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بسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی؛ دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند به مناسبت عید سعید فطر پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

ْحَمة« »أللُّهمَّ أْهَل الِکبریآء َوالَعَظَمة وأهَل الُجوِد َوالَجَبروِت َوأهَل الَعْفِو َوالرَّ

عیــد ســعید فطــر، پــاداش خداونــد متعــال بــه مؤمنــان،روزه داران و شــب زنــده دارانــی اســت کــه توفیــق عبــادت و بندگــی در مــاه 
مبــارک رمضــان را بــار دیگــر در کارنامــه اعمالشــان بــه ثبــت رســانده انــد و بــه تهذیــب و تزکیــه نفــس خــود پرداختنــد.

ــادت  ــارک، اندیشــه عب ــاه مب ــن م ــام ای ــون ای ــر چ ــه عم ــه هم ــانی اســت ک ــدی از آن کس ــرافرازی اب ــعادت و س ــد س ــی تردی ب
ــد. ــق او دارن ــه خل ــی ب ــزاری و مهربان ــان و خدمتگ ــروردگار من پ

اینجانــب، بــا آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات در مــاه مبــارک رمضــان پیشــاپیش عیــد ســعید فطــر کــه یکــی از بزرگتریــن اعیــاد 
مســلمین جهــان مــی باشــد را بــه کلیــه هــم وطنــان عزیــز باالخــص جامعــه دانشــگاهی، اســاتید معــزز، دانشــجویان ارجمنــد و 
کارکنــان شــریف »دانشــگاه بیرجنــد« صمیمانــه تبریــک و تهنیــت عــرض می نمایــم و امیــدوارم خداونــد منــان رحمــت و مغفــرت 

خــود را نصیــب همــه مــان گردانــد. 

» آمین یا رب العالمین «
دکتر احمد خامسان

پیام تبریک رئیس دانشگاه
 به مناسبت عید سعید فطر
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اخبار حوزه ریاست

حضـور پرشـور دانشـگاهیان دانشـگاه بیرجنـد در راهپیمایـی باشـکوه روز جهانـی قـدس

گزارش تصویری از حضور پرشور دانشگاهیان دانشگاه بیرجند در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس
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دیدار رئیس دانشگاه بیرجند با اعضای هیأت علمی جوان

نشست رئیـس دانشـگاه بیرجنـد بـا اعضای هیأت علمی زیر ۴۰ سال 
دانشکده های هنر، ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم 
 ۲۵ چهارشنبه  شامگاه  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  ورزشی، 
اردیبهشت ۹۸ در محل سالن گردهمایی های مرکز مشاوره و درمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه 
بیرجند با اشاره به وجود جمعیت شایان توجه اعضای هیأت علمی جوان دانشگاه 
گفت: اعضای هیأت علمی جوان دانشگاه باعث ایجاد امیدواری، ارتقا و توسعه 

دانشگاه  است.
رئیس دانشگاه بیرجند اعضای هیأت علمی جوان دانشگاه را آینده دارهای 

دانشگاه بیرجند نامید و این افراد را مدیران آینده دار دانشگاه دانست.
دکتر خامسان تربیت نسل جوان متعهد را وظیفه اصلی دانشگاه ذکر کرد و 
اظهار داشت: نظرات، پیشنهادات و توصیه های جوانان در سیاست گذاری های 

دانشگاه لحاظ خواهد شد و این پیشنهادات به وزارتخانه ارسال خواهد شد.
دکتر خامسان ارائه نظرات توسط جوانان را برای ارتقای رتبه و بقای دانشگاه 
مؤثر دانست و ابراز داشت: در هر بخشی که به جوانان اعتماد شده است آن کار 

به نحو احسن انجام شده است.
دکتر سامان فرزین مدیر روابط عمومی دانشگاه بیرجند ضمن تشکر از اعتماد 

ریاست دانشگاه به نسل جوان، استفاده از نظرات جوانان را سازنده دانست.
در ادامه این نشست صمیمی اعضای هیأت علمی نظرات خود را بیان نمودند.

تقسیم کارها در بین تمامی افراد، دریافت و پیگیری نظرات همکاران، تأکید به 
ارتقای جایگاه دانشگاه و چگونگی نگارش مقاالت بین المللی، جایگاه ویژه زبان 
فارسی، انجام پژوهش برای حل مشکالت منطقه، افزایش مبلغ گرنت، جذب 
نیروهای با کیفیت، ایجاد رشته های بین رشته ای، ارتباط با جامعه و صنعت 

بخشی از نظرات و پیشنهادات اعضای هیأت علمی بود.
پس از ارائه نظرات اعضای هیأت علمی، دکتر خامسان نظم را شالوده یک 
سازمان موفق نامید و تأمین نیازها و تجهیزات آزمایشگاهی و تقویت آن را از 

برنامه های پیش رو دانست.
افزایش  دانشگاه،  فناوری  زیرساخت های  بروزرسانی  و  ایجاد  برای  اقدام 
اعتبارات پژوهشی و استقبال از پژوهش های تقاضا محور و کیفی در راستای 
ارتباط با جامعه و صنعت، حداکثر استفاده از منابع در اختیار، پذیرش دانشجویان با 
کیفیت، ایجاد تغییرات در آیین نامه گرنت و ایجاد گرنت های فناوری و آموزشی، 
تصویب آیین نامه ثبت شرکت های دانشگاهی، گنجاندن یک فصل در سند 
راهبردی برای اساتید جوان، دوبرابر شدن اعتبارات گرنت و اعتبارات رفاهی، 
احصا، اصالح و غیرحضوری کردن فرآیندها در سند چشم انداز و تقویت زبان 
فارسی و ایجاد مرکزی برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بخش 

دیگری از سخنان دکتر خامسان بود.
شایان ذکر است دانشگاه بیرجند دارای 1۲6 عضو هیات علمی زیر ۴۰ است.
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، به مناسبت روز ارتباطات و روابط 
عمومی آئین گرامیداشت تجلیل از مدیران روابط عمومی دانشگا ها و مؤسسات 
آموزش عالی استان، کارشناسان و رابطان خبری دانشگاه بیرجند3۰ اردیبهشت 

۹۸ در محل سالن گردهمایی های حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر سامان فرزین مدیر روابط عمومی دانشگاه بیرجند، 
ضمن خوش آمدگویی به حاضران در جلسه از حمایت های همه جانبه دکتر 
خامسان تشکر و قدردانی کرد و گفت: روابط عمومی دانشگاه بیرجند تمام تالش 
خود را برای ارسال اخبار به جامعه و برقراری ارتباط موثر با سایر سازمان ها انجام 
می دهد. ایشان همچنین به افزایش 1۹۵ درصدی ارسال اخبار به وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، افزایش اطالع رسانی از طریق فضای مجازی، چاپ ماهنامه 
خبری شکوه شرق دانشگاه بیرجند، رادیو تصویری دانشگاه بیرجند، تغییر پوسته 
سایت دانشگاه، زیباسازی فضای دانشگاه، وحدت رویه و هماهنگی در انتشارات 

دانشگاه اشاره کرد. 
در ادامه جلسه دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به اهمیت 
نقش و جایگاه روابط عمومی گفت: اگر فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته 
در دانشگاه به شکل مناسبی مستندسازی شود حلقه وصل مدیریت دانشگاه با 

زیرمجموعه های داخلی و سازمان های خارجی خواهد بود. 
رئیس دانشگاه بیرجند همچنین بر لزوم تهیه و ارسال اخبار علمی و پژوهشی 
دانشگاه تأکید کرد و اظهار داشت: برگزاری کارگاه های آموزشی من جمله 
خبرنگاری و عکاسی خبری و برگزاری جلسات دوره ای برای تولید محتوای 

مناسب خبری ضروری به نظر می رسد.
در این مراسم از مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

و رابطان خبری دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

برگزاری آئین گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی در دانشگاه بیرجند
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استادیار دانشگاه آالباما آمریکا به عنوان اولین عضو هیات علمی وابسته دانشگاه بیرجند معرفی شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در مراسمی که با حضور رئیس 
دانشگاه بیرجند، مدیر همکاری های علمی بین المللی، مدیر روابط عمومی 
دانشگاه برگزار شد، قراداد همکاری دکتر سیدعبداهلل میربزرگی استادیار دانشگاه 
آالباما آمریکا به عنوان اولین عضو هیات علمی وابسته دانشگاه بیرجند امضا شد.
 مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند در حاشیه این مراسم 

از برنامه دانشگاه برای جذب اعضای هیات علمی دانشگاه های معتبر خارجی 
در این دانشگاه خبر داد و گفت:  جذب اساتید وابسته از دانشگاه های معتبر دنیا 
می تواند در ارتقای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند نقش مهمی 

ایفا نماید.
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برگزاری اولین جلسه کمیته رصد دانشگاه بیرجند

 ۳۰ دوشـنبه  بیرجنـد  دانشـگاه  رصـد  کمیتـه  جلسـه  اولیـن 
برگـزار شـد. اردیبهشـت ۹۸ در سـالن جلسـات حـوزه ریاسـت 

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، اولیـن جلسـه 
کمیتـه رصـد بـا حضـور دکتـر احمـد خامسـان رئیـس دانشـگاه 
بیرجنـد، دکتـر سـید وحیـد اسـامی معـاون اداری مالـی، دکتـر 
محسـن آیتی معاون آموزشـی، دکتر محسـن خورشـیدزاده معاون 
دانشـجویی، دکتـر علـی ثقـه االسـامی مدیـر حراسـت دانشـگاه 
بیرجنـد، دکتر محمدحسـین خسـروی مدیـر آموزشـی و مهندس 

علیرضـا منصـوری مدیـر دانشـجویی برگـزار شـد.
در ایـن جلسـه کـه با هدف توضیح و شـرح وظایـف کمیته رصد 
برگـزار شـد، مقـرر گردیـد عـاوه بـر تشـکیل منظـم جلسـات بـه 
صـورت ماهانـه، بررسـی مسـائل غـذا و سـراهای دانشـجویی، ایاب 
ذهـاب و ایمنـی سـاختمان هـا و تعامل با تشـکل های دانشـجویی 

در اولویـت موضـوع جلسـات بعـدی ایـن کمیته قـرار گیرد.

برگزاری سخنرانی با موضوع مروری بر شبکه ملی اطالعات و بررسی زیرساخت و شبکه ارتباطی استان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، جلسه سخنرانی با موضوع 
مروری بر شبکه ملی اطاعات و بررسی زیرساخت و شبکه ارتباطی 
استان دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸ با حضور مهندس علی دلگیر، مدیر 
کل ارتباطات و فناوری اطاعات استان خراسان جنوبی و جمعی اعضا 
هیات علمی و دانشجویان تحصیات تکمیلی در سالن همایش های 

مجازی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند برگزار شد. 
و  اطاعات  ملی  شبکه  از  گزاشی  جلسه  این  در  دلگیر  مهندس 

زیرساخت های الزم این شبکه و شبکه ارتباطی استان ارائه داد.
نحوه همکاری مشترک بین اعضا هیات علمی و اداره کل ارتباطات 
و فناوری اطاعات استان از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود.
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برگزاری مراسـم جشـن والدت امام حسـن مجتبـی)ع( و تقدیـر از برگزیدگان دانشـگاهی 
عترت و  قرآن  جشـنواره 

مراسـم جشن میاد امام حسـن مجتبی )ع( و تقدیر از برگزیدگان 
مـرحلــه دانشگاهــی جشنــواره قـرآن و عتـرت دانشجویـان شـب 
امـام حسـن  بـا والدت  اردیبهشـت ۹۸ همزمـان  سـه شـنبه ۳1 
مجتبـی)ع( در مسـجد امام جعفرصـادق )ع( دانشـگاه بیرجند برگزار 

. شد
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه بیرجند، این مراسـم با حضور 
دکتـر احمـد خامسـان رئیـس دانشـگاه بیرجنـد، حجـت االسـام 
محمدعلـی جعفری مسـئول نهـاد نمایندگی مقام معظـم رهبری در 

دانشـگاه و جمعی از دانشـجویان و کارکنان دانشگاه بیرجند همزمان 
بـا اقامـه نمـاز مغرب و عشـاء و صـرف افطاری در صحن مسـجد امام 

جعفرصـادق )ع( برگزار شـد.
سـخنرانی، مولودی خوانی و تقدیر از برگزیدگان مرحله دانشگاهی 
سـی و چهارمیـن جشـنواره قـرآن و عتـرت از جمله برنامـه های این 

بود. مراسم 
شـایان ذکر اسـت افطاری به صورت نذر از دانشـجویان و کارکنان 

دانشـگاه جمع آوری شده بود.
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درخشش دانشگاه بیرجند در میان برترین دانشگاه های جهان در حوزه بیولوژیک
دانشـگاه بیرجنـد براسـاس رتبـه بنـدی موسسـه تایمـز 2۰1۹ 

موفـق بـه کسـب رتبـه 12 در میـان 17 دانشـگاه ایـران شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، نظـام رتبـه بندی 
بین المللـی  رتبه بنـدی  نظام هـای  مشـهورترین  از  یکـی  تایمـز 

دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی اسـت.
ایـن نظـام رتبه بندی بر اسـاس شـاخص های مختلف بـه رتبه بندی 
دانشـگاه هـا پرداختـه کـه مهـم تریـن آن رتبـه بنـدی بـر اسـاس 
دانشـگاه هـای بیـن المللـی اسـت. از دیگر مـوارد رتبه بنـدی تامیز 
بر اسـاس تاثیر دانشـگاه هـا و همچنین رتبه بندی موضوعی اسـت.

رتبه بنـدی تایمـز در بررسـی جدیـد خـود بهتریـن دانشـگاه های 
جهـان در رشـته علـم بیولوژیـک را معرفـی کـرد کـه نـام دانشـگاه 

بیرجنـد در آن بـه چشـم مـی خـورد.
 ytisrevinu dlrow در ایـن نظـام رتبـه بنـدی در رتبـه بنـدی
gniknar در قسـمت tcejbus حوزه secneics lacigoloib دانشگاه 
بیرجنـد توانسـته اسـت رتبـه 12 را در بیـن دانشـگاه هـای ایران و 

رتبـه بـاالی 1۰۰۰ کل رتبـه بنـدی را بـه خـود اختصـاص دهد.

دانشـگاه   secneics  lacisyhp موضوعـی  حـوزه  در  همچنیـن 
بیرجنـد توانسـته اسـت رتبه 1۸ دانشـگاه هـای ایـران و رتبه باالی 

۸۰۰ را در کل رتبـه بنـدی تایمـز بدسـت بیـاورد.
ایـن بررسـی میـان یـک هـزار و 25۸ دانشـگاه صـورت گرفته که 
نشـان دهنده پیشـرفت دانشـگاه هـای ایران به نسـبت سـال2۰1۸ 
اسـت؛ سـال گذشـته تنها 11 دانشـگاه ایـران در میـان برترین های 
جهـان در علـم بیولوژیـک جـای گرفتـه بودنـد کـه این آمـار به 17 

دانشـگاه رسـیده است.

پاکسازی داوطلبانه محیط دانشگاه توسط دانشجوی فعال و دوستدار محیط زیست
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای دانشگاه بیرجند هر هفته نسبت 

به پاکسـازی بخشی از محیط دانشـگاه اقدام می کند.
سـاعت  21 روز جمعه اسـت، او را در محدوده مجموعه آفتاب دانشـگاه 
بیرجنـد در حال پاکسـازی محیط دانشـگاه دیدیم، از او سـوال کـردم این 
موقـع و اینجـا و درحال جمع آوری زباله، جوابش آری بود و گفت: طبیعت 
و محیط زیسـت موهبتی خدادادی اسـت و ادامه حیات ما به آن وابسـته 

است.
این بخشـی از مکالمه با فاطمه احمدی دانشـجوی کارشناسـی ارشـد 

رشـته جغرافیـا در گرایش مخاطـرات محیطی بود.
وی خود را اهل استان همدان شهرستان رزن روستای خمیکان معرفی 
کـرد و ادامـه داد: از آنجـا کـه در رشـته جغرافیا و مباحث زیسـتی و خاک 
تحصیل می نمایم و متوجه مضرات زباله های غیرقابل بازیافت می باشـم 
با خود عهد کردم تا هرهفته یک یا دوبار برای پاسـکازی محیط دانشـگاه 

کنم. اقدام 
در ادامه گفتگوی روابط عمومی دانشگاه با احمدی را می خوانید:

چه مدت اسـت که مشـغول به این کار هسـتید و هدف شـما 
از جمع آوری زباله ها چیسـت؟

در راسـتای حفـظ محیط زیسـت، احتـرام به زمین و فرهنگ سـازی از 
دو سـال پیـش در دانشـگاه بیرجند ایـن کار را انجام می دهـم و با این کار 
توانسته ام تعدادی از دانشجویان را تشویق نمایم تا در پاکسازی طبیعت با 

همیاران طبیعت همراه شوند.
چرا مجموعه آفتاب را برای اینکار در نظر گرفتید؟

از انجـا کـه دانشـجوی سـاکن خوابگاه صدف می باشـم بـرای فرهنگ 
سـازی در بیـن دانشـجویان به مجموعه آفتـاب مراجعه می کنـم که آنها 
هـم در ایـن امـر دخیل شـوند و از ریختن زباله اجتناب نماینـد. البته من 

بـا تعدادی از دانشـجویان هر چنـد وقت به 
دامـان طبیعـت هـم مـی رویـم و به جمع 
آوری زبالـه های رها شـده اقدام می نماییم.

بـا زباله هـای جمع آوری شـده 
چـه مـی کنید؟

بازیافتـی و  زبالـه هـا را در دو بخـش 
غیربازیافتـی جمع آوری کرده تا از قسـمت 
قابل بازیافت آن بشـود استفاده مجدد نمود.

توصیـه شـما بـه دانشـجویان و 
را مـی خواننـد چیسـت؟ ایـن مصاحبـه  افـرادی کـه 

به عنوان یک دانشـجو، از دانشجویان دانشگاه خودمان این انتظار را دارم 
کـه در حفـظ ایـن موهبت الهی کوشـا باشـند و از رها سـازی زبالـه ها در 
طبیعت جلوگیری نمایند چرا که سـالیان متمادی وقت نیاز اسـت تا زباله 

ها در طبیعت تجزیه شـوند. 
و اما در پایان؟

رهـا سـازی حتی یک آدامس مـی تواند باعث نابودی یک حیوان شـود 
و تقاضـا مـی کنـم همه ما مـن بعـد از رهاسـازی زبالـه در دامان طبیعت 

جلوگیری نماییم.
الزم به ذکر اسـت که در حاشـیه جلسـه هیأت رئیسه دانشگاه بیرجند 
که روز شـنبه 1۸ خرداد برگزار شـد از الهه احمدی دانشـجوی کارشناسی 

ارشـد جغرافیای دانشـگاه بیرجند تقدیر به عمل آمد.
دکتر خامسان در این جلسه ضمن تقدیر از فعالیت های داوطلبانه الهه 
احمدی از وی درخواسـت کرد که به عضویت انجمن های محیط زیسـت 

و انجمن علمی مدیریت سبز درآید. 
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در آینده ای نزدیک مدیریت دانشگاه برعهده جوانان خواهد بود

دومین نشست رئیس دانشگاه بیرجند با اعضای هیأت علمی زیر 
۴۰ سال دانشکده های علوم، ادبیات و علوم ریاضی و آمار، مهندسی، 
مهندسی برق وکامپیوتر، فنی فردوس و آموزشکده کشاورزی سرایان 
شامگاه چهارشنبه 1 خرداد ۹۸ در محل سالن گردهمایی های مرکز 

مشاوره و درمان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر احمد خامسان رئیس 
دانشگاه بیرجند با اشاره به وجود 126 عضو هیأت علمی جوان زیر ۴۰ 
سال در دانشگاه گفت: اعضای هیأت علمی جوان در پیش برد اهداف 

دانشگاه می توانند نقش بی بدیل را ایفا نمایند.
رئیس دانشگاه بیرجند اعضای هیأت علمی جوان را مدیران آینده دار 
دانشگاه نامید و اظهار داشت: نسل جوان دانشگاه را به اوج خواهند رساند.

دکتـر خامسـان به سیاسـت اباغـی وزارت بـرای تغییر بخشی از 
آیین نامه ها اشاره کرد و ابراز داشت: با تغییر این آیین نامه ها بسیاری 

از روندها تسهیل خواهد شد.
در این نشست صمیمی اعضای هیأت علمی نظرات خود را به شرح 
ذیل بیان نمودند: حق تشویق و گرنت، اصاح آیین نامه ها، تبدیل وضع 
و ارتقا، ایجاد مراکز رشد و استفاده از ایده های نو، جذب دانشجویان 

خارجی و دانشجویان نخبه، افزایش بودجه آزمایشگاه ها، جلوگیری از 
برخوردهای سلیقه ای، انجام پژوهش های کاربردی، طراحی ساز و کار 
مناسب جهت برقراری ارتباطات بین المللی، نیازسنجی پایان نامه های 
کارشناسی ارشد برای برقراری ارتباط با صنعت، ایجاد شورای ارزیابی 
پایان نامه ها، عملگرایی، ارزیابی رشته های دانشگاهی از منظر کارآیی و 

طرح رصد اشتغال دانشجویان.
پس از ارائه نظرات اعضای هیأت علمی، دکتر خامسان از حاضران 
خواست تا با ارائه نظرات و راهکارهای جدید به مدیریت دانشگاه کمک 

نمایند.
همکاری در جهت ایجاد شرکت های دانشگاهی و مرکز نوآوری برای 
افزایش رتبه دانشگاه، اهمیت رشته های علوم پایه، جذب دانشجویان 
نخبه و اعطای تسهیات به این دانشجویان، محوطه سازی و افزایش 
خیرین، جذب  همکاری  با  دانشجویان  بورسیه  دانشگاه،  سبز  فضای 
دانشجویان خارجی، تحقق نیاز به راه اندازی دفتر کنسولی در دانشگاه 
بیرجند، جذب بودجه برای آزمایشگاه ها و خرید تجهیزات مورد نیاز 
آزمایشگاه ها و ایجاد سلف مکمل برای دانشجویان و کارکنان دانشگاه 

بخش دیگری از سخنان رئیس دانشگاه بود.
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برگزاری مراسم احیاء شب های قدر در مساجد دانشگاه بیرجند

مراسم احیا شب های قدر ماه مبارک رمضان در مساجد دانشگاه بیرجند 
برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، مراسم احیاء شب های قدر با حضور 
دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه بیرجند در مسجد امام 
جعفرصادق)ع( پردیس شوکت آباد و مسجد حضرت ولی عصر)عج( پردیس 

امیرآباد برگزار شد.

همچنین در شب شهادت موالی متقیان امام علی )ع( دانشگاه بیرجند میزبان 
حجت االسالم والمسلمین سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در استان و امام 

جمعه بیرجند بود.
قرائت دعـای جوشـن کبیـر، سخنـرانی و  عـزاداری را می توان از جمله 

برنامه های این مراسم عنوان کرد.
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آغاز طرح تکمیل فضای سبز مسجد دانشگاه بیرجند

برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای صنفی کارکنان دانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند؛ طرح تکمیل فضای سبز 
مسجد امام جعفرصادق)ع( دانشگاه بیرجند شنبه ۴ خرداد با حضور 
دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، محمدعلی جعفری مسئول 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند، اعضای کمیته 
فضای سبز و جمعی از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آغاز شد.

کاشت حدود ۴۰۰ نهال توت برگی، اقاقیا، نارون و زیتون تلخ، استفاده 
از شن های رنگی و گیاهان پوششی به جای چمن و اجرای سیستم 
آبیاری قطره ای جهت کاهش مصرف آب از جمله اقداماتی است که قرار 

است جهت تکمیل فضای سبز مسجد دانشگاه انجام شود.

با برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورای صنفی کارکنان دانشگاه 
بیرجند اعضای این شورا با رأی کارکنان انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، حسن زنگویی معاون مدیر 
امور اداری و مسئول برگزاری انتخابات شورای صنفی کارکنان گفت: در 
این دوره از انتخابات محمودرضا توال، سکینه راستگو و رضا حسن زاده 
به ترتیب با کسب 151، 7۸ و 71 رأی به عنوان اعضای اصلی در بخش 
کارکنان رسمی و پیمانی، رضا گنجی و سید حامد حمیدزاده به ترتیب 
با کسب ۹5 و ۸1 رأی در بخش کارکنان قراردادی به عنوان عضو اصلی 
شورای صنفی کارکنان دانشگاه بیرجند به مدت دو سال انتخاب شدند.

مریم توکلی اناران با 51 رأی و سید سعید موسوی با 7۸ رأی نیز به 
عنوان اعضای علی البدل این شورا انتخاب شدند.

کل آرای اخذ شده در این انتخابات 1۹1 رأی بود که با توجه به حضور 
۳۳۸ نفر کارمند در دانشگاه بیرجند، مشارکتی 56/5 درصدی را رقم زد.

کمک به ارتقا شأن و جایگاه علمی و مدیریتی دانشگاه و تقویت جایگاه 

و تأثیرگذاری آن در آموزش عالی کشور به عنوان نماد آموزش عالی، 
ارتقاء سطح مشارکت و همکاری کارکنان با مدیریت دانشگاه و تقویت 
تعامل و همدلی بین کارکنان و مسؤوالن دانشگاه، تاش همه جانبه برای 
شفاف سازی و گردش سهل و سریع اطاعات ، حمایت از حقوق حقه 
کارکنان دانشگاه و پیگیری الزم جهت تحقق قوانین توسط آنها، ایجاد 
فضای مناسب جهت انجام فعالیتهای موثرتر، ارزیابی مستمر کیفیت 
اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها و مطالبات حقوقی، آموزشی، رفاهی 
جاری و آینده کارکنان در تمام سطوح شغلی و طرح کارشناسانه آنها نزد 
مراجع قانونی ذیربط به منظور تحقق مطالبات و پیگیری آن تا حصول 
نتیجه، جمع آوری و بررسی اطاعات مربوط به مسائل و مشکات صنفی 
کارکنان و انعکاس آن به مسؤالن دانشگاه و تاش در جهت ارتقاء جایگاه 
اجتماعی، علمی و معیشتی و پیگیری مطالبات کارکنان دانشگاه بیرجند 
از جمله هدف های تشکیل شورای صنفی کارکنان دانشگاه بیرجند 

می باشد.



14

راه اندازی اداره امور کنسولی دانشجویان بین المللی در دانشگاه بیرجند

غرس 60  اصله نهال درختی در مجموعه خوابگاهی صدف

با درخواست راه اندازی اداره امور کنسولی دانشجویان بین المللی در 
دانشگاه بیرجند موافقت شد.

دکتر عبدالحمید علیزاده مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت 
امور  اداره  ایجاد  با  را  فناوری موافقت اصولی خود  و  علوم، تحقیقات 

کنسولی دانشجویان بین المللی در دانشگاه بیرجند اعام کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، با ایجاد اداره امور کنسولی 
دانشجویان بین المللی بنا بر درخواست دانشگاه بیرجند و با توجه به 
ضرورت تسریع و تسهیل در امور اجرایی دانشجویان خارجی و جلب 

رضایت آنها موافقت گردید.
دانشگاه بیرجند نیز برای ایجاد این اداره نسبت به تهیه مقدمات و 

پیش بینی های الزم اقدام نموده است.
دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند هدف از تأسیس این اداره 
را تسهیل در روند امور اجرایی کلیه مسائل مربوط به امور کنسولی 
دانشجویان غیر ایرانی دانست و گفت: صدور ویزای تحصیلی، صدور 
مجوز ثبت نام، صدور اقامت، تمدید اقامت، خروج و مراجعت و سایر 

موارد مرتبط از جمله مأموریت های این اداره خواهد بود.
رئیس دانشگاه بیرجند خاطر نشان کرد: با افتتاح اداره امور کنسولی 
ایرانی در دانشگاه بیرجند شرایط جذب دانشجویان  دانشجویان غیر 

خارجی تسهیل خواهد شد.
امور  کل  اداره  سوی  از  شده  ارسال  اصولی  موافقت  در  همچنین 
ارائه  برای  را  آمـادگی خود  کـل  اداره  این  ایرانـی،  غیر  دانشجویـان 
آموزش های الزم و برگزاری جلسات توجیهی و نشست های تخصصی 
به منظور آشنایی با قوانین و مقررات و خدمات قابل ارائه کنسولی به 

دانشجویان غیر ایرانی اعام نموده است.

تعداد 6۰ اصله نهال درختی در راستای طرح زیباسازی محیط دانشگاه 
در مجموعه خوابگاهی صدف غرس شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، تیم فضای سبز در راستای 
زیباسازی محیط دانشگاه، 6۰ اصله نهال درختی را پنجشنبه ۹ خرداد 

۹۸ در محیط خوابگاهی صدف غرس کرد.
این درختان شامل درختان اقاقیا، توت ژاپنی و زیتون تلخ هستند که 
دارای تاج بزرگ خواهند بود و عاوه بر زیبایی محیط انشااهلل در چند 
سال آینده دانشجویان عزیز  بتوانند از سایه سار آن هم بهره مند  شوند.
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راه اندازی سامانه دیجیتالی یکپارچه اطالع رسانی )ساینیج( روابط عمومی دانشگاه بیرجند

سامانه دیجیتالی یکپارچه اطاع رسانی )ساینیج( دانشگاه بیرجند 
توسط روابط عمومی دانشگاه راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، سامانه جامع اطاع رسانی 
در راستای تکریم ارباب رجوع، اطاع رسانی درون سازمانی، نمایش 
ویدئو  آناین،  ویدئوهای  ها، پخش  مناسبت  و  ایام  محتوای مختص 
کنفرانس، پخش شبکه های دیجیتال رادیو و تلویزیون، پخش محتوای 

ویژه خبری و نمایش بریده جراید راه اندازی گردید.
این سامانه هم اکنون در فاز اول در ۹ مکان از دانشگاه بیرجند شامل 
سازمان مرکزی، دانشکده علوم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده 
کشاورزی، دانشکده مهندسی و مجموعه خوابگاهی سرو و صدف جهت 

اطاع رسانی یکپارچه راه اندازی گردید.
از آنجا که سیستم های اطاع رسانی سنتی دارای معایبی از قبیل 
هزینه باالی استفاده از نیروی انسانی جهت طراحی بنرها و تبلیغات، 
عدم  حد،  از  بیش  زمانبری  بنرها،  چاپ  هزینه  روزافزون  افزایش 
تأثیرپذیری مناسـب مخاطبان و عدم قابلیت مدیریت متمرکز  کلیه 
تابلوهای اطاع رسانی از یک نقطه می باشند، لذا روابط عمومی دانشگاه 
برآن شد تا نسبت به راه اندازی سامانه اطاع رسانی یکپارچه اقدام نماید.

کاهش قابل توجه هزینه تبلیغات، امکان نمایش انواع فایل های صوتی 

و تصویری، دسترسی به محتویات یک یا چند نمایشگر از راه دور، ارسال 
محتوای قابل پخش برای نمایشگرها با حداقل پهنای باند، نمایش اخبار و 
بروز رسانی محتویات یک یا چند نمایشگر به صورت کاما خودکار برخی 

از امتیازات و امکانات این سیستم می باشد.
محیط کاما فارسی، نصب راحت و آسان، امکان نمایش ترکیبی، 
مشاهده خروجی طراحی قبل ارسال، قابلیت پخش زنده شبکه های 
صدا و سیما، پایین بودن نیازهای سخت افزاری در سرور و نمایشگر و 
باال بودن ضریب امنیتی و سرعت ارتباط نمایشگرها، زمان بندی برای 
پخش محتوای دلخواه، ارتباط استاندارد تحت شبکه، امکان برنامه ریزی 
محتواها جهت پخش برروی تک تک نمایشگرها و ... بخشی از مشخصات 

این نرم افزار می باشد.
سیستم اطاع رسانی یکپارچه تاکنون در وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاه عامه طباطبایی، وزارت نیرو، 
شرکت ارتباطات زیرساخت، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، صندوق بازنشستگی کشوری، پژوهشگاه نیرو، 
آب و فاضاب شهری خراسان جنوبی و بالغ بر 5۰ اداره کل، شرکت و 

دانشگاه در سراسر کشور نصب گردیده است.
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نخستین کارگاه آموزشی اصول خبرنویسی در دانشگاه بیرجند برگزار شد

با  آموزشی  این کارگاه  بیرجند،  دانشگاه  روابط عمومی  به گزارش 
حضور رابطان خبری روابط عمومی دانشگاه و تدریس احمد درمحمدی 
کارشناس و مدرس حوزه ارتباطات  از روز دوشنبه 2۰ خرداد ۹۸ آغاز 

شد و به مدت ۸ ساعت در دانشگاه بیرجند ادامه دارد.
در این کارگاه آموزشی که با هدف آموزش اصول صحیح خبرنویسی 
برگزارشد، درمحمدی مدرس این دوره آموزشی به  بررسی عناصر و 

ارزش های خبری و تشریح مفاهیم اساسی در خبرنویسی پرداخت.
با اشاره به لزوم ارتقای مهارت های خبرنویسی اظهار  درمحمدی 

به سمت  حرکت  برای  شروعی  تواند  می  دوره  این  برگزاری  داشت: 
خبرنویسی حرفه ای باشد.

دوره آموزشی خبرنویسی به همت مدیریت روابط عمومی دانشگاه و 
با همکاری مجدانه مدیریت برنامه، بودجه و تشکیات دانشگاه به صورت 

دوره ضمن خدمت ویژه رابطان خبری برگزار می گردد.
همچنین عاوه بر دوره آموزشی خبرنویسی، دوره آموزشی عکاسی 
خبری با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت رابطان خبری دانشگاه در 

هفته ابتدایی تیرماه ۹۸ برگزار خواهد شد.
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اخبار حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

بیـش از یازده هزار جلد کتـاب به موجودی کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسـانی افزوده شـد

برگـزاری اولیـن جلسـه شـورای راهبـردی مرکـز نـوآوری و شـتابدهی دانشـگاه بیرجند

بـا تجمیع تعـدادی از کتابخانه های موجود در دانشـگاه بیش از 11 
هـزار جلـد کتاب به مخازن کتابخانه مرکزی دانشـگاه افزوده شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، تعداد11۳22جلـد 
کتـاب از مجموعـه کتـاب هـای تجمیـع شـده کتابخانـه تخصصـی 
پایـداری، کتابخانـه انقاب اسـامی، کتابخانه علمی هنـری، کتابخانه 
مرکز مشـاوره و درمان و کتابخانه غدیر پس از دریافت و آماده سـازی 
و جهت اسـتفاده کاربران در مخازن کتابخانه مرکزی و مرکز اطاع رسـانی 

قـرار گرفت.
شـایان ذکر اسـت پـروژه حجمـی آماده سـازی کتب تجمیع شـده 
کتابخانه های تخصصی دانشـگاه توسـط چهار نفر از دانش آموختگان 
مقطـع کارشناسـی ارشـد با نظـارت نسـرین باباییان در مدت سـه ماه 
فهــرست نویسی شد و هــم اکنون در دسترس مراجعیــن  از طریـق 

نرم افزار سـیمرغ کتابخانه قـراردارد. 

اولین جلسـه شـورای راهبردی مرکز نوآوری و شـتابدهی دانشـگاه 
بیرجند شـنبه ۴ خرداد ۹۸ در محل مرکز نوآوری و شـتابدهی برگزار 

. شد
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه بیرجند، اولین جلسـه شـورای 
راهبـردی مرکـز نوآوری و شـتابدهی دانشـگاه بیرجند بـا حضور دکتر 
احمد خامسـان رئیس دانشـگاه بیرجند، دکتر سید سعیدرضا احمدی 
زاده رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان خراسـان جنوبـی، دکتـر محمدعلی 
ناصـری رئیـس پارک علـم و فناوری خراسـان جنوبـی در محل مرکز 

نوآوری و شـتابدهی دانشـگاه بیرجند برگزار شـد.
 دکتر خامسـان ضمـن آرزوی قبولی طاعات در مـاه مبارک رمضان 
و شـب هـای قدر افـزود: تقارن برگزاری اولین جلسـه شـورای راهبری 
مرکـز نـوآوری و شـتابدهی بـا ایـن ایـام با برکـت، انشـااهلل نویدبخش 

روزهـای خـوب برای مرکز باشـد. 
رئیـس دانشـگاه بیرجنـد از در اختیـار قـراردادن زیربنایـی حـدوداً 
25۰۰ متـر مربـع بـرای مرکـز نـوآوری و شـتابدهی از حمایـت کامل 

دانشـگاه از ایـن مرکـز گفت.
دکتــر احمـــدی زاده ضمـــن تشـکر از دکتــر خـامسـان بابـت 
حمایـت هـای بی شـائبه ایشـان در راه اندازی مرکز، از اهمیت شـفاف 
سـازی آییـن نامـه هـا و قراردادهـا  گفـت و بر لـزوم قـرار گرفتن این 
آییـن نامـه هـا در سـایت و امکان وجـود ثبـت اینترنتی تاکیـد کرد.

دکتـر محمدعلـی ناصـری نیـز از زحمـات و حمایـت هـای دکتـر 
خامسـان در جهـت راه انـدازی ایـن مرکـز تشـکر کـرد و ضمـن بیان 
شـرایط مسـتعد بـرای ایجـاد یـک مرکـز رشـد در دانشـگاه بیرجند، 
بر ثبــت آن، بــرای استفــاده از مشـوق هایــی مثل معافیت مالیاتی 

شـرکت هایـی کـه در اینجـا فعالیـت می کننـد تاکیـد کرد.
گفتنـی اسـت در ایـن مرکـز دانشـجویان بـا مهارت هـای کسـب و 
کار، نحـوه ورود بـه بـازار و رشـد ایده هـای نوآورانـه آشـنا می شـوند و 
حمایـت از ایـده برای تبدیل به نمونه اولیه خدمـات یا محصول از نظر 

تجهیـزات و مشـاوره در ایـن مرکز انجام می شـود.
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انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

آموزشی،  های  همکاری  و  همفکری  گسترش،  ایجاد،  منظور  به 
پژوهشی و اجرایی با هدف تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، بروزرسانی 
علمی مهندسین،گسترش دانش عمومی جامعه، ارتقاء توانمندی علمی 
و تجربی دانشجویان، اصاح و بهبود فرآیندهای ساخت و ساز صنعت 
ساختمان و کارآفرینی، تفاهم نامه ای بین دانشگاه بیرجند و سازمان 

نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی منعقد گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در جلسه ای که بدین منظور 
1۳ خرداد ۹۸ در محل دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند 
برگزار گردید، دکتر حمیدرضا نجفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
بیرجند بر لزوم افزایش همکاری های علمی بین دانشگاه و صنعت تأکید 

کرد. ایشان همچنین به انجام اولویت های طرح های تحقیقاتی سازمان 
و تاش جهت برآورده کردن نیاز های آموزش و پژوهشی سازمان قول 

مساعد دادند.
نظام مهندسی ساختمان  مهندس حسین عباسی رئیس سازمان 
خراسان جنوبی به اعام نیاز نیروی انسانی سازمان از طریق دانشگاه 
و کمک در تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه ها، تامین منابع مالی جهت 
قراردادهای منعقد شده با دانشگاه و پشتیبانی از سمینارها، کنفرانس ها 

اشاره نمود.
الزم به ذکر است این تفاهم نامه در 2 نسخه و 7 ماده در تاریخ 

۹۸/۰۳/1۳ به امضاء طرفین رسید.

6 شرکت دانش بنیان و نوآور برای اولین بار در دانشگاه بیرجند مستقر شدند
شـش شـرکت فعـال در زمینـه تولیـد داروهـای گیاهـی، تجهیـزات 
الکترونیـک مرتبط با انرژی خورشـیدی، بهینه سـازی مصـرف آب، تولید 
اپلیکیشـن هـای مهندسـی، خدماتـی، عمومـی و محصـوالت کشـاورزی 

بـرای اولیـن بـار در دانشـگاه بیرجنـد اسـتقرار یافتند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، دکتـر علـی سـعیدی 
مسـئول مرکـز نـوآوری و شـتابدهی دانشـگاه بیرجنـد بـا اعـالم این خبر 
گفـت: شـش شـرکت فعـال در زمینـه تولید داروهـای گیاهـی، تجهیزات 
الکترونیـک مرتبط با انرژی خورشـیدی، بهینه سـازی مصـرف آب، تولید 
اپلیکیشـن هـای مهندسـی، خدماتـی، عمومی و محصوالت کشـاورزی با 

حضـور در دانشـگاه بیرجنـد مـورد حمایـت ایـن مرکز قـرار گرفتند.
دکتـر سـعیدی ایجاد اشـتغال پایـدار، توسـعه و حمایـت از محصوالت 
دانـش بنیـان و نوآورانه، ارتقای سـطح فناوری و توانمندی هـای فناورانه 
داخلـی و افزایـش تـوان رقابتـی را از اهـداف ایـن مرکز برشـمرد و اظهار 
داشـت: برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی و دوره های تخصصی کسـب و 
کار و اسـتارت آپ ویکندهـا از وظایـف مرکز نوآوری و شـتابدهی اسـت.

مسـئول مرکـز نـوآوری و شـتابدهی دانشـگاه بیرجند اعالم کـرد: این 
مرکـز از تیـم هـای نوآور در قالب هسـته نـوآور و واحدها و شـرکت نوآور 
و دانـش بنیـان حمایـت خواهد کـرد و به جز شـرکت های دانـش بنیان، 

سـایر واحدهـا پـس از طی مراحل کارشناسـی و داوری ایده مـی توانند از 
حمایـت های مـادی و معنوی مرکـز نوآوری برخوردار شـوند.

دکتـر علـی سـعیدی گفـت: اسـتفاده از حمایـت هـای مرکـز نـوآوری 
بـا فرآینـد مسـتمر ارزیابـی برای هسـته نـوآور 6 مـاه، واحد نـوآور ۹ ماه، 

شـرکت نـوآور 1۸ مـاه و شـرکت هـای دانـش بنیـان 36 ماه اسـت.
مسـئول مرکـز نوآوری و شـتابدهی دانشـگاه بیرجند گفـت: هم اکنون 
1۰۰۰ متـر مربـع زیربنـای ایـن مرکز اسـت و با توسـعه زیربنـا به ۲۵۰۰ 
متـر مربـع ، بیـش از ۵۰ واحد نـوآور می تواند در این مرکز مسـتقر شـده 

و مـورد حمایـت مـادی و معنوی قـرار گیرد
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انتشار دو عنوان کتاب از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند

برگزاری سمپوزیوم بین المللی و جشن جهانی شدن قنات بلده فردوس

انتشارات دانشگاه بیرجند دو عنوان کتاب تألیفی از سوی اعضای 
هیأت علمی دانشگاه را به چاپ رساند.

کتاب »شیمی تجزیه1« تالیف دکتر ابراهیم قیامتی عضو هیات علمی 
پیشکسوت گروه آموزشی شیمی و کتاب »MATLAB و کاربرد آن در 
منابع آب« تالیف محمد جواد زینلی دانشجوی دکتری منابع آب دانشگاه 
بیرجند و دکتر محسن پوررضا بیلندی عضو هیات علمی گروه آموزشی 
علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند توسط انتشارات دانشگاه بیرجند 

به چاپ رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در کتاب شیمی تجزیه 1 
مولف به طور جامع و ساده با انتخاب دقیق مثال ها و مسائل کاربردی 

سعی نموده تا مطالب را بیان نماید. 
از اهداف چاپ کتاب شیمی تجزیه یک می توان به آشنایی دانشجویان 

با شیوه های حل مسائل به روش سیستماتیک انگلیسی اشاره کرد.
در دومین کتاب چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه بیرجند مؤلفان 
کتاب MATLAB و کاربرد آن در منابع آب سعی نموده اند عاوه بر 
آشنایی با نرم افزار و زبان برنامه نویسی متلب، کاربرد این زبان برنامه 

نویسی در منابع آب را نیز نشان دهند. 

کتاب  MATLAB و کاربرد آن در منابع آب در دوبخش تنظیم شده 
است که بخش اول به آموزش زبان برنامه نویسی متلب و بخش دوم به 

کاربرد زبان برنامه نویسی متلب در منابع آب پرداخته است.
توانند  می  مندان  عاقه  و  دانشجویان  محققان،  اساتید، 
بیرجند  دانشگاه  کتاب  اینترنتی  فروشگاه  به  کتاب  تهیه  جهت 

)http://press.birjand.ac.ri( مراجعه نمایند.

سمپوزیوم بین المللی قنات جهانی بلده و جشن ثبت جهانی شدن 
این قنات با همکاری دانشگاه بیرجند و هلدینگ دانش بنیان لیدکو در 

فردوس آغاز شد.
مراسم افتتاحیه نخستین سمپوزیوم بین المللی قنات جهانی بلده 22 
خرداد ۹۸ با حضور بیش از 65۰ میهمان داخلی و خارجی از 1۰ کشور 
دنیا و همچنین مسئوالن کشوری و استانی در مجتمع شهید آوینی 

فردوس آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر حمیدرضا نجفی معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه در مراسم افتتاحیه این سمپوزیوم ضمن تشکر 
از برگزار کنندگان این سمپوزیوم گفت: تاریخچه قنات بلده فردوس در 
نقشه های جوی کشی این قنات به بزرگانی چون شیخ بهائی می رسد.

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با اشاره به استفاده کاربردی از 
مقاالت علمی ارائه شده در این همایش، ادامه داد: با راه اندازی دبیرخانه 
دائمی این سمپوزیوم در خراسان جنوبی و دانشگاه بیرجند می توان از 

مقاالت علمی استفاده کاربردی الزم صورت پذیرد.
دکتر اسام پناه رئیس سمپوزیوم بین المللی قنات بلده و مدیرعامل 
شرکت هلدینگ دانش بنیان لیدکو بیان داشت: در این سمپوزیوم ۸5 
مقاله به دبیرخانه ارسال شده است که پس از داوری 5۳ مقاله پذیرفته 
شد که ۴1 مقاله به صورت پوستر و 12 مقاله به صورت سخنرانی ارائه 

می شود. 

وی در مراسم افتتاحیه این سمپوزیوم اعام کرد: 2۰ مقاله از مقاالت 
این سمپوزیوم از کشورهای خارجی است و  مقاالت پذیرفته شده در این 

سمپوزیوم در پایگاه استنادی جهان اسام ISC نیز پذیرش شده است.
اسام پناه با بیان اینکه دو مقاله به صورت ویدئو کنفرانس از کشورهای 
آمریکا و مجارستان ارائه می شود، افزود: محورهای سمپوزیوم دانشگاهی 
بین المللی قنات جهانی بلده شامل موضوعات مکانیزه شدن گردشگری، 
فرهنگ استفاده از آب و آینده قنات با توجه به تغیر اقلیم گرم و خشک 

خراسان جنوبی است. 
سمپوزیوم دانشگاهی بین المللی قنات جهانی بلده با مشارکت دانشگاه 
بیرجند و هلدینگ دانش بنیان لیدکو 22 و 2۳ خرداد ۹۸ در فردوس 

برگزار شد.
سخنرانان و ارائه دهندگان مقاله در این سمپوزیوم بین المللی به 
احیای آبخیزداری و احیای قنات بلده که ثبت جهانی گردیده است 

خواهند پرداخت.
شایان ذکر است سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس براساس تفاهم نامه 

منعقد شده بین دانشگاه بیرجند و هلدینگ لیدکو برگزار می شود.
از  تاریخی مربوط به دوره ساسانی و  با قدمت  بلده فردوس  قنات 
قنات های ایرانی ثبت شده به عنوان میراث جهانی یونسکو است که 
دارای 15 رشته قنات و طول مسیر ۳5 کیلومتری که آب مورد نیاز 2 

هزار و ۳۸2 هکتار از زمین های شهرستان فردوس را تأمین می کند.
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دانشجوی  پایان  رضا  بیرجند،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
با راهنمایی و سرپرستی  بیرجند  برق دانشگاه  کارشناسی مهندسی 
مهندس رضا زارع عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 
و سیدحسین موسوی کارشناس آموزشی این دانشکده موفق به طراحی 

و ساخت ربات دلتا شدند.
 ربات های دلتا گونه ای از ربات های موازی هستند که از سه بازو متصل 
به مفصل و تکیه گاه اصلی ساخته شده اند و مهم ترین ویژگی ربات های 

دلتا توانایی انجام حرکات دقیق و سریع با حداکثر ظرافت است.
ربات های دلتا با توجه به توانایی های منحصربه فرد و قیمت ارزان 

بهترین گزینه برای بسته بندی محصوالت تولیدی در کارخانه ها است.
کاربردهای مستقیم و غیر مستقیم این ربات در عرصه های صنعتی، 
علمی، آموزشی و پزشکی حکایت از توانمندی و انعطاف این ربات دارد 
که تنوع درجات آزادی و قابلیت اتصال انواع گریپرهای صنعتی و پزشکی، 

کاربری این ربات را افزایش می دهد.

نوشتن برنامه طراحی اشکال هندسی توسط روان نویس متصل به آن، 
جابجا کردن اشیای سبک و کوچک با سرعت باال، استفاده از سنسور 
موقعیت برای سنجیدن موقعیت دستگاه و اعمال دستورات کنترلی در 
صورت وارد آمدن اغتشاش، نصب دوربین برای تعقیب اجسام خاص از 

کاربردهای این دستگاه است.
اولین ویژگی این ربات  وجود موتورهای ثابت است و مهم ترین تفاوت 
ربات های دلتا و ربات های انسان نما ثابت بودن موتورها و سبک شدن 
بازوها در اینگونه از ربات ها است که این نکته باعث شده تا بازوها 

سبک تر شوند و سرعت و دقت حرکات افزایش یابد.
ویژگی منحصر به فرد دیگر این ربات  سطح اتکای مشترک یا موازی 
بودن بازوها با یکدیگر است که رعایت همین اصل باعث شده تا این نسل 
بهترین گزینه برای انجام وظایفی مثل برداشتن و گذاشتن اشیاء شوند.

ربات دلتا توسط محققین دانشگاه بیرجند طراحی و ساخته شد
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تفاهم نامه همکاری بین دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند 
و مهندس سیدصالح هندی مدیر اکتشاف ملی نفت ایران منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، این تفاهم نامه به منظور 
نامه های دانشجویی در مقاطع  پایان  انجام  مشارکت و همکاری در 
کارشناسی ارشد و دکتری، بین دانشگاه بیرجند و مدیریت  اکتشاف 

نفت منعقد گردید.
شناسایی و تعریف موضوع پایان نامه های  دانشجویی تحصیات 
تکمیلی، همکاری در جهت افزایش تولیدات علمی و ایجاد تسهیات 
الزم بـرای شرکت اعضـای هیات علمـی و دانشجویـان دانشـگاه در 
برنامه های آموزشی و... از جمله زمینه های همکاری در این تفاهم نامه 

به شمار می رود.
تفاهم نامه مذکوردر 1۰ ماده و ۳ تبصره برای مدت 5 سال به امضای 

طرفین رسید.

کارگاه طراحی سئواالت امتحانی استاندارد با رویکرد طراحی آزمون 
الکترونیکی در راستای اجرای مفاد شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای 
مرتبه اعضای هیأت علمی توسط مدیریت نظارت و ارزیابی و با همکاری 

معاونت آموزشی و تحصیات تکمیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، کارگاه آشنایی با طراحی 
سئواالت امتحانی استاندارد با رویکرد طراحی آزمون الکترونیکی روز 
دوشنبه 2۰ خرداد ۹۸ به مدت ۴ ساعت در محل سالن اطاع رسانی 
شماره 2 کتابخانه مرکزی با حضور جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه 

بیرجند برگزار شد.

روش های طراحی سئواالت امتحانی استاندارد، انواع سواالت، ظرفیت 
سؤال و سنجش پیشرفت تحصیلی دانشجو، کاهش افت و سرخوردگی 
هدف  برای  الکترونیکی  های  آزمون  ظرفیت  دانشجویان،  تحصیلی 
یادگیـری، استفاده از ظرفیت سامانه آموزش الکترونیکی در راستای 
این کارگاه  از مباحث  دانشگاه سبز  و  صرفه جویی در مصرف کاغذ 

آموزشی بود.
نژاد  این کارگاه توسط دکتر محمدعلی رستمی  مباحث آموزشی 
استادیار گروه علوم تربیتی و دکتر محمدرضا اسدی یونسی استادیار 

گروه روان شناسی ارائه گردید.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و مدیریت اکتشاف ملی نفت ایران

کارگاه آموزشی طراحی سئواالت امتحانی استاندارد برگزار شد

اخبار حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1۳۹۸، 2۳ 
و 2۴ خردادماه همزمان با سراسر کشور در دانشگاه بیرجند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در آزمون کارشناسی ارشد 
ناپیوسته، صبح و عصر پنج شنبه 2۳ خرداد، ۳۸5۰ داوطلب و صبح 
جمعه 2۴ خرداد، 22۰7 نفر داوطلب ورود به مقطع کارشناسی ارشد از 

سراسر استان خراسان جنوبی در حوزه آزمون دانشگاه بیرجند به رقابت 
می پردازند.

از مجموع 6۰57 نفر داوطلب حوزه آزمون دانشگاه بیرجند 2۸۰7 نفر 
زن و ۳25۰ نفر مرد هستند.

فرماندار بیرجند صبح روز جمعه 2۴ خرداد ماه در دومین روز برگزاری 
کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته از حوزه آزمونی دانشگاه بیرجند بازدید 

کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه یبرجند، علی ناصری به همراه دکتر 

محسن آیتی معاون آموزشی دانشگاه بیرجند، در آخرین روز برگزاری 
کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته، از حوزه آزمونی دانشگاه بیرجند بازدید 

کرد و در جریان روند برگزاری آزمون کنکور قرار گرفت.

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ در دانشگاه بیرجند

فرماندار بیرجند از حوزه آزمونی دانشگاه بیرجند بازدید کرد
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پذیـرش دانشـجوی کارشناسـی دانشـگاه بیرجند در مقطع کارشناسـی 
ارشـد )بـدون آزمون( دانشـگاه صنعتی شـریف 

بـه گزارش روابـط عمومی دانشـگاه بیرجند، الهه کریم پور دانشـجوی 
کارشناسـی دانشـگاه بیرجند با پذیرفته شـدن در مقطع کارشناسـی ارشـد 
بـدون آزمـون )اسـتعداد درخشـان( در دانشـگاه صنعتی شـریف در رشـته 

مهندسـی بـرق- مخابـرات سیسـتم، افتخـار دیگـری در کارنامـه علمـی 
دانشـگاه بیرجند ثبـت کرد.

الزم بـه ذکر اسـت فقـط دو نفر در رشـته مذکور پذیرفته شـده اند  که 
یک نفر از دانشـگاه تهران و یک نفر از دانشـگاه بیرجند اسـت.

قبولـی دانشـجوی دانشـگاه بیرجنـد در مقطع کارشناسـی ارشـد بـدون آزمون )اسـتعداد 
درخشـان( دانشـگاه صنعتی شـریف
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جلسـه هماهنگی و بررسـی نهایی برنامـه های عملیاتـی راهبردهای حوزه معاونت دانشـجویی

برگزاری اولین جلسه از سلسله سخنرانی های آمادگی برای امتحانات

برگزاری کارگاه فنون مشاوره تحصیلی

جلسـه بررسـی نهایـی برنامه هـای عملیاتـی راهبردهـای حـوزه معاونت 
دانشـجویی در محل اتاق جلسـات حوزه معاونت دانشـجویی با حضور معاون 
دانشـجویی و مدیـران حـوزه معاونـت دانشـجویی و دکتر خسـروی )مجری 
طـرح مذکـور( تشـکیل و ضمـن تبادل نظر و تشـریح هر یـک از برنامه های 

ارائه شـده تصمیمـات الزم اخـذ گردید.

اولین جلسـه از سلسله سـخنرانی های آمادگی برای امتحانات در خصوص 
روش هـای موفقیـت در آن بـا همـکاری مرکـز مشـاوره و درمـان و معاونت 
آموزشـی دانشـگاه، روز یکشـنبه ۵ خرداد ۹۸ در سـالن عالمه فرزان دانشکده 

ادبیات برگـزار گردید.
دکتر سـعدی پور عضو هیات علمی دانشـگاه عالمه طباطبایی و سـخنران 
ایـن جلسـه بـه ارائـه فنـون کاربـردی بـرای افزایـش موفقیـت در امتحانات 

پرداختند.
 هـدف گذاری، برنامه ریزی تشـویق، مدیریت زمـان، مهارت های مطالعه 

و.... از موضوعات مطرح شـده در این جلسـه بود.

کارگاه فنـون مشـاوره تحصیلـی بـا تدریـس دکتـر اسـماعیل سـعدی پور 
)عضـو هیأت علمی دانشـگاه عالمه طباطبایـی( با همکاری مرکز مشـاوره و 
درمان و معاونت آموزشـی و حضور جمعی از اسـاتید و دانشـجویان کارشناسی 
ارشـد و دکتری دانشـگاه بیرجند و مشـاورین سـطح استان یکشـنبه ۵ خرداد 
ماه ۸۹ در محل سـالن بشـارت مرکز مشـاوره و درمان دانشـگاه برگزار گردید.

دکتـر سـعدی پـور در این کارگاه ۴ سـاعته به طرح مباحثـی پیرامون، افت 
تحصیلـی و علـل چندوجهـی آن، هـوش و انگیـزش و راه هـای تقویـت آن، 
هـدف و برنامـه ریـزی و اصـول و فواید آن، تمرکـز و دقت، مدیریـت زمان و 

مهـارت هـای مطالعـه و امتحان دهـی پرداخت.

اخبار حوزه معاونت دانشجویی 
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روز جهانی بدون دخانیات در دانشگاه بیرجند

برگزاری سخنرانی با موضوع »فعالیت های بدنی و ورزش برای بهبود یادگیری«

برگزاری سخنرانی با موضوع »دستورالعمل های تغذیه مناسب در ایام امتحانات«

سازمان بهداشت جهانی 1۰ خرداد ماه برابر با 31 ماه می را به عنوان »روز 
جهانی بدون دخانیات« نامگذاری نموده است. به این مناسبت مرکز بهداشت 
و درمان با همکاری مرکز مشاوره و درمان با هدف آگاه سازی دانشگاهیان و 
شرکت در کمپین کشوری دانشگاه عاری از دخانیات برنامه هایی به شرح ذیل 

انجام داد: 
بارگذاری بسته آموزشی تنباکو و سالمت ریه در اتوماسیون اداری برای کلیه 

کارکنان دانشگاه
اجرای طرح سنجش وابستگی به نیکوتین با انجام پرسشنامه مربوطه در 
دانشکده مهندسی، سازمان مرکزی دانشگاه، مدیریت امور آموزشی، خوابگاه 
های دانشجویی با همکاری کانون همیاران سالمت روان و کانون همیاران 

بهداشت 
ارسال پیام بهداشتی جهت حساس سازی کلیه کارکنان دانشگاه با موضوع: 

»دومین علت مرگ و میر در دنیا مصرف دخانیات است«.
بارگذاری مطالب آموزشی مرتبط با موضوع دخانیات در سایت دانشگاه

توزیع بروشور دخانیات تهیه شده در مرکز بهداشت و درمان بین دانشجویان 
خوابگاهی

این برنامه به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با تمرینات کاربردی در ایام 
امتحانات با سخنرانی دکتر مهدی مقرنسی )عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند( 
و حضور مشاورین مرکز مشاوره و درمان و جمعی از دانشجویان عالقه مند در 

محل کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار گردید.
دکتر مقرنسی در ابتدای سخنرانی خود به تشریح مباحث علمی و نظری 

در خصوص فعالیت بدنی و ورزشی و بهبود یادگیری پرداخت. سپس مباحثی 
پیرامون تحقیقات انجام شده درباره تأثیر ورزش بر قدرت یادگیری، حافظه و 
کاهش اضطراب مطرح کرد. در پایان تمرینات کاربردی جهت بهبود حافظه و 

یادگیری و آمادگی برای ایام امتحانات آموزش داده شد.

این سخنرانی به منظور آشنایی بیشتر 
ایام  در  مناسب  تغذیه  با  دانشجویان 
امتحانات با سخنرانی دکتر مرضیه ثاقب 
جو )عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند( و 
حضور مشاورین مرکز مشاوره و درمان و 
جمعی از دانشجویان عاقه مند در محل 

کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار گردید.
دکتر ثاقب جو در این سخنرانی نکات و 
توصیه های مهم در تغذیه برای یادگیری 
تشریح  را  امتحانات  در  موفقیت  و  بهتر 

نمودند.
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بازدید از اماکن و فضاهای ورزشی و برگزاری جلسه کمیته ورزش کارکنان

دکتر سیدوحید اسامی معاون اداری و مالی دانشگاه به همراه جمعی 
از مدیران و مسئوالن دانشگاه روز شنبه 1۸ خرداد ۹۸ ضمن بازدید 
از اماکن و فضاهای ورزشی دانشگاه در جلسه کمیته ورزش کارکنان 

دانشگاه شرکت کرد.
دکتر سیدوحید اسامی معاون اداری و مالی دانشگاه به همراه جمعی 
از مدیران و مسئوالن دانشگاه از اماکن و فضاهای ورزشی دانشگاه بازدید 

کرد.
در این بازدید دکتر سیده عذرا میرکاظمی مدیر تربیت بدنی و فوق 

برنامه برخی از مشکات و مسائل پیرامون فضاها و اماکن ورزشی را 
عنوان نمود.

پس از این بازدید جلسه کمیته ورزش کارکنان در محل دفتر مدیریت 
تربیت بدنی و فوق برنامه با حضور مسئولین کمیته برگزار شد و در 
خصوص بررسی تقویم فعالیت های ورزشی کارکنان، طرح اجرای ورزش 
صبحگاهی کارکنان و برگزاری کاس های آموزشی طرح اوقات فراغت 

بحث و تبادل نظر گردید.
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درخشش دانشجویان دختر در مسابقات فوتسال جام رمضان بانوان شهرستان بیرجند

آغاز مسابقات فوتسال جام رمضان کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

تیم فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند نایب قهرمان مسابقات 
فوتسال جام رمضان بانوان شهرستان بیرجند شد.

این مسابقات که به مناسبت ماه مبارک رمضان در محل سالن ورزشی 
عفاف شهرستان بیرجند به صورت دوره ای بین 6 تیم برگزار و در نهایت 
تیم دانشجویان دختر دانشگاه موفق به کسب مقام دوم این دوره از 

مسابقات گردید.

اعضاء این تیم را خانم ها: مریم زارع دوست، مریم تازیکی، زینب 
محمداکبری، راضیه رحمانپور، فاطمه میرانی مقدم، زهره اکبری، فاطمه 
قنبری، نسرین یوسفی، ناهید حسنی و هما نصیریان به مربیگری صفورا 

کدخدازاده و سرپرستی حمیده مرکی تشکیل می دادند.

به مناسبت ماه مبارک رمضان مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه 
اقدام به برگزاری مسابقات فوتسال کارکنان و اعضای هیات علمی در سطح 

دانشگاه نمود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در این دوره از مسابقات تعداد 7 تیم 

حضور دارند که به صورت دوره ای با هم به رقابت می پردازند.
در شب اول مسابقات تیم های سازمان مرکزی، امور دانشجویان و دانشکده 

مهندسی توانستند حریفان خود را شکست دهند.
در دیدار اول که بین دو تیم امور دانشجویان و دانشکده ادبیات برگزار شد تیم 
امور دانشجویان توانست با نتیجه ۴ بر صفر از صد حریف خود بگذرد. در دیدار 
دوم تیم سازمان مرکزی توانست ۴ بر صفر دانشکده هنر را شکست دهد و در 
دیدار سوم نیز تیم مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه ۵ بر صفر نتیجه را به تیم 

دانشکده مهندسی واگذار کرد. 

اخبــار ورزشی
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اختتامیه مسابقات فوتسال جام رمضان دانشجویان پسر دانشگاه

اختتامیه مسابقات والیبال ۴ نفره دانشجویان دختر

اختتامیه مسـابقات فوتسـال جام رمضان دانشـجویان پسـر توسـط 
مدیریـت تربیـت بدنـی و فـوق برنامه و بـا همکاری شـورای صنفی 
دانشـجویان دانشـگاه در سالن ورزشی فجر دانشـگاه برگزار گردید.

ایـن مسـابقات بیـن 17 تیـم بصـورت دوره ای در چهـار گـروه 
برگـزار گردیـد کـه در پایـان تیم های منتظـران، تربیـت بدنی ۹6 

و کشـاورزی مقـام هـای اول تـا سـوم را کسـب نمودنـد.

شـایان ذکراسـت در پایـان این دوره از مسـابقات به تیـم های اول 
تا سـوم بـا حضور معاونـت محترم دانشـجویی و سرپرسـت محترم 
مدیریـت تربیـت بدنـی و فوق برنامـه و جمعی از همـکاران محترم 
دانشـگاه جوایـز و احکامـی اهـداء گردیـد و همچنیـن بـه دو نفر از 
داوران برتـر ایـن دوره از مسـابقات نیـز لوح تقدیری اهـداء گردید.

اختتامیـه مسـابقات والیبال ۴ نفره دانشـجویان دختر به مناسـبت 
مـاه مبـارک رمضـان با شـرکت ۹ تیم و بـا حضور معاونـت محترم 
دانشـجویی و سرپرسـت محتـرم مدیریـت تربیـت بدنـی و فـوق 

برنامه دانشـگاه و مسـئول ورزش خواهران در محل سـالن ورزشـی 
کوثـر برگـزار گردید.
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جلسه معاونین دانشگاه با اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

برپایی مراسم افطاری ساده »به رسم پدر« در آستان مقدس امامزادگان باقریه بیرجند

جلسه معاونین دانشگاه با اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس روز چهارشنبه 1 خرداد ۹۸ در محل دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه برگزار شد. 
در ابتدای این جلسه، دکتر قادری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، 
ضمن عرض خوش آمدگویی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، مختصری در 

خصوص دلیل برگزاری این جلسه ارائه کرد. 
در ادامه دکتر فخر، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان، به هدف برگزاری این جلسه پرداخت و گفت: دانشگاه ها به عنوان 
مدخل دانشنامه ای، باید پیش گام مباحث پژوهشی در زمینه دفاع مقدس 
باشند، وی افزود: در زمینه فعالیتهای پژوهشی حوزه دفاع مقدس باید با ارائه 
پژوهش های دقیق و ملموس فرهنگ دفاع مقدس را به جوانان و قشر دانشجو 
به نحو صحیح منتقل کنیم که این امر مستلزم همکاری دانشگاه ها در این 

زمینه است.
دکتر نجفی معاون پژوهشی دانشگاه به نقش دانشگاه بیرجند در انقالب و 
دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: متاسفانه اسوه های دفاع مقدس، به فراموشی 
سپرده شده است و دانشگاه بیرجند نهایت تالش و همکاری خود را در این 

زمینه خواهد کرد. 
دکتر آیتی معاون آموزشی دانشگاه در ادامه این جلسه، بر نقش آموزش در 

فرهنگ دفاع مقدس تاکید کرد. 
در پایان جلسه دکتر قادری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، به نقش 
فرهنگ در تمامی عرصه های اجتماعی و فردی اشاره کرد و افزود: فرهنگ 
دفاع مقدس با تمامی رشادت های نقش آفرینان اصلی آن توسط وارثین آن 

بخوبی تبیین و تفسیر نشده است.

به مناسبت شهادت حضرت امیر المومنین امام علی )ع( برنامه به رسم پدر با 
همکاری آستان مقدس امامزادگان دوشنبه 6 خردادماه ۹۸ برگزار شد.

دبیر کانون پژوهشی نهج البالغه گفت: به مناسبت شهادت حضرت امیر 
المومنین امام علی )ع( برنامه ای همراه با جزء خوانی قرآن توسط قاریان 

برجسته استانی و کشوری و تفسیر استاد بهنام برگزار شد.
وی خاطر نشان کرد: دانشجویان جهت تالش برای انس بیشتر مردم با این 
آستان مقدس و استفاده از این فضا و زمان مبارک و اردات قلبی  به خاندان 

اهل بیت برنامه به رسم پدر را جهت افطار زائران آستان مقدس امامزادگان 
انجام دادند.

بنی اسدی گفت: امیدواریم با این اقدام گامی در راستای تبدیل بقاع متبرکه 
به قطب فرهنگی شهر برداریم.

این برنامه با جمع آوری نذورات دانشجویان برای 1۰۰۰ زائر روزه دار  به 
همت کانون پژوهشی نهج البالغه برگزار شد.

اخبار حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی 
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برگزاری نشست صمیمانه دبیران شورای فرهنگی خوابگاه ها با معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل )ره( و شهیدان قیام ۱۵ خرداد ۴۲

معرفی دانشجویان راه یافته دانشگاه بیرجند به مرحله نهایی مسابقات سراسری قرآن و عترت

نشسـت صمیمانـه دبیـران فرهنگی خوابـگاه ها با معـاون فرهنگی 
و اجتماعـی دانشـگاه، در محـل اتـاق جلسـات معاونـت فرهنگی و 

اجتماعـی برگزار شـد.
بـه  ابتـدای جلسـه ضمـن خـوش آمدگویـی  قـادری در   دکتـر 
حاضریـن گفـت: معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه از کلیـه 
طـرح هـا و ایده هایی کـه در حـوزه فعالیت های فرهنگـی خوابگاه 

هـا مـی باشـد اسـتقبال مـی کند. 
در ادامـه دبیـران فرهنگـی خوابگاه هـای توحید، صدف، گلسـتان، 
سـرو و ابـوذر بـه بیـان دغدغه ها و مشـکات خـود در زمینه انجام 
فعالیـت هـای فرهنگـی پرداختنـد. پیگیـری بـن خرید کتـاب، راه 
انـدازی کتابخانـه مجـازی در سـایت معاونت فرهنگـی و اجتماعی، 
راه اندازی سـامانه درخواسـت هـای فرهنگی دانشـجویان، برگزاری 

کارگاه هـای آموزشـی در خوابـگاه هـا از مهـم تریـن مـواردی بود 
کـه در ایـن جلسـه پیرامون آن صحبت شـد.

بـه مناسـبت سـی امین سـالگرد ارتحـال ملکوتـی بنیانگـذار کبیر 
جمهـوری اسـامی ایـران حضرت امـام خمینی )ره( و فرا رسـیدن 
سـالگرد قیـام خونیـن 15 خـرداد ۴2 مراسـمی بـه همـت بسـیج 
خاتـم االنبیـاء )ص( کارکنان دانشـگاه روز دوشـنبه 1۳ خرداد ۹۸ 

در مسـجد امـام جعفرصـادق )ع( دانشـگاه بیرجنـد برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، در ایـن مراسـم که 
پـس از نمـاز جماعت ظهـر و عصر بـا حضور اعضای هیـأت علمی، 
کارکنـان و دانشـجویان  دانشـگاه برگـزار گردیـد، حجـت االسـام 
امـام  ابعـاد شـخصیتی حضـرت  دربـاره  سـید مجتبـی موسـوی 
خمینـی )ره( و قیـام 15 خـرداد و شـرایط روز جامعـه سـخنرانی 

 . د کر

12 نفر از دانشـجویان پذیرفته شـده در مرحله دانشگاهی مسابقات 
قـرآن و عتـرت، به مرحله نهایی این مسـابقات راه یافتند. 

اجتماعـی  و  فرهنگـی  معاونـت  قرآنـی  کارشـناس  اللهـی  سـیف 
دانشـگاه، ضمـن بیـان این مطلـب افزود: این مسـابقات در اسـفند 
ماه سـال گذشـته و با شـرکت دانشـجویان دانشـگاه برگزار شـد و 
در نهایـت ۳۰ نفـر در بخـش هـای معارفـی و حفـظ بـه دبیرخانـه 

مسـابقات سراسـری قـرآن و عتـرت معرفـی شـدند.
 وی یـادآور شـد: بـر اسـاس داوری های صـورت گرفتـه، 12 نفر از 
دانشـجویان پذیرفته دانشـگاهی به مرحله سراسـری این مسـابقات 
راه یافتنـد. وی ادامـه داد: در بخـش هـای حفـظ پنـج جـزء خانم 

زینـب قاسـمی، احـکام خانـم ها زهـرا زارعـی و زهرا بنی اسـدی، 
سـبک زندگـی آقایـان علـی کریمیـان شـهری و مرتضـی یعقوبی، 
صحیفـه سـجادیه خانـم زیورکریمـی، احادیـث اهـل بیـت آقـای 
مرتضـی فاضلـی مقـدم طرقـی، حفـظ موضوعی قـران کریـم آقای 
مهـدی حسـین زاده و خانـم سـهیا افتخـاری مقـدم، ترجمـه و 
تفسـیر خانـم فاطمـه کـوه در و آقـای حمیـد یامـی و در بخـش 
پرسـمان معارفـی خانـم فاطمـه حیـدری حائـز باالتریـن امتیـاز 

شـدند و بـه مرحلـه سراسـری ایـن مسـابقات راه یافتنـد.
شـایان ذکر اسـت مرحله نهایی این مسـابقات شـهریور مـاه ۹۸ به 

میزبانـی دانشـگاه قم برگـزار می گردد.
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برگزاری محفل بزرگ انس با قرآن با حضور قاریان کشوری در دانشکده فنی و مهندسی فردوس

برگزاری مراسم تجلیل از ورزشکاران دانشکده فنی و مهندسی فردوس

برگزاری مسابقات استانی سازه ماکارونی در دانشکده فردوس

محفل بزرگ انس با قرآن با حضور بیش از 3۵۰ نفر از مسئولین شهرستانی، 
دانشجویان و کارکنان دانشکده فنی و مهندسی فردوس ۲7 اردیبهشت ۹۸ در 

دانشکده فنی و مهندسی فردوس برگزار شد.
در این محفل دو تن از قاریان کشوری و دو تن از قاریان شهرستانی آیاتی 

از کالم اهلل محید را تالوت نمودند.
الزم بذکر است برنامه هایی همچون سرود خردساالن و قرعه کشی قرآنی 

نیز در میان حاضرین در جلسه برگزار شد.

سومین دوره مسابقات سازه های ماکارونی در دانشکده فنی و مهندسی 
فردوس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در این مسابقات که با همت انجمن 
علمی عمران دانشکده فنی و مهندسی فردوس در محل سالن اجتماعات شهید 
آوینی این شهرستان برگزار گردید، تعداد ۸ تیم از سطح استان خراسان جنوبی 

شرکت کردند.  
داوران این مسابقه دکتر صادقی. دکتر مهدی تورانی و مهندس سالخورده 

بودند.
در پایان این دوره مسابقات تیم مادر و تیم مقاومت فارسی از دانشکده فنی 
و مهندسی فردوس مقام های اول و دوم و تیم apex از دانشگاه صنعتی 

بیرجند مقام سوم را کسب کردند.
در پایان از تیم های برتر با اهداء جوایز تقدیر شد.

مراسم تجلیل از ورزشکاران و مقام آوران دانشکده فنی و مهندسی فردوس 
در محل مجتمع فرهنگی شهید آوینی این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم که با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان فردوس و 
انجمن ورزشی دانشکده فنی و مهندسی فردوس برگزار شد، از مقام آوران و 

مدال آوران دانشکده فنی و مهندسی فردوس تقدیر و تجلیل به عمل آمد .
در این مراسم علی زال حسینی ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان، گزارشی 
از فعالیت های ورزشی و کسب مقام های قهرمانی مسابقات گوناگون در سطح 

استان و کشور توسط دانشجویان ارائه نمودند.
مهـران پـور معـاون اداره کل ورزش و جوانان استان ضمن قدردانی از 
این  آور  مدل  ورزشکاران  به  مالی  مساعدت  قول  دانشجویان  های  فعالیت 

دانشکده را داد.
در پایان مراسم نیز از دانشجویان و مدال آوران دانشکده نیز با اهدای لوح 

تقدیر و کارت هدیه تجلیل به عمل آمد.

اخبار دانشکده ها

دانشکده فنی فردوس
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مراسم احیا شب های قدر در دانشکده فنی و مهندسی فردوس

برگزاری دومین جلسه از سلسله نشست های »آینده شغلی رشته روان شناسی«

بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از دانشکده فنی و مهندسی فردوس

مراسم احیاء شب های قدر با برنامه هایی همچون قرائت دعای جوشن 
کبیر، سخنرانی و مداحی و مراسم قرآن بر سر گیری در دانشکده مهندسی 

فردوس برگزار شد.
محل  در  واعظان  و  مداحان  ،کارکنان  دانشجویان  حضور  با  مراسم  این 

نمازخانه دانشکده فنی و مهندسی فردوس برگزار شد.

در مراسم شب ۲1 ماه مبارک رمضان که با حضور حجه االسالم و المسلمین 
ماندگاری برگزار شد. ایشان ضمن عرض توصیه هایی به جامعه دانشجویی 
کشور این فرصت جوانی را فرصتی زیبا و چون گنجی دانستند که باید در 

راستای اهداف بلند انسانی از آن باید بهره جست.

دکتر حمید رضا نجفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند از دانشکده 
فنی و مهندسی فردوس بازدید کرد.

ایشان همچنین در جلسه ای که با حضور ریاست، معاونان، اعضای هیات 

علمی و کارکنان دانشکده برگزار شد به  بررسی مسائل و مشکالت پژوهشی 
دانشکده پرداختند.

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

دومین جلسه از سلسله نشست های »آینده شغلی رشته روان شناسی« با 
حضور تعداد زیادی از دانشجویان عالقه مند و با محوریت دو رشته گرایش 
»روان شناسی بالینی« و »روان شناسی شناختی« در سالن کنفرانس دانشکده 

علوم تربیتی و روان شناسی برگزار شد. 
کاری،  محیط  شاخه ها،  زیر  پیدایش،  تاریخچه  تعریف،  نشست  این  در 
مهارت های مورد نیاز، توانایی های مورد نیاز، درآمد، درس های کنکور ارشد 
و همین طور سرفصل های مقطع کارشناسی ارشد رشته گرایش روان شناسی 

بالینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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آغاز برداشت محصوالت تولیدی گلخانه های آموزشکده کشاورزی سرایان

برگزاری مراسم جشن میالد امام حسن مجتبی )ع( در آموزشکده کشاورزی سرایان

با شروع برداشت محصول خیار و انواع سبزیجات شامل جعفری، ریحان و 
.... به صورت ارگانیک از ۸۰۰ متر مربع از گلخانه های آموزشکده کشاورزی 

سرایان استقبال خوبی به دنبال داشته است.

الزم به ذکر است کار کاشت و برداشت این محصوالت توسط دانشجویان 
این آموزشکده انجام می پذیرد.

آموزشکده کشاورزی سرایان 

به مناسبت میالد سبط اکبر، کریم 
)ع(  مجتبی  حسن  امام  بیت  اهل 
مجلس جشنی پس از مراسم افطاری 
کشاورزی  آموزشکده  نمازخانه  در 
دانشجویی  هیئت  توسط  سرایان 
مکتب الحسن )ع( با سخنرانی حجت 
اداره  رئیس  نژاد  سهرابی  االسالم 
تبلیغات شهرستان و مولودی خوانی 

دانشجویان برگزار گردید.
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برگزاری جشنواره روز جهانی زنبور عسل

دانشکده کشاورزی

مراسم روز جهانی زنبور عسل با حضور مسئولین استانی و شهرستانی و 
فعاالن عرصه زنبورداری، روز سه شنبه 31 اردیبهشت در دانشکده کشاورزی 

برگزار شد.
مراسم روز جهانی زنبور عسل به همت انجمن علمی علوم دامی و گروه 
علوم دامی دانشگاه بیرجند با حضور اعضای هیات علمی، دانشجویان، دکتر 
اصغرزاده مدیر کل دامپزشکی استان، مهندس اشرفی معاونت بهبود تولیدات 
دام سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، مهندس شیبانی مدیریت 
ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و مهندس رضایی مدیریت 
باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، رئیس اتحادیه زنبورداران استان و جمعی از 
زنبورداران استان در محل آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی در روز سه شنبه 31 

اردیبهشت ۹۸ برگزار شد.
 در این مراسم سخنرانان به بیان مزایای استفاده از عسل اشاره نمودند و 
تاکید شد که با توجه به گیاهان دارویی استراتژیک منطقه، عسل خراسان 
جنوبی به لحاظ کیفیت مقام اول را در کشور و حتی در جهان دارد و به لحاظ  
درصد قند ساکارز، آفالتوکسین و مواد سنگین در سطح کشور و جهان از مقام 

برتری برخوردار است.
میزان تولید عسل کشور حدود 17۰ تن است و امید می رود با توجه به 
بارندگی های اخیر در استان، میزان تولید افزایش یابد. در این جلسه تاکید شد 
که در پرورش زنبور عسل می بایست هدف اول توجه به گرده افشانی درختان 
میوه شود و محصوالت زنبورستان یعنی عسل، ژله شاهانه، گرد گل  و... در 

رتبه بعدی اهمیت قرار دارند.

مدیر عامل اتحادیه زنبورداران استان نیز در این جلسه بر کیفیت برتر عسل 
خراسان جنوبی تاکید نمود و بیان داشت در سال گذشته در استان 1۲ کیلو ژله 
شاهانه تولید شده که امید می رود با برگزاری کارگاه های آموزشی و حمایت از 

زنبورداران این میزان افزایش یابد.
در پایان جلسه، با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ، زنبورداران سواالت و 
مشکالت صنعت را با مدیران اجرایی استان در میان گذاشتند و تاکید شد 
که از طریق مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی، موارد ذیل انجام و مورد 

پیگیری قرار گیرد.
اطالع رسانی بیشتر در جهت افزایش ترغیب کشاورزان به استفاده از کلنی 

های زنبورها در مزارع و فرهنگ سازی در این زمینه انجام شود.
تحقیقات تکمیلی در رابطه با نقش زنبورها در گرده افشانی مزارع زعفران 

و باغات عناب، زرشک و تعداد کلنی مورد نیاز به ازای هر هکتار انجام گردد.
نظارت قانونی بیشتری در مبحث کوچ زنبورداران به استان 

اداره کل  بر فرآیند توزیع عسل در سطح استان توسط  نظارت بیشتری 
دامپزشکی استان 

افزایش حمایت از زنبورداران و تالش برای اصالح نژاد ملکه های زنبور 
عسل از طریق مسیرهای قانونی

در پایان حضار از ابتکار عمل انجمن علمی دانشجویی جهت برگزاری مراسم 
روز جهانی عسل  تشکر و قدردانی نمودند و تقاضای استمرار این گونه جلسات 

جهت افزایش تعامل بخش تحقیقاتی، اجرایی و صنعت شدند.
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بزرگداشت هفته میراث فرهنگی 

دانشکده هنر

دانشکده علوم
برگزاری مراسم گرامیداشت روز تنوع زیستی در دانشگاه بیرجند

مراسم گرامیداشت روز تنوع زیستی چهارشنبه 1 خرداد ۹۸ در محل سالن 
اجتماعات مهندس امینی دانشگاه بیرجند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، مراسم گرامیداشت روز تنوع زیستی 
با حضور دکتر سیدوحیداسالمی معاون اداری و مالی دانشگاه بیرجند، دکتر 
حسن اکبری رئیس سازمان محیط زیست خراسان جنوبی، دکتر سیدمرتضی 
موسوی رئیس دانشکده علوم دانشگاه بیرجند و جمعی از اعضای هیات علمی 

و دانشجویان دانشگاه بیرجند برگزار شد.
دکتر سید مرضی موسوی رئیس دانشکده علوم ضمن خوش آمدگویی به 
حاضران و تشکر از برگزار کنندگان مراسم گرامیداشت روز تنوع زیستی، از لزوم 
آگاهی سازی نسل جوان در مورد محیط زیست گفت و افزود: با توجه به اینکه 
بیرجند پاکیزه ترین شهر در زمینه محیط شهری است، باید زمینه را برای تبدیل 
این منطقه به جایگاه برتر در زمینه پاکیزگی محیط زیست تالش نمود. وی 
همچنین بر برگزاری چنین جلساتی که زمینه ارتباط دانشگاه با جامعه است، 

تاکید نمود.
دکتر مریم مودی مدیرگروه آموزشی زیست شناسی دانشگاه بیرجند، ضمن 
تبریک این روز به فعاالن عرصه محیط زیست، نکاتی در مورد تنوع محیط 
زیست گفت و هدف تشکیل این مراسم را آگاهی سازی جامعه دانشگاهی در 

مورد تنوع زیستی بیان نمود.
دکتر اکبری با ارائه گزارشی از شرایط محیط زیست در دنیا و خراسان جنوبی 
و ابراز تاسف از نبود آمار دقیق محیط زیست استان، از دانشجویان به عنوان 
بهترین افراد برای تهیه آمار دقیق محیط زیست نام برد و از تشکیل چنین 
مراسم هایی که باعث ارتباط بین دانشجویان و هیات علمی با سازمان محیط 

زیست ابراز خرسندی کرد. 
در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از گونه های جانوری و گیاهی محیط 

زیست خراسان جنوبی به نمایش در آمد.

هفته  بزرگداشت  مناسبت  به 
میــراث فرهنــگی دانشجویــان 
دکتر  راهنمایی  به  هنر  دانشکده 
حسین کوهستانی از بافت تاریخی 

بیرجند بازدید کردند.
 در این بازدید از مدرسه شوکتیه، 
بازدید  عروسک  موزه  و  انبار  آب 

بعمل آمد.
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برگزاری کارگاه هدایت و برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی

برگزاری جلسه کارگروه ارائه و پیگیری روش های افزایش جذب دانشجو در دانشکده علوم

جلسـه کار گـروه ارائـه و پیگیـری روش هـای افزایش جذب دانشجو 
روز سه شنبه 7 خردادماه در محل دفتر ریاست دانشکده علوم با حضور دکتر 
موسوی ریاست دانشکده علوم، دکتر هیهات معاون آموزشی دانشکده، دکتر 
مریم مودی مسئول کارگروه دانشکده و سایر مدیران گروه های آموزشی 

دانشکده علوم به همراه اعضای هیات علمی دانشکده علوم برگزار گردید.
 در ابتدای جلسه دکتر موسوی ریاست دانشکده علوم، با بیان لزوم توجه به 

موضوع افزایش جذب دانشجو سخنان خود را آغاز نمودند.
 در ادامه دکتر مودی مسئول کارگروه ارائه و پیگیری روش های افزایش 
جذب دانشجو، ضمن عرض خیر مقدم به کلیه اعضای کارگروه سخنان خود 
را با ارائه گزارشی از پیشینه این طرح در سرتاسر دنیا و اقداماتی که در دانشگاه 
های معتبر دنیا صورت گرفته است آغاز نمودند و راهکارهایی از جمله: طراحی 
حرفه ای و بروز وبسایت دانشگاه، لزوم بهره گیری از شبکه های اجتماعی و 

همچنین بهبود جایگاه دانشگاه در موتورهای جستجو را مطرح نمودند. 

سپس دکتر محمد مهدی خطیب توضیحاتی در مورد شرایط کنکور و تفاوت 
وضعیت دانشگاه با سایر دانشگاه ها ارائه نمودند. ایشان با اشاره به اینکه نگرش 
دانش  آموزان در حال حاضر بنا به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و مهم 
تر از همه عدم اعتماد به آینده شغلی عوض شده است پیشنهادهایی را در این 

خصوص ارائه دادند.  
به  دانشجو  و مشکالت کاهش جذب  بررسی دالیل  به  ادامه جلسه  در 
خصوص در سال های اخیر پرداخته شد و همچنین راه کارهایی جهت افزایش 

جذب دانشجو در سال های آتی مطرح گردید. 
در انتها مقرر گردید جهت استفاده هر چه بهتر از ظرفیت های علمی اعضای 
محترم هیات علمی دانشگاه، کارگروه با بهره گیری از نیروهای متخصص 
بیشتری به کار خود در جلسات بعدی ادامه داده و به تدوین سیاست های کوتاه 

مدت و بلند مدت همت بگمارد.

کارگاه ۲ ساعته هدایت و برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی 
شنبه ۴ خرداد ۹۸ در سالن مهندس امینی دانشکده علوم برگزار شد.

در این مراسم که با حضور دانشجویان رشته زیست شناسی، اعضای هیات 
علمی این گروه و 3 نفر از رتبه های برتر گرایش های مختلف کارشناسی 
ارشد زیست شناسی برگزار شد، ابتدا دکتر هما مالیی، استاد راهنمای استعداد 
درخشان رشته زیست شناسی، به معرفی گرایش های مختلف این رشته و 
زمینه های کاری مرتبط پرداخت. سپس خانم ها معصومه عسکری، زینب 
رستمی و شادی زره پوش راهکارهای موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد را 
از دیدگاه خود بیان کردند و در قسمت پایانی مراسم، نیز پنل پرسش و پاسخ 
جهت پاسخگویی به سواالت دانشجویان شرکت کننده در کارگاه برگزار گردید.
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دانشجوی دانشگاه بیرجند از رساله دکترای آمار با عنوان آزمون های استقالل برای سری 
زمانی و داده های فضایی دفاع کرد

عماد اشتری نژاد دانشجوی دکتری آمار دانشگاه بیرجند از رساله خود با 
درجه عالی دفاع کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در این رساله رده جدیدی از 
آزمون های استقالل برای سری زمانی، داده های فضایی و داده های فضایی- 
زمانی ارائه شده است. استفاده از نتایج این پژوهش سبب افزایش دقت تحلیل 
آماری این نوع داده ها شده و زمینه  را برای استفاده کاربران سایر علوم فراهم 

می کند.
اشتری نژاد در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه گفت: امروزه 
علم آمار برای نظم دادن و مدل بندی بسیاری از کمیت های تصادفی به کار 
می رود و در زمینه هایی مانند زمین شناسی، بوم شناسی، علوم محیط زیست، 
تصویربرداری و ... مشاهدات اغلب بر حسب زمان )سری زمانی(، موقعیت 
فضایی )داده های فضایی( یا هر دو )داده های فضایی-زمانی( سنجیده شده اند. 
وی همچنین اظهار داشت: در این گونه داده ها نیاز به روش ها و مدل های 
آماری جدیدی احساس می شود که بتوانند به پرسش های جدید فناوری های 

نو پاسخ دهند. 
در سری  زمانی ، داده های فضایی و داده های فضایی- زمانی، بهتر است قبل 
از هرگونه تحلیلی، وابستگی داده ها مورد بررسی قرار گیرد، زیرا اگر داده ها از 
یکدیگر مستقل باشند، برازش مدل های متداول سری زمانی ، داده های فضایی 
و داده های فضایی  زمانی اعتباری نخواهند داشت. آزمون های استقالل عالوه 
بر تشخیص وابستگی داده ها ، می توانند به عنوان آزمون کفایت مدل، برای 

بررسی استقالل مانده های مدل ها نیز مورد استفاده قرار گیرند. 
عالوه بر این ایشان مشغول طراحی یک پکیج بر روی نرم افزار   به منظور  
انجام ساده آزمون های جدید ارائه شده در رساله می باشد که حدود ۴۰ درصد 

آن انجام شده است.
اساتید راهنمای این رساله آقایان دکتر یداله واقعی و دکتر محتشمی برزادران 
و اساتید مشاور آقایان دکتر حمیدرضا نیلی ثانی و دکتر هادی علیزاده نوقابی و  
داوران این رساله آقایان دکتر محسن محمدزاده )از دانشگاه تربیت مدرس ( و 

دکتر محمد خراشادی زاده و مجید رضائی )از دانشگاه بیرجند( بودند. 

دانشکده علوم ریاضی و آمار
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انتصاب دکتر محمود حاجیانی به سـمت سرپرسـت مدیریت گروه آموزشـی مرتـع و آبخیزداری 
دانشـکده منابع طبیعی و محیط زیست

انتصاب دکتر محسن پوررضا بیلندی به عنوان همکار کارگروه هیدرولوژی و منابع آب

دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، طی اباغی دکتر محمود 
جاحیانی را به سمت سرپرست مدیریت گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری 

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند منصوب کرد.
دکتر محمود حاجیانی استادیار دانشگاه بیرجند و عضو هیات علمی 
گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و دارای 
مدرک دکتری عمران- آب و محیط زیست از دانشگاه استرالیا می باشد.

چاپ ۸ مقاله علمی- پژوهشی و ISI، ارائه 12 مقاله در همایش ها و 
کنفرانس های ملی و بین المللی، انجام یک طرح داخلی اختتام یافته 
و استاد نمونه آموزشی سال ۹7 از جمله سوابق علمی- پژوهشی ایشان 

می باشد.
از سوابق اجرایی وی می توان به مدیر 
گروهی محیط زیست دانشگاه، معاون 
تخصصی  عضو  زیست،  محیط  گروه 
شورای آموزشی گروه محیط زیست و 
با صنعت  ارتباط  و  کارآفرینی  مسئول 
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست 

اشاره کرد.

طی حکمی محمود نیلی احمدآبادی رئیس هیات ویژه گزارش ملی 
سیاب ها، دکتر محسن پوررضا بیلندی عضو هیات علمی دانشگاه 
بیرجند را به عنوان همکار کارگروه هیدرولوژی و منابع آب منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در حکم صادر شده آمده 
است:

رئیس جمهور  مورخ ۹۸/۰1/27  به حکم شماره 6۸۹1  عنایت  با 
محترم مبنی بر تشکیل »هیات ویژه گزارش ملی سیاب ها« و بنا بر 
پیشنهاد دکتر بهرام ثقفیان رئیس کارگروه هیدرولوژی و منابع آب، به 
موجب این حکم به عنوان همکار کارگروه هیدرولوژی و منابع آب هیات 
مذکور منصوب می شوید. انتظار دارد با توجه به سوابق علمی و اجرایی 
ارزنده خود، کارگروه را در تهیه گزارشی مستند و دقیق از سیاب های 
سال 1۳۹۸ در کشور یاری نموده تا پس از تلفیق با گزارش سایر کارگروه 
ها به استحضار ریاست محترم جمهور و ملت شریف ایران رسانده شود.

دکتر محسن پوررضا بیلندی دانشیار دانشگاه بیرجند و عضو هیات 

علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی 
آب دانشکده کشاورزی و دارای مدرک 
هیدرولوژی  گرایش  تخصصی  دکتری 

می باشد.
چاپ ۴1 مقاله علمی- پژوهشی در 
خارج  و  داخل  علمی  معتبر  مجات 
ها  همایش  در  مقاله   2۴ ارائه  کشور، 
المللی،  بین  و  ملی  های  کنفرانس  و 
نامه  پایان   1۳ مشاوره  و  راهنمایی 
کارشناسی ارشد و رساله دکتری و انجام 

5 طرح پژوهشی اختتام یافته داخلی و خارجی از جمله سوابق علمی- 
پژوهشی ایشان می باشد. 

از سوابق اجرایی وی می توان به عضویت در انجمن ژئوفیزیک آمریکا 
و مسئول هسته کارآفرینی دانشکده کشاورزی اشاره کرد. 

انتصاب و ابقاء
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انتخاب رئیس و اعضای شورای راهبردی مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند

انتصاب اعضای هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل های اسالمی دانشگاهیان

انتخاب دکتر محمد بهنام فر به عنوان عضو قطب علمی شاهنامه و فردوسی

و  نوآوری  مرکز  راهبردی  شورای  اعضای  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
شتابدهی دانشگاه را منصوب کرد.

طی احکام جداگانه ای دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، 
اعضای شورای راهبردی مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند را 

منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در این احکام دکتر حمیدرضا 
نجفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به عنوان رئیس شورا، دکتر ناصر 
ولی پور مطلق رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه به 
عنوان نائب رئیس و دکتر علی سعیدی مسئول مرکز نوآوری و شتابدهی 

دانشگاه به عنوان دبیر شورای راهبردی مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه 
بیرجند به مدت ۳ سال منصوب شدند.

از جمله اهداف و ماموریت های این شورا می توان به حمایت از افراد 
و گروه های خاق و ایده های نوآورانه کسب و کار، شناسایی و راهنمایی 
گروه ها و افراد صاحب ایده نوآورانه و حمایت از آنها در تمام زمینه های 

مورد نیاز اشاره کرد.
خدمات آموزشی، مشاوره ای، بازاریابی، کارگاهی، آزمایشگاهی، اداری 
و واگذاری فضای استقرار و تجهیزات اولیه مورد نیاز از جمله خدمات 

قابل ارائه به گروه های پذیرفته شده می باشد.

طی اباغ های جداگانه ای از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه 
بیرجند، دکتر حسن امامی عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی، دکتر 
سید یوسف احمدی بروغنی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک، 
دکتر محمد هادی شهاب عضو هیات علمی گروه معارف اسامی، علی 
فواد الدینی دانشجوی دکتری رشته مکانیک و مرتضی قائدی دانشجوی 
رشته برق به عنوان اعضای هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل 
های اسامی دانشگاهیان دانشگاه بیرجند منصوب شدند. همچنین دکتر 
علی زنگویی عضو هیات علمی گروه معارف به عنوان عضو علی البدل این 

هیئت منصوب شد.

در بخشی از این اباغ آمده است: به استناد ماده 11 از بخش سوم 
آئین نامه تشکل های اسامی دانشگاهیان و پیشنهاد شورای فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه )بند 1 صورتجلسه 2۴ اردیبهشت ۹۸( به عنوان 
عضو هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل های اسامی دانشگاهیان 

منصوب می شوید.
امیداست با اتکال به خداوند سبحان در راستای تحقق اهداف تشکل 

های اسامی دانشگاه موفق و موید باشید.

طی اباغی از سوی دکتر منصور غامی وزیر علوم، فناوری و تحقیقات، 
دکتر محمد بهنام فر استاد دانشگاه بیرجند به عنوان عضو قطب علمی 

شاهنامه و فردوسی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر منصور غامی وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری دکتر محمد بهنام فر عضو هیات علمی گروه 
آموزشی ادبیات و زبان فارسی دانشگاه بیرجند را به عنوان یکی از اعضای 

قطب علمی شاهنامه و فردوسی کشور منصوب کرد.
و  شاهنامه  علمی  قطب  از  انتظارات  اباغ شرح  این  از  بخشی  در 
فردوسی بدین صورت آمده است: در چهار چوب اسناد باالدستی اولویت 
های مصوب نقشه جامع علمی و شورای عالی عتف و نیز هماهنگ با 

معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع فعالیت کنند.
با دانشمندان و  فعالیت های مشترک  انجام  و  توسعه کار جمعی 

نخبگان داخلی و خارجی را برای تحقق 
برنامه های حود مورد توجه قرار دهند.

عاوه بر حرکت در مرزهای دانش به 
موضوعات بنیادی و مورد تاکید کشور 
دستاوردهای  که  ای  گونه  به  بپردازند 
به  خود  عملکرد  کارنامه  در  مشخصی 

جامعه عرضه کنند.
با رصد علم و و فناوری و نیز آینده 
پژوهی در زمینه تخصصی مربوطه، به 
مثابه مرجع علمی، به دنبال نوآوری و 

فناوری های پیشرفته و مرزشکنی علمی باشند.
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برگزاری آئین تودیع و معارفه سرپرست امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه بیرجند

انتخاب دکتر عباس عابدی به عنوان نماینده دانشگاه در صندوق پژوهش و فناوری استان

طی اباغی از دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، مهندس 
علی یعقوبی به عنوان سرپرست امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 

دانشگاه بیرجند منصوب شد.
معارفه  و  تکریم  آیین  بیرجند،  دانشگاه  روابط عمومی  به گزارش 
سرپرست امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه بیرجند، 
با حضور دکتر سیدوحید اسامی معاون اداری مالی دانشگاه بیرجند 
و جمعی از مدیران حوزه اداری مالی و امور فنی و نظارت طرح های 
عمرانی سه شنبه ۳1  اردیبهشت  1۳۹۸ در محل حوزه معاونت اداری 
مالی دانشگاه برگزار شد و مهندس علی یعقوبی به عنوان سرپرست امور 

فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه معرفی شد.
دکتر اسامی ضمن تقدیر و تشکر از مهندس حسن کاظمی بابت 
تاش وی در مدت تصدی مسئولیت امور فنی و نظارت طرح های 

عمرانی برای مهندس علی یعقوبی آرزوی توفیق کرد.

مهندس حسن کاظمی ضمن بیان فعالیت ها و طرح های انجام 
شده در زمان مسئولیت خود، به مهندس یعقوبی مسئولیت جدید را 

تبریک گفت.
مهندس یعقوبی نیز ضمن تشکر از اعتماد دکتر خامسان برای تصدی 

این مسئولیت گفت: انشاهلل که بتوانم برای دانشگاه کاری انجام دهم.
نامه هایی  در  بیرجند  دانشگاه  رئیس  است دکترخامسان  گفتنی 
جداگانه با استعفای حسن کاظمی موافقت نمود و مهندس علی یعقوبی 
را به عنوان سرپرست امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه 

منصوب 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 .

طی اباغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، دکتر 
عباس عابدی را به عنوان نماینده دانشگاه جهت عضویت در صندوق 

پژوهش و فناوری استان منصوب کرد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، ۳1 اردیبهشت ۹۸ دکتر 
احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، طی اباغی دکتر عباس عابدی را 
به عنوان نماینده دانشگاه بیرجند جهت عضویت در صندوق پژوهش و 

فناوری استان منصوب کرد.
دکتر عباس عابدی استادیار دانشگاه بیرجند و عضو هیات علمی گروه 
آموزشی فیزیک دانشکده علوم و دارای دکتری تخصصی اختر- فیزیک 

از دانشگاه شیراز می باشد.

چاپ ۸ مقاله ISI و ISC و ارائه ۴6 
مقاله در همایش ها و کنفرانس های ملی 
و بین المللی از سوابق علمی- پژوهشی 

ایشان می باشد.
ار سوابق اجرایی وی می توان به مدیر 
علوم،  دانشکده  رئیس  فیزیک،  گروه 
معاون  ایثارگر،  و  شاهد  امور  مسئول 
دانشجویی دانشگاه و معاون اداری و مالی 

دانشگاه اشاره کرد.
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طی ابالغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، دکتر حسین 
فرزانه پور در سمت مدیر گروه آموزشی علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

به مدت ۲ سال دیگر ابقاء گردید.
دکتر حسین فرزانه پور دارای مدرک دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه 

سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.
دکتر حسین فرزانه پور استادیار دانشگاه بیرجند و عضو هیات علمی گروه 
آموزشی علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم آموزشی و دارای دکتری تخصصی 

اندیشه سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می باشد.

چاپ 1۲ مقاله علمی- پژوهشی، ارائه و چاپ 
۲3 مقاله در همایش های ملی و بین المللی، 
چاپ یک عنوان کتاب و راهنمایی و مشاوره 7 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.
از سوابق اجرایی وی می توان به عضویت 
در انجمن علوم سیاسی و انجمن علمی انقالب 
اسالمی، رابط حقوق شهروندی دانشگاه و مدیر 

گروه آموزشی علوم سیاسی اشاره کرد.

طی حکمی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، دکتر 
محمد خراشادی زاده به سمت سرپرست مدیریت برنامه، بودجه و تشکیالت 

دانشگاه بیرجند منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، طی جلسه ای که اول خرداد ۹۸ 
در سالن گردهمایی های حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد، از خدمات محمد 
علی خالدی مدیر سابق برنامه، بودجه و تشکیالت دانشگاه قدردانی شد و 
دکتر محمد خراشادی زاده به سمت سرپرست این مدیریت منصوب گردید.

در ابتدای جلسه دکتر سید وحید اسالمی معاون اداری و مالی دانشگاه، 
ضمن تبریک به دکتر خراشادی زاده، حوزه برنامه، بودجه و تشکیالت را 
از مدیریت جدید  برنامه های عملیاتی دانشگاه معرفی نمود و  مرکز ثقل 

خواست که ارتباط قوی با حوزه مالی دانشگاه داشته باشد. 
و  بودجه  برنامه،  مدیریت  اجرایِی  امور  خالدی،  علی  محمد  ادامه  در 
تشکیالت را به جریان آب روان توصیف کرد که بدون جلب توجه به مسیر 
خود ادامه می دهد. ایشان همچنین به فشار کاری و تعداد کم کارشناسان 

در این حوزه اشاره کرد و در انتها برای مدیریت جدید آرزوی توفیق کرد.
دکتر محمد خراشادی زاده نیز ضمن تبریک والدت امام حسن مجتبی )ع( 

از اعتماد مجموعه به ایشان قدردانی و تشکر کرد.
دکتر محمد خراشادی زاده استادیار دانشگاه بیرجند و عضو هیات علمی 
گروه آموزشی آمار دانشکده علوم ریاضی و آمار و دارای دکتری تخصصی 

آمار- استنباط از دانشگاه فردوسی می باشد.
از سوابق علمی و پژوهشی دکتر خراشادی زاده می توان به انجام 3 طرح 
پژوهشی، راهنمایی و مدیریت بیش از 1۵ پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ 
3۲ مقاله در مجالت داخلی و خارجی و ارائه بیش از 3۰ مقاله در همایش 

های علمی ملی و بین المللی اشاره نمود.
رئیس مرکز مشاوره و پژوهش های آماری دانشگاه بیرجند در سال ۹7، 
استاد نمونه دانشگاه بیرجند درسال ۹۵، سردبیر نشریه ندای آماری )انتشارات 
انجمن آمار ایران( از سال۹1 تاکنون، عضو کمیته علمی مسابقات دانشجویی 
آمار کشور از سال ۹۵ تاکنون، معاون گروه آمار دانشگاه بیرجند از سال ۴۹ 
تا ۹6، مسئول آزمایشگاه آمار دانشگاه بیرجند از سال ۹3 تا ۹۵، عضو کمیته 
انتشارات و اخالق علمی انجمن آمار ایران و عضو انجمن آمار ایران از جمله 

سوابق اجرایی وی می باشد.

برگزاری جلسه تکریم و معارفه سرپرست مدیریت برنامه، بودجه و تشکیالت

ابقـاء دکتر حسـین فرزانه پور در سـمت مدیر گروه آموزشـی علوم سیاسـی دانشـکده ادبیات 
و علـوم انسـانی
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برگزاری آئین تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند

برگزاری مراسم معارفه اولین مسئول مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند

مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند 
چهارشنبه 1 خرداد ۹۸ در محل سالن اجتماعات مهندس امینی برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، مراسم تودیع و معارفه 
معاون  قادری  قادر  محمد  دکتر  با حضور  دانشجویی  بسیج  مسئول 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دکتر علی زنگویی مدیر فرهنگی، حجت 
االسام جواد محمدی معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

در دانشگاه بیرجند و ابوذر صاحی مسئول بسیج دانشجویی خراسان 
جنوبی برگزار شد.

در این مراسم از زحمات دانیال مدبر عزیزی مسئول سابق بسیج 
دانشجویی دانشگاه تقدیر به عمل آمد و سید محمدرضا محمودی زاده 

به عنوان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند معرفی گردید.
سیدمحمدرضا محمودی زاده دانشجوی کارشناسی شیمی ورودی 

۹5 دانشگاه بیرجند می باشد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، مراسم معارفه مسئول مرکز 
نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند با حضور دکتر احمد خامسان رئیس 
دانشگاه بیرجند، دکتر سید سعیدرضا احمدی زاده مسئول بنیاد ملی 
نخبگان خراسان جنوبی، دکتر محمدعلی ناصری رئیس پارک علم و 
فناوری خراسان جنوبی و دکتر حمیدرضا نجفی معاون پژوهشی دانشگاه 
بیرجند در محل مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند برگزار و دکتر 
علی سعیدی به عنوان اولین مسئول مرکز نوآوری و شتابدهی معرفی 

شد.
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 17 مقاله علمی- پژوهشی در مجات معتبر علمی داخل و 
خارج کشور، ارائه بیش از 26 مقاله در همایش ها و کنفرانس های ملی 
و بین المللی و ثبت ۳ اختراع از جمله سوابق علمی- پژوهشی ایشان 

می باشد.
سابقه بیش از ۸ سال 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.
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انتصاب دکتر جامی االحمدی به سمت رئیس انتشارات دانشگاه بیرجند

انتصاب دکترعلی زنگویی به عنوان عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه بیرجند

حجه االسالم جعفری به عنوان دبیر ستاد اقامه نماز دانشگاه منصوب شد

با صدور اباغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، 
دکتر مجید جامی االحمدی به سمت »رئیس انتشارات دانشگاه بیرجند« 

منصوب گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر جامی االحمدی عضو 
هیأت علمی گروه زراعت و اصاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه 
بیرجند می باشد و در سال 1۳۸۴ مدرک دکتری خود را در رشته و 
گرایش تحصیلی زراعت، فیزیولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه فردوسی 

مشهد کسب نموده است.
عضو کمیته انتشارات دانشگاه از سال 1۳۹2، مدیر گروه زراعت و 
اصاح نباتات، معاون گروه زراعت و اصاح نباتات، نایب رئیس انجمن 
علمی کشاورزی بوم شناختی ایران، رئیس کتابخانه دانشکده کشاورزی، 
کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال های 1۳۸۹ و 1۳۹2، 
کسب عنوان استاد نمونه دانشگاه در سال 1۳۹۰، ترجمه 12 عنوان 
کتاب، تألیف یک عنوان کتاب، چاپ ۳ فصل در کتب خارجی و ۴ 

فصل در کتب داخلی، ارائه ۹۰ مقاله در 
نشریات معتبر خارجی، ارائه 16۰ مقاله 
پژوهشی،  طرح   12 انجام  کنفرانسی، 
مدیر مسئول نشریه تنش های محیطی 
بیرجند(،  )دانشگاه  کشاورزی  علوم  در 
نشریه  تحریریه  هیات  عضو  و  سردبیر 
تنش های محیطی در علوم کشاورزی 
)دانشگاه بیرجند(، عضو هیات تحریریه 
نشریه پژوهش های زراعی ایران)دانشگاه 

زعفران  های  پژوهش  نشریه  تحریریه  هیات  عضو  مشهد(،  فردوسی 
)دانشگاه بیرجند(، عضو هیات تحریریه نشریه مهندسی منابع طبیعی و 
توسعه پایدار )دانشگاه مایر( بخشی از سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی 

وی می باشد.

دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند طی حکمی دکتر علی 
زنگویی مدیر امور فرهنگی دانشگاه را به عنوان عضو ستاد اقامه نماز 

دانشگاه و واحدهای تابعه استانی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در بخشی از این حکم آمده 
است: نظر به تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی در امور مساجد و 
ستاد اقامه نماز و با عنایت به آیین نامه اجرایی فرآیند ارزیابی عملکرد 
اقامه نماز دستگاه های اجرایی کشور در سال 1۳۹7،  به عنوان عضو 
ستاد اقامه نماز دانشگاه و واحدهای تابعه استانی منصوب می شوید. امید 
است با مشارکت و همراهی سایر همکاران دانشگاهی شاهد حضور فعال 

تر دانشگاهیان در عرصه نماز و مسجد باشیم.
دکتر علی زنگویی در سال 1۳۹2 موفق به اخذ مدرک دکتری خود در 
رشته مدرسی معارف اسامی  - مبانی نظری اسام از دانشگاه فردوسی 

مشهد شد.
مدیر امور فرهنگی دانشگاه بیرجند، 
دبیری 2 همایش، راهنمایی و مشاوره 
چاپ  ارشد،  کارشناسی  نامه  پایان   1۰
2 مقاله علمیـ  پژوهشی و ارائه 6 مقاله 
در همایش های مختلف از جمله سوابق 

ایشان است.
می  زنگویی  دکتر  اجرایی  سوابق  از 
توان به معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام 

معظم رهبری در دانشگاه، دبیر کمیته انضباطی، مدیر و عضو هسته 
گزینش دانشگاه بیرجند اشاره کرد.

طی حکمی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، 
حجه االسام و المسلمین محمدعلی جعفری به عنوان دبیر ستاد اقامه 

نماز دانشگاه بیرجند و واحدهای تابعه استانی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در بخشی از این حکم آمده 
است: نظر به تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی در امور مساجد و 
ستاد اقامه نماز و با عنایت به آیین نامه اجرایی فرآیند ارزیابی عملکرد 
اقامه نماز دستگاههای اجرایی کشور در سال 1۳۹7،  به عنوان دبیر ستاد 
اقامه نماز دانشگاه و واحدهای تابعه استانی منصوب می شوید. امید است 
با مشارکت و همراهی سایر همکاران دانشگاهی شاهد حضور فعال تر 

دانشگاهیان در عرصه نماز و مسجد باشیم.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های خراسان 
جنوبی از سال 1۳۸۹ تاکنون، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه بیرجند از سال 1۳7۸ تاکنون، رئیس ستاد عمره و عتبات 
دانشگاهیان، رئیس حوزه علوم اسامی دانشگاهیان، عضو هیأت امنای 
مساجد دانشگاه بیرجند، عضویت در هیأت رئیسه دانشگاه، هیأت جذب، 
کمیته انضباطی، شورای فرهنگی و شورای دانشگاه بیرجند، عضو کمیته 
اقتصاد مقاومتی، عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دبیر ستاد 
اقامه نماز دانشگاه بخشی از سمت های اجرایی حجه االسام محمد علی 

جعفری می باشد.
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دبیر و اعضای کمیته فرهنگی و آموزشی شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه بیرجند منصوب شدند

انتصاب مدیر گروه آموزشی الکترونیک دانشکده فنی فردوس

انتصـاب دکتـر احمـدی بروغنـی به سـمت دبیـر کارگـروه نظـارت و ارزیابی مؤسسـه های 
پژوهشـی و فنـاوری هیأت نظـارت خراسـان جنوبی

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه 
بیرجند اعضا و دبیر کمیته فرهنگی و آموزشی شورای راهبری مدیریت 

سبز دانشگاه منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر سامان فرزین، عضو 
هیأت علمی گروه آموزشی باستان شناسی، دکتر ناصر ولی پور مطلق، 
گروه  رئیس  بیژنی،  زالله  شیمی،  آموزشی  گروه  علمی  هیأت  عضو 
تشکیات و تحول اداری، زهرا سعیدی فر، دانشجوی کارشناسی محیط 

زیست و شرافتی دانشجوی کارشناسی رشته ادبیات فارسی طی احکام 
جداگانه ای به عنوان اعضای کمیته فرهنگی و آموزشی شورای راهبری 

مدیریت سبز دانشگاه بیرجند منصوب شدند.
همچنین دکتر سیده عاطفه حسینی عضو هیأت علمی گروه آموزشی 
گیاه پزشکی طی حکمی از سوی دکتر خامسان به عنوان دبیر کمیته 
بیرجند  دانشگاه  سبز  مدیریت  راهبری  شورای  آموزشی  و  فرهنگی 

منصوب شد.

به موجب اباغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، 
دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی به عنوان دبیر کارگروه نظارت و ارزیابی 
مؤسسه های پژوهشی و فناوری هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت 

)ناتک( عتف استان خراسان جنوبی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در بخشی از این اباغ  آمده 
است؛ بنا به پیشنهاد دبیر محترم هیأت نظارت هیأت نظارت و ارزیابی و 
تضمین کیفیت )ناتک( عتف استانی و تأیید رئیس محترم مرکز نظارت 
و ارزیابی آموزش عالی و نظر به مراتب تعهد، تجارب و شایستگی های 
علمی و اجایی جنابعالی به موجب این اباغ و با حفظ سمت آموزشی 
و پژوهشی، به مدت دو سال به عنوان دبیر کارگروه نظارت و ارزیابی 
مؤسسه های پژوهشی و فناوری هیأت ناتک عت استان خراسان جنوبی 

منصوب می شوید.
دکتر سید یوسف احمدی بروغنی عضو هیات علمی گروه مکانیک 
دانشکده مهندسی و دارای مدرک دکتری تخصصی مکانیک از دانشگاه 

شفیلد انگلستان می باشد.  
چاپ بیش از۴5 مقاله علمی- پژوهشی 
خارجی،  و  داخلی  معتبر  نشریات  در 
ارائه بیش از 27 مقاله در همایش ها و 
کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی از 
جمله سوابق علمی- پژوهشی ایشان می 

باشد.  
به  توان  می  ایشان  اجرایی  سوابق  از 
تا   1۳7۸ سال  از  مکانیک  گروه  مدیر 

1۳۸۰ ، ریاست دانشکده مهندسی در دو بازه  1۳۸۰ تا 1۳۸۳ و بازه 
1۳۹۳ تا 1۳۹5 ، عضو حقیقی شورای آموزشی دانشگاه بیرجند از سال 
1۳۸۰ تا 1۳۸2 ، عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند، عضو 
شورای نظارت و ارزیابی استان خراسان جنوبی و عضو هیأت ممیزه 

دانشگاه بیرجند در دو دوره اشاره کرد.

دکتر سجاد محمدزاده طی اباغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس 
دانشگاه بیرجند به عنوان مدیر گروه آموزشی الکترونیک دانشکده فنی 

فردوس منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر احمد خامسان طی 
اباغی دکتر سجاد محمدزاده را با حفظ سمت آموزشی و پژوهشی، به 
مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی برق دانشکده فنی فردوس 

منصوب کرد.
دکتر سجادمحمدزاده استادیار دانشگاه بیرجند و عضو هیات علمی 
گروه الکترونیک دانشکده فنی فردوس و دارای مدرک دکتری تخصصی 

برق مخابرات از دانشگاه بیرجند می باشد.  

پژوهشی در  مقاله علمی-  چاپ 17 
ارائه  خارجی،  و  داخلی  معتبر  نشریات 
22 مقاله در همایش ها و کنفرانس های 
معتبر ملی و بین المللی از جمله سوابق 

علمی- پژوهشی ایشان می باشد.
به  توان  ایشان می  اجرایی  از سوابق 
تا   1۳۹5 از  برق  مهندسی  مدیرگروه 
1۳۹6و مدیر امور پژوهشی دانشکده از 

1۳۹6 تا 1۳۹7 اشاره کرد.
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معرفی دکتر ذوالفقاری به عنوان نماینده اعضای هیأت علمی جوان دانشگاه بیرجند

اعضای حقیقی شورای راهبردی دیپلماسی علمی دانشگاه بیرجند منصوب شدند

علیرضا  سید  دکتر  بیرجند،  دانشگاه  رئیس  خامسان  احمد  دکتر 
ذوالفقاری را به عنوان نماینده اعضای هیأت علمی جوان دانشگاه بیرجند 

به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، براساس نامه ارسالی از 
سوی دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا 
و هیأت ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر معرفی نماینده 
اعضای هیأت علمی جوان دانشگاه، دکتر ذوالفقاری به عنوان نماینده 

دانشگاه بیرجند معرفی گردید.
دکتر سید علیرضا ذوالفقاری دانشیار دانشگاه بیرجند و عضو هیات 
علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی و دارای مدرک دکتری 

تخصصی تبدیل انرژی  از دانشگاه تربیت مدرس می باشد.  
چاپ بیش از۴5 مقاله علمی- پژوهشی در نشریات معتبر داخلی و 
خارجی، ارائه بیش از 7۰ مقاله در همایش ها و کنفرانس های معتبر ملی 

و بین المللی از جمله سوابق علمی- پژوهشی ایشان می باشد.  
از سوابق اجرایی ایشان می توان به مدیر تحصیات تکمیلی دانشگاه 
علمی  دیپلماسی  راهبردی  شورای  عضو  کنون(،  تا   1۳۹۴( بیرجند 
دانشگاه بیرجند )1۳۹7 تا کنون( عضو شورای برنامه ریزی و توسعه 
آموزشی دانشگاه بیرجند )1۳۹7 تاکنون(، نماینده دانشگاه بیرجند در 
کارگروه توسعه فناوری و ارتقا رقابت پذیری استان خراسان جنوبی 
)1۳۹6(، عضو حقیقی کمیته انتخاب دانشجویان نمونه مقطع دکتری 

دانشگاه بیرجند )1۳۹5 و 1۳۹6(، عضو 
کمیته امور زیربنایی آب و انرژی شورای 
بیرجند  دانشگاه  راهبری مدیریت سبز 
)1۳۹5 تا کنون(، سرپرست آزمایشگاه 
حرارتی  آسایش  و  مطبوع  تهویه 
دانشگاه بیرجند )1۳۹۴ تا کنون(، عضو 
کمیسیون موارد خاص دانشگاه بیرجند 
نظارت  تا کنون(، عضو کمیته   1۳۹۴(
استان خراسان  دانشگاه های  ارزیابی  و 

تا کنون(، عضو کمیته علمی مراسم چهلمین سال  جنوبی )1۳۹۴ 
تأسیس دانشگاه بیرجند )1۳۹۴(، مشاور دفتر استعدادهای درخشان 
دانشگاه در امور دانشجویان دانشکده مهندسی )1۳۹۴(، مدیر گروه 
پژوهشی انرژی در ساختمان و آسایش حرارتی )1۳۹۳ تا کنون(، رابط 
پژوهشی دانشگاه بیرجند با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
)1۳۹۳ تا 1۳۹۴( و معاون گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند 

)1۳۹1 تا 1۳۹۴( اشاره کرد.
شایان ذکر است؛ دکتر خامسان رئیس دانشگاه بیرجند در دو نشست 
جداگانه با اعضای هیأت علمی جوان در جریان نقطه نظرات و پیشنهادات 

این گروه از اعضای هیأت علمی دانشگاه قرار گرفت.

به موجب اباغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند 
اعضای حقیقی شورای راهبردی دیپلماسی علمی دانشگاه بیرجند به 

مدت دو سال انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در بخشی از این اباغ آمده 
است؛ با استناد به دستورالعمل تشکیل شورای راهبردی دیپلماسی 
علمی دانشگاه مصوب هیأت رئیسه و به پیشنهاد اعضای حقوقی شورا و 
با توجه به مراتب تعهد و تجارب و شایستگی های علمی جناب عالی، به 
موجب این اباغ به مدت دوسال به عنوان عضو حقیقی شورای راهبردی 

دیپلماسی علمی دانشگاه بیرجند منصوب می شوید.
دکتر محمدرضا آقاابراهیمی عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق، 
دکتر محمدمهدی خطیب عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی، دکتر 
عبدالرضا رضایی فرد عضو هیأت علمی گروه شیمی، دکتر محمد بهنام 
فر عضو هیأت علمی گروه ادبیات فارسی، دکتر همایون فرهنگ فر عضو 
هیأت علمی گروه علوم دامی، دکتر محمد علی بهدانی عضو هیأت علمی 
گروه زراعت و اصاح نباتات، دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی عضو 
هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک، دکتر احمد بخشی عضو هیأت 
علمی گروه علوم سیاسی به عنوان اعضای حقیقی این شورا منصوب 

شدند.

تعیین جهت گیری ها و سیاست های کلی دانشگاه در همکاری های 
علمی بین المللی، بررسی و تصویب پیشنهادات شورای دیپلماسی علمی 
دانشگاه، تعیین رئوس برنامه ها و سیاست های برنامه 5 ساله دانشگاه 
در امـور بیـن الملل، تعییـن سیاسـت های دانشگاه در خصوص انعقاد 
تفاهم ها نامه و اجرای آنها، تعیین سیاست های دانشگاه در خصوص 
جذب دانشجویان خارجی و تسهیات و شهریه آنها، بررسی و تصویب 
آیین نامه های پیشنهادی برای انجام فعالیت های علمی و بین المللی 
استادان و محققان دانشگاه، تعیین سیاست ها و مشوق های دانشگاه 
در خصوص باال بردن رتبه دانشگاه در نظام های رتبه بندی داخلی و 
خارجی و انجام طرح های مشترک پژوهشی بین المللی در قالب برنامه 
های حمایتی وزارت عتف و دیگر کشورهای خارجی، سایر پیشنهادات 
و تصمیم گیری های کان دانشگاه در حوزه فعالیت های علمی و بین 

المللی از وظایف این شورا است.
رئیس دانشگاه بیرجند به عنوان رئیس شورا، رئیس گروه همکاری 
های علمی و بین المللی به عنوان دبیر و معاونان آموزشی و پژوهشی 

اعضای حقوقی شورای راهبردی دیپلماسی هستند.
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انتصـاب دبیر کمیتـه آمـوزش، پژوهش و اسـناد دفاع مقـدس بنیاد حفـظ آثار و نشـر ارزش 
های دفـاع مقدس اسـتان خراسـان جنوبی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، طی اباغی از سوی دکتر 
احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند مهندس محمد جواد مشاوری نیا 
سرپرست گروه مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی دانشگاه به عنوان 
دبیر کمیته آموزش، پژوهش و اسناد دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس استان خراسان جنوبی منصوب شد.
کمیته تخصصی آموزش، پژوهش و اسناد دفاع مقدس نظر به اهمیت 
کار پژوهشی در حوزه ترویج ایثار، جهاد و شهادت و مقاومت به عنوان 
یکی از مباحث مهم و اساسی استان و توسعه فرهنگی استان تشکیل 

شده است.
ترکیب این شورا شامل رئیس دانشگاه بیرجند به عنوان رئیس کمیته، 
دکتر محمد قادر قادری به عنوان نایب رئیس، مدیرکل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نماینده تام 
االختیار فرماندهی ارشد آجا، سپاه انصارالرضا )ع(، فرماندهی انتظامی 
استان، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، میراث 
فرهنگی و گردشگری، صدا و سیمای خراسان جنوبی، مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه استان، دانشگاه آزاد اسامی و دانشگاه علوم پزشکی 

است.

عمومی  روابط  مدیر 
تا  سال ۸6  از  دانشگاه 
روابط  کارشناس   ،۹7
 7۹ سال  از  عمومی 
پیوسته  عضو   ،۸6 تا 
از سال  هسته گزینش 
۸5 تاکنون، عضو هیأت 
به  رسیدگی  بدوی 
تخلفات اداری کارمندان 
تاکنون،   ۸5 سال  از 
و  کمیته حمایت  دبیر 
انجمن های  بر  نظارت 
علمی دانشگاه بخشی از 
سوابق اجرایی مشاوری 

نیا است.
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رئیس دانشگاه بیرجند در نشست با آوا بیان کرد:
دانشگاه بیرجند نگین آموزش شرق کشور

دانشگاه در رسانه
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مصاحبه رئیس دانشگاه بیرجند با روزنامه آوا در خصوص سالروز تاسیس دانشگاه بیرجند

اعالم آمادگی بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند برای بازسازی خانه های مناطق سیل زده استان 
گروه جهادی شهید محمد حسین امینی حوزه بسیج دانشجویی 
دانشگاه بیرجند در نامه ای به استاندار برای کمک به بازسازی مناطق 

سیل زده استان اعام آمادگی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، در نامه 
بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند خطاب به استاندار آمده است: با توجه 
به وقوع سیاب های اخیر و خسارات وارد شده به برخی از زیرساخت ها 
و مسکن شهری و روستایی استان، گروه جهادی شهید محمد حسین 
امینی حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند به عنوان بزرگترین گروه 
جهادی استان، برای همکاری در بازسازی  مناطق آسیب دیده  اعام 

آمادگی می کند.
همچنین با توجه به لزوم ایجاد وحدت بین نهادهای اجرایی و برای 
پیشنهاد می شود  ارائه خدمت،  به  بخشیدن  نظم  و  ارتقای کیفیت 
کارگروهی برای هماهنگی هرچه بیشتر بین گروه های جهادی اعزامی 

به مناطق و مسئوالن ذیربط ایجاد شود.
 نظر به سابقه ی فعالیت گروه جهادی مذکور و توفیقات آن در استان 
و  برخورداری این گروه از قوای انسانی متعهد و انقابی می توان این 
گروه را به عنوان بازوی قدرتمند اجرای طرح های جهادی در سطح 

استان دانست. 
به همین منظور تقاضا داریم که در تخصیص بودجه و تأمین امکانات 
الزم برای پیشبرد اهداف امدادرسانی و در بعد کان، محرومیت زدایی، 

مساعدت فرمایید.
امید است با تکیه بر ظرفیت های موجود و هّمت دستگاه های ذیربط، 
همچنین اعتماد به توانایی جوانان این مرز و بوم، در ظل توجهات الهی 
و عنایات حضرت ولی عصر )عج( بتوانیم گامی مؤثر برای خدمت رسانی 

به مردمان شریف این خطه برداریم.
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ارسـال پیـام اسـالم به دنیـا وظیفـه جوانـان و دانشـجویـان 

انعکـاس اخبـار دانشگـاه در خبـرگـزاری ها

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: ارسال پیام اسام به دنیا 
وظیفه امروز جوانان و دانشجویان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، آیت اهلل 
عبادی به مناسبت شب شهادت موالی متقیان و شب احیا در جمع 
افزود: آینده سازی کشور بر عهده شما  دانشجویان دانشگاه بیرجند 
دانشجویان است و وظیفه دارید پیام اسام، قرآن، انقاب و دین را به 

مردم دنیا برسانید و همواره برای خودسازی گام بردارید.
وی همچنین پیرامون شخصیت امام علی )ع( گفت: دنیا محو جمال 

و عدالت حضرت علی )ع( است.
نماینده ولی فقیه در استان، عبادت را پرورش انسان ها دانست و افزود: 
داشتن تقوا همواره می تواند در تمام کارها انسان را به سعادت برساند و 

تقوا به انسان بصیرت می دهد تا حق را از باطل تشخیص دهد.
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