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پیام رئیس دانشگاه به مناسبت اعیاد شعبانیه

ماه شعبان، یکی از عزیزترین ماه های اسالمی است که روزها و اعیاد بزرگی را در خود دارد. این ماه به گفته پیامبر 
گرامی اسالم به نام ماه مغفرت، عبادت و بندگی است.

در آغاز این ماه، درس آزادگی را در کالس انسان ساز و تاریخ ساز ساالر شهیدان می آموزیم و همنوا با ساقی با 
وفای دشت نینوا، جرعه جرعه عبودیت به درگاه خداوند یگانه را می چشیم. آنگاه از صحیفه شوریدگی و دلدادگی 
سیدالساجدین، حدیث رشادت و وفاداری را از عمق جان زمزمه می کنیم و بیش از هر زمانی، یاد و خاطره رشادت های 

دلیرمردان پاسدار این سرزمین را گرامی داشته و قدردان ایثارگری های جانبازان سرافراز میهن عزیزمان هستیم.
اینجانب حلول ماه مبارک شعبان و فرخنده میالد با سعادت سه اختر تابناک امامت و والیت را به شما همکاران 

گرامی و همه مردم سرفراز ایران تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
                                                              دکتر احمد خامسان

                                                               رئیس دانشگاه بیرجند
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اخبار حوزه ریاست

آیین دیدار نوروزی اساتید و کارکنان دانشگاه بیرجند

دانشگاهیان دانشگاه بیرجند به مناسبت آغاز سال نو صبح روز ۱۷ 
اسفند ۱۳۹۸ در صحن مسجد امام جعفرصادق )ع( و در جوار مزار 
شهید گمنام گردهم آمدند و ضمن تجدید دیدار، سال نو را به یکدیگر 

تبریک گفتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در این مراسم که همه 
ساله در اولین روزکاری سال جدید با حضور جمعی از اعضای هیأت 
علمی و کارکنان دانشگاه برگزار می شود، دکتر احمد خامسان رئیس 
توجه  با  گفت:  نوروز  عید  و  نو  سال  رسیدن  فرا  تبریک  با  دانشگاه 

به وضعیت کنونی کشور، سال ساده ای برای دانشگاه بیرجند نخواهد 
بود به همین جهت از همکاران درخواست صرفه جویی صـد درصـدی و 
 بهره  وری حداکثری از حداقل امکانات را همچون سال های گذشته دارم.
شایان ذکر است به این مناسبت در پردیس امیرآباد دانشگاه، اعضای 
هیأت علمی و کارکنان دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی و محیط 
زیست با گردهمایی در مسجد حضرت ولیعصر )عج( ضمن تجدید دیدار 

سال نو را به یکدیگر تبریک گفتند.
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دیـدار نماینـده وزارت امـور خارجـه اسـتان خراسـان جنوبـی با ریاسـت دانشـگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر عجم، نماینده وزارت 
رئیس  خامسان  احمد  دکتر  با  جنوبی،  خراسان  استان  خارجه  امور 
دانشگاه بیرجند دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دکتر خامسان ضمن 
خوش آمد گویی به دکتر عجم ابراز امیدواری کرد حضور ایشان مایه 
خیر و برکت برای استان باشد. در این دیدار در خصوص پتانسیل های 

مراودات علمی-  افزایش  و  امور خارجه در تسهیل  وزارت  نمایندگی 
بین المللی دانشگاه با کشورهای خارجی بحث و رایزنی شد. همچنین 
در خصوص پیگیری موارد مطرح شده در این جلسه نماینده وزات امور 

خارجه خراسان جنوبی قول مساعد داد.

تبادالت علمی دانشگاه بیرجند و دانشگاه کابل افزایش می یابد

پیرو گفتگوهای صورت گرفته بین مقامات دانشگاه بیرجند و دانشگاه 
کابل دو طرف توافق کردند تا در سال ۱۳۹۸ تفاهم نامه همکاری بین 
دو دانشگاه در وزارت تحصیالت عالیه و دولت افغانستان به تایید برسد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، پیرو گفتگوهای صورت 
گرفته بین مقامات دانشگاه بیرجند و دانشگاه دولتی کابل، دو طرف 

توافق کردند در سال ۱۳۹۸ توافق نامه همکاری بین دو دانشگاه در 
وزارت تحصیالت عالیه و دولت افغانستان به تایید برسد. در همین راستا 
رئیس دانشگاه کابل در نامه ای رسمی به رئیس دانشگاه بیرجند در 
خصوص گسترش مراودات علمی و برنامه ریزی برای اجرایی کردن مفاد 

تفاهم نامه ابراز آمادگی و عالقمندی کرد.
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بازدیـد اسـتاندار خراسـان جنوبـی از بـاغ و عمـارت تاریخـی امیرآبـاد دانشـگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، استاندار خراسان جنوبی 
از روند بازسازی و مرمت باغ تاریخی امیرآباد بازدید و در جریان آخرین 

اقدامات انجام شده در آن قرار گرفت.
در این بازدید مهندس معتمدیان استاندار خراسان جنوبی، بر لزوم 
به دنبال  باید  افزود:  و  تاکید داشت  باغ  این  احیای هرچه سریعتر 
ردیف ملی این باغ باشیم و همچنین باید بخش خصوصی را برای 
سرمایه گذاری در باغ تاریخی امیرآباد فعال کنیم تا بتوان از پتانسیل 

باالی این باغ برای استفاده عموم شهروندان بهره برد.

در  بیرجند  دانشگاه  ریاست  خامسان  احمد  دکتر  دیدار،  ادامه  در 
خصوص موانع پیش رو سرمایه گذاری در باغ تاریخی امیرآباد و عزم 
جدی دانشگاه بیرجند در بحث احیای و بهره برداری از آن توضیحاتی 

ارائه نمودند.
ابتدای دیدار دکتر سامان فرزین مدیر روابط  شایان ذکر است در 
عمومی دانشگاه در خصوص تاریخچه باغ و عمارت تاریخی امیرآباد و 
روند بازسازی آن توضیحات تکمیلی خدمت استاندار خراسان جنوبی 

ارائه نمود.
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مشارکت کارکنان دانشگاه بیرجند در تأمین جهیزیه زوج های دانشجو

اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشـــگاه بیرجند در حرکتی 
 خیرخواهانـــه هزینه جهزیه زوج های دانشـــجو را تأمین نمودند.

به گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه بیرجنـــد، کارکنان 
میلیـــون   ۷0 مبلـــغ  اهـــدای  بـــا  بیرجنـــد  دانشـــگاه 
 ریـــال در ایـــن حرکـــت خداپســـندانه شـــرکت کردنـــد.

دفتر نهـــاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشـــگاه بیرجند، 
مبالغ اهدا شـــده را در قالب لـــوازم خانگی ایرانـــی به دو زوج 

کرد. اهدا  نیازمند  دانشـــجوی 

شـرکت کیـان فناور فردای شـرق موفق به کسـب عنوان شـرکت خـاق در معاونـت علمی 
و فناوری ریاسـت جمهوری شـد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، شرکت کیان فناور فردای شرق 
موفق به کسب عنوان شرکت خالق در معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری شد. این عنوان جهت ساخت دستگاه برداشت گل زعفران که 
توسط دکتر امیرحسین اسعدیان عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند که 
 چندی پیش در دانشکده کشاورزی سرایان رونمایی شد، کسب شده است.

شایان ذکر است شرکت کیان فناور فردای شرق در سال ۱۳۹۳ تاسیس 
گردیده و در زمینه ساخت لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی و 
فعالیت های آموزشی، علمی و پژوهشی مانند صنایع ارتباطات، گیاهان 

دارویی و طب سنتی و ... فعالیت دارد.

توسـط اعضای هیـأت علمی دانشـگاه بیرجند جامـع ترین بانـک اطاعاتی کشـور در حوزه 
شد طراحی  گردشـگری 

جامع ترین بانک اطالعاتی کشور در حوزه گردشگری توسط اعضای 
هیأت علمی دانشگاه بیرجند در قالب سایت اینترنتی )گردشگری ۷۲۴( و 

اپلیکیشن موبایل طراحی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، این سامانه توسط دکتر جواد 
زراعتکار مقدم و مهندس صادق پاسبان اعضای هیأت علمی دانشگاه 

بیرجند در قالب هسته فناور مستقر در پارک علم و فناوری طراحی شد.
سامانه مذکور برای تسهیل فرآیند گردشگری در حوزه برنامه ریزی سفر 
و با دسته بندی جاذبه های گردشگری به تفکیک استان و شهر و ارائه 

بهترین مسیر مورد استفاده قرار می گیرد.
ارائه تمامی اطالعات حوزه گردشگری و جاذبه های آن اعم از شناخته 
شده و ناشناخته، اعالم شرایط آب و هوایی، انتخاب محل اقامت و اعالم 

موقعیت مکانی برخی از امکانات این سامانه گردشگری می باشد.
در طراحی این سامانه کامال ایرانی از تکنیک های هوش مصنوعی 
استفاده شده است و در بروز رسانی های بعدی آن معرفی صنایع دستی 
محل گردشگری، گیاهان داروئی مختص منطقه و اماکن اقامتی معرفی 

خواهند شد.
سایــت  از طریــق  گردشگری ۷۲۴  سامانـه  اسـت  ذکــر  شایان 
به  موبـایـل  اپلیکیـشن  و     www.gardeshgari724.com اینترنتی 
آدرسwww.apk.G724/com.gardeshgari724  و کافه بازار، مایکت، 

گوگل اَپ استور  قابل دریافت است.
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برگزاری جلسه ستاد مراسمات مذهبی دانشگاه بیرجند

بیرجند، جلسه ستاد مراسمات  روابط عمومی دانشگاه  به گزارش 
مذهبی به مناسبت نیمه شعبان، میالد امام زمان )عج( روز یکشنبه ۱۸ 
فروردین ۱۳۹۸ در محل دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

دانشگاه بیرجند برگزار شد.
این جلسه که با حضور حجت االسالم والمسلمین جعفری مسئول 
فرهنگی  معاون  قادری  دکتر  رهبری،  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 

اجتماعی، دکتر سامان فرزین مدیر روابط عمومی، علیرضا منصوری 
مدیر دانشجویی، دکتر دیانی مدیر گروه معارف اسالمی، حجت االسالم 
والمسلمین محمدی معاون نهاد رهبری و سیدمجتبی حسینی مدیر 
اجرایی نهاد رهبری برگزار گردید و هر یک از اعضا نقطه نظرات خود را 
در مورد چگونگی برگزاری اعیاد شعبانیه و جشن نیمه شعبان بیان نموده 

و تصمیمات الزم را اتخاذ کردند.



9

دیدار اعضای کانون بازنشستگان با ریاست دانشگاه بیرجند

به مناسبت آغاز سال نو اعضای کانون بازنشستگان روز دوشنبه ۱۹ 
فروردین ۹۸ با دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند دیدار و 

گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در این دیدار صمیمانه 
که با حضور اعضای کانون بازنشستگان دانشگاه برگزار شد، نمایندگان 
گرفته  صورت  خدمات  و  اقدامات  از  دانشگاهی  پیشکسوت  جامعه 

آوردند. عمل  به  تشکر  و  تقدیر  دانشگاه  مدیریتی  مجموعه   توسط 
در ادامه دکتر خامسان رئیس دانشگاه با تبریک اعیاد پیش رو از خدمات 
شایان تقدیر و تالش های مجدانه پیشکسوتان دانشگاهی تجلیل کرد 
و قول پیگیری مسائل مورد درخواست و مساعدت و همکاری با این 

مجموعه را داد.
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دیدار سرکنسول جمهوری اسامی افغانستان با رئیس دانشگاه بیرجند

دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند روز پنج شنبه ۲۲ فروردین 
۹۸ با سید نوراهلل راغی »سرکنسول جمهوری اسالمی افغانستان در 
مشهد« دیدار و در خصوص مراودات علمی بین دو کشور بحث و گفتگو 

کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در این دیدار که در باغ 
تاریخی امیرآباد دانشگاه بیرجند برگزار شد، دکتر خامسان با بیان اینکه 
زیرساخت های جذب بیش از پیش دانشجویان افغانستانی در دانشگاه 
بیرجند آماده شده است ابراز امیدواری کرد که در سال تحصیلی آینده 

دانشگاه بیرجند پذیرای تعداد بیشتر دانشجویان افغانستانی باشد.

در  که  مطلب  این  بیان  ضمن  راغی  نوراهلل  سید  آقای  همچنین 
دانشگاه های افغانستان بهترین اساتید فارغ التحصیل کشور جمهوری 
اسالمی ایران هستند در خصوص اطالع رسانی برنامه ها و پتانسیل های 
دانشگاه و تسهیل روند پذیرش دانشجویان افغانستانی در دانشگاه بیرجند 

قول مساعد داد.
در این دیدار دکتر عجم نماینده وزارت امور خارجه در استان با بیان 
این که شهر بیرجند از دیرباز مهد پرورش دانشمندان بسیاری بوده 
است، بخشی از پتانسیل های شهر بیرجند برای تحصیل دانشجویان 

افغانستانی را برشمرد.
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اخبار حوزه معاونت پژوهشی
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تقدیـر معـاون پژوهـش و فنـاوری وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری از مجری طـرح آمایش 
جنوبی خراسـان 

و  برومند معاون پژوهش  دکتر مسعود 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری 
عضو  خطیب  مهدی  محمد  دکتر  از 
مجری  و  بیرجند  دانشگاه  علمی  هیات 
خراسان  استان  سرزمین  آمایش  طرح 
 جنوبی با اهداء لوح تقدیر قدردانی نمود.

است:  آمده  حکم  این  از  بخشی  در 
جنابعالی  مستمر  های  تالش  به  نظر 
فعال  و  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  در 
این  های  فرصت  از  مطلوب  استفاده  و  بالقوه  های  ظرفیت  کردن 
بدینوسیله  عمل،  به  علم  تبدیل  و  فناوری  عرضه  جهت  در  عرصه 

آید. می  عمل  به  فوق  طرح  از  وزارت  این  تشکر  و  تقدیر   مراتب 
امید آن داریم حلقه ارتباط صنعت و دانشگاه، با دستان توانایتان، بیش 
از پیش تقویت شود. از خداوند متعال برای جنابعالی، موفقیت روزافزون 

و بهروزی مسالت دارم. 
علوم،  وزارت  صنعت  با  ارتباط  دفتر  نیز  پیش  چندی  همچنین 
تحقیقات و فناوری این سند را به عنوان یکی از طرح های صنعتی 

برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور معرفی کرد. 
الزم به ذکر است دکتر محمد مهدی خطیب طی حکمی از سوی 
آمایش  امور  در  استاندار  مشاور  عنوان  به  جنوبی  خراسان  استاندار 

سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار منصوب گردید. 
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آیین افتتاح اولین کنفرانس ملی سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سامت در دانشگاه بیرجند

مراسـم افتتاحیـه اولیـن کنفرانس ملی سیسـتم ها و فنـاوری های 
محاسـباتی مراقبت از سالمت امروز چهارشـبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ در 

دانشـگاه بیرجند برگزار شد. 
بـه گزارش روابط عمومی دانشـگاه بیرجنـد، دکتر حمیدرضا نجفی 
معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه بیرجنـد در مراسـم افتتاحیه این 
کنفرانس گفت: کنفرانس ملــی سیسـتم ها و فناوری های محاسـباتی 
مراقبـت از سـالمت اسـتعداد ایـن را دارد کـه بین المللـی شـود و الزم 
اسـت در این راسـتا دبیرخانـه دائمی ایـن کنفرانس راه اندازی شـود. 

معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه اظهـار کـرد: در بخش هـای 
مختلـف علـم با حجـم زیـادی از اطالعـات و داده ها روبرو هسـتیم که 

اخـذ نتیجـه در آن هـا نیازمنـد محاسـبات دقیق اسـت. 
وی ادامـه داد: امـروزه فناوری هـای نویـن در راسـتای مراقبت هـای 
پزشـکی و حفظ سـالمت جامعه بسـیار مهم و تاثیرگذار هستند و باید 

بـه ارتباط ایـن دو حوزه توجـه کرد. 
دکتـر نجفـی با تأکیـد بر فعالیت شـرکت  های دانشـبنیان، یـادآور 
شـد: توسـعه شـرکت های دانش بنیان از اهداف کالن نظام بوده و این 
شـرکت ها در توسـعه فنـاوری مرتبـط با سـالمت نقش مهمـی را ایفا 

کـرده و زمینه رشـد اسـتان را به وجود خواهنـد آورد.
در ادامـه دکتـر حامـد وحدت نـژاد دبیـر کنفرانس با ارائه گزارشـی 
از رونـد برگـزاری ایـن رویـداد علمـی گفـت: ایـن کنفرانـس در حوزه 
مراقبـت و سـالمت برگـزار مـی شـود و هـدف آن کاهش هزینـه ها و 

افزایـش کارایـی خدمـات سـالمت هـر فرد می باشـد.
دکتـر وحدت نژاد، دانشـگاه بیرجند را پایه گـذار اصلی این کنفرانس 
دانسـت و از دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد بـه عنوان حامـی اصلی 

کنفرانـس تقدیر و تشـکر کرد.
وی افـزود: کمیتـه علمی این کنفرانس دارای ۱۳0 عضو از دانشـگاه 
هـای معتبـر و شـناخته شـده ایـران )نظیر دانشـگاه صنعتی شـریف، 
دانشـگاه امیـر کبیـر، دانشـگاه علـم و صنعـت ایران، دانشـگاه شـهید 
بهشـتی، دانشـگاه علوم پزشـکی تهران و مشـهد، دانشـگاه فردوسـی 
مشـهد، دانشـگاه اصفهـان و دانشـگاه خواجـه نصیـر الدیـن طوسـی( 

می باشـد.
دبیـر ایـن کنفرانـس گفـت: ۹۷ مقالـه از پژوهشـگران داخلـی و 
خارجـی شـرکت کننده دریافت شـده اسـت کـه از این تعـداد پس از 
داوری، ۳0 مقالـه بـه صـورت پوسـتر و ۱۴ مقاله به صورت سـخنرانی 

ارائـه خواهد شـد.
وی در ادامـه بـر لـزوم پایه گـذاری دبیرخانه دائمی ایـن همایش در 
دانشـگاه بیرجند و تأسـیس آزمایشگاه مشـترک بین دانشگاه بیرجند 
و دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: بهره 
بـرداری تجـاری از پژوهـش هـای ارائه شـده از اهداف بلنـد مدت این 

کنفرانس اسـت. 
دکتـر وحـدت نـژاد تصریح کـرد: این همایـش، اولیـن کنفرانس در 
حوزه کاربرد کامپیوتر در پزشـکی اسـت که در سـه محور سیسـتم و 
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تکنولوژی های محاسـباتی برای حوزه پزشـکی، کاربرد هوش مصنوعی 
و یادگیـری ماشـین، نرم افزارهـا و ابزارهایی که بر مبنای محاسـبات و 

علـم کامپیوتر در حوزه پزشـکی کاربـرد دارند، برگزار می شـود.

وی خاطرنشـان کـرد: انجمـن علمـی نانوفنـاوری پزشـکی ایـران، 
انجمـن علمـی مدیریت سـالمت ایـران، انجمن علمی ماشـین بینایی 
و پـردازش تصویـر ایـران، انجمن علمی مهندسـین بـرق و الکترونیک 
ایـران و پایـگاه اسـتنادی جهـان اسـالم ISC ، حمایت خـود را از این 

همایـش اعـالم کرده اسـت.
دکتـر محمـد دهقانـی فیروزآبـادی رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی 
بیرجند در این کنفرانس گفت: یکی از نیازهای اساسـی و مهم انسـان 
سـالمت است و رشد و توسـعه فناوری در بخش سالمت به پیشگیری 
و درمـان بیماری هـا کمـک می کنـد کـه در ایـن زمینـه شـرکت های 

دانـش بنیان می توانند بسـیار موثر باشـند.
 دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی اظهـار کـرد: سـال های متمـادی نظام 
آموزشـی مـا تـک بعدی بـوده و از این حیث خروجی مطلوبی نداشـته 

است. 
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی بیرجند بیان کرد: در سـال های اخیر 
جامعـه علمـی قدم هـای بزرگـی در راسـتای همکاری هـای مشـترک 
علمـی برداشـته اسـت کـه نمونـه آن را در ایجـاد رشـته های میـان 

رشـته ای برای بهره گیری بیشـتر از علوم در راسـتای ارتقاء سیسـتم ها 
و نظام هـا و حـل مسـائل و مشـکالت کشـور می تـوان دید. 

دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی ادامـه داد: تشـکیل شـرکت های دانش 
بنیـان و قـرار گرفتن فناوری در کنار توسـعه دانش اقدام بزرگ دیگری 

در کشـور بـرای رشـد و تعالـی علم در سـال های اخیر بوده اسـت. 
وی بـا اشـاره به حوزه سـالمت و اهمیت آن، افزود: یکـی از نیازهای 
اساسـی و مهم هر انسـانی سـالمت اسـت و رشد و توسـعه فناوری در 
بخـش سـالمت بـه پیشـگیری و درمـان بیماری ها کمـک می کند که 
در ایـن زمینه شـرکت های دانش بنیان می توانند بسـیار موثر باشـند. 
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد خاطرنشـان کـرد: باید در 
ادامـه ایـن کنفرانـس ارتباطـات این پژوهشـگران تداوم داشـته باشـد 
تـا در زمینـه ارتبـاط حـوزه سـالمت و فنـاوری فعالیت های بیشـتری 

انجام شـود. 
محاسـباتی  هـای  فنـاوری  و  ملـی سیسـتمها  کنفرانـس  اولیـن 
مراقبـت از سـالمت ۲۸ و ۲۹ فروردین ۹۸ با حضور جمعی از اسـاتید، 
پژوهشـگران، محققـان و عالقمندان دانشـگاهی و صنعتی بـا برگزاری 
جلسـات ارائـه مقاله، کارگاه، پنل آموزشـی و سـخنرانی هـای کلیدی 
توسـط مدیران و محققین داخل و خارج از کشـور در دانشـگاه بیرجند 

برگـزار می شـود.
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پیام ویدئویی دکتر احمد خامســان، رئیس دانشـگاه بیرجنـــد در خصـــوص بــرگزاری 
اولیـن همایـش بین المللـی گردشـگری بیابـان لـوت؛ فرصت هـای محلـی و بیـن المللـی

جهت مشاهده ویدئو کد QR زیر را اسکن نمایید.

اختصـاص یک میلیـارد و پانصد میلیون ریال بـرای خرید کتاب از سـی و دومین نمایشـگاه بین 
اللملی کتـاب تهران

به گزارش روابط عمومی دانشـگاه بیرجند، دکتر لیلی سـیفی رئیس 
کتابخانـه مرکـزی و مرکـز اطالع رسـانی از حمایت معـاون پژوهش و 
فنـاوری دانشـگاه در خصوص خرید کتاب از سـی و دومین نمایشـگاه 
 بیـن اللملی کتـاب تهران با مبلغ صد و پنجاه میلیـون تومان خبر داد.

گفتنـی اسـت بودجه خرید کتـاب برای کلیه دانشـکده هـا به صورت 
متمرکز از طریق کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی انجام می شود. 

پس از دریافت سـفارش گروه های آموزشـی دانشکده ها، اعضای هیات 
علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه، چنانچه کتاب سفارش داده شده 
 در موجودی کتابخانه های دانشـگاه نباشـد اقدام به خرید خواهد شـد.

سـی و دومین نمایشـگاه بیـن اللملی کتاب تهـران »با شـعار خواندن 
توانسـتن اسـت« از ۴ الی ۱۴ اردیبهشـت ماه ۹۸ در محل مصلی امام 

خمینـی )ره( برگزار می شـود.
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اخبار حوزه معاونت آموزشی و تحصیات تکمیلی

بازدید معاون آموزشی دانشگاه بیرجند از آموزشکده کشاورزی سرایان

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، دکتر محسـن آیتی 
اسـفند ۹۷  دانشـگاه ۲۷  تکمیلـی  تحصیـالت  و  آموزشـی  معـاون 
در حاشـیه مراسـم تکریـم و معارفـه رؤسـای آموزشـکده کشـاورزی 
کـرد. بازیـد  آموزشـکده  ایـن  هـای  داشـته  و  امکانـات  از   سـرایان 

در ایـن بازدید که با حضور دکتر مسـعود دیدارخواه رئیس آموزشـکده 
و جمعی از اعضای هیأت علمی و کارکنان آموزشـکده صورت پذیرفت 
معاون آموزشـی دانشـگاه با امکانات و داشـته های این مجموعه آشـنا 

شد.
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بازدید معاون آموزشی دانشگاه از دانشکده فنی فردوس

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجند، دکتر محسـن آیتـی معاون 
آموزشـی و تحصیالت تکمیلی دانشـگاه با مسـئوالن، اعضای هیأت علمی و 

کارمنـدان دانشـکده فنـی فردوس دیـدار کرد.
 در جلسـه ای کـه بدین منظور برگزار شـد، اعضـای هیات علمی و 
حاضران در این نشسـت با ارائه نظرات و پیشـنهادات، درخواسـت های 

خـود از معاون آموزشـی را مطرح کردند.

دکتـر آیتی با اشـاره بـه قرار گرفتـن آموزش عالی کشـور در مقطع 
حسـاس کنونـی گفـت: هرکـدام از مـا بایـد بـه سـهم خود با سـعی، 
 تـالش، برنامـه ریزی و نـگاه به آینده برای رفع مشـکالت اقدام نماییم.
در ادامـه معـاون آموزشـی دانشـگاه با اسـتقبال از پیشـنهادات مطرح 
شـده اظهـار داشـت: برخـی از مشـکالت مطـرح شـده با همـکاری و 

مسـاعدت بخش هـای مختلـف رفـع خواهند شـد.
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برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه با حضور دکتر 
احمد خامسـان رئیس دانشگاه بیرجند، دکتر محمدحسن کریم پور از 
روسـای اسبق دانشـگاه و اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی 
 دانشـگاه روز شـنبه ۲۴ فروردین ۹۸ در محل دفتر ریاسـت برگزار شد.

بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه بیرجند، این جلسـه بـا محوریت 
ضـرورت و بروزرسـانی برنامـه هـای درسـی و اسـتفاده از تجـارب 
برنامه ریـزی درسـی دانشـگاه هـای کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی 

گردید. برگـزار 
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اهـدای کمـک های نقـدی کارکنـان و دانشـجویان دانشـگاه بیرجند بـه هموطنان سـیل زده

روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد و کانـون هـالل احمـر دانشـگاه 
بـرای کمـک بـه هموطنـان آسـیب دیده از وقوع سـیل اخیر اقـدام به 

جمـع آوری کمک هـای نقـدی در سـطح دانشـگاه کردنـد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، کانون هـالل احمر 
دانشـگاه بیرجند با ایجاد پایگاه و صندوق سـیار نسـبت به جمع آوری 
کمـک هـای دانشـجویان، اعضای هیـأت علمـی و کارمندان دانشـگاه 

اقـدام نمودنـد. همچنین روابـط عمومی دانشـگاه با ارسـال اطالعیه و 
فـرم هـای مربوطـه بـا همـکاری مدیریـت امور مالی دانشـگاه نسـبت 
 بـه کسـر مبالـغ اهدایـی کارکنان از حقـوق فروردیـن ماه اقـدام  کرد.
در ایـن امـر خیـر مبلغ ۲00 میلیـون ریال جهت کمـک به هموطنان 

سـیل زده از طرف دانشـگاهیان اهداء شد.
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اخبار حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

پیام تبریک معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به مناسبت سال جدید
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گزارش تصویری اعزام دانشجویان دانشگاه بیرجند به اردوی راهیان نور
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اقدامات مرکز بهداشت و درمان به مناسبت روز جهانی بهداشت

همه ساله روز ۱۸ فروردین )۷ آوریل( به عنوان روز جهانی بهداشت در 
کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود.

به همین مناسبت، بازدید از آشپزخانه مرکزی پردیس شوکت آباد 
توسط واحد بهداشت و ایمنی درمانگاه فرهیختگان انجام شد و مشکالت 

و نواقص مشاهده شده، تذکر داده شد.
کارگاه آموزشی با موضوع پدیکلوزیس )شپش( نیز ویژه دانشجویان 
دختر از ساعت ۲۱ الی ۲۲ روز یکشنبه ۱۸ فروردین در محل خوابگاه 
توحید برگزار گردید. در این کارگاه به مباحثی از قبیل پیشگیری از ابتال 

به این بیماری و راه های درمان آن پرداخته  شد.
سایت  در  روز  این  مناسبت  به  بهداشتی  پیام  و  پوستر  همچنین 
بارگذاری گردید و از طریق اتوماسیون نیز برای کلیه کارکنان ارسال شد.

جلسـه هماهنگی در خصوص آماده سـازی سـامانه فعالیت هـای فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه 
برگزار شـد

جلسه هماهنگی سامانه فعالیت های فرهنگی در محل دفتر معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید. این جلسه که با حضور دکتر 
قادری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دکتر قاسمی مدیر فناوری 
اطالعات، دکتر فرزین مدیر روابط عمومی، فوادالدینی مشاور دانشجویی 
ریاست دانشگاه و مشاوری نیا، موحدی، سیف اللهی و حمیدزاده از 

کارشناسان فرهنگی معاونت برگزار شد، دکتر قادری بر لزوم راه اندازی 
طرح  جزئیات  بیان  به  فوادالدینی  ادامه  در  کرد.  تاکید  سامانه،  این 
پیشنهادی پرداخت. سایر شرکت کنندگان در جلسه به بیان نظرات 
خود در این زمینه پرداختند. در پایان تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ 

شد و بنا شد با اولویت نسبت به راه اندازی این سامانه اقدام شود.
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برگزاری سخنرانی علمی با موضوع اوتیسم و خانواده

به مناسـبت ماه جهانی آگاهی از اوتیسـم و به همت مرکز مشـاوره 
و درمـان و گـروه روانشناسـی دانشـگاه بیرجند، سـخنرانی بـا موضوع 
اوتیسـم و خانـواده شـنبه ۲۴ فروردیـن ۱۳۹۸ در محل سـالن والیت 

دانشـگاه بیرجند برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه بیرجنـد، این مراسـم با حضور 
جمعی از خانواده های دارای فرزند با اوتیسـم، روان شناسـان، پزشکان، 
دانشـجویان و اعضای هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

برگزار شد.
دکتـر احمـد خامسـان رئیـس دانشـگاه بیرجنـد در ایـن مراسـم 
گفـت: ایـن دانشـگاه بـه عنوان دانشـگاه مـادر اسـتان سـعی می کند 
تخصص هـای مـورد نیـاز جامعه را بـا برگزاری ایـن گونـه کارگاه ها در 

اختیـار جامعه قـرار دهد.
رئیـس دانشـگاه بیرجند افـزود: بسـیاری از خانواده هایـی که درگیر 
اوتیسـم هسـتند الزم اسـت اطالعات صحیح و درسـت در اختیار آنان 

قـرار گیرد.
وی بـا اشـاره بـه ضـرورت آگاهی بخشـی بـه جامعه، تصریـح کرد: 
امیدواریـم بتوانیـم ایـن حلقـه آگاهی بخشـی را کـه یکـی از وظایـف 

دانشـگاه اسـت، ادامـه دهیم.
دکتـر خامسـان بـا اشـاره بـه اینکـه امیدواریـم بتوانیـم دوره هـای 
کارگاهـی ویـژه ایـن موضـوع را برگـزار نمائیـم، افـزود: متاسـفانه در 

دانشـگاه ها بـه صورت تخصصـی به این حـوزه  ورود پیدا نشـده و افراد 
از دانـش و تخصـص الزم برخـوردار نمی شـوند.

ایشـان بـا بیـان اینکـه امیدواریـم بتوانیم سـطح مهـارت را در بین 
همـکاران افزایـش دهیـم، خاطرنشـان کـرد: اوتیسـم مانند بسـیاری 
از اختـالالت در مرحلـه اول بـه پذیـرش نیـاز دارد و آگاهـی و دانـش 
 و حمایـت از ایـن خانواده هـا نیـز از ملزومـات ایـن اختـالل اسـت.

پروفسـور حمیدرضا پوراعتماد عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشـکده 
علوم شـناختی و مغز دانشـگاه شـهید بهشـتی در این جلسـه، ضمن 
اشـاره بـه مهـم تریـن دالیـل اوتیسـم و شـیوع آن در دهـه هـای 
 اخیـر، بـه بیـان راهـکار هـای درمانـی موثـر در ایـن زمینـه پرداخت.

دکتـر پوراعتمـاد سـخنران اصلـی ایـن مراسـم بـا تاکیـد بـر اینکـه 
اختـالل اوتیسـم قابل درمان اسـت، به نقش مهم والدیـن و مربیان در 
شـیوه های آموزشـی به کودکان و نوجوانان دارای اوتیسـم اشـاره کرد.

همچنین شـرکت کنندگان در این مراسـم از نمایشـگاه آثار هنری 
کودکان دارای اوتیسـم، مدرسـه اوتیسـم فرشـتگان و موسسه اوتیسم 
تـوان افـزا بازدیـد کردند و در پایان به سـواالت و دغدغه های شـرکت 

کنندگان، خصوصا والدین پاسـخ داده شـد.
شـایان ذکر اسـت روز دوم آوریل )۱۳ فروردین( روز جهانی اوتیسـم 
و مـاه آوریـل نیـز بـه عنوان مـاه جهانی آگاهی از اوتیسـم شنـــاخته 

می شـود.
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اخبار دانشکده ها

دانشکده علوم ورزشی

اعزام دانشـجوی دکتری دانشـگاه بیرجنـد برای گذراندن فرصت مطالعاتی به کشـور لهسـتان

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، زینب نظامدوسـت 
راهنمایـی  تحـت  ورزش  فیزیولـوژی  دکتـری  مقطـع  دانشـجوی 
قـرارداد  و  نامـه  تفاهـم  چارچـوب  در  ثاقب جـو  مرضیـه  دکتـر 
همـکاری علمـی بیـن دانشـگاه بیرجنـد و دانشـگاه علـوم ورزشـی 
ورشـو )کشـور لهسـتان(، در قالـب برنامـه تبـادل اسـتاد و دانشـجو 
اتحادیـه  ایـن  مالـی  حمایـت  و   )+ )اراسـموس  اروپـا  اتحادیـه  بـا 
 جهـت سـپری کـردن فرصـت مطالعاتـی بـه ایـن کشـور اعـزام شـد.

خاطر نشـان می شـود این اولین دانشـجوی دکتری دانشـگاه بیرجند 
مـی باشـد که در قالـب برنامه اراسـموس + و با حمایت مالـی اتحادیه 

اروپـا جهـت گذرانـدن فرصت مطالعاتـی تحقیقاتی اعزام می شـود.

دانشکده فنی و مهندسی فردوس

آییـن برگزاری دیدار نوروزی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشـکده فنی و مهندسـی فردوس

آییـن دیـدار نوروزی کارکنـان و اعضای هیات علمی دانشـکده فنی 
و مهندسـی فـردوس در تاریـخ ۹۸/0۱/۱۹ در محـل اتاق ریاسـت این 

دانشـکده با حضـور کارکنان و اعضـای هیات علمی برگزار شـد.
در ایـن برنامـه دکتـر مهـدی اخگـری ریاسـت دانشـکده فنـی و 
مهندسـی فـردوس، ضمـن عـرض تبریـک سـال جدیـد بـه تشـریح 
برنامه هـای دانشـکده در سـال ۱۳۹۸ پرداخـت. همچنیـن معاونیـن 

دانشـکده مهنـدس علـی زال حسـینی معاونـت اداری و مالـی و دکتر 
مصطفـی واحـدی پـور معاونـت آموزشـی دانشـکده نیـز بـه تشـریح 

برنامه هـای خـود در حـوزه معاونتـی خـود پرداختنـد.
در پایـان مراسـم نیز به رسـم یـاد بود و تشـکر از کارکنـــان اداری 

لـوح تقدیـر به ایشـان اهـدا گردید.
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جلسـه هـم فکـری ریاسـت و مسـئولین تشـکلهای دانشـکده فنـی و مهندسـی فـردوس

جلسـه هـم فکـری ریاسـت دانشـکده دکتـر اخگـری با مسـئولین 
تشـکلهای دانشـجویی و فرهنگی در محل اتاق ریاسـت دانشکده فنی 

و مهندسـی فـردوس در تاریـخ ۹۸/0۱/۲0 برگزار شـد.
در ایـن جلسـه کـه دو سـاعت بـه طـول انجامیـد. ابتـدا ریاسـت 

دانشـکده ضمـن عـرض تبریک آغاز سـال جدید شمسـی به تشـریح 
اهـداف  فرهنگـی دانشـکده پرداخـت و سـپس مسـئولین و دبیـران 
تشـکلهای علمـی، فرهنگی و دانشـجویی بـه بیان نظرات و مشـکالت 

موجـود در حـوزه علمـی، فرهنگـی و دانشـجویی پرداختنـد.

برگزاری اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی فردوس

اولین جلسـه شـورای آموزشی دانشـکده فنی و مهندسی فردوس با 
حضورمعاونت آموزشـی دانشـکده دکتر مصطفی واحـدی پور، اعضای 
هیـات علمـی دانشـکده و کارشـناس آمـوزش دانشـکده در تاریـخ 
۹۸/0۱/۲۱ در محـل اتـاق معاونت آموزشـی دانشـکده برگـزار گردید.

در ابتـدای جلسـه دکتـر واحـدی پـور معاونت آموزشـی دانشـکده 
ضمـن تقدیـر از زحمـات همـکاران هیـات علمـی در سـال ۱۳۹۷ به 

تبییـن برنامـه هـای آمـوزش دانشـکده در سـال ۱۳۹۸ پرداخـت و از 
اعضای هیات علمی خواسـت تا با همکاری و مسـاعدت بیش از پیش 
جهـت تحقـق اهـداق چشـم انداز ترسـیم شـده بـرای ارتقا جایـگاه و 
وضعیـت آموزش دانشـکده تـالش مضاعف نمایند. همچنیـن در ادامه 
جلسـه مصوبـات مهمی جهـت بهبـود وضعیت آمـوزش دانشـکده به 

تصویب شـورا رسـید.
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دانشکده هنر

جشنواره هنر انقاب اسامی

همزمان باگرامیداشت هفته هنر انقالب اسالمی جشنواره هنر از ۲0 
الی ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ در دانشکده هنر و نگارخانه بهمن برگزار گردید.
برنامه های این جشنواره شامل: اجرای تئاتر خیابانی ایثار و شهادت، 

برگزاری نمایشگاه آثار هنری دانشجویان، کارگاه طراحی فنون معرفی 
و ارائه محصوالت هنری، کارگاه آموزشی پارچه سازی و نقد فیلم بود.
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جشـنواره هنـر انقاب اسـامی: اجـرای تئاتـر خیابانـی ایثـار و شـهادت در دانشـکده هنر

همزمان باگرامیداشت هفته هنر انقالب اسالمی تئاتر خیابانی ایثار و 
شهادت با هدف تبیین ارزش های واالی انسانی و ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت در دوران انقالب و دفاع مقدس، چهارشنبه ۲۱  فروردین ۱۳۹۸ 
با همکاری بسیج دانشجویی در دانشکده هنر برگزار گردید.
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دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فـرزاد سـرامیک  و  کاشـی  کارخانـه  از  جغرافیـا  گـروه  علمـی  هیـات  اعضـای  بازدیـد 

اعضای هیات علمی گروه جغرافیا و جمعی از اساتید رشته های اقتصاد، 
مدیریت و کشاورزی دانشگاه بیرجند از کارخانه کاشی و سرامیک فرزاد 
بازدید کردند و با مراحل ساخت این محصول آشنا شدند. این بازدید 
علمی با مساعدت آقای علی اکبر فالحی مدیر عامل و رئیس هیئت 

مدیره کارخانه و همکاری بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند برگزار گردید.
صنایع کاشی و سرامیک فرزاد در سال ۱۳۸۸ افتتاح و فعالیت خود را 
در زمینه تولید کاشی و سرامیک و صادرات آن آغاز نمود.  این مجتمع 
تولیدی هرساله با طرح توسعه و اجرای یک فاز جدید، تولید و سطح 

کیفیت خود را افزایش داده و با بکارگیری ۱000 نفر نیروی متخصص، 
مجرب و در حال آموزش در سیستم های مدیریتی و کارگری مشغول به 
فعالیت می باشد. هم اکنون این مجتمع به عنوان یکی از صادرکنندگان 
نمونه کشور با تولید روزانه 50000  مترمربع انواع کاشی و سرامیک، 
عالوه بر تامین نیاز بازارهای داخلی به بازارهای کشورهای افغانستان، 
پاکستان، عراق، تاجیکستان، ترکمنستان و همینطور کشورهای آسیای 

میانه و سوریه محصوالت خود را صادر می کند.
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انتصاب و ابقاء

انتصاب دکتر خاشعی سیوکی به عنوان عضو کمیته فضای سبز دانشگاه

طـی ابالغی از سـوی دکتر سـید وحید 
اسـالمی معـاون اداری و مالـی دانشـگاه، 
عضـو  سـیوکی  خاشـعی  عبـاس  دکتـر 
هیـات علمـی گـروه علـوم و مهندسـی 
آب دانشـکده کشـاورزی بـه عنـوان عضو 
کمیته فضای سـبز دانشـگاه منصوب شد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه 
بیرجنـد، دکتـر حمیدرضـا نجفـی، دکتر 

علـی زنگویـی، دکتـر علی الـه رسـانی، دکتـر محمدرضا دوسـتی، 
دکتـر محمد اسـکندری ثانی، محمـد علی خالدی، حسـن کاظمی 

و دکتـر حمـزه نخعـی مطلق اعضای ایـن کمیته را تشـکیل می  دهند. 
الزم بـه ذکر اسـت رئیس دانشـگاه و معـاون اداری مالـی به ترتیب 

ریاسـت و نائـب رئیسـی شـورای مذکـور را بر عهـده دارند. 
از جملـه وظایـف این شـورا مـی توان بـه تصویب سیاسـت های 
کالن مدیریـت سـبز، تهیـه و تدویـن برنامه اجرایی به طور سـاالنه 
و در راسـتای اهـداف و شـاخص هـای مدیریـت سـبز، نظـارت بـر 
اجـرای صحیـح برنامـه هـای مصـوب شـورای راهبری بـا همکاری 
کمیتـه هـای تخصصـی، تصویـب و تامیـن اعتبـار برنامـه هـای 
کمیتـه هـای تخصصی و پیگیری و اجرای بخشـنامه ها و سیاسـت 

هـای ابالغـی اشـاره کرد.

معارفه مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند

طـی حکمـی از سـوی دکتـر احمـد 
خامسـان رئیـس دانشـگاه بیرجند دکتر 
سـیده عـذرا میرکاظمی به سـمت مدیر 
دانشـگاه  برنامـه  فـوق  و  بدنـی  تربیـت 

بیرجنـد منصوب شـد.
معارفـه  و  تکریـم  مراسـم  در 
برنامـه  فـوق  و  بدنـی  تربیـت  مدیـر 
دانشـگاه کـه بـا حضـور دکتـر محسـن 
دانشـجویی،  معـاون  خورشـیدزاده 
دکترمحمدقـادر قادری معـاون فرهنگی 

 ۱۹ دوشـنبه  کارشناسـان  و  مدیـران  از  جمعـی  و  اجتماعـی  و 
فروردیـن ۹۸ برگـزار شـد از خدمـات دکتـر علـی ثقـه االسـالمی 
بـه  میرکاظمـی  عـذرا  سـیده  دکتـر  و  آمـد  عمـل  بـه  تجلیـل 
 عنـوان مدیـر تربیـت بدنـی و فـوق برنامـه دانشـگاه معرفـی شـد.

دکتر سـیده عذرا میرکاظمی دانشیار دانشگاه بیرجند و عضو هیات 

علمـی دانشـکده علـوم ورزشـی و دارای مـدرک دکتـری تخصصی 
 مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی از دانشـگاه گیالن می باشـد.

از جملـه سـوابق علمـیـ  پژوهشـی ایشـان مـی توان بـه چاپ ۲۲ 
مقالـه علمی ـ پژوهشـی در مجـالت معتبر داخلـی و خارجی، ارائه 
5۴ مقالـه در همایـش هـای ملـی و بیـن المللـی، انجـام 5 طـرح 
پژوهشـی داخـل و خـارج دانشـگاهی، راهنمایـی و مشـاوره بیـش 
از ۲۷ پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد، تالیـف یـک عنـوان کتـاب و 
 کسـب عنـوان اسـتاد نمونـه دانشـگاه در سـال ۱۳۹۷ اشـاره نمود.

بانـوان و خانـواده  امـور  امـور اجتماعـی دانشـگاه، مشـاور  مدیـر 
دانشـگاه، دبیـر شـورای مدیـران فرهنگـی و اجتماعـی منطقـه ۹ 
دانشـگاه هـا، عضـو سـتاد امر به معـروف و نهـی از منکر دانشـگاه، 
عضـو کمیتـه نظارت و ارزیابـی اداره کل تربیت بدنـی وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری و ارزیـاب اداره کل تربیت بدنـی وزارت علوم، 

تحقیقـات و فنـاوری بخشـی از سـوابق اجرایـی وی مـی باشـد.
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انتصاب معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی فردوس

طـی ابالغی از سـوی دکتر احمد خامسـان رئیس دانشـگاه بیرجند 
دکتـر مصطفـی واحـدی پـور دهرائـی بـه سـمت معـاون آموزشـی 

دانشـکده فنـی و مهندسـی فـردوس منصوب شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه بیرجند، در بخشـی از این حکم 
آمـده اسـت؛ نظر به مراتب تعهـد و تجارب و شایسـتگی های علمی و 
اجرایـی جنـاب عالـی به موجب این ابالغ و با حفظ سـمت آموزشـی و 
پژوهشـی به مدت  دو سـال به سـمت معاون آموزشـی دانشـکده فنی 

فردوس منصوب می شـوید.
در ایـن راسـتا شـرح وظایـف و رئـوس انتظارات دانشـگاه براسـاس 
سـند چشـم انـداز و مصـوب هیـأت امنا جهـت آگاهی و برنامـه ریزی 

مناسـب بـرای اجـرا تقدیم مـی گردد.
دکتـر مصطفـی واحـدی پـور دارای مـدرک دکتـری بـرق قـدرت 
از دانشـگاه بیرجنـد و اسـتادیار پایـه ۷ گـروه آموزشـی برق دانشـکده 
فنـی فـردوس دانشـگاه بیرجند اسـت. از جمله فعالیت هـای علمی و 

پژوهشـی وی مـی تـوان به چـاپ ۱۴ مقاله ISI، چـاپ ۴ مقاله علمی 
پژوهشـی، ارائـه ۳۲ مقاله در کنفرانس های ملـی و بین المللی، تالیف 
۴ جلـد کتـاب به زبان فارسـی، تالیف ۲ فصل کتاب به زبان انگلیسـی 

اشـاره کرد. 
همچنین نامبرده در سـال ۹۳ به عنوان اسـتاد نمونه دانشـگاه و در 

سـال ۹۷ به عنوان پژوهشـگر برتر دانشـگاه برگزیده شـد. 
 معـاون آموزشـی دانشـکده فنـی فـردوس در سـال ۹۳ و ۹۴، مدیر 
گـروه بـرق قـدرت دانشـکده از سـال ۹0 تـا ۹۳، همـکاری در تجهیـز 
کتابخانه و آزمایشـگاه های دانشـکده، طراحی و مشـاوره احداث بیش 
از ۱0 نیـروگاه خورشـیدی و برگـزاری سـمینارها و کارگاه های متعدد 
طراحـی و نصـب سیسـتم هـای خورشـیدی از جملـه فعالیـت هـای 

اجرایـی نامبرده می باشـد.
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برگزاری آیین تکریم و معارفه مدیر حراست دانشگاه بیرجند

آیین تکریم و معارفه مدیر حراست دانشگاه بیرجند، با حضور دکتر 
احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، جمعی از مسئوالن و مدیران 
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ در سالن گردهمایی حوزه ریاست دانشگاه 
برگزار شد و دکتر علی ثقه االسالمی به عنوان مدیر حراست دانشگاه 

معرفی شد.

دکتر خامسان ضمن تبریک ایام شعبان از خدمات حسن زنگویی در 
 مسئولیت حساس حراست در طول ۱۲ سال خدمت صادقانه تقدیر و تشکر کرد.

رئیس دانشگاه بیرجند به نقش حراست در جنبه های مختلف اشاره کرد 
و گفت: در حراست دانشگاه با چالش نیروی انسانی با توجه به وسعت 
دانشگاه و بازنشستگی تعدادی از نیروهای حفاظت فیزیکی مواجه هستیم 
 که برای حل این مسأله مرکز پایش تصویری دانشگاه راه اندازی خواهد شد.

این مدیریت و نقش کارکنان  به ۱۲ سال حضور در  حسن زنگویی 
و  کرد  اشاره  حراست  مجموعه  اهداف  پیشبرد  در  مجموعه  این 
است. قبولی شده  قابل  مجموعه صرفه جویی  مانیتورینگ  با   گفت: 

دکتر علی ثقه االسالمی مدیر حراست دانشگاه ضمن تبریک اعیاد پیش 
رو از اعتماد ریاست دانشگاه تشکر نمود و ابراز امیدواری کرد که در 
 این راه با همراهی سایر بخشهای دانشگاه قدمهای مثبتی برداشته شود.
رئیس اداره کل حراست استان با اشاره به تحول ایجاد شده در حراست دانشگاه 

 گفت: امیدوارم این تغییر منجر به حرکت رو به جلو و رشد سازمانی شود.
وی در ادامه به گام های عنادگونه دشمنان در طول ۴0 سال عمر با برکت 
انقالب اسالمی در جهت تنگ نمودن عرصه بر جمهوری اسالمی اشاره کرد 
و ابراز داشت: دشمنان به رقم هزینه ها عاجزتر از این بوده اند که بتوانند 
ضربه ای به انقالب اسالمی بزنند و این مهم با ظرفیت های مردمی و عنایات 
 الهی و نعمت والیت و رهبری داهیانه مقام عظمای والیت محقق شده است.

وی در ادامه دانشگاه بیرجند را از امن ترین دانشگاه های کشور برشمرد 
و این مهم را مرهون همراهی تمامی مدیران دانست.

دکتر علی ثقه االسالمی استادیار پایه ۱۸ دانشگاه بیرجند و عضو 
هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و دارای مدرک دکتری رفتار حرکتی 

از دانشگاه تهران می باشد.
چاپ ۲۴ مقاله علمی- پژوهشی در مجالت معتبر علمی داخلی و 
خارجی و چاپ ۱۴ مقاله در همایش های معتبر ملی و بین المللی از 

جمله سوابق علمی- پژوهشی وی می باشد.
مدیر گروه علوم ورزشی، رئیس دانشکده علوم ورزشی، مدیر تربیت 
پژوهشی  علمی-  نشریه  مسئول  مدیر  دانشگاه،  برنامه  فوق  و  بدنی 
»مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش« دانشگاه بیرجند بخشی از 

سوابق اجرایی ایشان است.
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انتصاب مدیر گروه آموزشی تاریخ

دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند طی ابالغی دکتر مجتبی 
خلیفه را به سمت مدیر گروه آموزشی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در جلسه ای که دوشنبه 
۱۹ فروردین ۱۳۹۸ در محل معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد از 
خدمات دکتر محمدحسن الهی زاده قدردانی و تجلیل به عمل آمد و 
 دکتر مجتبی خلیفه به عنوان مدیر جدید این گروه آموزشی معرفی شد.

در مراسم تکریم و معارفه مدیرگروه آموزشی تاریخ که با حضور جمعی 
مدیران و مسئوالن دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد دکتر محسن 
آیتی ضمن تقدیر از خدمات  دکتر الهی زاده مدیر قبلی گروه آموزشی تاریخ، 
 دکتر مجتبی خلیفه را به عنوان مدیر جدید این گروه آموزشی معرفی کرد.

دکتر مجتبی خلیفه استایار دانشگاه بیرجند و عضو هیات علمی گروه 
تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دارای مدرک دکتری تخصصی 
 تاریخ گرایش ایران دوره اسالمی از دانشگاه تربیت مدرس می باشد.

چاپ ۱۳ مقاله علمی- پژوهشی در مجالت معتبر علمی داخل و خارج 
کشور، ارائه ۱۲ مقاله در همایش های ملی و بین المللی و راهنمایی و 
مشاوره بیش از ۲0 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد از جمله سوابق 

علمی- پژوهشی ایشان می باشد.
از سوابق اجرایی ایشان می توان به ویراستار و ارزیاب علمی ماهنامه 
کتاب ماه تاریخ، مشاور علمی گروه تاریخ بنیاد دایره المعارف اسالمی، 
مدیر مرکز مطالعات افغانستان دانشگاه بیرجند و استاد مدعو دانشگاه های 

امیر کبیر، شهید بهشتی و مذاهب اسالمی اشاره کرد.

انتصاب مدیر گروه مهندسی عمران

طی ابالغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، دکتر 
علی نصیریان به سمت مدیر گروه آموزشی مهندسی عمران دانشکده 

مهندسی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در جلسه ای که صبح ۲0 
فروردین ۹۸ با حضور جمعی از مدیران و مسئوالن دانشکده مهندسی 
در محل معاونت آموزشـی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه برگزار گردید، 
دکتـر محسـن آیتـی ضمـن تقدیـر از خدمـات شـایان دکتر محسـن 
خطیبـی نیـا، دکتـر علی نصیریـان را بـه عنـوان مدیر گروه آموزشـی 

 مهندسـی عمران دانشـکده مهندسـی دانشـگاه بیرجند معرفـی کرد.
دکتر علی نصیریان استادیار دانشگاه بیرجند و عضو هیات علمی گروه 
مهندسـی عمران دانشکده مهندسـی و دارای مدرک دکتری تخصصی 
 عمران گرایش آب )هیدرولیک( از دانشـگاه فردوسـی مشهد می باشد.

انجـام ۳ طـرح پژوهشـی خـارج دانشـگاهی، چـاپ ۱5 مقالـه علمی- 
پژوهشـی در مجـالت معتبر علمی داخلـی و خارجی از جمله سـوابق 

علمی- پژوهشـی ایشـان می باشـد.
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انتصاب دو عضو کمیته و ناظر فضای سبز دانشگاه

دکتر سید وحید اسالمی معاون اداری و مالی دانشگاه طی ابالغی دکتر مهدی 
خیاط و دکتر حسن بیات از اعضای هیات علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی 

را به عنوان عضو کمیته فضای سبز دانشگاه منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، از جمله وظایف این شورا می 
توان به تصویب سیاست های کالن مدیریت سبز، تهیه و تدوین برنامه 
اجرایی به طور ساالنه و در راستای اهداف و شاخص های مدیریت سبز، 
نظارت بر اجرای صحیح برنامه های مصوب شورای راهبری با همکاری 
کمیته های تخصصی، تصویب و تامین اعتبار برنامه های کمیته های 

تخصصی و پیگیری و اجرای بخشنامه ها و سیاست های ابالغی اشاره 
کرد.

دکتر مهدی خیاط استادیار دانشگاه بیرجند و عضو هیات علمی گروه 
علوم و مهندسی باغبانی دانشکده کشاورزی و دارای مدرک دکتری 
تخصصی باغبانی گرایش درختان میوه از دانشگاه فردوسی مشهد می 

باشد.
چاپ 5۳ مقاله ISI  و علمی- پژوهشی در نشریات معتبر داخلی و 
خارجی، ارائه بیش از ۲0 مقاله در همایش ها و کنفرانس های ملی و 

بین المللی از جمله علمی پژوهشی ایشان می باشد.
ــس پژوهشــکده  ــه رئی ــوان ب ــی ت ــی ایشــان م از ســوابق اجرای
ــان  ــر مســئول نشــریه انگلیســی زب ــار دانشــگاه بیرجنــد و مدی ان
Journal of Horticulture and Postharvest Research (JHPR) 

 اشاره کرد.
دکتر حسن بیات استادیار دانشگاه بیرجند و عضو هیات علمی گروه 
باغبانی دانشکده کشاورزی و دارای مدرک دکتری تخصصی باغبانی 

گرایش گیاهان زینتی از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.
چاپ ۳۸ مقاله ISI  و علمی- پژوهشی در نشریات معتبر داخلی و 
خارجی، ارائه بیش از 50 مقاله در همایش ها و کنفرانس های ملی و 

بین المللی از جمله سوابق علمی- پژوهشی ایشان می باشد.

انتصاب مدیر گروه آموزشی زراعت و اصاح نباتات

اصالح  و  زراعت  گروه  علمی  هیات  عضو  پارسا  سهیل  دکتر 
احمد  دکتر  سوی  از  حکمی  طی  کشاورزی  دانشکده  نباتات 
آموزشی  گروه  مدیر  عنوان  به  بیرجند  دانشگاه  رئیس  خامسان 
شد. منصوب  کشاورزی  دانشکده  نباتات  اصالح  و   زراعت 

 ۲۱ که  ای  جلسه  در  بیرجند،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاونت  در محل حوزه  فروردین ۹۸ 
دانشگاه با حضور جمعی از مسئوالن ستادی برگزار شد، از خدمات 
این مسئولیت  ارزنده دکتر سهراب محمودی در مدت زمان تصدی 
تقدیر و تشکر به عمل آمد و دکتر سهیل پارسا به عنوان مدیر گروه 
نباتات دانشکده کشاورزی منصوب گردید.  آموزشی زراعت و اصالح 

جلسه  ابتدای  در  دانشگاه  آموزشی  معاون  آیتی  محسن  دکتر 

آموزشی  های  گروه  خاص  اهمیت  به  شعبانیه  اعیاد  تبریک  ضمن 
توسعه  خصوص  در  نکاتی  به  ایشان  ادامه  در  کرد.  اشاره  دانشگاه 
گروه های آموزشی به خصوص در قسمت نشریات گروه ها و تالش 
ارائه  بازنگری سرفصل دروس  ها،  المللی آن  بین  نمایه  ارتقاء  جهت 
جهت  دانشجویان  کردن  توانمند  و  اشتغالزایی  ها،  گروه  برای  شده 
نمود. اشاره  ها  گروه  های  آزمایشگاه  ساماندهی  و  اشتغال   ایجاد 

نیز  کشاورزی  دانشکده  رئیس  سیاری  دکتر  جلسه  این  در 
دکتر  زحمت  قبول  از  محمودی  دکتر  زحمات  از  تشکر  ضمن 
نمود. تشکر  و  قداردانی  مسئولیت  این  تصدی  جهت   پارسا 

دکتر سهیل پارسا استادیار دانشگاه بیرجند و عضو هیات علمی گروه 
دکتری  مدرک  دارای  و  کشاورزی  دانشکده  نباتات  اصالح  و  زراعت 
 تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

چاپ ۲۴ مقاله علمی- پژوهشی در نشریات معتبر داخلی و خارجی، 
و  ها  همایش  در  مقاله   ۱۱ ارائه  ترویجی،  علمی-  مقاله   ۳۴ چاپ 
کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی، راهنمایی 5 رساله دکتری و 
۳۷ پایان نامه کارشناسی ارشد و مشاوره ۱ رساله دکتری و ۱۷ پایان 
 نامه کارشناسی ارشد از جمله سوابق علمی- پژوهشی ایشان می باشد.

از سوابق اجرایی ایشان می توان به معاونت گروه زراعت از سال ۱۳۹0 و 
مدیر مسئولی نشریه اکوفیزیولوژی بذر اشاره کرد.
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دانشگاه در رسانه

رونق تولید با تکیه بر ظرفیت های داخل محقق می شود

بیرجند- ایرنا- رئیس دانشگاه بیرجند گفت: رونق تولید با تکیه بر 
ظرفیت های داخل کشور و مراوده با کشورهای دوست محقق می شود 

و نگاه به داخل باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
احمد خامسـان یکشـنبه ۴ فروردین ۹۸ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افـزود: شـرکت هـای دانش بنیـان به طور کامـل بر تـوان و ظرفیت های 
 داخـل کشـور تاکیـد داشـته و نقـش مهمـی در رونـق تولیـد دارنـد.
باشـد  درون  بـه  مـا  نـگاه  شـرایط  همـه  در  اگـر  داد:  ادامـه  وی 
شـود. مـی  فراهـم  داخلـی  هـای  ظرفیـت  همـه  رشـد   زمینـه 
وی گفـت: شـرکت هـای دانش بنیان از دانشـگاه های منشـا می گیرند 
و اگـر دانشـگاه بتوانـد فنـاوری، نـوآوری و کارآفرینـی را ابتـدا در داخـل 
مجموعه خود ایجاد کند فضایی برای دانشـجو و اسـتاد ایجاد می شـود 
 کـه بایـد دانـش را بـه فنـاوری، کارآفرینـی و تولیـد ثروت تبدیـل کند.
وی اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه تحریـم هـای ظالمانـه دشـمن علیـه 
ملـت ایـران کـه بسـیاری از راه هـای درآمـد زایـی مثـل صـادرات و 
واردات در کشـور بـا مشـکل مواجـه شـده تنهـا راهی که بتوان مشـکل 
 اقتصـادی را رفـع کـرد توجـه بـه ظرفیـت هـای داخـل کشـور اسـت.
رئیـس دانشـگاه بیرجنـد گفـت: در گذشـته پژوهـش بـرای مقالـه 

نویسـی انجـام مـی شـده کـه بایـد ایـن رویـه غلـط بـه سـمت تولیـد 
شـود. اصـالح  آفرینـی  ثـروت  و  جامعـه  مشـکل  رفـع  و   فنـاوری 

وی یادآور شـد: مردم با خرید کاالی ایرانی و دولت با حمایت همه جانبه 
 از تولیـد کننـدگان بـه یک میزان در تحقق شـعار امسـال وظیفـه دارند.

خامسـان افـزود: اگـر تولیـد بـه معنـای واقعـی و بـه همـان شـکلی که 
مقـام معظـم رهبـری انتظـار دارنـد رونـق پیـدا کنـد، بـه زودی شـاهد 
 پویایـی اقتصـاد کشـور و رفـع مشـکل معیشـتی مـردم مـی شـود.

وی گفـت: بایـد همـه آحـاد جامعـه، مسـئوالن و گـروه هـا و جریـان 
هـای سیاسـی بـا کمـک فعـاالن اقتصـادی بـا اتحـاد و همدلی بیشـتر 
بـرای تحقـق منویـات مقـام معظـم رهبـری در حـوزه هـای اقتصـادی 
کننـد. تـالش  دیگـری  زمـان  هـر  از  بیـش  و  جهـادی  شـکل   بـه 

وی اظهـار داشـت: سـال گذشـته به دلیـل تحریم های ظالمانه دشـمن 
و ایجـاد تـورم شـاهد بـروز مشـکالت معیشـتی بـرای مـردم بودیـم که 
امیدواریـم در سـایه وحدت و همدلی در سـال جاری، برای تحقق شـعار 
 سـال گام برداشـته تا بخش بزرگی از مشکالت اقتصادی کشور رفع شود.

رهبـر معظـم انقـالب بـا نامگـذاری سـال ۱۳۹۸ به عنـوان سـال »رونق 
تولید« تاکید کردند که راه حل مشـکل معیشـت مردم رونق تولید است.

 بیرجند میزبان رؤسای دانشگاه های افغانستان می شود

رئیـس دانشـگاه بیرجنـد بـا بیـان اینکه اسـفندماه امسـال بیرجند 
میزبان رؤسـای دانشـگاه های افغانسـتان خواهد بود، گفت: گردهمایی 
می شـود. برگـزار  بیرجنـد  در  افغانسـتان  دانشـگاه های   رؤسـای 

بـه گـزارش ایسـنا منطقـه خراسـان جنوبـی، احمـد خامسـان، ۲0 

توسـعه  گـروه  کار  در   ۹۸ فروردیـن 
اظهـار  جنوبـی  خراسـان  صـادرات 
کـرد: نقـش آمـوزش عالـی در انقـالب 
عالـی  آمـوزش  و  اسـت  بـارز  اسـالمی 
 در توسـعه اسـتان نقـش زیـادی دارد.

دانشـگاه های  از  بسـیاری  گفـت:  وی 
دانشـجوی  جـذب  روی  بـر  اسـتان 
و  کردنـد  سـرمایه گذاری  خارجـی 
دانشـجوی   ۷0 نیـز  حاضـر  حـال  در 
 مقیـم و افغانـی در اسـتان وجـود دارد.

رئیـس دانشـگاه بیرجنـد با بیـان اینکه 
اسفند ماه امسال بیرجند میزبان رؤسای 
بـود،  خواهـد  افغانسـتان  دانشـگاه های 
افـزود: گردهمایی رؤسـای دانشـگاه های 
 افغانسـتان در بیرجنـد برگزار می شـود.

هـر  جـذب  کـرد:  تصریـح  خامسـان 
دانشـجوی خارجی سـبب این می شـود که وزارت به استان بورس دهد 
 و دانشـجویان افغانی هر کدام می توانند سـفیری در کشور خود باشند.

وی ادامه داد: دانشـگاه بیرجنـد این آمادگی را دارد تا همایش صدمین 
سالگرد استقالل افغانسـتان در استان برگزار شود.
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 ارسال 70 مقاله به همایش بین المللی بیابان لوت

دبیر اجرایی همایش بین المللی بیابان لوت گفت: همایش بین المللی 
برگزار  بیرجند  دانشگاه  در  اردیبهشت ۱۳۹۸  و ۱۲  لوت ۱۱  بیابان 
می شود که تاکنون ۷0 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

منطقه  ایسنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  ثانی  اسکندری  محمد 
و  بدیل  بی  فرصت های  از  یکی  لوت  بیابان  گفت:  جنوبی  خراسان 
منحصر به فرد بخش گردشگری است و از مواهب اصلی گردشگری 
مجاورت  بلوچستان  و  سیستان  و  کرمان  جنوبی،  خراسان  استان 
گردشگری  متعدد  گرایش های  به  توجه  با  که  است  لوت  بیابان  با 
شود. مناطق  این  توسعه  پیشران های  از  یکی  به  تبدیل   می تواند 

پایدار  اقتصادی  رشد  برای  مناسبی  محرک  را  بیابان  این  وجود  وی 
استان های مجاور و رشد تجارت بین الملل دانست و اظهار کرد: گردشگری 
پس از صنعت پتروشیمی و نفت، باالتر از صنایعی مانند خودروسازی و 

مواد غذایی، در جایگاه سوم جهان قرار گرفته است.
درآمدهای  افزود:  لوت  بیابان  المللی  بین  همایش  اجرایی  دبیر 
سال های  فاصله  در  گردشگری  حوزه  در  کشورها  صادراتی 
صنعت  و  داشته  رشد  درصد   ۲5 تقریباً   ۲0۱۸ تا   ۲0۱0
از این نظر نیز رتبه اول را به خود اختصاص داده است.  گردشگری 

اسکندری ثانی جذب سرمایه گذاری های خارجی، بهبود زیرساخت ها، 
تقویت  فراگیر،  اقتصادی  اقشار ضعیف و بی بضاعت، رشد  به  کمک 
جوامع روستایی استان، بازآفرینی بافت تاریخی شهرهای استان، قابلیت 
درآمدزایی از طریق فناوری اطالعات را از عواید توسعه گردشگری در 

این ناحیه برشمرد.
اثر  این  در  موجود  فرصت های  از  استفاده  تحقق  داد:  ادامه  وی 
ارزشمند طبیعی موجب بهبود شرایط اقتصادی زنان، تقویت صنایع 
معضل  به  جوامع  حساسیت  و  آگاهی  محیط زیست،  حفظ  دستی، 
پایداری  و  فرهنگی، حفظ  میراث  از  و هوایی، حفاظت  تغییرات آب 
 میراث فرهنگی ناملموس و ترویج فعالیت های بشردوستانه خواهد شد.

دبیر اجرایی همایش بین المللی بیابان لوت با اشاره به اینکه استان 
خراسان جنوبی یکی از مناطق کمتر شناخته شده و حتی بکر برای 
ایجاد گونه های متنوع گردشگری در سطح محلی، ملی و بین المللی 
است، گفت: در مراحل جذب گردشگر، شناسایی و کشف پتانسیل ها 
نقطه آغازین فرآیند است که گام بعدی آن معرفی، بازاریابی و تبدیل 
آن  الزمه  که  است  استان  گردشگری  برند  به  گردشگری  مزیت های 

شناسانیدن و برجسته کردن ویژگی های بارز گردشگری استان است.
اسکندری ثانی با بیان اینکه کویر مرکزی ایران یکی از مناطق کمتر 
شناخته شده ایران است که استان خراسان جنوبی به همراه استان های 
کرمان و سیستان و بلوچستان را پوشش می دهد، افزود: برای شناساندن 
و تبدیل این فرصت به برند گردشگری استان در سطح بین المللی و 
ملی، ایجاد و خلق برند و زنجیره های مرتبط با آن باید به صورت علمی با 
همکاری بخش دولتی، بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی استان های 
مشرف و بخش دانشگاهی به تهیه الگو و مدلی برای توسعه این بخش 

اقدام کرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر نیز برگزاری فسیتوال ها، نمایشگاه ها، 
کنفرانس ها و نشست ها خود یکی از راهکارهای علمی برای خلق برند 
 مقصد گردشگری بیابان لوت در عرصه استان خراسان جنوبی است.

دبیر اجرایی همایش بین المللی بیابان لوت بیان کرد: دانشگاه بیرجند 
با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و بیرجند، 
اتاق بازرگانی کرمان و اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان در نظر دارند 
تا همایش بین المللی بیابان لوت را در ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ 

در دانشگاه بیرجند برگزار کنند.
اسکندری ثانی یادآور شد: تاکنون ۷0 مقاله از محققان کشورهای 
ترکیه، انگلستان، ایتالیا و ایران به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: این کنفرانس یک روز به صورت علمی برگزار خواهد 
شد و روز دیگر به برگزاری تور ویژه بیایان لوت اختصاص پیدا می کند.
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 گام های سبز دانشگاه بیرجند در مدیریت آب و پسماند

آن  از  بخشی  که  خود  مسئولیت  ماهیت  دلیل  به  دانشگاه ها 
ناگسستنی  پیوند  است  دانشجویان  رفاهی  و  زیستی  وسایل  تامین 
با موضوع آب دارند و تامین آب و موضوع فاضالب از وظایف اصلی 
است. مرزی  و  کویری  مناطق  در  خصوصا  دانشگاه ها   مسئولین 

آبادانی  و  آب  جنوبی،  خراسان  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
و  وابسته اند  آن ها  به  بشری  حیات  که  هستند  واژگانی 
دسترس  در  سختی  به  حیات  مایه  این  که  است  سال  چندین 
می گیردو قرار  ایران  کویری  مناطق  خصوص  به  ما   جامعه 

در سالیان اخیر اثرات کمبود بارندگی بر روی منابع آب این استان به 
 شدت اثرگذار بوده و موجب کاهش سطح آب منابع زیرزمینی شده است.

کمبود  و  برای خشکسالی  مناطق  این  کوش  مردم سخت  چه  اگر 
زیادی  صرفه جویی  زمینه  این  در  و  دارند  متعددی  برنامه های  آب 
مصرف  برنامه های  اجرای  وجود  این  با  اما  آورده اند،  عمل  به 
هزینه های  مستلزم  فاضالب ها  پساب  از  استفاده  و  آب  بهینه 
نهادهای  و  ادارات  و  مردم  عهده  از  تنهایی  به  که  است  سنگینی 
است. دولتی  ویژه  حمایت های  محتاج  و  برنیامده   مردمی 

سال های  در  شده  سبب  ساله  چندین  و  متوالی  خشکسالی های 
معضل  دچار  بیرجند  دانشگاه  خصوص  به  دانشگاه ها  همه  اخیر 
مورد  آب  از  بخشی  که  قناتی  که  چرا  شود  مصرفی  آب  تامین 

چاه های  آب  سطح  و  شده  خشک  می کرده  تامین  را  نیاز 
است. کرده  پیدا  افت  متر  چهل  حدود  در  استفاده   مورد 

احمد خامسان در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه خراسان جنوبی، 
اظهار کرد: در حال حاضر منابع آبی دانشگاه بیرجند به وسیله هفت حلقه 
چاه تامین می شود که با توجه به خشکسالی های اخیر در منطقه شرق 
 کشور، این موضوع تهدید جدی برای این دانشگاه محسوب شده است.

و  دانشجو  هزار   ۱۲ حدود  بیرجند  دانشگاه  داد:  ادامه  خامسان 
صورتی  ودر  است  داده  جای  خود  در  را  خوابگاهی  مجموعه  شش 
در  شک  بدون  نشود  اندیشیده  بحران  این  حل  برای  تدبیری  که 
روبرو خواهد شد. منطقه ای  با یک معضل شدید  نزدیک   آیندهای 

شهرستان  بحران  مدیریت  شورای  گزارش  بر  بنا  کرد:  اظهار  وی 
با  گذشته  سال های  با  مشابه  شرایطی  نیز  جاری  سال  در  بیرجند 
روند کاهش بارش باران مواجه خواهیم بود از این رو، استان خراسان 
و  قرار گرفته  جنوبی در حال حاضر در وضعیت خشکسالی شدید 
بارندگی محسوب می شود. برخوردار در زمینه  استان های کم   جزء 

بیرجند  این راستا دانشگاه  بیرجند تصریح کرد: در  رئیس دانشگاه 
در گام نخست استفاده بهینه از آب و بازیافت فاضالب خوابگاه های 
دانشجویی را در اولویت کار خود قرار داده و خوشبختانه در این زمینه 

نیز موفقیت هایی را داشته است.

  استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری فضای سبز دانشگاه 

خامسان ادامه داد: عالوه بر این دانشگاه بر روی سه حوزه کلیدی 
مدیریت پسماند، بهینه سازی مصرف آب و پایش آن متمرکز شده و 
در حوزه مدیریت پسماند هدف اصلی، جداسازی فاضالب خاکستری 
 و استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری فضای سبز دانشگاه است.

ظرفشویی  حمام،  پساب  به  که  خاکستری  فاضالب  افزود:  وی 
فاضالب  حجم  درصد  شصت  از  بیش  می شود،  گفته  روشویی  و 
بازیافت  و  ذخیره  بنابراین  می شود،  شامل  را  مجموعه  یک 
آب  مصرف  در  شدید  کاهش  باعث  می تواند  بزرگ  منبع  این 
شود. هزینه ها  در  توجه  قابل  صرفه جویی  همچینن  و   شرب 

رئیس دانشگاه بیرجند ادامه داد: همچنین توسعه و افزایش ظرفیت 
چرخه  به  را  آب  از  زیادی  حجم  موجود  فاضالب  خانه  تصفیه 
فرآیند  از  ناشی  آبگیری شده  لجن  و  برمی گرداند  دانشگاه  مصرف 
شد. خواهد  استفاده  کمپوست  تولید  منظور  به  فاضالب   تصفیه 

خامسان افزود: لجن به جا مانده از تصفیه فاضالب جزء مواد زائد 
تعریف  که  صورتی  در  که  است  تصفیه  از  حاصل  باقیمانده  جامد 
محیطی  زیست  مشکل  به  تبدیل  نشود  ارائه  آن  برای  مشخصی 
جدی خواهد شد. چرا که رها کردن لجن در محیط زیست به دلیل 
وجود مواد فسادپذیر و میکروب های بیماری زا موجود در آن، اشاعه 
 بیماری های عفونی و تخریب محیط زیست را به دنبال خواهد داشت.

در  تولیدی  لجن  صحیح  مدیریت  رو  این  از  کرد:  تصریح  وی 
تصفیه خانه های دانشگاه بیرجند امری اجتناب ناپذیر بوده و توسعه این 
زیرساخت ها نیازمند یک چرخه کامل در تصفیه فاضالب است که بدون 
پشتیبانی منابع حمایتی از سوی سایر نهادها و سازمان هایی همچون 
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امکان پذیر نخواهد بود.

رئیس دانشگاه بیرجند ادامه داد: به منظور بهینه سازی مصرف آب 
طرح های  و  برنامه ها  دانشگاه  این  بیرجند،  دانشگاه  در  فاضالب  و 
اجرایی خود را در چهار بخش کلی مدیریت پسماند، بهینه سازی 
پایش مصرف آب و کاشت گیاهان کم مصرف دنبال  مصرف آب، 

می کند.
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 تاش دانشگاه بیرجند برای مدیریت مصرف بهینه آب و برق

رئیس دانشگاه بیرجند گفت: دانشگاه بیرجند برای استفاده بهینه و 
مدیریت مصرف آب و برق، فعالیت های شاخصی را در سال های اخیر 

انجام داده است.
احمد خامسان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: دانشگاه بیرجند در گام 
نخست استفاده بهینه از آب و بازیافت فاضالب، خوابگاه های دانشجویی را 

در اولویت کار خود قرار داده و در این زمینه موفقیت هایی داشته است.
وی ادامه داد: احداث چاهک و ایستگاه پمپاژ آب برای استفاده از 
با  آب  بهینه مصرف  مدیریت  راستای  در  سبز  فضای  در  مزرعه  آب 
هزینه ۱۲0 میلیون ریال، بازسازی کولرهای خوابگاه سرو ۱ با هزینه 
۱0 میلیون ریال و اصالح لوله کشی فضای سبز و نصب پکیج تصفیه 
مصرف  مدیریت  راستای  در  توحید  خوابگاه  در  خاکستری  فاضالب 
 آب با هزینه ۳50 میلیون ریال نیز از جمله این اقدامات بوده است.

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به اقدامات قبلی انجام شده در دانشگاه 
بیرجند، اظهار کرد: تفکیک فاضالب خاکستری و اصالح لوله کشی ها در 
سرویس های خوابگاه های ابوذر، صدف ۱ و ۲ و سرو ۱، سلف خواهران 
شوکت آباد و آشپزخانه و حمام های خوابگاه پسرانه سرو ۲ در راستای مدیریت 
 بهینه مصرف آب با هزینه ۳۷0 میلیون ریال از این اقدامات بوده است.
خامسان خاطرنشان کرد: تعویض ۲۶0 عدد شیر مخلوط اهرمی در 
خوابگاه ها، سلف ها، استخر و … در راستای مدیریت مصرف آب با هزینه 
۴50 میلیون ریال، تعویض لوله های آب در محوطه ها با هزینه 500 میلیون 
ریال و بازسازی دو دستگاه دیگ در خوابگاه صدف ۲ در راستای مدیریت 

 پسماند با هزینه ۳۲0 میلیون ریال نیز از دیگر اقدامات انجام شده است.
مدیریت سبز در حوزه برق

وی با اشاره به اقدامات انجام شده مدیریت سبز در حوزه برق دانشگاه 
کنترل  راستای  در  توحید  خوابگاه  روشنایی  اصالح  افزود:  بیرجند، 
نصب  و  ریال  هزار  و 500  میلیون  هزینه ۱5۲  با  روشنایی  سیستم 
ترموستات های دیجیتال برای مبدل های مجموعه آبی میالد در راستای 
در  صرفه جویی  جهت  مطبوع  تهویه  و  حرارتی  سیستم های  کنترل 
 مصرف انرژی با هزینه ۱۲ میلیون ریال از جمله این اقدامات بوده است.

رئیس دانشگاه بیرجند اظهار کرد: اصالح و سرویس بانک های خازنی در 
راستای کنترل سیستم های روشنایی و الکتریکی جهت کاهش و حذف 
توان راکتیو با هزینه ۲۲0 میلیون ریال و اصالح روشنایی در سرویس ها 
و آشپزخانه های خوابگاه ها، سلف خواهران و اداره رفاه دانشجویان و یک 
کالس دانشکده علوم و مرکز رشد و کارآفرینی با المپ های کم مصرف 
 و SMD با هزینه ۳00 میلیون ریال نیز از دیگر این برنامه ها بوده است.

خامسان خاطرنشان کرد: همچنین اصالح روشنایی مجموعه آبی میالد 
با المپ های SMD در راستای کنترل سیستم روشنایی با هزینه ۹0 
میلیون ریال، اصالح روشنایی بایگانی آموزش در راستای کنترل سیستم 
بهینه سازی  با هزینه ۸5 میلیون ریال،  روشنایی و مدیریت پسماند 
مصرف برق، پایش مصرف برق و ایجاد نیروگاه فتوولتاییک نیز از دیگر 

اقدامات مدیریت سبز در حوزه برق دانشگاه بوده است. 

ابـاغ مصوبـات کمـک 8/5 میلیـارد تومانـی بـه مراکـز رشـد و فنـاوری خراسـان جنوبی
کمک ۸/5 میلیارد تومانی به مراکز رشـد و فناوری خراسـان جنوبی 
مربـوط به مصوبات سـفر معـاون علمی و فناوری ریاسـت جمهوری به 

بنیاد نخبگان این اسـتان ابالغ شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما مرکـز خراسـان جنوبـی، 
سرپرسـت بنیـاد نخبـگان اسـتان گفـت: بـا پیگیـری اسـتانداری، ۸ 
میلیـارد تومـان کمک مصوبات سـفر معـاون علمی و فناوری ریاسـت 
جمهوری به مراکز رشـد و فناوری این اسـتان شـامل کمک ۳ میلیارد 
تومانـی بـه مراکـز رشـد و پـارک علـم و فنـاوری، کمـک ۱/5 میلیارد 
تومانی به مراکز نوآوری، شـتاب و رشـد دانشـگاه های بیرجند، کمک 
۲ میلیـارد تومـان بـه صنـدوق در حـال تاسـیس پژوهـش و نـوآوری 
اسـتان، و کمـک ۲ میلیـارد تومانـی برای اجـرای طـرح کالن فناوری 
خشـک کننده زرشـک اسـت کـه بـرای تخصیص اعتبـار ابالغ شـد.

آقـای احمـدی زاده با بیان اینکه تاکنون ۲50 میلیـون تومان از این 
کمکهـا بـرای مراکـز نوآوری و شـتاب دانشـگاه بیرجنـد و 50 میلیون 
تومـان هـم بـه مرکز نوآوری دانشـگاه صنعتـی اختصاص یافته اسـت، 
افـزود: از کمـک ابـالغ شـده بـه پـارک علـم و فنـاوری و مراکز رشـد 
اسـتان حـدود ۲ میلیارد تومـان آن بصـورت قرارداد بـا معاونت علمی 
و فنـاوری ریاسـت جمهـوری منعقد شـده و با پیگیری صـورت گرفته 

بـزودی ۴00 میلیـون تومـان آن اختصـاص می یابد.
وی گفـت: 5 میلیـارد تومـان هـم بصورت تسـهیالت برای توسـعه، 
بهبود روشـهای کیفیت و تولید محصوالت اسـتراتژیک استان همچون 
زرشـک، عنـاب و زعفـران در صـورت وجـود طرح اختصاص مـی یابد.

سرپرسـت بنیاد نخبگان اسـتان از سـفر دوم معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور در سـه ماه اول امسـال به خراسـان جنوبی هم خبرداد.

سـفر اول دکتـر سـتاری معـاون علمی و فنـاوری رئیـس جمهور به 
خراسـان جنوبـی، ۱۷ دی ۹۷ انجام شـد.






