامل نمایشـگاه صنایع دسـتی،
نجوم ،کارگاه گردشـگری ،اسـتارتاپ ویکند گردشـگری لـوت در کنار
بخـش علمی ایـن همایش برگـزار خواهد شـد .دبیـر اجرایی همایش
بیـن المللی گردشـگری بیابان لـوت از برگزاری سـه پنل تخصصی در
ایـن همایـش خبـر داد و افـزود :در این پنل ها بـا موضوعاتی همچون
مدیریـت میراث جهانی بیابان لوت ،ژئوتوریسـم و بیابـان لوت ،جایگاه
گردشـگری در سـند آمایش سـرزمینی اسـتان ،تاثیر تردد خودروهای
آفرود بر پوشـش گیاهی کویر ،توریسـم ورزشـی ،بازاریابی گردشـگری
بـا تاکیـد بـر فضای مجـازی و غیـره مقاالتی ارایه می شـود.
غالمحسـین شـافعی رئیـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و
کشـاورزی ایـران در آئیـن افتتـاح نخسـتین همایـش بیـن المللی
گردشـگری بیابـان لـوت گفـت :توسـعه صنعـت گردشـگری یـک
توسـعه همـه جانبـه اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی اسـت.
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وی بر توجه ویژه دولت و وزارت امور خارجه در حوزه گردشگری
تاکیـد کـرد و گفـت :بـا توجه بـه تبلیغات منفـی فراوانی کـه برای
ایـران در خـارج کشـور وجـود دارد ،تصـور بسـیاری از افـرادی که
قصـد سـفر بـه ایـران دارند بـا آنچـه واقعیت اسـت متفـاوت بوده؛
لـذا وظیفـه سـنگینی بر دوش مدیـران دولتی به خصوص سـازمان
میراث فرهنگی اسـت که موضوع گردشـگری ایران را توسعه دهند.
رئیـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معادن و کشـاورزی ایران بـا تاکید
بـر اینکـه در حـال حاضر یـک فرصت طالیـی برای گردشـگری در
ایـران وجـود دارد اضافـه کـرد :ایـران هم اکنـون جـزء ارزان ترین
کشـورهای دنیـا در بحث گردشـگری اسـت و تمایل بـرای ورود به
کشـور فوقالعـاده زیـاد بوده لـذا باید ایـن فرصت را جـدی گرفت.
وی افـزود :پیـش بینی شـده تـا سـال  2020تعداد گردشـگران
در صحنـه جهانـی  1/6میلیـارد نفـر خواهـد بود و باید دید کشـور
ایـران االن چـه سـهمی از بازار دنیـا را دارد.
شـافعی بـا بیـان اینکـه کشـور مـا جـزء  10کشـور اول دنیـا
در جاذبـه هـای گردشـگری اسـت گفـت :طبـق پیـش بینیهـای
جهانـی میـزان درآمـد گردشـگری در سـال  2020بـه  2تریلیـون
دالر خواهـد رسـید.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه میـزان اشـتغالی کـه از بابـت توسـعه
گردشـگری ایجاد می شـود با هیچ حوزه ای قابل مقایسـه نیسـت
یادآور شـد :ارزش افزوده حاصل از درآمدهای ارزی گردشـگری نیز
قابل مقایسـه با هیچ کاال ،سـرمایه گذاری و صادرات کشـور نیست.
شـافعی کشـور تونـس را از جملـه کشـورهایی معروف دانسـت که
بیابانـی مشـابه بیابان لوت ایـران دارد و در ادامه اظهار داشـت :این
کشـور هنـوز در آرامـش سیاسـی کامـل نیسـت و بیابـان لوتی که
دارد نیـز بـا لـوت ایـران قابل مقایسـه نبوده امـا میـزان درآمد این
کشـور از بابت گردشـگری بیابان سـه میلیارد دالر در سـال اسـت.
رئیـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی ایـران بـا

صنایـع دسـتی و گردشـگری گفـت :اگـر سـاز و کاری تعاملی بین
میـراث فرهنگـی و دیگر دسـتگاهها برقرار شـود ،خواهیم توانسـت
تهدیدهـای بیابـان لـوت را تبدیـل به فرصـت نماییم و رسـیدن به
ایـن نقطـه نیازمنـد اجـرای پژوهـش و مطالعه اسـت کـه همکاری
دانشـگاهها را میطلبـد.
وی بـا بیـان اینکه میـراث فرهنگی و محیط زیسـت جزء مباحث
حاکمیتی بوده چرا که از اهمیت باالیی برخوردار است ،تصریح کرد:
امیدواریم این همایش گردشـگری به صورت سـاالنه در اسـتانهای
خراسـان جنوبـی ،سیسـتان و بلوچسـتان و کرمـان برگـزار شـود.
مشـاور رئیس سـازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
ادامـه داد :اگـر سـاز و کاری تعاملـی بین میـراث فرهنگـی و دیگر
دسـتگاهها برقرار شـود ،خواهیم توانسـت تهدیدهـای بیابان لوت را
بـه فرصـت تبدیـل کنیم که رسـیدن به ایـن نقطه نیازمنـد اجرای
پژوهـش و مطالعـه اسـت که همـکاری دانشـگاهها را میطلبد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه حفظ سـوابق تاریخی از وظایـف و نگرانی
میـراث فرهنگـی اسـت تـا برای آینـدگان حفـظ کند ،خاطرنشـان
کـرد :گردشـگری میتوانـد موتور محرکه اقتصادی کشـور باشـد.

اشـاره به گذشـت سـه سـال از ثبت جهانـی بیابان لوت بیـان کرد:
در مـورد بیابـان لـوت ایـران یـک موضـوع را مطـرح کردنـد که به
لحـاظ علمـی نمـی دانـم چقـدر درسـت اسـت امـا اعالم شـده که
در بیابـان لوت ایران الیه ازون سـوراخ نشـده اسـت ایـن را مردمان
دیگـر مـی داننـد ولـی ما هنـوز نمـی دانیم.
شـافعی یـاد آور شـد :بـه دلیـل اینکـه هنـوز الیـه ازون در ایـن
بیابـان سـوراخ نشـده آفتـاب آن خاصیـت درمانـی داشـته کـه
میتوانـد در خصـوص توریسـم درمانـی مـورد توجـه واقـع شـود.
وی بـا ابـراز امیـدواری از اینکـه همایـش سـاالنه گردشـگری
بیابـان لـوت در اسـتان های خراسـان جنوبـی ،کرمان و سیسـتان
و بلوچسـتان بـه عنـوان یـک کار مشـترک باعث توسـعه نزدیکتر
شـود گفـت :اتـاق بازرگانـی به واسـطه ارتباطـات موجـود میتواند
دبیرخانـه همایـش بیـن المللـی گردشـگری بیابـان لـوت را بـه
سـازمان اکـو ،اتـاق هـای اسلامی و بسـیاری از تشـکل هـای
منطقـهای متصـل کنـد تـا با یـک اقـدام جمعـی عقـب ماندگیها
قـدری جبران شـود.
شـافعی ،خراسـان جنوبـی را یکی از اسـتان های مسـتعد فضای
کسـب و کار دانسـت و افـزود :بـر اسـاس آمارهـای اتـاق ایـران
خراسـان جنوبـی یکـی از اسـتان هـای بـارز و امـن بـرای فعالیـت
هـای اقتصادی اسـت.
وی یـادآور شـد :نیـروی انسـانی نیز یکی از پتانسـیل هـای ویژه
ایـن اسـتان بوده که سـرمایه بزرگی محسـوب می شـود.

توجه به گردشگری موجب شکوفایی بخشهای
ناشناخته اقتصاد کشور میشود
دستیار و مشاور وزیر امور خارجه و مدیرکل غرب آسیا :توجه به گردشگری
موجب شکوفایی بخشهای ناشناخته اقتصاد کشور میشود.
دکتر سید رسول موسوی دستیار و مشاور وزیر امور خارجه و مدیرکل
غرب آسیا با بیان اینکه گردشگری بیابان ،توجه به محیط زیست و
حفاظت آن را افزایش داده و موجب تحول در زندگی حاشیهنشینان
بیابان میشود ،گفت :توجه به گردشگری موجب شکوفایی بخشهای
ناشناخته اقتصاد کشور میشود.
دکتر موسوی مدیر کل غرب آسیا در اولین همایش بینالمللی
گردشگری بیابان لوت (فرصتهای محلی و بینالمللی) اظهار کرد :یکی
از شاخصهای گردشگری که توانسته در جریان اکوتوریسم اثرگذاری
باشد ،گردشگری بیابان است.

با پژوهــش و مطالعـــه میتــوان از فرصــت
بیابـان لـوت بهـره برد.
مشـاور رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و
گردشـگری گفـت :اگر سـاز و کاری تعاملی بین میـراث فرهنگی و
دیگـر دسـتگاهها برقرار شـود ،خواهیم توانسـت تهدیدهـای بیابان
لـوت را تبدیـل بـه فرصـت نماییم.
ابراهیـم کریمـی ،مشـاور رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـی،
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وی بـا بیـان اینکـه گردشـگری بیابـان علاوه بـر درک زیبایـی
طبیعـت ،باعـث بازگشـت بـه خویشـتن خویـش میشـود ،افـزود:
مطالعـات اولیـه میدهـد افـرادی کـه بـه ایـن سـمت میآینـد
انسـانهای فرهیختـه و مطالعـه گـری هسـتند.
دسـتیار وزیـر امـور خارجه ادامـه داد :عمدتا افرادی که به سـمت
گردشـگری بیایـان میروند از جوامع پسـت مدرن و شـهری بسـیار
پیشرفته هستند.
دکتـر موسـوی بیـان کـرد :گردشـگری بیابـان توجـه بـه محیط
زیسـت و حفاظـت آن را افزایـش داده و موجـب تحـول در زندگـی
حاشیهنشـینان شـهری بیابـان میشـود.
وی افزود :اگر بیابان لوت مورد توجه قرار گیرد آثار اقتصادی زیادی
بـه دنبال خواهد داشـت که روسـتاها نیـز از این امر متأثر میشـوند.
مدیـرکل غرب آسـیا با اشـاره به اینکه گردشـگری بیابـان تلفیقی از
سـنت و مدرنیسم اسـت ،تصریح کرد :گردشگران حرفهای مهمترین
قشـری هسـتند کـه بـه صـورت حرفـهای به کشـف ناشـناختههای
بیابـان روی میآورند.
مشـاور وزیـر امورخارجـه ادامـه داد :توجـه به گردشـگری موجب
شـکوفایی بخشهـای ناشـناخته اقتصـاد کشـور میشـود و اقتصـاد
گردشـگری بیابـان باید توجه اصلی خـود را به گردشـگران حرفهای
جلـب کند.
وی همچنین یادآور شـد :باید از سـمت گردشـگری اتفاقی بیابان
به سـمت گردشـگری حرفهای حرکت کنیم.
در دومیـن بخـش از همایـش بیـن المللـی بیابـان لـوت  70نفـر
از میهمانـان داخلـی و خارجـی ایـن همایش بـرای بازدیـد از بیابان

لـوت و جاذبـه هـای گردشـگری شهرسـتان نهبندان بـه این بخش
اعزام شـدند.
میهمانـان نخسـتین همایـش بین اللملـی بیابان لوت پنج شـنبه
 12اردیبهشـت  98پـس از بازدید آسـبادهای روسـتای خوانشـرف،
خانـه تقـوی ،کـوه هـای مینیاتـوری و ریـگ یلان و مـوزه مـردم
شناسـی نهبنـدان وارد روسـتای دهسـلم شـده و از جاذبههـای
طبیعـی ریـگ یلان در بیابان لـوت خراسـان جنوبی دیـدن کردند.
در ایـن سـفر محمـود صادقـی معـاون نمایندگـی وزارت خارجـه
در شـمال و شـرق کشـور ،مهـران مقصـودی مدیـر پایگاههـای
جهانـی بیابـان لـوت ،اسـماعیل کهـرم فعـال محیـط زیسـت ،دکتر
نظـر افضلـی نماینـده مردم سربیشـه و نهبنـدان در مجلس شـورای
اسلامی و جمعـی دیگـر از اعضـای هیأت علمـی دانشـگاهها در این
سـفر حضور داشـتند.

قرائت بیانیه همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت
در بیانیه این همایش که در آئین اختتامیه بخش علمی همایش
در دانشگاه بیرجند قرائت شد ،بر استقرار دبیرخانه دائمی همایش در
دانشگاه بیرجند و برگزاری همایش مذکور هر دو سال یکبار به صورت
دوره ای در استان های خراسان جنوبی ،کرمان و سیستان و بلوچستان
تاکید شد.
لزوم تغییر نگرش نسبت به بیابان این موهبت الهی و ایجاد ارزش
افزوده از آن در ابعاد گوناگون و نیاز به تالش کارگزاران ملی و منطقه ای
برای شناساندن آن از دیگر بخش های این بیانیه بود.
این بیانیه بر لزوم توجه به راه اندازی ،گسترش و تجهیز خانه های
بوم گردی در روستاهای حاشیه بیابان لوت با توجه به افزایش میزان
گردشگران تاکید کرد.
راه اندازی مراکز ،بازارچه ها و نمایشگاه های صنایع دستی برای ارائه
هر چه بهتر تولیدات دستی روستاهای کویری از طریق ایجاد شرکت
های تعاونی روستایی برای هدفمندی محصوالت دستی ،کشاورزی و
دامی از دیگر ابعاد این بیانیه است.
همچنین این بیانیه بر طراحی و اجرای پالن مدیریتی به صورت
کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت برای عرصه و حریم بیابان لوت
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و محدودههای مرتبط آن و ایجاد مدیریت یکپارچه در بیابان لوت با
همکاری و هماهنگی دستگاه های مرتبط و لزوم پیاده سازی برنامه
های مدیریتی و حمایتی در عرصه این اثر طبیعی ارزشمند و روستاهای
حاشیه تاکید دارد.
در بیانیه برپایی جشنواره گردشگری کویر لوت ،ضرورت بازنگری
پرونده جهانی بیابان لوت و الحاق محدوده های شاخص و ارزشمند
بیابانی کشور به این عرصه طبیعی و ایجاد انجمن های مردم نهاد
در راستای تجانس اهداف و بهره مندی از هم افزایی دوست داران و
عالقمندان به طبیعت کویری مورد تاکید قرار گرفته است.
در ادامه این بیانیه ،پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های مرتبط
برای تسهیل ارتباط و هماهنگی بهتر در زمینه همکاری های علمی و
اجرایی با محوریت بیابان لوت و رونق صنعت گردشگری با واگذاری
برخی اماکن به بخش خصوصی در روستاهای حاشیه بیابان با هدف
بهبود شرایط اقتصادی روستاییان و نیز تشکیل واحدهای سرمایه گذاری
و اتخاذ سیاست های مالی توسط دولت ارایه شد.
تالش برای آماده سازی زیرساخت های گردشگری با استفاده از
همکاری جوامع ملی برای ایجاد ارزش افزوده و نگاهداشت و محافظت از

همچنین قرار است اولین نشست تخصصی دیپلماسی اقتصادی و
تجاری استان با حضور برخی مسئوالن وزارت امور خارجه و مسئوالن
اتاق بازرگانی ایران پس از آیین افتتاح همایش بین المللی گردشگری
بیابان لوت در اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شود.
الزم به توضیح است بیابان لوت به عنوان اولین اثر طبیعی ایران
با تالش مسئوالن کشورمان سال  1395در چهلمین اجالس میراث
جهانی یونسکو به ثبت رسید.
میـراث جهانـی بیابان لوت با مسـاحتی حـدود  175هـزار کیلومتر
مربع در میان سـه اسـتان خراسـان جنوبی ،سیسـتان و بلوچسـتان و
کرمان گسـترده اسـت .گردشـگری پایدار و توسـعه اجتماعات محلی،
شناسـایی و ارتقای زنجیره ارزش در بخش گردشـگری ،گردشـگری و
اقتصـاد محلی ،جاذبه های گردشـگری بیابـان لوت ایران ،ژئوتوریسـم
و بیابـان لـوت و مزیت های گردشـگری در بیابان ،توریسـم ورزشـی و
بیابان لوت ،طبقه خالق و توسـعه گردشـگری بیابان لوت ،اکوتوریسـم
و بیابـان لـوت ،حمـل و نقل و گردشـگری بیابان لـوت ،بازارهای هدف
گردشـگری بیابان لوت و برند گردشـگری ملی و بین المللی ،خراسـان
جنوبـی و گردشـگری بیابـان لـوت ،راه هـای تاریخـی ،سـفرنامه ها و
گردشـگری بیابـان لـوت ،آمـوزش ،یادگیـری اجتماعی و گردشـگری
بیابـان لـوت ،ایـده هـای اسـتارت آپ ویکنـد گردشـگری لـوت از
محورهـای اولیـن همایش بین اللمللی گردشـگری بیابان لوت اسـت.
اولین همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت  11و  12اردیبهشت
 98در دانشگاه بیرجند برگزار شد.

این اثر و همکاری و هم افزایی بخش های خصوصی ،دولتی ،تعاونی و
سمن ها برای تقویت دبیرخانه و اهداف تاسیس آن از دیگر مطالب بیانیه
نخستین همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت است.
ایـن بیانیـه همچنیـن بـر ایجـاد اشـتغال و کارآفرینـی و اسـتفاده
از نیروهـای بومـی مناطـق بیابانـی در زمینـه صنایـع دسـتی و
گردشـگری بـه منظـور جلوگیـری از مهاجرت روسـتاییان به شـهرها
و نیـز تصویـب قوانیـن مربوط بـه حمایـت از کارآفرینان تاکیـد دارد.
برگـزاری دوره هـای مختلـف آموزشـی بـرای جوامع محلـی در زمینه
های مختلف با هدف جهت دهی ،آگاه سـازی و ارتقای سـطح فرهنگ
و دانـش روسـتاییان و تعامل نزدیک با رسـانه ملی و خبرگـزاری ها در
راسـتای فرهنـگ سـازی و آشـنایی عموم بـا فعالیت های توسـعه ای
دسـت انـدرکاران حفاظـت و نگهـداری از ایـن اثر جهانی ارزشـمند از
دیگـر بخش های این بیانیه اسـت.
در بیانیه نخستین همایش گردشگری بیابان لوت بر تامین بودجه و
اعتبار جهت تحقق اهداف خرد و کالن در منطقه با هدف توسعه ملی
و برگزاری دومین همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت در سال
 1400در دانشگاه سیستان و بلوچستان تاکید شد.
در ادامه این بیانیه از همه افرادی که دبیرخانه را در برگزاری این
همایش یاری کردند قدردانی و اظهار امیدواری شده است که نتایج
علمی این رویداد در تعامل حوزه های اجرایی و پژوهشی به سیاست
نامه ای برای سیاستگذاری ،برنامهریزی و اجرا تبدیل شود و در اختیار
مسئوالن اجرایی استان قرار گیرد.

همـکاری دانشـگاه بیرجنـد بـا شـرکت شـهرکهای صنعتـی اسـتان خراسـان جنوبـی
دانشـگاه برگزار شد.
ایـن جلسـه بـا هـدف اسـتفاده از
پتانسـیل دانشـگاه بـرای نیـاز سـنجی
مواد و تجهیزات شـرکت های شـهرک
صنعتی صـورت گرفـت .در پایـان این
جلسـه مقرر شـد:
 .1بازدیـدی توسـط اعضـای
هیـات علمـی دانشـگاه از شـهرک
صنعتـی صـورت گیـرد تـا نیازهـا
احصـاء شـود.
 .2رویـداد اسـتارت آپ پیرامـون
شـهرک صـورت بگیرد.
 .3بازدیـدی از طـرف شـرکت
شـهرک هـای صنعتـی از دانشـگاه
صـورت بگیـرد تـا زمینههـای
همـکاری بهتـر مشـخص شـود.
 .4لیسـت شـرکت هـای دارای پتانسـیل معرفی گردد تـا واحدهای
( R&Dتحقیق و توسـعه) با همکاری دانشـگاه تشـکیل شـود.

جلسـه همکاری فی مابین دانشـگاه بیرجند و شرکت شهرکهای صنعتی
اسـتان خراسـان جنوبـی در محـل دفتر معاونـت پژوهش و فنـاوری با حضور
مهنـدس جرجانی مدیر کل شـرکت شـهرک هـای صنعتی خراسـان جنوبی
و دکتـر نجفـی معـاون پژوهـش و فنـاوری و جمعی از اعضـای هئیت علمی
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اختـراع دسـتگاه ارزیابـی و بهبـود هماهنگـی ادراکـی – حرکتی توسـط عضو هیـات علمی
دانشـگاه بیرجند
دکتر محمد یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند ،دستگاه
ارزیابی و بهبود هماهنگی ادراکی – حرکتی را اختراع کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،این سیستم در بیماران فلج
مغزی به منظور بهبود هماهنگی ادراکی -حرکتی کاربرد دارد و توانایی
ارزیابی و بهبود عملکرد ادراکی حرکتی را با استفاده از اغتشاش همزمان
دید مرکزی و تغییر در مرکز فشار بدن را داراست .از ویژگی های این
سیستم میتوان به حالت داینامیک (راه رفتن) اشاره کرد که موجب
افزایش حس عمقی مفاصل بدن انسان می شود.

وی تاکنون دارای  5اختراع ثبت شده در اداره مالکیتهای صنعتی
می باشد و برنده جایزه جشنواره رویش بنیاد ملی نخبگان (جشنواره
اختراعات) است .حیطه تحقیقاتی ایشان « آنالیز بالینی گام در آسیبهای
ورزشی و بیماران فلج مغزی» است.
دکتر محمد یوسفی استادیار دانشگاه بیرجند ،عضو هیات علمی
دانشکده علوم ورزشی و دارای مدرک دکتری بیومکانیک ورزشی از
دانشگاه خوارزمی می باشد.

راه اندازی فروشگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه بیرجند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،با تالش همکاران معاونت
پژوهش و فناوری فروشگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه بیرجند راه اندازی
شد.
این سایت به منظور تسهیل فروش الکترونیکی کتاب به کاربران و
عالقمندان راه اندازی شده است .از مهم ترین ویژگیها و مزایای این

پایگاه می توان به تکمیل و تقویت دسته بندی موضوعی کتب منتشر
شده ،جستجوی آسان و پیشرفته در بین منشورات و پرداخت وجوه
کتاب به هنگام خرید کتاب به صورت اینترنتی اشاره کرد.
عالقه مندان برای اطالع از تازه های نشر و خرید کتاب می توانند به
نشانی سایت  press.birjand.ac.irمراجعه نمایند.

بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند از شرکت شهرک های صنعتی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،در راستای ارتباط دانشگاه با
صنعت و رفع نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی یکشنبه  22اردیبهشت
 98تعدادی از اعضای هیات علمی گروههای شیمی ،زمین شناسی،
مهندسی کامپیوتر ،مهندسی برق و مهندسی عمران دانشگاه بیرجند از
کارخانه مینای سرخ شرق و کارخانه طاق بیست بازدید کردند .در این
بازدید مسئوالن واحدهای تولیدی مذکور ضمن بیان فرآیند تولید به
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بیان نیازهای فناورانه خود پرداختند.
مقرر شد بازدیدهای اعضای هیات علمی از صنایع استان با همکاری
شرکت شهرک های صنعتی و همچنین سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان از این پس به صورت تخصصی از واحدهای متقاضی جهت رفع
نیازهای تحقیقاتی و فناوری مربوطه ادامه یابد.

راه اندازی سامانه معرفی اصناف خودرو توسط دانشجویان دانشگاه بیرجند
سامانه معرفی اصناف خودرو «آسان سرویس» توسط دانشجویان دانشگاه
بیرجند ،تحلیل ،طراحی و پیاده سازی شد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه بیرجنـد ،این سـامانه پس از
 8مـاه هم اندیشـی و ایده پردازی دانشـجویان توانسـت در راسـتای
معرفی ،اطالعرسـانی و تسـهیل تعامالت بین مردم و اصناف مرتبط با
خودروهای داخلی و خارجی در سراسر کشور گام برداشته و نقطه اتصالی
بیـن کاربـران و اصنـاف مختلف خودرو در سراسـر کشـور ایجاد نماید.
خدمـات ارائـه شـده در ایـن سـامانه کاملا رایـگان بـوده و هیـچ
گونـه وجهـی چـه از کاربـران و چـه از اصنـاف دریافـت نمـی شـود.
ایـده اولیـه طـرح توسـط صمـد فلاح مطـرح شـد و حسـین اهلل
رسـانی (مدیـر پـروژه و برنامـه نویـس اندرویـد) ،سـجاد احمـدی
(برنامـه نویـس اندرویـد) ،فاطمـه ابراهیمـی (برنامه نویـس وب) که از
دانشـجویان و دانش آموختگان دانشـگاه بیرجند هسـتند ،اجرایی شد.
ایـن طـرح آخریـن مراحل تسـت نهایـی خود را بـه صورت آزمایشـی
در شـهرهای اصفهـان ،رشـت و  ...سـپری کـرده و در ایـن مـدت
کوتـاه ،نزدیـک بـه  500صنـف در ایـن سـامانه ثبـت گردیـده و
پیـش بینـی مـی شـود تا پایـان بهـار بـه  2000صنـف افزایـش یابد.
لینک دانلود سامانه:
http://asanservice.net/link/asanservice.apk

برگزاری کارگاه حکاکی خطوط میخی از طرف مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند
کارگاه  4ساعته شناخت خطوط باستانی و آشنایی با ابزار حکاکی خطوط عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند بودند .دانشجویان شرکت کننده در
میخی بر سنگ ،چهارشنبه  18اردیبهشت  98در دانشکده هنر دانشگاه بیرجند این دوره از نزدیک ،تجربه حکاکی خطوط میخی با روش کامال اصیل
برگزار شد.
را تجربه کردند .این دوره از طرف مرکز کارآفرینی دانشگاه بیرجند با
رجایی مدرس این کارگاه از مدرسین فنی و حرفه ای و دانشجویان همکاری دانشکده هنر برگزار شد.
کارشناسی ارشد باستانشناسی دانشگاه بیرجند به همراه دکتر کوهستانی
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اخبار حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
برگـزاری مرحلـه مقدماتـی بیسـت و چهارمیـن المپیـاد غیرمتمرکـز دانشـجویی کشـور

مرحلـه مقدماتی بیسـت و چهارمین المپیاد غیرمتمرکز علمی دانشـجویی
کشـور (منطقه  )۹در دانشـگاه فردوسـی مشـهد برگزار شد.
مرحلـه مقدماتی بیسـت و چهارمین المپیاد غیرمتمرکز علمی دانشـجویی
کشـور (منطقه  )۹روزهای پنج شـنبه و جمعه  12و  13اردیبهشـت  1398در
دانشـگاه فردوسی مشـهد برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه بیرجنـد ،در این مرحله تعـداد  78نفر
از دانشـجویان دانشـگاه بیرجند ،در رشـته های زبان و ادبیات فارسـی ،الهیات

بازدیــد جمعــی از دانــش آمــوزان
شهرســتان درمیــان از دانشــگاه بیرجنــد

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد ،دانـش آمـوزان و مربیـان
دبیرسـتان دخترانـه  12فروردین شهرسـتان درمیان در رشـته ریاضی فیزیک
در قالـب تیـم  30نفـره ،شـنبه  14اردیبهشـت  98جهـت آشـنایی بـا محیط
و امکانـات آموزشـی و پژوهشـی از دانشـگاه بیرجنـد بازدیـد نمودنـد .در این
بازدیـد کـه بـه منظور آشـنایی دانـش آمـوزان از کارگاه ها و آزمایشـگاه های
دانشـکده مهندسی و برق و کامپیوتر انجام شـد ،کارشناسان آموزشی دانشگاه
توضیحـات الزم را بـه دانـش آمـوزان ارائـه دادند.
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و معـارف اسلامی ،حقـوق ،جغرافیـا ،زراعت و اصلاح نباتات ،علـوم تربیتی،
روانشناسـی ،عمـران ،مکانیـک ،آمـار ،بـرق ،شـیمی ،فیزیـک ،علـوم زمین،
زیسـت شناسـی و سـلول های بنیادی و مهندسـی بافت با دیگر دانشـجویان
منطقـه به رقابـت پرداختند.
برگزیـدگان ایـن مرحله به همـراه برگزیـدگان المپیاد متمرکـز در روزهای
 27و  28تیر  1398در مرحله نهایی المپیاد علمی دانشـجویی شـرکت خواهند
کرد.

اخبار حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی
برگزاری پیادهروی همگانی به مناسبت هفته سالمت

به مناسبت هفته سالمت مرکز بهداشت و درمان با همکاری مدیریت تربیت
بدنی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند اقدام به برگزاری پیاده روی همگانی در
پردیس اصلی دانشگاه کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،مراسم پیاده روی همگانی سوم
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اردیبهشت  98و در ابتدی ساعتکاری از ورودی پردیس دانشگاه تا مقابل سازمان
مرکزی با حضور جمعی از کارکنان ،معاونین ،مدیران ،رؤسا و مسئوالن دانشگاه
برگزار شد.
در پایان این مراسم به  8نفر از شرکت کنندگان به قید قر عه جوایزی اهدا شد.

افتتاح نمایشگاه سالمت به مناسبت هفته سالمت

نمایشگاه سالمت به مناسبت هفته سالمت چهارشنبه  ۴اردیبهشت  ۹۸به
همت مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،در این نمایشگاه غرفههای
مراقبت های اولیه بهداشتی با ارائه خدماتی از قبیل :کنترل فشار
خون ،قند خون ،وزن و  ،BMIمشاوره رایگان تغذیه ،تغذیه سالم در
ماه رمضان ،ارائه مشاوره های آموزشی درمانگاه در قالب های بروشور و
پوستر ،آشنایی با فعالیت های هالل احمر ،برگزاری مسابقات ورزشی،
اجرای تئاتر با موضوع سالمت و غرفه نمایش نقاشی فرزندان دانشگاهیان
و معرفی خدمات مرکز مشاوره برپا شد.
در برگزاری این نمایشگاه کانون همیاران بهداشت و کانون سالمت
روان نیز همکاری داشتند.
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شایان ذکر است مرکز بهداشت و درمان در هفته سالمت برنامه هایی
همچون ویزیت رایگان پزشک ،ارسال پیامک بهداشتی ،توزیع بروشور
و کتابچه سالمت در خوابگاه های خواهران و برادران ،کارگاه HES
ویژه همیاران بهداشت ،پاکسازی محوطه خوابگاه خواهران ،پاکسازی
محوطه خوابگاهی پردیس امیرآباد ،حضور در خوابگاه خواهران و نشست
صمیمانه با دانشجویان و بررسی مشکالت بهداشتی ،بارگذاری مطالب
بهداشتی در سایت دانشگاه ،اتوماسیون اداری و فضای مجازی ،پیاده
روی همگانی کارکنان ،برپایی پایگاه سالمت در پردیس شهدا ،آموزش
چهره به چهره با موضوع سالمت در بحران ،بازدید از خوابگاه ها ،مسابقه
عکاسی با موضع شعار هفته سالمت ،مسابقه کتابخوانی و برپایی پایگاه
سالمت در پردیس امیرآباد برگزار کرد.

برگـزاری برنامـه گلگشـت ویـژه دانشـجویان دختر به همـت مدیریـت تربیت بدنـی و مرکز
مشـاوره و درمان

برنامه کوهپیمایی و گلگشت به همت مدیریت تربیت بدنی و فوق این برنامه بین دانشجویان در دو رشته طناب زنی و پرتاب حلقه مسابقاتی
برنامه و با همکاری مرکز مشاوره و درمان دانشگاه جهت دانشجویان برگزار گردید و به نفرات اول تا سوم جوایزی اهدا شد .همچنین به 20
دختر مجموعه خوابگاه های گلستان ،توحید و صدف برگزار گردید .در نفر از دانشجویان نیز به قید قرعه جوایزی اهداء گردید.

آغاز مراسم گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی در دانشگاه بیرجند
مراسم گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی از  ۷تا  ۱۳اردیبهشت همزمان با
سراسر کشور در دانشگاه بیرجند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،علیرضا منصوری مدیر دانشجویی
دانشگاه بیرجند با اعالم این خبر افزود :براساس نامگذاری هفته مذکور مدیران
حوزه معاونت دانشجویی به تناسب حوزه مدیریت در سراهای دانشجویی
برنامههای فرهنگی ،تفریحی ،آموزشی و بهداشتی را طبق برنامه زمانبندی
شده و به منظور ایجاد روحیه نشاط و شادابی و ارتقای فرهنگ خوابگاهی در بین
دانشجویان اجرا خواهند کرد.
همزمان با اولین روز هفته سراهای دانشجویی مدیران حوزه معاونت
دانشجویی به منظور تبادل نظر و دریافت پیشنهادات دانشجویان در سراهای
توحید و ابوذر حضور یافتند.
در این بازدید مدیران دانشجویی ،تربیت بدنی ،مشاوره و درمان ،مرکز بهداشت
و درمان و رئیس اداره امور خوابگاه ها حضور داشتند.
شایان ذکر است در ادامه این بازدیدها سراهای گلستان و امیر در پردیس
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امیرآباد و مجتمع های خوابگاهی سرو و صدف در پردیس شوکت آباد در برنامه
بازدید شب های آینده قرار دارد.

دیـدار اعضـای شـورای صنفـی دانشـجویان با رئیـس و معـاون آموزشـی دانشـگاه بیرجند

اعضای شورای صنفی دانشجویان سه شنبه  ۱۷اردیبهشت  ۹۸در محل اتاق
جلسات حوزه ریاست دانشگاه با دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند دیدار
کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،در این جلسه که با حضور
دکتر محسن خورشیدزاده معاون دانشجویی ،دکتر محسن آیتی معاون
آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،علیرضا منصوری مدیر دانشجویی
برگزار شد ،دکتر خامسان با ذکر اقدامات صورت پذیرفته در حوزه
دانشجویی گفت :ایجاد سلف مکمل و افزایش ظرفیت آن ،محوطهسازی
و ایجاد فضای سبز بخشی از اقدامات رفاهی انجام شده می باشد.
رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به تصویب ایجاد بوفه در دانشکده های
مهندسی و ادبیات و علوم انسانی و رایزنی جهت دریافت دو دستگاه
اتوبوس برای ایجاد کافه کتاب اظهار داشت :راه اندازی مجتمع بازی های
سالم و مرکز تفریحی از برنامه های پیش رو است.
دکتـر خامسـان دربـاره بخشـنامه وزارتـی پرداخـت شـهریه بـرای
دروسـی کـه مجـدد انتخـاب شـوند گفـت :ایـن موضوع فعلا متوقف
شـده اسـت و دانشـگاه در حـال پیگیـری لغو این بخشـنامه از سـوی
وزارت مـی باشـد.
شـرافتی عضـو شـورای صنفـی دانشـجویان ایجـاد همدلـی بیـن
دانشـجویان و مسـئوالن دانشـگاه را از وظایف شـورای صنفی برشمرد
و درخواسـت های خود را شـامل برقراری تاکسـی خطی برای پردیس
دانشـگاه ،پرداخـت یارانـه بـرای کارت هـای اتوبوسـرانی ،برقـراری
سـرویسهای بیشـتر برای پردیـس امیرآباد و خوابـگاه توحید و تغییر
مسـیر سـرویس هـای پردیس شـوکت آبـاد اعلام کرد.
در ادامـه حاضران در جلسـه با توضیح پیگیری صـورت گرفته برای
تاکسـیهای خطـی و عـدم اسـتقبال شـرکت خصوصی حمـل و نقل
برای در اختیار گذاشـتن تعداد بیشـتر اتوبوس در مسـیرهای خوابگاه
توحیـد و پردیـس امیرآبـاد بـر تلاش مجموعه دانشـگاه بـرای ایجاد
فضـای مناسـب تفریحـی و محیط فیزیکی شـاداب تر تأکیـد نمودند.
همچنین در جلسه جداگانه ای با حضور دکتر محسن آیتی معاون
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آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،دکتر مجید کالته بجدی رئیس گروه
امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ،دکتر محمدحسین خسروی مدیر
آموزشی ،دکتر علیرضا ذوالفقاری مدیر تحصیالت تکمیلی ،دکتر
سعید رهنما مدیر استعدادهای درخشان و دکتر حسین خزیمه نژاد
مدیر امور شبانه اعضای شورای صنفی دانشجویان درخواست های
خود را مطرح نمودند..
از جمله درخواست های اعضای شورای صنفی دانشجویان میتوان
به ارزشیابی اساتید ،طرح درس استادان ،ارزیابی مدیران گروه ،افزایش
فرجه برای امتحانات ،ایجاد فضای علمی و کاربردی برای دانشجویان
و بررسی بهبود روابط دانشجو و استاد اشاره کرد.
در ادامه دکتر آیتی ضمن استقبال از پیشنهادات دانشجویان
گفت :در صورت افزایش معدل دانشجویان با افزایش فرجه امتحانات
موافقت خواهد شد.
وی همچنین اعالم کرد با راهاندازی سامانه سدف ارزشیابی و طرح
درس در این سامانه انجام خواهد شد.
در ادامـه دیگـر مدیـران حاضـر در ایـن جلسـه بـه سـواالت و
درخواسـتهای دانشـجویان پاسـخ دادنـد.

بازدید دبیرستان دختران عالمه حلی از فضاها و اماکن ورزشی مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
دبیرسـتان دخترانـه عالمـه حلـی شهرسـتان بیرجنـد،
جهـت آشـنایی بـا رشـته تربیـت بدنـی بازدیـدی از اماکـن
و فضاهـای ورزشـی مدیریـت تربیـت بدنـی و فـوق برنامـه
(مجتمـع آبـی میلاد ،سـالن ورزشـی کوثر ،سـالن ورزشـی
فجـر و مرکـز تندرسـتی و مشـاوره ورزشـی) را داشـتند.

در آستانه ماه مبارک رمضان بسته های حمایتی در کلیه سراهای دانشجویی توزیع گردید
همزمان با بزرگداشـت هفته سـراهای دانشـجویی و در آسـتانه ماه مبارک
رمضـان حـوزه معاونـت دانشـجویی اقـدام به توزیع بسـته هـای حمایتی در
کلیـه اتاقها در سـراهای دانشـجویی نمود.
علیرضـا منصـوری مدیر دانشـجویی دانشـگاه با اعلام این خبـر افزود:
در طـول هفته سـراهای دانشـجویی بـه تناسـب نامگذاری روزهـای هفته
در سـراهای دانشـجویی برنامـه های متنـوع و مفیدی با اهـداف فرهنگی،
تفریحـی ،آموزشـی در قالـب مسـابقه و کارگاه برگزار گردیـد و در پایان به
دانشـجویان برگزیـده جوایزی اهدا شـد کـه جا دارد از مشـارکت فعال کلیه
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دانشـجویان در ایـن زمینه تشـکر نمود.
در ادامه برنامه های مذکور در هفته جاری نیز در آستانه ماه مبارک رمضان
تعداد هفتصد بسته حمایتی به ارزش تقریبی سی و پنج میلیون تومان در
سراهای دانشجویی توزیع گردید.
وی در ادامه اظهار داشت در طول هفته سراهای دانشجویی مدیران محترم
حوزه معاونت دانشجویی نیز نقش بسیار فعالی داشته که تالش های صورت
گرفته نیز قابل تقدیر است.

چکیده فعالیتهای مرکز بهداشت و درمان
دانشگاه بیرجند در هفته سالمت سال 1398

برگزاری پایگاه سالمت در پردیس امیرآباد

ویزیت رایگان دانشجویان توسط پزشک

افتتاح نمایشگاه سالمت

کارگاه آموزشی HSE

پیاده روی همگانی
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اندیشه ما ،سالمت شما
مرکز بهداشت و درمان

برنامههای مرکز بهداشت و درمان در هفته سالمت 98
با شعار :مراقبتهای اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سالمت
ایام هفته

شعار روزهای هفته
سالمت

یکشنبه
98/2/1

دسترسی عادالنه به
خدمات سالمت

• ویزیت رایگان پزشک
• ارسال پیامک بهداشتی
• توزیع بروشور و کتابچه سالمت در خوابگاههای خواهران و برادران

دوشنبه
98/2/2

آموزش رکن سالمت

• ویزیت رایگان پزشک
• کارگاه آموزش  HSEویژه همیاران بهداشت
• پاکسازی محوطه خوابگاه خواهران(صدف)
• پاکسازی محوطه پردیس امیر آباد
• حضور در خوابگاه خواهران و نشست صمیمانه همکاران با دانشجویان و بررسی مشکالت بهداشتی
• بارگذاری مطالب بهداشتی در سایت و اتوماسیون اداری

سه شنبه
97/2/3

مشارکت اجتماعی و
سالمت

• پیادهروی همگانی کارکنان
 برپایی پایگاه سالمت در پردیس شهدا:
 .1ویزیت رایگان پزشک
 .2کنترل قند خون
 .3کنترل فشار خون
 .4کنترل وزن و BMI

چهار شنبه
98/2/4

مراقبتهای اولیه
بهداشتی و سالمت
روان












پنج شنبه
98/2/5

سالمت در بحران و
حوادث

• آموزش چهره به چهره با موضوع سالمت در بحران(خوابگاه خواهران)
• بازدید از خوابگاهها

جمعه
98/2/6

سبک زندگی سالمت
محور

• مسابقه عکاسی با موضوع شعار هفته سالمت
• مسابقه کتاب خوانی (بروشور)

شنبه
98/2/7

سالمت ،جمعیت و
خانواده

فعالیت ها

مراقبتهای اولیه بهداشتی (کنترل فشار خون ،قند خون ،وزن و )BMI
معرفی خدمات مرکز مشاوره
مشاوره رایگان تغذیه
تغذیه سالم در ماه مبارک رمضان
مسابقه نقاشی ویژه فرزندان دانشگاهیان
ارائه دستاوردهای آموزشی درمانگاه
آشنایی با فعالیتهای هالل احمر
اجرای تئاتر
برگزاری مسابقات ورزشی
پذیرایی

 برپایی پایگاه سالمت در پردیس امیر آباد
 .1ویزیت رایگان پزشک
 .2کنترل قند خون
 .3کنترل فشار خون
 .4کنترل وزن و BMI
 ویزیت رایگان پزشک در خوابگاه خواهران (توحید)
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گزارشفعالیتهاواقداماتمرکزبهداشتودرماندانشگاهبیرجنددرهفتهسالمت98
ویزیت رایگان دانشجویان توسط پزشک
مرکز بهداشـت و درمان دانشـگاه با همکاری جمعی از پزشـکان
در هفته سلامت ویزیـت رایگان بیماران را در  4پایـگاه انجام داد.
در ایـن برنامـه که در مسـجد امـام جعفر صادق ( پردیس شـوکت
آبـاد) ،کلینـک تخصصـی مشـاوره همـراه (پردیس شـهدا) ،مرکز
مشـاوره امیرآباد (پردیـس امیرآباد) و خوابگاه توحیـد برگزار گردید،
تعـداد  121بیمـار به رایگان ویزیت شـدند.

 توزیـع کتابچـه و بروشـور در خوابگاههـای
خواهـران و برادران
مرکـز بهداشـت و درمـان دانشـگاه همزمـان بـا برگـزاری برنامه های
متنـوع در هفتـه سلامت در راسـتای ارتقاء دانش بهداشـتی دانشـجویان
اقـدام بـه توزیع بروشـورهای آموزشـی و کتابچه های سلامت در محیط
خوابـگاه هـای دانشـجویی نمـود .در ایـن برنامـه کـه همیاران بهداشـت
نقـش پررنگـی داشـتند مشـکالت دانشـجویان نیـز رصـد و بـه درمانگاه
منعکـس گردید.
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 کارگاه آموزشی  HSEویژه همیاران بهداشت
مرکـز بهداشـت و درمـان در دومین روز هفته سلامت ،دوشـنبه 2
اردیبهشـت ماه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشـی  HSEبرای همیاران
بهداشت نمود.
همیـاران بهداشـت نماینـدگان مرکـز بهداشـت و درمـان در میـان
دیگـر دانشـجویان می باشـند لذا برگـزاری کارگاههای آموزشـی برای
همیـاران در اولویـت قـرار گرفت.



کارگاه آموزشی HSE

با توجه به اهمیت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ( )HSEو به
منظور ارتقاء شاخص ایمنی و بهداشت در دانشگاه که از مصوبات شورای
سیاست گذاری میباشد ،درمانگاه اقدام به برگزاری  3کارگاه با عناوین
زیر نمود ،که مورد استقبال شرکتکنندگان قرار گرفت.
• فرهنگ بهسازی محیط (سرپرستان خوابگاه)
• بهداشت فردی و اجتماعی (دانشجویان)
• آموزش ( HSEدانشجویان)
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 پاکسازی محوطه خوابگاه ها
دوشـنبه  2اردیبهشـت مـاه  ،98مصادف بـا روز زمین پاک در راسـتای
گسـترش فرهنـگ حفـظ محیط زیسـت ،بـه همـت همیاران بهداشـت و
همـکاری درمانـگاه ،پاکسـازی محوطـه خوابـگاه های صـدف و پردیس
امیـر آبـاد انجـام شـد .روز زمیـن پـاک فرصتی برای یـادآوری احتـرام ما
بـه زمیـن بـه عنوان مادر هسـتی اسـت.

 برگزاری پیاده روی همگانی
پیاده روی همگانی به مناسبت هفته سالمت توسط مرکز بهداشت
و درمان و با همکاری مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند
روز سوم اردیبهشت  ۹۸در پردیس اصلی دانشگاه برگزار شد.
این مراسم درشروع ساعت کاری از ورودی پردیس شوکت آباد
دانشگاه تا مقابل سازمان مرکزی با حضور جمعی از کارکنان ،معاونین،
مدیران ،رؤسا و مسئوالن دانشگاه برگزار و در پایان این مراسم به  8نفر
از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

34

 برپایی پایگاه سالمت
در هفتــه ســامت کارشناســان مرکــز بهداشــت و درمــان دانشــگاه بــا
برپایــی پایــگاه ســامت در پردیــس شــهدا و پردیــس امیرآبــاد کنتــرل
فشــارخون ،قنــد خــون و بررســی قــد و وزن و تــوده بدنــی مراجعیــن
را انجــام دادنــد کــه مــورد اســتقبال دانشــگاهیان قــرار گرفــت .شــایان
ذکــر اســت کــه حضورپزشــک و ویزیــت رایــگان بیمــاران نیــز همزمــان
در ایــن دو پایــگاه انجــام گردیــد.

 افتتاح نمایشگاه سالمت
نمایشگاه سالمت روز چهارشنبه  4اردیبهشت ماه  98از ساعت  9الی
 13در محل مرکز بهداشت و درمان برگزار شد .در این نمایشگاه غرفههای
مراقبتهای اولیه بهداشتی با ارائه خدمات کنترل فشار خون ،قند خون،
وزن و  BMIو مشاوره رایگان تغذیه و تغذیه سالم در ماه رمضان ،ارائه و
مشاورههای آموزشی مرکز بهداشت و درمان در قالب بروشور و پوستر،
آشنایی با فعالیتهای هالل احمر ،برگزاری مسابقات ورزشی و اجرای
تئاتر با موضوع سالمت ،غرفه نمایش نقاشی فرزندان دانشگاهیان و معرفی
خدمات مرکز مشاوره دایر بود.در برگزاری این نمایشگاه کانون همیاران
بهداشت و کانون سالمت روان نیز همکاری داشتند.
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 آموزش چهره به چهره دانشجویان
در راســتای آمــوزش بهداشــت و ایمنــی(  )HSEدر هفتــه ســامت،
همیــاران بهداشــت بــا حضــور در خوابگاههــا اقــدام بــه آمــوزش چهره
بــه چهــره  HSEبــه ســایر دانشــجویان نمودند.

 برگـزاری مسـابقه نقاشـی در گـروه سـنی
کـودکان و نوجوانـان
در هفته سلامت به منظور فرهنگسـازی و آشـنایی بیشـتر خانواده بزرگ
دانشـگاه بیرجند با اهمیت بهداشـت ،مسـابقه نقاشـی با موضوع بهداشـت و
سلامت در گروه سـنی کودکان و نوجوانان (ویژه فرزندان کارکنان دانشـگاه)
برگزار گردید که با اسـتقبال شـرکت کنندگان مواجه شـد ،به سـه نفر برتر از
شـرکت کنندگان به رسـم یادبـود جوایزی اهـدا گردید.
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 برگزاری مسابقه کتابخوانی
مرکـز بهداشـت و درمـان بـا هـدف ترویج فرهنـگ کتـاب و کتابخوانی و
ارتقـای سـطح مطالعه و آگاهی دانشـگاهیان ،مسـابقه کتابخوانـی را در هفته
سلامت برگـزار نمـود .در این مسـابقه  147نفر شـرکت کردند کـه به  3نفر
به قیـد قرعه جوایـزی اهـدا گردید.

 تجلیل از دانشجویان برگزیده هفته سالمت
در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران حوزه معاونت دانشجویی
برگزار گردید ،به همیاران بهداشت فعال ،دانشجویان اتاقهای نمونه بهداشتی و
برترینهای مسابقات هفته سالمت به رسم یاد بود جوایزی اهدا گردید.
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اخبار ورزشی
برگـزاری اولیـن دوره مسـابقات جشـنواره ورزش هـای همگانی دانشـجویان دانشـگاه ها و
مؤسسـات آمـوزش عالی اسـتان
دانشـگاه بیرجنـد میزبـان اولیـن دوره مسـابقات جشـنواره ورزشهـای
همگانی دانشـجویان دختر و پسـر دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالی
اسـتان خراسـان جنوبـی در  ۱۲و  ۱۳اردیبهشـت مـاه  ۱۳۹۸شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد ،دکتـر سـیده
عذرا میرکاظمـی مدیـر تربیـت بدنی و فـوق برنامه دانشـگاه با اعالم
ایـن خبـر گفـت :ایـن دوره از مسـابقات در رشـته هـای والیبـال 4
نفـره ،آمادگـی جسـمانی ،بسـکتبال  3نفـره ،فوتبـال گل کوچـک،
هفتسـنگ ،فریزبـی ،دارت و طناب زنی در دانشـگاه بیرجند برگزار
میشـود.
وی افـزود :تیـم هایـی از دانشـگاه بیرجنـد ،دانشـگاه صنعتـی بیرجنـد،
دانشـگاه بزرگمهـر قائنـات ،دانشـگاه پیـام نـور خراسـان جنوبی ،دانشـگاه

جامـع علمـی و کاربـردی اسـتان ،دانشـگاه
فرهنگیـان ،دانشـکده فنـی و حرفـهای
و مؤسسـات آمـوزش عالـی غیرانتفاعـی
(هرمزان و پیروزان) در این دوره از مسـابقات
بـه رقابـت خواهنـد پرداخـت.
شـایان ذکـر اسـت تیـم هـای انتخابی به
رقابـت هـای چهارمیـن المپیـاد ورزشهای
همگانـی دانشـجویان دختر و پسـر دانشـگاه
های سراسـر کشـور کـه در تابسـتان 1398
بـه میزبانـی دانشـگاه الزهرا تهران و دانشـگاه بوعلی سـینا همـدان برگزار
مـی شـود راه خواهنـد یافت.

دانشـجوی دانشـگاه بیرجنـد موفـق بـه کسـب اولیـن سـهمیه المیپـک  ۲۰۲۰توکیـو شـد
برگزار شد نجمه خدمتی دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه بیرجند ،توانست به فینال این دوره از رقابت ها که فرصتی برای
کسب سهمیه المپیک  2020توکیو به حساب می آید ،راه پیدا کند.
نجمه خدمتی در فینال تفنگ بادی با رکورد  186/6در رده پنجم قرار
گرفت و بنابر اعالم فدراسیون تیراندازی ،اولین سهمیه المپیک توکیو را
برای ایران کسب کرد.
نفرات اول تا چهارم این مسابقات نمایندگانی از روسیه ،کره و هند
بودند که سهمیه المپیک را در مسابقات قبلی بدست آورده بودند و این
بار سهمیه به تیرانداز ایرانی رسید.
روابط عمومی دانشگاه بیرجند کسب این سهمیه ارزشمند را به جامعه
در روز نخست رقابتهای تیراندازی جام جهانی که به میزبانی چین
دانشگاهیان و خانواده ایشان تبریک عرض می نماید.

برگـزاری مسـابقات فوتبال دانشـگاه ها و موسسـات آموزش عالی اسـتان در دانشـگاه بیرجند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،مسابقات فوتبال قهرمانی
دانشجویان پسر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان در محل
زمین چمن طبیعی دانشگاه (شهید سید محمود حسینی) بین دو تیم
دانشگاه بیرجند و دانشگاه صنعتی بیرجند یکشنبه  15اردیبهشت 98
برگزار شد .در این مسابقه که به میزبانی دانشگاه بیرجند برگزار شد تیم
دانشگاه بیرجند موفق شد با نتیجه  6بر  2تیم دانشگاه صنعتی بیرجند
را شکست دهد.
به همین مناسبت دکتر سیده عذرا میرکاظمی سرپرست مدیریت
تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه در مصاحبه ای با باشگاه خبرنگاران
جوان گزارشی در خصوص مسئولیت های واگذار شده از سوی اداره کل
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تربیت بدنی وزارت عتف ارائه نمود و اظهار داشت :برگزاری مسابقات
قهرمانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان در سه رشته فوتبال
پسران ،فوتسال دختران و ووشوی دختران و پسران برگزار شد و امروز
مسابقه فوتبال بین دو تیم دانشگاه بیرجند و صنعتی بیرجند برگزار
خواهد شد.
وی همچنین اعالم کرد :مقام های اول و دوم این دوره ،به مسابقات
منطقه  9ورزش کشور اعزام و در نهایت تیم های برتر در منطقه 9
به پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور اعزام
خواهند شد.

افتتاحیـه مسـابقات اولین جشـنواره ورزش های همگانی دانشـجویان دانشـگاه ها و موسسـات
آمـوزش عالی اسـتان در دانشـگاه بیرجند
اولین جشـنواره ورزش های همگانی دانشـجویان دانشـگاه ها و موسسات
آمـوزش عالـی اسـتان بـه میزبانی دانشـگاه بیرجنـد در تاریخ هـای  ۱۱و ۱۲
اردیبهشـت ماه  ۹۸برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه بیرجند ،مراسـم افتتاحیه اولین
جشـنواره ورزش هـای همگانی دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالی
اسـتان با حضور دکتر محسن خورشـیدزاده سرپرست مسابقات ،دکتر
سـیده عـذرا میرکاظمـی دبیر اجرایی مسـابقات ،زهره حسـن پور فرد
معـاون اجرایـی و فنـی و تعدادی از نمایندگان دانشـگاه های شـرکت
کننده ،سرپرسـتان و جمعی از مسـئولین و کارشناسـان دانشگاه ها در
محـل زمیـن چمن شـهید محمود حسـینی دانشـگاه بیرجنـد برگزار
گردید.
در اولیـن دوره ایـن جشـنواره دانشـگاه بیرجنـد ،دانشـگاه صنعتی
بیرجند ،آموزشـکده فنی و حرفه ای دختران ،آموزشـکده ابن حسـام،
دانشـگاه پیام نور بیرجند ،دانشگاه بزرگمهر قائنات ،دانشگاه فرهنگیان
پردیس امام سـجاد (ع) و پردیس شـهید باهنر شـرکت داشـتند.
تعـداد کل شـرکت کننـدگان در این دوره  257نفـر بودند که از این
تعـداد  91نفر ورزشـکار دختر بـه همراه  26مربی و سرپرسـت و 113
نفـر ورزشـکار پسـر بـه همـراه  27مربـی و سرپرسـت در رشـته های
ورزشـی والیبال  4نفره ،بسـکتبال 3نفره ،فوتبال گل کوچک ،آمادگی
جسـمانی ،هفت سـنگ مهارتی ،دارت ،فریزبی و طنـاب زنی به رقابت
پرداختند.
در پایـان ایـن دوره از مسـابقات کـه در دو بخش پسـران و دختران
برگزار گردید ،در بخش پسـران در رشـته هفت سنگ مهارتی دانشگاه
بزرگمهـر قائنـات مقام اول ،دانشـگاه فرهنگیـان مقام دوم و دانشـگاه
بیرجنـد مقام سـوم را کسـب کرد.
در رشـته دریافـت و پرتـاب فریزبـی دانشـگاه بیرجنـد مقـام اول و
دانشـگاه فرهنگیـان مقـام دوم را بدسـت آوردنـد.
در رشـته بسـکتبال  3نفـره دانشـگاه صنعتـی بیرجند مقـام اول و
دانشـگاه بیرجنـد مقـام دوم را بدسـت آوردنـد.
در رشـته آمادگی جسـمانی در بخش تیمی دانشـگاه بیرجند حائز
مقـام اول و مقـام دوم بـه تیـم دانشـگاه فرهنگیـان رسـید .در بخـش
انفـرادی نیـز مقام های اول تا سـوم را دانشـجویان ورزشـکار دانشـگاه
بیرجنـد از آن خـود کردند .علی کام کار ،جـواد بهلولی و احمد پهلوان
بـه ترتیـب حائز مقـام های اول تا سـوم شـدند.
در رشـته والیبـال  4نفـره نیـز دانشـگاه پیـام نـور بـه مقـام اول،
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دانشـگاه بیرجند به مقام دوم و دانشـگاه صنعتی به مقام سـوم رسـید.
در رشـته فوتبال گل کوچک مقام اول به دانشـگاه فرهنگیان رسـید و
دانشـگاه صنعتـی و دانشـگاه بیرجند بـه ترتیب مقام های دوم و سـوم
را از آن خـود کردند.
در رشـته طنـاب زنـی کـه در چهـار بخش تیمـی دبل تـاچ ،تیمی
امـدادی ،انفـرادی  30ثانیـه و انفرادی  3دقیقه برگزار گردید؛ دانشـگاه
بیرجنـد مقـام اول تیمـی دبـل تـاچ را از آن خود کـرد و مقـام دوم به
دانشـگاه فرهنگیان رسـید .در بخش تیمی امدادی دانشگاه فرهنگیان
مقـام اول و دانشـگاه بیرجنـد مقـام دوم را بدسـت آورد .در قسـمت
انفـرادی  30ثانیه نیز کاظمی از دانشـگاه بیرجند ،کیکانلـو و اردونی از
دانشـگاه فرهنگیـان مقام های اول تا سـوم را کسـب کردنـد .در بخش
انفـرادی  3دقیقـه اردونی از دانشـگاه فرهنگیان مقـام اول و مهدی پور
از دانشـگاه بیرجنـد و حسـینی از دانشـگاه فرهنگیان بـه ترتیب مقام
هـای دوم و سـوم را بدسـت آوردند.
در بخش مسـابقات دختران در رشـته آمادگی جسـمانی در قسمت
تیمـی دانشـگاه بیرجنـد بـه مقـام اول و دانشـگاه فنـی حرفـه ای بـه
مقام دوم رسـید.در قسـمت انفرادی نجمه وسـیله ،تکتم براتی و فائزه
بشـیری زاده از دانشـگاه بیرجنـد مقـام هـای اول تا سـوم را از ان خود
کردند.
در رشـته دارت در بخـش تیمـی دانشـکده فنـی حرفـه ای به مقام
اول رسـید و دانشـگاه صنعتی بیرجند و دانشـگاه بیرجند به مقام های
دوم و سـوم این دوره از مسـابقات دسـت پیدا کردند .در بخش انفرادی
نیزسـمیرا سـلیم از دانشـکده فنـی و حرفـه ای بـه مقام اول رسـید و
مریـم حسـین آبـادی از دانشـگاه صنعتـی بیرجند مقام دوم را کسـب
کـرد .مقـام سـوم مشـترک ایـن دوره از مسـابقات بـه بهاره یکـدل از
دانشـگاه بیرجند و زهرا حسـینی از دانشـگاه صنعتی بیرجند رسـید.
در رشـته دریافـت و پرتـاب فریزبـی دانشـگاه صنعتی بیرجند به مقـام اول
و دانشـگاه بیرجنـد و دانشـگاه پیـام نور بـه ترتیب به مقـام های دوم و سـوم
دسـت پیدا کردند.
در رشـته والیبال 4نفره نیز دانشـگاه بیرجند به مقام اول رسـید و دانشـگاه
پیـام نـور و دانشـکده فنـی و حرفـه ای دختـران بـه مقام هـای دوم و سـوم
رسیدند.
در رشـته هفـت سـنگ مهارتی دانشـگاه پیـام نور به مقـام اول ،دانشـگاه
صنعتـی بیرجنـد به مقام دوم و دانشـکده فنی حرفه ای دختران به مقام سـوم
دسـت پیدا کردند

اخبار حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
لزوم توجه بر فرهنگ در جامعه دانشگاهی
نشست همفکری و هم اندیشی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با
اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ظهر روز یکشنبه
 22اردیبهشت  98در محل سالن جلسات این دانشکده برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دکتر پورشافعی ،رئیس دانشکده ضمن عرض خوش
آمدگویی به معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و سایر همکاران ،مختصری
در خصوص هدف از برگزاری این گونه جلسات بیان کرد.
در ادامه اعضاء هیئت علمی دانشکده ،حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها،
نظرات و دغدغه های خود در زمینه فرهنگ در جامعه دانشگاهی پرداختند.
ایجاد شادی و شعف در جامعه دانشگاهی و بخصوص دانشجویان ،میزان
اثربخشی فعالیت های فرهنگی ،لزوم پایش فعالیتهای فرهنگی دانشگاه،
طرح اوقات فراغت دانشجویان ،تسهیل فرآیندهای فعالیت های فرهنگی
برای دانشجویان عالقمند ،کاهش تنوع فرهنگی در سنجش دانشجویان و....
از جمله مواردی بود که که حاضرین به بیان آن پرداختند.
دکتر پورشافعی در ادامه جلسه بر کارکرد فرهنگی و اجتماعی اشاره
کرد و بر لزوم توجه بر هوش فرهنگی تاکیدکرد .وی ادامه داد :لزوم توجه
به انجمن های علمی ،بستر الزم برای بخشی از فعالیت های فرهنگی را
فراهم میسازد.
دکتر قادری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن تشکر از حاضرین
در جلسه یادآور شد :مباحث فرهنگی به حوزه خاصی محدود نمی شود و

در واقع آموزش و پژوهش جز با بستر فرهنگی کارکرد الزم را ندارد .وی
ادامه داد :اصل و اساس فعالیت های دانشکده ها ،بر پایه مسائل فرهنگی
است .معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خاطر نشان کرد :فرهنگ نیاز به
همفکری تمامی بخش های جامعه و بخصوص جامعه دانشگاهی که قشر
نخبگان ما است ،دارد.
وی ضمن بیان این نکته که متولیان فرهنگی بسیار گسترده هستند ،بر
مظلومیت حوزه فرهنگی اشاره کرد .در پایان دکتر قادری از تمامی نخبگان
دانشگاهی خواست ،تا هر گونه نظر و پیشنهادی در خصوص بستر فرهنگی
دانشگاه دارند به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،مراجعه نمایند.

برگزاری تریبون آزاد با موضوع تغییرات آیین نامه آموزشی
در راسـتای درخواسـت هـای دانشـجویان و بـا همـت تشـکل بسـیج
دانشـجویی ،تریبون آزاد دانشـجویی با موضوع مشـکالت صنفی و تغییرات
آییـن نامـه آموزشـی در محـل مجتمـع آفتـاب دانشـگاه برگـزار گردید .در
ایـن جلسـه که با حضـور دکتر خسـرو ،مدیریت امـور آموزشـی و مهندس
منصـوری مدیـر امـور دانشـجویی و جمـع کثیـری از دانشـجویان برگـزار
گردید ،دانشـجویان نسـبت به تغییرات آیین نامه آموزشـی مشـکالت خود
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را مطـرح کردنـد .دکتـر خسـروی نیز در پاسـخ به مشـکالت دانشـجویان،
آییـن نامـه ابالغـی را از طرف وزارتخانـه اعالم کرد .وی در ادامـه افزود :با
دسـتور ریاسـت محتـرم دانشـگاه ،این آیین نامـه تا پایان نیمسـال جاری و
پـس از طـرح در هیات امنا اجرایی خواهد شـد .در ادامه دانشـجویان سـایر
درخواسـت های خـود را مطـرح نمودند.

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور نماینده مردم بیرجند

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور نماینده مردم بیرجند ،درمیان و ایجاد شده است.
نماینده مردم بیرجند ضمن تایید مقاله محوری در دانشگاهها گفت :متاسفانه
خوسف در مجلس شورای اسالمی ،معاون فرهنگی و اجتماعی و جمعی از
این امر در حال انجام است و امیدواریم صرف مقاله محور بودن اصالح شود.
مسئولین  ۸اردیبهشت  ۹۸در محل تاالر والیت برگزار گردید.
وی در خصوص عدم ارتباط با صنعت در دانشگاهها گفت :شرکت های دانش
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،در ابتدای این جلسه نمایندگان
شورای صنفی ،انجمن های علمی  ،فرهنگ و سیاست ،انجمن اسالمی مستقل بنیان می توانند این کار را انجام دهند و این امر مستلزم رونق صنعت است.
عبادی در پاسخ به پرسشی در خصوص عدم وجود اعتبار جهت پرداخت
و بسیج دانشجویی سواالت خود را از نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای
اسالمی ارائه کردند .از مهم ترین این سواالت می توان به آیین نامه جدید وام های دانشجویی قول پیگیری این امر را داد .در پایان وی ضمن تشکر از
آموزشی در مورد پرداخت هزینه اخذ مجدد درس ،تغییرات جدید در آیین نامه برگزارکنندگان این جلسه ،از دانشجویانی که با شور و نشاط به طرح سواالت
انضباطی دانشجویان ،عملکرد نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی برای خود پرداختند نیز تشکر کرد.
دانشجو و دانشگاهیان ،عملکرد در مورد ساخت راه آهن بیرجند ،عدم پرداخت
وام دانشجویی و مشکل مقاله محوری در دانشگاهها اشاره کرد.
حجت االسالم والمسلمین سید محمدباقر عبادی نمایندم مردم بیرجند،
خوسف و درمیان در مجلس شورای اسالمی ،دانشگاه را کارخانه انسان سازی
دانست که در کنار علم ،فرهنگ و تعهد باید هر روز رشد داشته باشد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص آیین نامه آموزشی
ابالغی از سوی وزارت علوم گفت :تا آنجا که من اطالع دارم این آیین نامه
مدتهاست در حال اجرا شدن است و دانشگاه بیرجند نیز به تازگی آن را اجرایی
کرده است.
وی در خصوص مشکالت صنفی دانشجویان از شورای صنفی دانشجویان
خواست با تهیه نامه ای ،مشکالت دانشجویی را بیان کنند تا این موارد پیگیری
شود .حجه االسالم عبادی در خصوص راه آهن خاطر نشان کرد که خوشبختانه
راه آهن هم اکنون دارای ردیف بودجه است و در  30کیلومتر آن زیر ساختهای
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برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه بیرجند

جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه بیرجند ،دوشنبه و سه شنبه  ۹و 10
اردیبهشت  ۹۸در محل سالن سلف مرکزی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،در جشن دانش آموختگی
دانشجویان دانشگاه بیرجند که با حضور دکتر احمد خامسان ریاست
دانشگاه ،دکتر محمد قادر قادری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه،
رؤسای دانشکده ها ،جمعی از مدیران و مسئوالن ،دانشجویان و خانواده
آن ها برگزار شد ،دکتر خامسان ضمن تبریک به دانش آموختگان و
خانواده های ایشان برای دانشجویان آرزوی بهروزی ،سربلندی و موفقیت
در ادامه مراحل زندگی نمود .در ادامه دکتر خامسان اظهار داشت :اساس
نامه موزه دانشگاه بیرجند تهیه شده است که در آینده نزدیک مورد
تصویب قرار خواهد گرفت و در بخشی از این موزه آثار دانشجویان با نام
خودشان گردآوری خواهد شد.
ایشان همچنین از حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جهت
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برپایی جشن فارغ التحصیلی تشکر و قدردانی کرد.
اجرای موسیقی سنتی ،استند آپ کمدی ،رژه دانشجویان و اهدای
لوح تقدیر و تندیس به دانشجویان حاضر در این جشن ،از جمله برنامه
های این مراسم بود.
در پایان مراسم عهدنامه دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه بیرجند
قرائت گردید که در بخشی از این عهد نامه آمده است :عهد می بندم که
دانش خویش را در مسیر راه و رسم انسانی ،آیین پرهیزکاری ،شرافت و
اصول اخالقی به کار بندم و نیز پیمان می بندم که از هیچ کوششی در
جهت آبادانی و سرافرازی میهن اسالمی فروگزاری نکنم.
تعداد شرکت کنندگان در این مراسم  1200نفر شامل؛ دانشجویان مقاطع
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در پردیس های شوکت آباد ،شهداء و
امیرآباد و خانواده های آن ها بود.

برگزاری هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان در دانشگاه بیرجند

مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان با حضور ۲۱
تیم از دانشگاههای استان در دانشگاه بیرجند آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،حمید مرادی ،معاون
ن جنوبی ،روز  10اردیبهشت ،در
فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسا 
افتتاحیه هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان اظهار کرد:
مناظرات دانشجویی هر ساله با هدف ارتقاء فرهنگ گفتگو به همت
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه مناظره فرصتی برای یادگیری است ،افزود :در این
مسابقات دانشجویان با کار گروهی و منسجم و هدفمند آشنا شده و
این مسابقات در ایجاد انگیزه ،ارتقاء دانش و آگاهی ،تمرین و تقویت

فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی و رشد و شکوفایی فرهنگ
گفتگو بسیار تاثیرگذار است.
ن جنوبی خاطرنشان کرد:
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسا 
امسال حدود  26تیم در این مسابقات ثبت نام کردند که در نهایت 21
تیم مستندات خود را برای جهاد دانشگاهی ارسال کرده و در این دور از
مسابقات شرکت کردند.
این مسابقات در چهار روز ،صبح و بعدازظهر ،در سالن اجتماعات
فرهنگ ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند برگزار
گردید.

برگزاری هشتمین سالگرد تدفین شهید گمنام دانشگاه
در ابتدای این مراسم ،دکتر محمدقادر قادری معاون فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه بیرجند ،ضمن خوش آمدگویی به شرکت کنندگان در
این یادواره ،گفت :برگزاری این گونه مراسم کاری مقدس است و افرادی
که برگزارکننده این مراسم هستند از روی اعتقاد خود و با توجه به مقدس
بودن این کارها ،آن را انجام می دهند .وی در ادامه از دست اندرکاران
بسیج دانشجویی دانشگاه بابت برگزاری این مراسم ،تشکر و قدردانی کرد.
در ادامه ،اجرای تئاتر توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند و پخش
کلیپ از دیگر بخشهای این یادواره بود.
احمدیان ،راوی دوران دفاع مقدس به بیان روایتگری پرداخت .در
پایان ،حاضرین با حضور در محل تدفین شهید گمنام ،یاد و خاطره
شهدا را گرامی داشتند.
به مناسبت هشتمین سالگرد تدفین اولین شهید گمنام دانشگاه بیرجند
شایان ذکر است در این مراسم از خانواده شهید نائبی و شهید کاردیده
مراسمی شامگاه جمعه  ۱۳اردیبهشت  ۱۳۹۸با حضور جمعی از مدیران دانشگاه ،شهدای مدافع وطن و شهید بصیری پور اولین شهید مدافع حرم خراسان
مسئوالن استان و دانشجویان در محل دانشگاه بیرجند برگزار گردید.
جنوبی تقدیر به عمل آمد.
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برگزاری هشتمین دوره مسابقات برنامه نویسی  ACMدر دانشگاه بیرجند
 TAHMELAPACHMEاز دانشگاه صنعتی بیرجند با ترکیب
مرتضی بهبودیان ،زهرا میرکاظمی و مرتضی نوفرستی به مقام دوم و
تیم  Asb-e tak shakhاز دانشگاه بیرجند با ترکیب مهدی زارع،
افسانه کریمی و امیر محمدی به مقام سوم این دوره از مسابقات دست
پیدا کردند.
همچنین گفتنی است تیم اول این دوره ،به مسابقات منطقه ای غرب
آسیا که قرار است در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردد اعزام
خواهند شد.
هشتمین دوره مسابقات برنامه نویسی  ACMروز جمعه 13
اردیبهشت  98در محل سالن اطالع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه به
عنوان بزرگترین مسابقات برنامه نویسی استان خراسان جنوبی به همت
انجمن علمی کامپیوتر و گروه کارآفرینی در دانشگاه بیرجند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،در این دوره از مسابقات
 19تیم با مجموع  55شرکت کننده از دانشگاه های بیرجند و صنعتی
بیرجند با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در انتهای مسابقات تیم  Cactusاز دانشگاه بیرجند با ترکیب علی
نجفی ،عاطفه کمیلی و علی عبداللهی به مقام اول دست پیدا کرد .تیم

معرفی اعضای پیشنهادی هیئت منصفه به ریاست دانشگاه

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه روز سه شنبه مورخ  24اردیبهشت ماه در احمدی بروغنی (عضوهیأت علمی) ،دکتر شهاب و دکتر زنگویی (عضو شورای
محل اتاق جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید .در این فرهنگی دانشگاه) ،قائدی و فواد الدینی (عضو دانشجویی) اعضای هیئت منصفه
جلسه که با حضور تمامی اعضای این شورا برگزار شد ،اعضا جهت انتخاب هیأت پیشنهادیهستند.
منصفه به بحث و تبادل نظر پرداختند .دکتر قادری معاون فرهنگی و اجتماعی
گفتنی است ،هیئت منصفه ،بر اساس آیین نامه تشکلهای اسالمی
دانشگاه ،درگفتگو با خبرنگار ما ضمن بیان این مطلب افزود :پس از بررسی دانشگاهیان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تشکیل و توسط ریاست دانشگاه
های الزم و مشورت با اعضای محترم شورای فرهنگی ،این نفرات به عنوان معرفی می شوند.
اعضای هیأت منصفه به ریاست دانشگاه پیشنهاد و معرفی شدند .آقایان دکتر
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اخباردانشکدهها
آموزشکده کشاورزی سرایان
بازدید استاندار خراسان جنوبی و هیئت همراه از آموزشکده کشاورزی سرایان

استاندار خراسان جنوبی مهندس معتمدیان و دکتر امیرحسنخانی نماینده
مردم سرایان ،فردوس و طبس در مجلس شورای اسالمی و هیئت همراه 7
اردیبهشت  98از آموزشکده کشاورزی سرایان بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید دکتر مسعود دیدارخواه پیام دکتر احمد خامسان ریاست دانشگاه

بیرجند مبنی بر توسعه و درآمدزایی و کارآفرینی در بخش کشاورزی و دامپروری
آموزشکده و موافقت ایشان را در خصوص راه اندازی واحد دانشگاهی فنی و
حرفه ای و همچنین گزارشی از امکانات آزمایشگاهی و تجهیزات آموزشی و
مزارع کشاورزی (زعفران ،گلخانه ،باغات و  )....ارائه نمودند.

دیدار روسای ادارات شهرستان سرایان با ریاست آموزشکده کشاورزی

روسـای ادارات شهرسـتان سـرایان بـا دکتـر مسـعود دیدارخـواه
دیـدار کردنـد .در ایـن دیـدار مهمانـان محترم ضمن عـرض تبریک
بـه انتصـاب دکتـر دیدارخـواه به ریاسـت آموزشـکده کشـاورزی به
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اهمیـت آمـوزش عالـی و فرهنـگ سـازی آن در سـرایان بـه عنـوان
قطـب کشـاورزی اسـتان اشـاره نمودند.

برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان در آموزشکده کشاورزی سرایان

بـه مناسـبت میالد با سـعادت آخریـن منجی عالم بشـریت مهدی
در ایـن مراسـم کـه بـا حضور اسـاتید ،کارکنـان و دانشـجویان اجرا
موعـود (عـج) و بـا همت امور فرهنگی آموزشـکده کشـاورزی سـرایان شـد ،بـا برنامه هـای متنوعـی چون مولـودی خوانـی ،اجـرای نمایش
و مسـابقه و اهـداء جوایز همـراه بود.
جشـن نیمه شـعبان در سـالن آمفی تئاتر آموزشـکده برگزار شـد.

برگزاری آیین گرامیداشت مقام معلم و جشن دانش آموختگی دانشجویان آموزشکده کشاورزی سرایان
مراسـم بزرگداشـت روز معلم و تقدیر از مقام شـامخ اساتید و جشن
دانش آموختگی دانشـجویان ورودی سـال  1394آموزشکده کشاورزی
سـرایان روز  12اردیبهشـت در محـل سـالن آمفـی تئاتـر آموزشـکده
برگـزار گردید.
در ابتـدای مراسـم ریاسـت آموزشـکده دکتـر مسـعود دیدارخـواه،
ضمـن خـوش آمدگویـی بـه حضـار روز معلم را بـه کلیه مدرسـین و
اسـاتید آموزشـکده تبریـک عـرض نمود.
دکتر مسـعود دیدارخواه برای اساتید گرانقدر موفقیت و سربلندی را
از خداوند منان خواسـتار و آنان را پشـتوانه خود در دانشـکده دانستند.
در ادامـه نیز ضمن تبریک جشـن دانش آموختگی دانشـجویان اظهار
امیـدواری کردند کـه فـارغ التصیلـی آنـان فـارغ از بیـکاری باشـد و
امیـدوار اسـت چرخ مملکـت به دسـتان پر تالش آنـان بچرخد.
اجـرای موسـیقی سـنتی ،اسـتندآپ کمدی ،اهـدای لـوح تقدیر به

اسـاتید و دانشـجویان برگزیـده و اهـداء تندیـس به دانشـجویان فارغ
التحصیـل از جملـه برنامـه هـای این مراسـم بود.

بازدید دانشجویان آموزشکده کشاورزی سرایان از مرکز فنی و حرفه ای
به مناسبت هفته معرفی مشاغل از تاریخ  2الی  11اردیبهشت ماه دانشجویان
آموزشکده کشاورزی سرایان از مرکز فنی و حرفه ای شهرستان بازدید به عمل
آوردند.
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دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
برگزاری نشست بررسی علل سیالب های اخیر در کشور

نشست بررسی علل سیالب های اخیر در کشور ،روز یکشنبه 8
اردیبهشت  98در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی ،به میزبانی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و همکاری معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه و انجمن علمی آبخیزداری ایران و سیستم های سطوح
آبگیر باران ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،در این نشست که با حضور
کارشناسان بخش های مختلف دستگاه های اجرایی از قبیل؛ شرکت
آب و فاضالب استان ،شهرداری بیرجند و سازمان آب منطقه ای استان
برگزار شد ،دکتر شعله قالسی مود ،مسئول امور پژوهشی دانشکده منابع

طبیعی و محیط زیست ضمن خیر مقدم به حاضران دلیل تشکیل این
جلسه را یادآور گردید .دکتر سید محمد تاجبخش مرجعیت علمی
دانشگاه را در مطالبات اجتماعی و بررسی مشکالت ناشی از سیالب
های اخیر بیان نمود.
دکتر علی شهیدی نیز در ادامه این نشست به تحلیل سیالب های
اخیر پرداخت و در انتها دکتر عباس خاشعی سیوکی و دکتر محسن
پور رضا بیلندی از گروه مهندسی آب و مهندس ساالری از اداره آب و
فاضالب خراسان جنوبی به ایراد نظراتشان در این خصوص پرداختند.
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دانشکدههنر
برگزاری آیین گرامیداشت مقام معلم

مراسم گرامیداشت مقام معلم همزمان با آغاز دهه سرآمدی آموزش روز متمرکز از تهران واریز میشود ،افزود :دانشگاه بیرجند پیگیری های الزم
دوشنبه  ۹اردیبهشت  ۹۸در سالن همایش های شهید بهشتی پردیس شهداء را جهت پرداخت وام ها انجام می دهد.
برگزار شد.
داوود شهرکی رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خراسان
معلم
مقام
بزرگداشت
مراسم
بیرجند،
دانشگاه
عمومی
روابط
گزارش
به
جنوبی ضمن گرامی داشت مقام معلم به بیان خدمات و ظرفیت سازمان
با حضور رئیس دانشگاه بیرجند و رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت صنعت ،معدن و تجارت استان پرداخت و بر ضرورت افزایش ارتباط بین
استان خراسان جنوبی و جمعی از اعضای هیأت علمی و دانشجویان این سازمان و دانشگاه بیرجند تاکید کرد.
دانشکده هنر برگزار شد.
در ادامه این مراسم از دانشجویان برگزیده در المپیاد کشوری فرش و
دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند ضمن تبریک و گرامیداشت المپیاد علمی دانشگاه تقدیر به عمل آمد.
مقام معلم ،از همکاری های سازمان صنعت ،معدن و تجارت با دانشگاه
بیرجند تقدیر کرد و با توجه به ضرورت ارتباط صنعت و دانشگاه بر
افزایش ارتباط بین دانشگاه بیرجند و سازمان صنعت و معدن تاکید کرد.
رئیس دانشگاه بیرجند در ادامه به موضوع مورد بحث در بین
دانشجویان در مورد آیین نامه جدید وزارت علوم مبنی بر دریافت هزینه
بابت اخذ مجدد یک درس و عدم پرداخت وام های دانشجویی اشاره
کرد و گفت :این آیین نامه در اغلب دانشگاه ها اجرا می شود و تغییر آن
منوط به تصمیم وزارت علوم است که این مسأله با نماینده مردم بیرجند
در مجلس مطرح شده تا در فراکسیون آموزش مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در مورد وام های دانشجویی نیز با بیان اینکه این وام ها به صورت
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برگزاری کارگاه سبک شناسی هنر انقالب اسالمی
کارگاه سبک شناسی هنر انقالب اسالمی با حضور استاد محمد
رضا وحید زاده کارشناس ارشد پژوهش هنر با حمایت حوزه هنری
و مشارکت دانشکده هنر در تاریخ  3اردیبهشت  98در محل پردیس
شهدا -دانشکده هنر برگزار گردید .در این کارگاه که بیشتر به مباحث

کتاب ((سبک شناسی هنر انقالب اسالمی با نگاهی به شعر و نقاشی دوره
انقالب)) پرداخته شد؛ نگارنده تالش کرد با نگاهی به آرای منتقدان و
صاحبنظران هنر و ادبیات انقالب اسالمی و با روشی مشخص به احصا
و تبیین ویژگیهای سبکی هنر انقالب اسالمی نائل آید.

نمایشگاه نگارگری و طراحی سنتی دانشجویان هنر اسالمی دانشگاه بیرجند
دانشجویان هنر اسالمی دانشگاه بیرجند با مساعدت انجمن علمی هنر
اسالمی و کانون هنرهای تجسمی دانشگاه ،اقدام به برگزاری نمایشگاه
طراحی سنتی و آثاری از تشعیر و تذهیب و نگارگری نمودند.
مراسم افتتاحیه نمایشگاه با حضور دکتر حسین بارانی ریاست دانشکده
هنر ،دکتر آرزو پایدارفرد عضو هیات علمی دانشکده هنر و مشاور انجمن
علمی هنراسالمی ،معاونت حوزه هنری استان و حیدر نژاد پژوهشگر هنر
انقالب و دانشجویان پر تالش عضو انجمن علمی هنر اسالمی دانشگاه
بیرجند برگزار شد.
برپایی این نمایشگاه همزمان با هفته انقالب اسالمی بازنمود در
هنرهای اسالمی با دیده شدن و نقد است که عیار واقعی خویش را شأنی از دانشجویان رشد یافته در فضای هنر پس از انقالب ارائه داده
پیدا می کند.
است.
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مراسم گرامیداشت روز جهانی گرافیک

مراسم گرامیداشت روز جهانی گرافیک با حضور دانشجویان و اساتید که برابر  27آوریل سال  1995توسط انجمن جهانی طراحان گرافیک
دانشکده هنر روز شنبه  7اردیبهشت  98در محل پردیس شهداء برگزار ()AGIبه عنوان روز جهانی گرافیک نامگذاری شده است پرداخت و در
شد.
خصوص اهمیت و کاربرد گرافیک در زندگی امروزی مطالبی را عنوان
استاد غالمرضا بی باک از اساتید شاخص گرافیک استان نیز مهمان نمود.
ویژه این مراسم بود که در ابتدا به تاریخچه این روز ( 7اردیبهشت)

50

بازدید اعضای هیات علمی دانشکده هنر از خانه تاریخی شریف

جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده هنر از خانه تاریخی شریف ،یکی از
بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور ،بازدید نمودند و از نزدیک
با ویژگی های شاخص هنری و معماری آن آشنا و در خصوص مراحل احیاء و
مرمت آن تبادل نظر گردید؛ این بازدید با مساعدت مهندس بهمنش رئیس هیات

مدیره انجمن گردشگری استان خراسان جنوبی انجام شده بود.
گفتنی است ،خانه تاریخی شریف در شهرستان بیرجند واقع شده و با شماره
 4505ثبت گردیده است .فرم معماری ،مواد و مصالح تزئینات حاکی از ساخت
آن در دوره قاجار و اوایل پهلوی دارد.

کارگاه فرآیند ارائه و معرفی محصول در دانشکده هنر
اردیبهشت  98به مدت  ۱۲ساعت با تدریس مهندس افضلیان برگزار
شد .در ابتدا این کارگاه بر آشنایی با مبانی بازنمایی طراحی به عنوان
چارچوب بحث تمرکز داشت .در ادامه به اصول طراحی نوین پرداخته
ِ
شناخت نیاز بازار و مشتری ،برندسازی ،تکنیک های
شد که الگوهای
رایانه محور و طراحی با توجه به ابعاد ،ارگونومی و ...را شامل می شد.
به علت گستردگی مطالب ،فعالیت موردی با توجه به گرایش شرکت
کنندگان ،محدود به معرفی یک محصول هنری در نظر گرفته شد که
آنالیز بازار و جامعه هدف و نوع بازنمایی آن گرافیک دو بعدی را پوشش
بدهد .برای این منظور طراحی مبتنی بر سناریو با انجام چند تکنیک
کارگاه دو روزه «فرآیند ارائه و معرفی محصول» از طرف مرکز مورد ارزیابی قرار گرفت.
کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند در روزهای  14و 15
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دانشکده فنی فردوس
برگزاری مراسم گرامیداشت روز معلم در دانشکده فنی فردوس

به مناسبت پاسداشت مقام و منزلت معلم ،مراسمی با حضور معاون
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه دکتر محسن آیتی و دانشجویان و
اساتید دانشکده فنی و مهندسی فردوس در محل مجتمع شهید آوینی
شهرستان فردوس برگزار گردید.
در ابتدای این مراسم دکتر مصطفی واحدی پور معاون آموزشی
دانشکده ضمن خیر مقدم و تبریک روز معلم گزارشی از وضعیت فعلی
آموزش دانشکده و برنامه های آینده آموزشی دانشکده ارائه نمودند.
وی با اشاره به اینکه آمار استخراج شده نشان می دهد از 1100
دانشجوی فارغ التحصیلی دانشکده  %52شاغل هستند و از میان آنها
 %81شغل مرتبط با تحصیل خود دارند ،بیان کرد این شاخص نشان

دهنده موفقیت عملکرد دانشکده در زمینه پرورش نیروی متخصص بازار
کار و جامعه محور است.
سپس دکتر محسن آیتی ،معاون آموزشی دانشگاه بیرجند ضمن
تبریک روز معلم به نقش برجسته این قشر فرهیخته در جامعه اشاره
کرد و افزود :دانشگاه ها باید به سمتی حرکت کنند تا بتوانند نیاز واقعی
جامعه را تشخیص و برآورده نمایند.
در این مراسم همچنین برنامه های متنوعی مانند موسیقی ،گروه
رادیو ،مسابقه دانشجویی برج هیجان و  ...توسط دانشجویان اجرا شد.
در پایان مراسم نیز از اساتید و دانشجویان برتر علمی تجلیل و قدردانی
گردید.

برگزاری شب شعر و آیین تجلیل از فعاالن فرهنگی دانشکده
به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم برنامه شب شعری در محل تاالر
محراب شهرستان فردوس و به میزبانی دانشکده فنی و مهندسی فردوس برگزار
شد .در این برنامه  8تن از شاعران سطح شهرستان به قرائت اشعار خود پرداختند
و پس از تجلیل شاعران ،آئین تجلیل از فعاالن در عرصه فرهنگی دانشکده فنی
و مهندسی فردوس برگزار شد.
در این مراسم از  80فعال فرهنگی که از اعضای تشکل های فرهنگی و
دانشجویی دانشکده بودند تقدیر به عمل آمد.
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برگزاری جشن هفته هالل احمر در دانشکده فنی فردوس

جشن هفته هالل احمر با همت کانون هالل احمر دانشکده فنی و مهندسی
فردوس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،این مراسم که  22اردیبهشت 98
با حضور اعضای جمعیت هالل احمر شهرستان فردوس و میهانانی از سایر
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهرستان فردوس در محل مجتمع
فرهنگی و هنری شهید آوینی فردوس برگزار شد ،فائزه موهبتی معاون امور
جوانان هالل احمر خرسان جنوبی پیرامون تاریخچه و وظیفه اصلی هالل احمر
موضوعاتی را بیان نمود.
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اجرای تئاتر طنز (گروه فرهنگی نبوت) ،موسیقی ،مسابقه و ...از دیگر برنامه
های این مراسم بود.
در پایان مراسم از اعضای فعال کانون هالل احمر دانشکده فنی و مهندسی
فردوس و همچنین نیکوکارانی که در طی سال با این مجموعه همکاری نموده
بودند؛ تجلیل به عمل آمد.
الزم به ذکر است ،در حاشیه مراسم نیز صندوق جمع آوری جهت کمک به
افراد سیل زده نیز قرار داده شده بود.

دانشکده علوم
برگـزاری جلسـه هماهنگـی و برنامه ریـزی انجمن زمین سـاخت و زمین شناسـی سـاختاری
ایـران در دانشـکده علوم
فعالیت های علمی و پژوهشی انجمن در سال  98مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
شایان ذکر است انجمن مذکور در سال  1393با محدودیت اعضای
هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه (گرایش تکتونیک) و در محل
دانشگاه بیرجند به عنوان یک انجمن کشوری تاسیس گردید .اعضای
انجمن مذکور در دانشگاه بیرجند دکتر محمد مهدی خطیب ،دکتر سید
مرتضی موسوی ،دکتر محمودرضا هیهات ،دکتر ابراهیم غالمی ،دکتر
محمدحسین زرین کوب ،دکتر سید سعید محمدی و دکتر فرح جلیلی
می باشند و ریاست این انجمن کشوری را دکتر محمد مهدی خطیب بر
اولین جلسه برنامه ریزی و هماهنگی انجمن زمین ساخت و زمین عهده دارند و دکتر سید مرتضی موسوی به عنوان بازرس انجمن فعالیت
شناسی ساختاری ایران در سال  ،98روز دوشنبه  2اردیبهشت  98در می نمایند.
محل دفتر ریاست دانشکده علوم برگزار گردید .در این جلسه برنامه

برگزاری سـخنرانی علمی با عنوان بررسـی نیازهای پژوهشـی حـوزه صنعت و معـدن با تاکید
ویژه بـر معادن زغال سـنگ
گروه پژوهشی علوم زمین دانشگاه بیرجند سخنرانی علمی با موضوع
«بررسی نیازهای پژوهشی حوزه صنعت و معدن با تاکید ویژه بر معادن
زغال سنگ» برگزار نمود.
سخنران این جلسه مهندس مرتضی جاللی فرد مشاور مدیر کل
سازمان صنعت ،معدن و تجارت بودند که مطالبی در مورد یافتن راه
حل برای عوامل مورد نیاز صنعت بیان نمود و افزود :اعتماد سازی شرط
اولیه برای شروع هر فعالیت مشترک بین صنعت و دانشگاه است .عوامل
پژوهشی به تسهیلگران محلی و اعتماد صنعت نیاز دارند .در ادامه وی
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به حوزه توان مندی استان اشاره کرد و افزود :معادنی مانند بنتونیت،
خاک های صنعتی ،نسوزها و سیلیس معادن خوبی در استان داریم که
به پژوهش روی آنها نیاز داریم .موارد شناخته شده ای مثل سنگ های
تزئینی ،زغال سنگ ،مس ،سرب و روی نیز نیازمند تحقیق هستند.
همکاران دانشگاهی باید با سرمایه گزاران و معدن کاران ارتباط برقرار
کنند و توانایی های خود را به آنها عرضه کنند .همچنین وی گفت در
حال حاضر حدود  600معدن در استان داریم که حتی اگر یک درصد
آنها را دانشگاه بتواند جذب کنند باز هم در شروع بسیار خوب است.

دانشکده مهندسی
جلسه مشـترک نمایندگان گروه مهندسی عمران با رئیس سـازمان نظام مهندسی ساختمان استان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،جلسه مشترک نمایندگان گروه
مهندسی عمران با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان روز دوشنبه 2
اردیبهشت  98در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی برگزار
شد.
ایجاد تفاهم نامه همکاری های مشترک بین سازمان نظام مهندسی و گروه

مهندسی عمران یکی از موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی
قرار گرفت و مقرر شد در زمینه های متنوعی همچون زمینه های آموزشی ،ارائه
خدمات مهندسی ،کارآفرینی ،اصالح و بهبود فرآیندهای ساخت و ساز و  ...این
تفاهم نامه آماده و مبنای همکاری قرار گیرد.

برگزاری جلسـه سـخنرانی علمی با موضوع ماشـین کاری مواد سـخت برش در دانشگاه بیرجند
جلسه سخنرانی علمی با موضوع «ماشین کاری مواد سخت برش
(اصول و چالش ها)» توسط دکتر سید علی حسینی عضو هیات علمی
انستیتو تکنولوژی دانشگاه آنتاریو کانادا روز دوشنبه  9اردیبهشت ماه
 98در سالن جلسات دانشکده مهندسی با حضور اساتید و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی گروه مهندسی مکانیک برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،در این جلسه علمی
دستاوردهای پژوهشی در خصوص ماشین کاری آلیاژهای تیتانیوم مورد
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استفاده در صنایع هوا فضا ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
الزم به ذکر است دکتر سیدعلی حسینی متولد بیرجند ،دانش آموخته
دوره های کارشناسی ( )1382و کارشناسی ارشد ( )1387دانشگاه
فردوسی مشهد و دوره دکتری انستیتو تکنولوژی آنتاریو کاناد ا()1392
بوده و در حال حاضر به عنوان عضو هیات علمی در این دانشگاه مشغول
به کار می باشد.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دیدار دبیران علمی و اجرایی «همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی» با مدیرعامل شرکت کویر تایر

دبیران علمی و اجرایی «اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با
تاکید بر وقف علمی» روز چهارشنبه  4اردیبهشت ماه  1397با مدیرعامل شرکت
کویرتایر دیدار کردند .در این دیدار در خصوص اهداف و محورهای همایش
صحبت و بر لزوم تشویق واقفین به شیوه های جدید وقف تاکید گردید .زینلی

مدیرعامل شرکت نیز ضمن سخنانی ،حمایت کویرتایر از این همایش را مورد
توجه قرار داد.
شرکت کویرتایر بزرگترین واحد صنعتی استان خراسان جنوبی است که در
حال حاضر بیش از  ۱۵درصد از تایر تولیدی کشور (به لحاظ وزنی) و بیش از ۲۲
درصد از تایر تولیدی کشور (به لحاظ تعدادی) در این کارخانه تولید میگردد .این
شرکت به عنوان بزرگترین واحد صنعتی و تولیدی استان خراسان جنوبی ،زمینه
اشتغال مستقیم و تمام وقت  ۱۲۰۰نفر و اشتغال غیر مستقیم  ۲۰۰۰نفر را فراهم
نموده است .همچنین در این کارخانه از توانمندی  ۱۵۰کارشناس ،کارشناس
ارشد و دکترا در رشتههای مختلف و با تجربه باال که عمدت ًا از دانشگاههای
معتبر کشور با باالترین رتبههای علمی فارغ التحصیل شده اند ،استفاده میگردد.
الزم به ذکر است اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید
بر وقف علمی در تاریخ های  21و  22آبان ماه  1398توسط گروه جغرافیای
دانشگاه بیرجند برگزار خواهد شد.

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
برگزاری کارگاه آشنایی با رویکردهای مطالعه
به مناسبت هفته سرآمدی آموزش کارگاه آشنایی با رویکردهای
مطالعه برای دانشجویان دانشگاه بیرجند در سالن شهید بهشتی دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی برگزار شد .در این کارگاه که به همت دکتر
علی عسگری عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی برگزار شد ،در مورد
رویکردهای مطالعه (سطحی ،راهبردی و عمیق) و نحوه مطالعه ،مشکالت
خواندن ،حفظ کردن و درک مطالب ،صحبت شد .در ادامه چند نرم افزار
مفید همچون snagit، mind mappingو  preziمعرفی شد .در
پایان پرسشنامه رویکردهای مطالعه بین دانشجویان توزیع و مقرر شد
نتیجه پرسشنامه در جلسهای دیگر به اطالع دانشجویان رسانده شود.

نشست تخصصی گروه روانشناسی با موضوع
فرصتها و چالشهای آموزشی و پژوهشی
نشست تخصصی گروه روانشناسی با موضوع «فرصتها و چالشهای
آموزشی و پژوهشی رشته روانشناسی» روز یکشنبه  15اردیبهشت 98
در محل اتاق کنفرانس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی با حضور
دکتر لیال طالب زاده مدیر گروه روانشناسی و دکتر محمد حسین
ساالری فر عضو هیأت علمی گروه و جمعی از دانشجویان عالقهمند
برگزار شد .در این نشست ،فرصتها و چالشها در سه حوزه آموزش،
پژوهش و درمان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در پایان به
سؤاالت دانشجویان پاسخ داده شد.
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نشست تخصصی گروه و انجمن علمی روان شناسی
با موضوع «آینده شغلی رشته روان شناسی»
نشسـت تخصصی گروه و انجمن علمی روانشناسی با موضوع «آینده
شـغلی رشـته روانشناسـی» در سـالن کنفرانس این دانشـکده برگزار
همت مدیر گروه روانشناسـی برگزار شـد،
شـد .در این نشسـت که به ّ
جمعـی از دانشـجویان عالقه منـد حضور داشـتند .موضوعاتی همچون
تأثیر عالقه و اسـتعداد بر موفقیت شـغلی ،پتانسـیلهای شـغلی حرفه
روانشناسـی ،چالـش هـا ،محدودیت ها و نقاط قوت آن توسـط مهدی
صـدری از دانشـجویان ف ّعال انجمـن علمی گروه روانشناسـی مطرح و
مـورد بحث قـرار گرفت.

نشست تخصصی تبادل تجارب تدریس اعضای
هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
به مناسبت هفته سرآمدی آموزش نشست تخصصی تبادل تجارب
تدریس اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در
سالن کنفرانس این دانشکده برگزار شد .تجربه همکاران در زمینههای
روشهای تدریس اثربخش ،شیوه مشارکت فعال دانشجویان در کالس،
روشهای ایجاد انگیزش ،مدیریت کالس ،نحوه ارزیابی دانشجو در طول
ترم و مشخص کردن قوانین و انتظارات در شروع هر درس بیان گردید و
هر موضوع با توجه به تجارب مطرح شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتصاب و ابقاء
انتصـاب رئیـس دانشـگاه بیرجند بـه عنـوان عضـو شـورای ورزش همگانی خراسـان جنوبی
به موجب ابالغی از سوی محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان
جنوبی ،دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند به سمت عضو
شورای ورزش همگانی خراسان جنوبی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،این ابالغ به
استناد اساسنامه شورای ورزش همگانی استان و همچنین
پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان صادر گردیده است.
در بخشی از این ابالغ آمده است :امیداست با استعانت از خداوند باری
تعالی و استفاده از دانش ،توان و تجارب خویش با ارائه راهکارهایی در
جهت توسعه ورزش استان موفق باشید.

عضـو هیات علمی دانشـگاه بیرجند به عضویت کارگـروه تخصصی شـیمی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری درآمد

طی حکمی از سوی دکتر مجتبی شریعتی
نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،دکتر محمد علی ناصری عضو هیات
علمی دانشگاه بیرجند به مدت دو سال به
عضویت در کارگروه تخصصی شیمی درآمد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند،
در بخشی از این حکم آمده است :در
اجرای مواد  8 ،6و  10آئین نامه شورای
گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی
و با توجه به سیاست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در یکپارچگی
کارگروه های تخصصی ،بدینوسیله جنابعالی را که از آرای الزم برای
حضور در عرصه تصمیم سازی ،مشاوره در سیاست گذاری و برنامه
ریزی در حوزه علوم پایه برخوردار شده اید؛ به موجب این حکم ،برای
مدت  2سال به عضویت کارگروه تخصصی شیمی منصوب می نمایم.
آنچه که در دوره جدید مورد تأکید است ،تعامل و هماهنگی تصمیمات
در حوزه آموزش و پژوهش ،توسعه آموزش عالی متناسب با بازار کار،
نوآوری در روش های آموزش ،شناسایی و رصد تحوالت علم و فناوری،

کمک به ارتقاء و توسعه پژوهش های کاربردی و تقاضامحور ،استفاده از
ظرفیت نهادهای غیردولتی به ویژه انجمن های علمی ،بومی سازی علوم
و رشته ها بر حسب نیاز جامعه ،تنوع بخشی به مدارج تحصیلی منطبق
با استانداردهای جهانی و افزایش سطح مهارت دانش آموختگان است.
دکتر محمد علی ناصری استاد دانشگاه بیرجند و عضو هیات علمی گروه
شیمی دانشکده علوم و دارای مدرک دکتری تخصصی شیمی آلی از
دانشگاه شیراز می باشد.
چاپ بیش از  61مقاله  ISIو  14مقاله  ISCدر معتبرترین مجالت
داخلی و خارجی ،ارائه و چاپ بیش از  103مقاله در همایش ها و
کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی ،انجام  4طرح پژوهشی و
راهنمایی و مشاوره بیش از  56پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری از
جمله سوابق علمی -پژوهشی ایشان می باشد.
ار سوابق اجرایی وی می توان به ریاست پارک علم و فناوری استان
خراسان جنوبی ،عضو کمیته انضباطی دانشجویان ،استاد نمونه دانشگاه
بیرجند ،عضو شورای عالی انجمن شیمی ایران ،دبیر انمجن اسالمی
مدرسین دانشگاه بیرجند ،معاون آموزشی دانشکده علوم و مدیر گروه
شیمی اشاره کرد.
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انتصـاب مهنـدس علی یعقوبی به عنـوان عضو حقیقی کمیتـه عمرانی و عضو شـورای راهبردی
مدیریت سـبز دانشگاه بیرجند
دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند ،طی احکام جداگانه ای مهندس علی
یعقوبی را به مدت یکسال به عنوان عضو حقیقی کمیته عمرانی و عضو شورای
راهبردی مدیریت سبز دانشگاه بیرجند منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،در بخشی از این احکام آمده است؛ به
پیشنهاد معاون محترم اداری و مالی دانشگاه و با توجه به مراتب تعهد ،تجارب و
شایستگی های علمی و اجرایی جنابعالی ،به موجب این ابالغ به مدت یکسال به
عنوان عضو حقیقی کمیته عمرانی و عضو حقیقی شورای راهبردی مدیریت سبز
دانشگاه بیرجند منصوب می شوید.
از سوابق اجرایی ایشان می توان به مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
دانشگاه و کارشناس مسئول اداره ساختمان و تاسیسات دانشگاه اشاره کرد.

مهندس یعقوبی سابقه 11سال خدمت در دانشگاه بیرجند را در کارنامه خود دارد
و دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران و در حال حاضردانشجوی کارشناسی
ارشد مهندسی ساخت و مدیریت پروژه است .
کمیته عمرانی مرجع تصمیم گیری در خصوص طرح های عمرانی و توسعه
فضاهای کالبدی دانشگاه است .بهره گیری از خرد جمعی به منظور تصمیم سازی
در جهت ارتقای کمیت و کیفیت امور مرتبط با پروژه های عمرانی دانشگاه در
راستای برنامه راهبردی سند پنج ساله از اهداف این کمیته است.
از جمله وظایف شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه می توان به تصویب
سیاست های کالن ،تهیه و تدوین برنامه اجرایی به طور ساالنه و در راستای اهداف
و شاخص های مدیریت سبز اشاره کرد.

انتصاب رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بیرجند

دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند ،طی ابالغی دکتر مجید
کالته بجدی را به سمت رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشگاه به مدت دو سال منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،در جلسه ای که به این
منظور در اتاق جلسات حوزه ریاست دانشگاه ظهر امروز  7اردیبهشت
ماه  98با حضور ریاست دانشگاه ،مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری
در دانشگاه ،معاون و مدیر امور آموزشی دانشگاه ،مدیر روابط عمومی و
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار گردید ،دکتر احمد
خامسان رئیس دانشگاه بیرجند ،دکتر مجید کالته بجدی را به سمت
رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه منصوب کرد.
دکتر خامسان رئیس دانشگاه بیرجند در ابتدای این جلسه ضمن
خوش آمدگویی به حاضرین از زحمات دکتر حمیدرضا ناصری در مدت
تصدی این سمت تشکر و قدردانی نمود و برای دکتر مجید کالته بجدی
آرزوی موفقیت کرد.
در ادامه حجت االسالم و المسلمین محمد علی جعفری مسئول دفتر
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه نیز ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار
داشت :بستر و فضایی مناسب برای دانشجویان شاهد و ایثارگر باید فراهم
شود تا بتوانند راه پدران خود را ادامه دهند.
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حجت االسالم و المسلمین محمدتقی عزیزی مدیرکل بنیاد شهید و
امور ایثارگران خراسان جنوبی ضمن تشکر از خدمات دکتر ناصری از
حسن انتخاب دکتر خامسان برای این مسئولیت تشکر کرد و دکتر کالته
بجدی را فردی پژوهشگر و دلسوز معرفی نمود .وی به معرفی جایگاه و
نقش دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه و جامعه اشاره کرد و اظهار
داشت :سازمان های فرهنگی باید کار فرهنگی انجام دهند تا اعتماد به
نفس این دانشجویان افزایش پیدا کند.
شایان ذکر است دکتر خامسان در نامه جداگانه ای از خدمات ارزنده و
تالش های مجدانه و مثمرثمر دکتر حمیدرضا ناصری رئیس قبلی گروه
امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.
دکتر مجید کالته بجدی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند و استادیار
دانشکده علوم -گروه آموزشی شیمی و دارای دکتری تخصصی شیمی
تجزیه از دانشگاه خوارزمی می باشد.
چاپ  15مقاله  ISIو ارائه  5مقاله در همایش های ملی و بین المللی
از جمله سوابق علمی -پژوهشی ایشان می باشد.
از سـوابق اجرایـی وی مـی تـوان بـه معـاون گـروه شـیمی ،عضـو
شـورای نخبـگان شـاهد و ایثارگـران و عضـو شـورای معتمدین معین
فرمانـدار اشـاره کرد.

انتصاب مسئول مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند
شتابدهی دانشگاه منصوب می شوید.
دکتر علی سعیدی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند ،استادیار گروه مهندسی
مکانیک دانشکده مهندسی و دارای دکتری تخصصی مهندسی مکانیک با رتبه
اول از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.
چاپ  17مقاله علمی -پژوهشی در مجالت معتبر علمی داخل و خارج کشور،
ارائه بیش از  26مقاله در همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی و ثبت
 3اختراع از جمله سوابق علمی -پژوهشی ایشان می باشد.
سابقه بیش از  8سال همکاری با پارک علم و فناوری خراسان رضوی
به عنوان عضو شورای فناوری ،داور طرح و مشاور طرح های نوآوری در
مرکز رشد فناوری گناباد از سوابق اجرایی ایشان می باشد.

دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند،
طی ابالغی دکتر علی سعیدی را به مدت یک
سال به سمت مسئول مرکز نوآوری و شتابدهی
دانشگاه بیرجند منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،در
بخشی از این ابالغ آمده است :بنا به پیشنهاد
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و نظر
به تعهد ،تجارب و شایستگی های علمی و
اجرایی جنابعالی ،به موجب این ابالغ و با حفظ
سمت آموزشی و پژوهشی ،به مدت یک سال به عنوان مسئول مرکز نوآوری و

انتصاب عضو حقیقی شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه بیرجند
دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند ،طی ابالغی دکتر محمد
حسن سیاری زهان را به عنوان عضو حقیقی شورای برنامه ریزی و
توسعه آموزشی دانشگاه منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،در بخشی از این ابالغ آمده
است :بنا به پیشنهاد رئیس محترم گروه برنامه ریزی و توسعه آموزشی و
تأیید معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه و نظر به مراتب
تعهد ،تجارب و شایستگی های علمی و اجرایی جنابعالی ،به موجب این
ابالغ و با حفظ سمت آموزشی و پژوهشی ،به مدت دو سال به عنوان
عضو حقیقی شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه (مصوب
جلسه مورخ  97/10/08هیأت رئیسه دانشگاه با مأموریت برنامه ریزی،
بازنگری و هدایت رشته های تحصیلی دانشگاه ،به روز رسانی برنامه های
درسی و ایجاد نوآوری های آموزشی در دانشگاه) منصوب می شوید .امید
است که با اتکال به خداوند سبحان ،پشتکار ،نگاه نقادانه و کارشناسانه،
و بهره گیری از مشارکت و همفکری همکاران دانشگاهی ،در پیشبرد
مأموریت های محوله به شورا موفق و موید باشید .کامیابی روزافزون
جنابعالی و اعتالی جایگاه دانشگاه بیرجند را آرزومندم.
دکتر محمد حسن سیاری زهان عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

و دانشیار دانشکده کشاورزی گروه
زراعت و دارای دکتری تخصصی
علوم و مهندسی خاک گرایش شیمی
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه از
دانشگاه گوتینگن آلمان می باشد.
چاپ  40مقاله علمی -پژوهشی در
نشریات علمی معتبر داخلی ،چاپ 18
مقاله  ،ISIارائه  87مقاله و  14خالصه
مقاله در همایش های معتبر ملی و
بین المللی ،انجام  6طرح پژوهشی،
راهنمایی و مشاوره  75پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تالیف
بخشی از کتاب انگلیسی  Springerاز جمله سوابق علمی -پژوهشی
ایشان می باشد.
از سوابق اجرایی ایشان می توان به رئیس دانشکده کشاورزی ،معاون
آموزشی دانشکده کشاورزی ،مشاور علمی انجمن دانشجویان علوم و
مهندسی خاک ،مدیر گروه زراعت و اصالح نباتات و مدیر آموزش های
آزاد و دانشجویان خارجی دانشگاه اشاره کرد.

انتصـاب دکتر عباس خاشـعی سـیوکی به عنـوان عضو حقیقی شـورای راهبردی مدیریت سـبز
دانشگاه بیرجند
دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند ،طی ابالغی دکتر عباس خاشعی
سیوکی را به مدت یک سال به عنوان عضو حقیقی شورای راهبردی مدیریت سبز
دانشگاهبیرجندمنصوبکرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،در بخشی از این ابالغ آمده است؛ بنا به
تقاضای جنابعالی و تأیید هیأت رئیسه محترم دانشگاه و نظر به مراتب تعهد ،تجارب و
شایستگیهای علمی و اجراییتان ،به موجب این ابالغ به مدت یک سال به عنوان
عضو حقیقی شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه بیرجند منصوب میشوید.
دکتر عباس خاشعی سیوکی دانشیار دانشگاه بیرجند و عضو هیات علمی گروه
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آموزش علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی و
دارای مدرک دکتری تخصصی علوم و مهندسی
آبیاری از دانشگاه تربیت مدرس می باشد.
از جمله وظایف شورای راهبردی مدیریت
سبز دانشگاه می توان به تصویب سیاست های
کالن ،تهیه و تدوین برنامه اجرایی به طور ساالنه
و در راستای اهداف و شاخص های مدیریت سبز
اشاره کرد.

انتصاب دبیر شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه بیرجند
با صدور ابالغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه
بیرجند ،دکتر سامان فرزین ،سرپرست مدیریت روابط عمومی و
عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه به سمت «دبیر
شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه بیرجند» منصوب گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،در حکم صادره آمده است:
نظر به مراتب تعهد ،تجارب و شایستگی های علمی و اجرایی جناب
عالی ،به موجب این ابالغ و با حفظ سمت آموزشی ،پژوهشی به مدت
دو سال به عنوان دبیر شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه بیرجند
منصوب می شوید.
اطمینان دارم با اتکال به خداوند سبحان و بهره گیری از مشارکت و
همفکری همکاران دانشگاهی ،منشأ خدمات ارزنده ای در حوزه مدیریت
سبز دانشگاه همگام با سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام
معظم رهبری خواهید بود.
شایان ذکر است در این ابالغ از زحمات و خدمات دکتر حمزه نخعی
مطلق دبیر قبلی شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه در مدت تصدی

این سمت قدرانی به عمل آمده است.
دکتر سامان فرزین استادیار گروه آموزشی
باستان شناسی و سرپرست مدیریت روابط
عمومی دانشگاه می باشد.
دبیر شورای راهبردی روابط عمومی
دانشگاه بیرجند ،عضو پیوسته انجمن
علمی باستان شناسی ایران ،عضو کمیته
علمی و اجرایی دومین همایش ملی باستان
شناسی ایران ،عضو کمیته علمی چهارمین
کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان خراسان جنوبی ،دبیر اجرایی
سومین همایش ملی باستان شناسی ایران ،دبیر تخصصی فصلنامه
نگارینه (هنر اسالمی) ،دبیر کمیته زیباسازی دانشکده هنر ،مجری تهیه
طرح توجیهی تاسیس مقطع دکتری باستان شناسی دانشگاه بیرجند،
عضو پیوسته و دارای حق رای انجمن علمی باستان شناسی ایران بخشی
از سوابق علمی و اجرایی ایشان است.

معارفه رئیس مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه بیرجند
با حفظ سمت آموزشی و پژوهشی ،به مدت دو سال به عنوان رئیس
مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه منصوب می شوید.
دکتر میترا راستگو مقدم استادیار دانشگاه بیرجند و عضو هیات علمی گروه
روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه و دارای مدرک
دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی از دانشگاه الزهرا (س) می باشد.
چاپ بیش از  7مقاله علمی -پژوهشی در مجالت معتبر داخلی و خارجی،
ارائه بیش از  7مقاله و سخنرانی در همایش ها و کنفرانس های ملی و بین
المللی،راهنماییبیشاز30عنوانپایاننامهکارشناسیارشد،مشاورهبیش
از  35پایان نامه کارشناسی ارشد ،مجری یک طرح استانی و همکاری در
 7طرح خارج دانشگاهی از جمله سوابق علمی -پژوهشی ایشان می باشد.
طی ابالغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه از سوابق اجرایی ایشان می توان به سرپرست دانشگاه فرهنگیان و مدیر
بیرجند ،دکتر میترا راستگو مقدم به سمت رئیس مرکز گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اشاره کرد.
بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،آئین معارفه رئیس مرکز
بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی روز  14اردیبهشت  98در محل
سالن جلسات مرکز مشاوره و درمان دانشگاه برگزار شد .دکتر خامسان در
این مراسم با اشاره به تکمیل صد درصدی این مرکز گفت :از این پس در
این مرکز باید به انجام پروژه های تحقیقاتی پرداخته شود .رئیس دانشگاه
بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود به تفکیک مرکز بهداشت و درمان
و مرکز مشاوره و درمان اشاره نمود .همچنین دکتر ساالری فر نیز از تمامی
افرادی که در رشد و شکوفایی این مرکز تالش کرده اند قدردانی کرد.
شایان ذکر است در بخشی از این ابالغ آمده است :نظر به مراتب تعهد،
تجارب و شایستگی های علمی و اجرایی سرکارعالی ،به موجب این ابالغ
60

انتصـاب نماینده کمیسـیون دائمی هیـأت امناء در کمیته فوق العاده سـختی شـرایط کار اعضای
هیأت علمی دانشـگاه
از دانشگاه شهید بهشتی و استاد گروه
زمین شناسی دانشگاه بیرجند می باشد.
وی مجـری طـرح مطالعـات آمایـش
اسـتان ،رئیـس انجمـن علمـی زمیـن
سـاخت و زمین شناسـی ایران و سردبیر
نشـریه علمی  -پژوهشـی زمین سـاخت
ا ست .
عضویـت در انجمـن زمیـن شناسـی
اروپـا و  ۲۶سـال خدمـات اجرایـی در
دانشـگاه بیرجند در سـمت های معاونت آموزشـی ،پژوهشـی ،اداری
و مالی ،ریاسـت دانشـکده علوم ،مدیر گروه آموزشـی زمین شناسی،
عضویت در هیات ممیزه دانشـگاه بیرجند بخشـی از سـوابق اجرایی
دکتـر خطیـب می باشـد.

طی حکمی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند ،دکتر
محمد مهدی خطیب را به مدت دو سال به عنوان نماینده کمیسیون
دائمی هیأت امناء در کمیته فوق العاده سختی شرایط کار اعضای
هیأت علمی دانشگاه منصوب کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد ،در بخشـی از این
ابلاغ آمـده اسـت :در اجـرای بنـد  2-4مـاده  4پیوسـت شـماره 2
آییـن نامـه اسـتخدامی اعضای هیـأت علمـی و با عنایت بـه مصوبه
سـی و پنجـم کمیسـیون دائمـی هیأت امنای دانشـگاه های اسـتان
خراسـان جنوبـی مـورخ ،97/11/13حضرتعالـی بـه عنـوان نماینده
کمیسـیون دائمی هیأت امناء در کمیته فوق العاده سـختی شـرایط
کار اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه بـه مـدت  2سـال منصـوب می
گردید.
دکتر خطیب دارای مدرک دکتری زمین شناسی گرایش تکتونیک

اعضای کمیته رصد دانشگاه منصوب شدند
در بخشی از این ابالغ ها آمده است:
براساس دستور مقام عالی وزارت و به منظور بررسی و آسیب شناسی
مشکالت و نارسایی ها و شناسایی راهکارهای حل بحران و اتخاذ
تدابیر به موقع ،به عنوان عضو کمیته رصد دانشگاه منصوب می شوید.
امید است با برنامه ریزی ،ساماندهی و تصمیم گیری به هنگام در ارائه
تسهیالت به دانشگاهیان به ویژه در شرایط کنونی کشور که با محدودیت
ها و موانع مختلف مالی و اعتباری روبرو می باشد ،موفق و موید باشید

دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند اعضای کمیته رصد
دانشگاه بیرجند را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،رئیس دانشگاه بیرجند طی
ابالغ های جداگانه ای دکتر سیدوحید اسالمی معاون اداری و مالی،
دکتر محسن آیتی معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،دکتر محسن
خورشید زاده معاون دانشجویی ،دکتر علی ثقه االسالمی مدیر حراست،
دکتر محمدحسین خسروی مدیر آموزشی ،علیرضا منصوری مدیر
دانشجویی و علی خالدی مدیر مالی را به عنوان اعضای کمیته رصد
دانشگاه بیرجند منصوب کرد.
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انتصاب رئیس گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه
دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند ،طی حکمی دکتر حیدر رئیسی را
به سمت رئیس گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،در بخشی از این حکم
آمده است :نظر به تجارب و شایستگی های علمی جنابعالی و به استناد
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی با حفظ وظایف آموزشی و
پژوهشی ،بدین وسیله به عنوان رئیس گروه تخصصی بررسی تخلفات
پژوهشی دانشگاه به مدت  2سال منصوب می گردید.
دکتر حیدر رئیسی استاد تمام دانشگاه بیرجند و عضو هیات علمی
گروه شیمی دانشکده علوم و دارای دکتری تخصصی شیمی گرایش
شیمی -فیزیک از دانشگاه فردوسی می باشد.

چاپ  101مقاله  ،ISIچاپ  41مقاله
کامل و  18خالصه مقاله در همایش ها و
کنفرانش های ملی و بین المللی از جمله
سوابق علمی -پژوهشی ایشان می باشد.
از سوابق اجرایی وی می توان به معاون
گروه شیمی ،مدیر گروه شیمی ،مسئول
امور پژوهشی دانشکده علوم ،معاون
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه و
معاون اداری و مالی دانشگاه اشاره کرد.

انتصاب دکتر محمدعلی بهدانی به عنوان عضو حقیقی شورای دانشگاه بیرجند
دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند ،طی حکمی دکتر محمد علی
بهدانی را به مدت یکسال به عنوان عضو حقیقی شورای دانشگاه منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،در بخشی از این حکم
آمده است :به استناد آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری (بند  4از ترکیب شورای مؤسسه)
و با توجه به مراتب تعهد ،تجارب و شایستگی های علمی جنابعالی،
به موجب این ابالغ به مدت یک سال به عنوان عضو حقیقی شورای
دانشگاه منصوب می شوید .اطمینان دارم با اتکال به خداوند سبحان و
بهره گیری از مشارکت و همفکری همکاران دانشگاهی ،منشاء خدمات
ارزندهای خواهید بود.
دکتر محمدعلی بهدانی استاد دانشگاه بیرجند و عضو هیات علمی
گروه آموزش زراعت دانشکده کشاورزی و دارای مدرک دکتری تخصصی
زراعت -اکولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه فردوسی می باشد.
چاپ  59مقاله علمی -پژوهشی و  15مقاله  ISIدر مجالت معتبر
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علمی ،ارائه  100مقاله در همایش ها و
کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی،
تالیف و ترجمه  7عنوان کتاب ،انجام 21
طرح داخل و خارج دانشگاهی ،استاد راهنما
و مشاوره بیش از  55پایان نامه و رساله
دکتری ،پژوهشگر برتر دانشگاه در سال های
 1396 ،1391 ،1378و  1397و پژوهشگر
برتر استان در سال  1396و  1391از جمله
سوابق علمی -پژوهشی ایشان می باشد.
از سوابق اجرایی وی می توان به مدیر امور پژوهشی دانشگاه ،مدیر
امور دانشجویی دانشگاه ،رئیس دانشکده کشاورزی ،معاون پژوهش و
فناوری دانشگاه ،مدیر گروه پژوهشی زعفران ،عضو شورای نظارت و
ارزیابی استان ،عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه و سردبیر
و مدیر مسئول نشریه علمی پژوهش های زعفران اشاره کرد.

