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پیشگفتار

اگرچه در عصر انفجار اطالعات قرار داریم و در کسری از ثانیه 
انبوهی از اطالعات در سراسر کره زمین پراکنده می شود، ولی 
همواره در جهان معاصر انتشار اخبار و اطالعات به وسیلة عنوان های 
ثروت و قدرت جهان مهندسی می شود و حتی حکمرانی جهانی 
به وسیلة امپراطوری رسانه ای هموار و میسر می گردد. بدین سبب 
هرگز حتی در روزگار رسانه  زدة ما عدالت رسانه ای و خبری 
وجود ندارد و بسیاری از مردم از مواجهه با حقیقت محرومند و 
صاحبان قدرت و ثروت جهان، دیگر برای رسیدن به خواسته های 
خودخواهانة خود نیاز به ادوات جنگی و...ندارند. بلکه به مدد رسانه 
جهان را آنگونه که می خواهند می سازند و به پیش می برند. در 
این میان بر هر مسئول فرهنگی دغدغه مند تعالی فرهنگ ایرانی 
اسالمی الزم است. در مقابل این مهندسی رسانه ای و خبری به قدر 
وسع بایستد  و با مدیریت رسانه در راه پیشرفت و توسعة فرهنگی 
این مرزو بوم بکوشد. با توجه به تحول و گسترش فناوری های 
نوین ارتباطی و پدیدآمدن روزنامه های الکترونیکی، ضرورت دارد 
که برنامه های این حوزه به صورت فصلی تجمیع و بازنمود شود. 
گسترش کمی و کیفی ارتباطات جمعی و به دنبال آن انعکاس 
رویدادها و سرعت انتشار اخبار و رقابت های حرفه ای، فرصت ها را 
می رباید و نیاز است که در این زمینه بیش از هر زمان دیگری، 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در معرض دید، قضاوت 
و ارزیابی دانشگاهیان قرار گیرد تا در کنار آشنایی با این فعالیت ها 
و تالش گسترده فعاالن فرهنگی و دانشجویی، زمینه تعامل هر 
چه بیشتر دانشگاهیان فراهم آید و در برنامه ریزی های بعدی، 
پیشنهادها و انتقادهای جامعه فرهیخته دانشگاهی مورد توجه 

همکاران ما قرار گیرد.
در شرایطی که دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی بهره مند از آموزش 
حضوری نیستند و همه برنامه های آموزشی در بستر مجازی و 
برخط صورت می گیرد، ولی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
بیرجند نه تنها همه برنامه های پیشین را بدون تأخیر برگزار کرده 
است بلکه بسیار کوشاتر و پویاتر توانسته است برنامه هایش را با 
تنوع، قدرت، نظم و انسجام و متناسب عصر حاضر به صورت 
برخط برگزار کند. در کنار این امور، همکاران بسیار پرتالش 
ما کوشیده اند به اصول زیربنایی و تدوین بستر مناسبی برای 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی اقدام کنند. در همین رابطه، 
تدوین شیوه نامه ها و آیین نامه های داخلی، انعقاد تفاهم نامه های 
همکاری با سازمان ها و مؤسسات ملی، توجه ویژه به بهره مندی 
بیشتر و بهتر از زیرساخت های فیزیکی و الکترونیکی، طرح ها و 
برنامه های دانش محور مثل مقوله فرهنگ دانشگاهی وانتخابات 

برنامه های متنوع دیگر در راستای سند راهبردی  1400 و 
و برنامه پنج ساله دانشگاه بیرجند توانسته است خود را برای 
فصل نوینی از فرهنگ در دانشگاه بیرجند آماده کند. برگزاری 
دو رویداد استارتاپ ملی دانش کار و کمند، برنامه ریزی برای 
جشنواره استانی ارائه دفاع سه دقیقه ای پایان نامه ها و دستاوردهای 
پژوهشی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه، جشنواره ایده ها و 
تجریه های زیسته نماز، طرح تجلیل از فعاالن و برگزیدگان بخش 
مسئولیت پذیری اجتماعی در دوران کرونا، تدوین برنامه کارگروه 
و شورای سیاستگذاری تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دانشگاهی 
و اعضای هیئت علمی بازنشسته، همکاری صمیمانه در برنامه ریزی 
و همکاری با مرکز موزه، اسناد و مفاخر دانشگاه، بخشی دیگر از 
برنامه ها و طرح هایی است که در حال برگزاری است. سیاست و 
توجه ویژه برنامه های ما در این دوره معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه بیرجند، بیشتر معطوف به توانمندسازی دانشجویان فعال 
علمی و فرهنگی است تا از رهگذر این خدمات، بتوانند خود را 
برای ورود به جامعه و ارتباط با نهادها و سازمان های دولتی و 
خصوصی آماده کنند. افزون بر این، ارتباط بسیار بهتر و مناسبی 
با کارکنان و اعضای هیئت علمی برقرار شده است، چه در رابطه با 
مشاوره و راهنمایی دانشجویان عضو کانون های فرهنگی، هنری، 
اجتماعی و مذهبی و انجمن های علمی دانشجویی و چه برگزاری 
دوره ها و کارگاه های علمی فرهنگی و تخصصی که جا دارد از همه 

این عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم.
در پایان بر خود الزم می دانم از حمایت های بی دریغ ریاست 
محترم دانشگاه که بسیار به مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
عالقه مند و پیگیر هستند، به صورت ویژه تشکر کنیم. بی تردید 
پشتیبانی و حمایت همکاران عضو شورای فرهنگی و نیز هیئت 
رئیسه دانشگاه انگیزه همکاران ما و دانشجویان را در تدوین و 
اجرای برنامه های متنوع را بسیار ارتقاء داده است و قدردان این 

همدلی و همکاری هستیم.
باری دیگر از همه همکاران خود در معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه که شبانه روز در پیشبرد برنامه ها از هیچ تالشی فروگذاری 
نکرده اند و نیز دبیران بسیار مهربان و پرتالش شورای هماهنگی 
کانون ها و انجمن های علمی دانشجویی، آقایان عبداله زاده و ثانی 

قالهر تشکر می کنیم.

  علی زنگویی 
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند
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سخن سردبیر

بدون شک امروز در جامعة دانشگاهی، بسط و گسترش مباحث 
فرهنگی و اجتماعی، گره گشای شرایط حال جامعه است؛ آنچه که 
باید از دانشگاه ها آغاز شود و در جامعه تزریق گردد. مباحثی از نوع 
فرهنگی و با ادبیات گفتمانی می تواند به بروز و ظهور ایده های ناب 
منجر شود که بدون شک آثار و برون داد این ایده ها و نظرات به  
بروز جامعه ای متحدتر و البته از نوع مطالبه گر منجر خواهد شد. 
بایستی برای رسیدن به جامعة متعالی مطالبه گرانه تالش کرد 
و در جهت توسعة فرهنگ ایرانی اسالمی گام برداشت. فرهنگ 
دانشگاهی مقوله بسیار دقیق، فلسفی و پیچیده ای است که 
نیازمند بازنگری اصولی در نگرش ها و برنامه های کالن و قابل اجرا 
در دانشگاه ها می باشد. مباحث محوری مثل فرهنگ دانشگاهی 
و محیط زیست، سیاستگذاری فرهنگی، چگونگی ارتباط میان 
ساختار دانشگاه اعم از استادان و دانشجویان، کارکنان و نیز 
اخالق و قانون گرایی؛ تاریخ علم و نهاد علم در کشور و دنیا، 
تجارب زیسته؛ چیستی مفهوم دانشگاه و طرح مسائل دانشگاه 
جامعه محور و کارآفرین و مهارت آموز و تعیین و شناخت دانشگاه 
تراز برای ایران بزرگ و کهن همه و همه از مسائل بسیار ضروری 
است که نیازمند برگزاری ساعت ها کار پژوهشی و کارشناسی 
است. تجمیع این نظرات کارشناسانه که نتیجه خرد جمعی و 
تشریک مساعی است ما را در این راستا موفق خواهد کرد والبته 
بدیهی است که این نگرش ها تا از ایده و تجربه به عمل تبدیل 

نشود، نمی توان به این اهداف بلند دست یافت.
   دانشگاه بیرجند پس از برگزاری موفق دومین همایش ملی 
فرهنگ دانشگاهی، بنا به نظر کارشناسان و استادان متخصص 
و عالقه مند به مباحث اجتماعی و فرهنگی دانشگاه های سراسر 
کشور، هم اکنون به عنوان یکی از قطب های فرهنگی در دانشگاه و 
مؤسسات آموزش عالی مطرح می شود. معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه بیرجند نیز در ادامة گفتمان فرهنگی در دانشگاه های 
برگزاری سلسله نشست های فرهنگ  به  اقدام  سراسر کشور، 
دانشگاهی در سال 99 نمود. ایدة برگزاری سلسله نشست های 
فرهنگ دانشگاهی، از آبان ماه 99 و با مشورت از استادان مطرح 
فرهنگ  گفتمان  در  نظریه پردازی  کرسی  دارای  و  کشوری 
دانشگاهی آغاز شد و پس از برنامه ریزی و هماهنگی با مؤسسه 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور استادان 
برجسته کشوری از دانشگاه های سراسر کشور، از تاریخ 11 دی ماه 
و به صورت هفتگی برگزار شد. در ادامه، خالصه ای از مباحث 
مطرح شده توسط استادان سخنران این نشست ها آمده است که 
در سلسله مباحث فرهنگی و با عنوان نشست های فرهنگی و 
به میزبانی دانشگاه بیرجند برگزار شد. جا دارد مراتب تقدیر و 
سپاس خود را از استاد عالم و فرزانه جناب آقای دکتر نعمت اهلل 

فاضلی ابراز داریم؛ چراکه با راهنمایی ها و مشورت های ایشان، این 
نشست ها به صورت منسجم و هماهنگ در طول سه ماه پایانی 

سال برگزار شد. 
با توجه به تصویب بیانیه پایانی دومین همایش ملی فرهنگ 
دانشگاهی که با همکاری زایدالوصف مؤسسه مطالعات فرهنگی 
از  و اجتماعی وزرات عتف و نیز پشتیبانی صندوق حمایت 
پژوهشگران و فناوران کشور برگزار شد، دانشگاه بیرجند به عنوان 
دبیرخانه دائمی این همایش و برنامه های فرهنگ دانشگاهی مورد 
پذیرش قرار گرفت و در همین راستا برنامه های ذیل در دست 

اجرا است: 
1- برگزاری مجموعه نشست ها و وبینارهای تخصصی فرهنگ 
دانشگاهی که بخش اول آن در طول سه ماه به صورت منظم 
و هفتگی برگزار شد و بخش دوم آن از تیرماه به امید خدا 
برنامه ریزی و اجرایی خواهد شد و معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه بیرجند و دانشکده ادبیات و علوم انسانی با همکاری 

یکدیگر این طرح را پیش خواهند برد.
2- با توجه به موافقت همکاران خدوم و پرتالش ما در مؤسسه 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی و حمایت آن مجموعه، مقرر شد 
که سخنرانی ها به صورت مکتوب منتشر گردد که در این زمینه 
اقدامات اولیه صورت پذیرفته است و پس از ویراستاری علمی 
توسط سخنرانان ارجمند و فرهیخته برای انتشار به مؤسسه 

سپرده خواهد شد.
3- پیشنهاد می گردد که دانشگاه بیرجند امور مربوط به برگزاری 

سومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی را بر عهده بگیرد.
4- دانشگاه بیرجند مشتاق است که در تدوین و اجرای طرح های 
مورد ارتباط با فرهنگ دانشگاهی با مؤسسه و یا دیگر مؤسسات 

پژوهشی کار مشترک انجام دهد.
5- نشریه ای با عنوان فرهنگ دانشگاهی در معاونت فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه بیرجند مصوب شده است که سردبیری آن به 
جناب استاد نعمت اهلل فاضلی پیشنهاد شده است و به امید خدا و 

پشتیبانی وزارت متبوع در انتشار آن توفیق داشته باشیم.
برای تحقق اهداف فوق و نیز تدوین و اجرای برنامه های بنیادین 
دیگر، به حمایت ها و پشتیبانی های مادی و معنوی  وزرات متبوع 

چشم امید بسته ایم.

با  تجدید احترام
دکتر علی اکبر محمدی
مدیر فرهنگی دانشگاه بیرجند و مسئول دبیرخانه علمی
 و اجرایی دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
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اختتامیه ششمین جشنواره درون دانشگاهی رویش

جشنواره کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی تحت عنوان 
»رویش« به  عنوان یکی از بزرگ ترین جشنواره های دانشجویی، 
عرصه ی بروز و ظهور توانمندی ها و دستاوردهای خانواده ی بزرگ 
کانون ها، هرساله از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها 

و وزارت عتف در دو سطح دانشگاهی و کشوری برگزار می شود.
با توجه به شرایط شیوع کرونا با وجود اینکه فعالیت های فرهنگی 
در دانشگاه ها انجام می گیرد اما از حضور دانشجویان محروم است، 
دانشگاه های فعالیت های خود را به صورت مجازی ادامه داده اند.

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند، این 
مراسم همزمان با سالروز حکیم عمر خیام نیشابوری در تاریخ 28 
اردیبهشت 1400 در سالن فرهنگ معاونت فرهنگی دانشگاه، با 
حضور دکتر زنگویی معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
بیرجند، دکتر علی اکبر محمدی مدیر فرهنگی، کارشناسان 
فرهنگی و جمعی از دبیران کانون های فرهنگی به صورت مجازی 
و نیمه حضوری برگزار گردید و همزمان از طریق اتاق جلسات 
معاونت فرهنگی، پیج اینستاگرام روابط عمومی و آپارات دانشگاه 

بیرجند پخش گردید.
به گزارش دبیر ششمین جشنواره رویش، 1100 گزارش و 
عملکرد در قالب  4۶0 اثر هنری،  230 کارگاه، 340 مسابقه، 
نمایشگاه، نشست و ... انجام و به دبیرخانه ارسال، که از این تعداد 

۶0 اثر هنری به جشنواره کشوری رویش ارسال گردیده است.
دکتر زنگویی در سخنان خود گفتند: با توجه به شرایط شیوع 
کرونا فعالیت فرهنگی دانشجویان به سمت فضای مجازی سوق 
پیدا کرده است و این نه تنها باعث کاهش فعالیت های دانشجویان 
نشده است بلکه 20 درصد نسبت به سال گذشته از نظر تعداد 

فعالیت رشده داشته ایم.
وی در ادامه تخصص و مهارت فرهنگی در زمینه های دینی، 
ارتباط با دیگران و مهارت های انسانی در کنار تخصص در رشته ی 
تحصیلی را برای هر دانشجو الزم و ضروری دانست. که کانون های 

فرهنگی مذهبی دانشگاه را یکی از بستر های مناسب آموزش 
تخصص فرهنگ برشمرد.

شایان ذکر است در این اختتامیه، برنامه هایی همچون اجرای 
موسیقی محلی و سنتی، پخش دو کلیپ از روند برگزاری رویش 
در سالهای گذشته و برگزاری رویش مجازی در سال 99، پخش 
کلیپ ادبی با موضوع حکیم عمر خیام با حضور سخنران ویژه 
سرکار خانم دکتر نوروزی و تقدیر از برگزیدگان کانون های فرهنگی 
همراه بود. برگزیدگان ششمین جشنواره رویش دانشگاهی بدین 

شرح اعالم گردید:
بخش فعاالن برتر فرهنگی

- محمد عبداله زاده؛ دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی
- سمیرا صادقی خواه

- معصومه سیامک
بخش اجتماعی

1.کانون مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی) مریم هادی(
2.کانون کارآفرینی )ریحانه کوه میشی(

3.کانون حماسه و دفاع مقدس )علی محمدی(
بخش فرهنگی

1.کانون محیط زیست )مهسا غالمی(
2.کانون هالل احمر )مهدیه کشتگر(

3.کانون فیلم و مستند )جواد منصوری(
بخش مذهبی

1.کانون جوانان رضوی )حدیث اسالمی فر(
2.کانون مهدی یاوران )محمدرضا محمدپور(

3.کانون قرآن پژوهان )مصطفی الوانی(



6

بخش هنری
1.کانون هنر های تجسمی )محمد عبداله زاده(

2.کانون عکس و خاطره )فاطمه عسکری(
3.کانون خوشنویسی )پوریا حسین آبادی(

بخش ادبی
1.کانون گویندگی و اجرا )زهرا نخعی(

2.کانون ایده پردازی و تولید محتوا ماژ )سید علی حسینی اصل(
3.کانون شعر و ادب )شیما بهزادفر( و کانون نویسندگی )متین 

حسین پور(

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همكاری کانون قرآن پژوهان 
دانشگاه، در 20 اردیبهشت ماه 1۴00 از پوستر سی و ششمین 
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان رونمایی کرد. هدف از این 
جشنواره گامی در جهت حرکت به سمت تدبر در قرآن و معنا 
محوری، ارتقا سطح فرهنگی قرآنی و اسالمی و اعتالی اخالق و 

سی و ششمین جشنواره سراسری قرآن و عترت
ایمان دینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور می باشد. 
سی و ششمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان مانند سال 
گذشته به صورت غیر حضوری و  دارای 9 بخش و ۴0 رشته به 

شرح ذیل است:
1.بخش آوایی: )شامل 8 رشته: قرائت تحقیق/ قرائت ترتیل/ 
حفظ 5 جزء/ حفظ 10 جزء/ حفظ 20 جزء/ حفظ کل/ اذان / 

تواشیح و همخوانی قرآن کریم(
تذکر : رشته های اذان و تواشیح فقط ویژه برادران خواهد بود.

2.بخش معارف قرآنی: )شامل 7 رشته: آشنایی با احادیث اهل 
بیت / حفظ موضوعی قرآن کریم/ آشنایی با ترجمه و تفسیر 
قرآن کریم/ آشنایی با سیره معصومین/ احكام/ پرسمان قرآنی/ 

سبک زندگی اسالمی و ایرانی(  )دریافت منابع(
3.بخش پژوهشی: )شامل 3 رشته: مقاله نویسی/ تلخیص کتاب/ 

نقد کتاب
تولید   / افزار  نرم  تولید  )شامل 3 رشته:  فنآوری:  ۴.بخش 

اپلیكیشن/ کانال های مجازی قرآنی
5.بخش هنری: )شامل 7رشته: خوشنویسی/ نقاشی/ عكس / 

تذهیب/ فیلم کوتاه/ معّرق و منّبت/طراحی پوستر
6.بخش ادبی: )شامل ۴ رشته: شعر/ داستان نویسی/ نمایشنامه 

نویسی/ فیلمنامه نویسی
7.بخش نهج البالغه: ) شامل 3 رشته: معارف نهج البالغه/ مقاله 

نویسی/ حفظ فرازهای نهج البالغه(
8.بخش صحیفه سجادیه: )شامل ۴ رشته: معارف صحیفه 
سجادیه/ مقاله نویسی/ حفظ فرازهای صحیفه سجادیه/ دعا 

خوانی ویژه فرازهای صحیفه سجادیه(
ایده شو  نوآفرینی قرآنی)استارت آپ های قرآنی(:  9.بخش 

)ایده پردازی نو آفرینی قرآنی(
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جشنواره فرهنگی- مذهبی قرار بندگی ویژه ماه مبارک رمضان

این جشنواره با هدف گسترش نشاط اجتماعی، روحیه سرزندگی 
توأم با معنویت، ترویج نشاط مذهبی و ارتقاء بینش دانشگاهیان 
در ماه سراسر برکت رمضان ویژه دانشجویان، کارکنان و اعضای 

خانواده دانشگاهیان برگزار گردید. 
جشنواره با مسابقه عکس رمضان و در موضوعات: سفره های 
افطار و سحر، رمضان و کرونا، محافل قرآنی،  امام حسن)ع( و 
کمک های مردمی و خیریه، شب های قدر، آغاز به کار کرد. در 
ادامه، مسابقه کتابخوانی مجازی با عنوان »رمضان با قرآن«  اثر 
حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی ویژه عموم دانشگاهیان 
ادامه یافت. انتشار عکس نوشته های ادعیه ایام ماه مبارک رمضان، 
انتشار عکس نوشته های انگیزشی با توجه به مسائل روز کشور 
نیز به صورت روزانه از طریق فضای مجازی با عنوان جشنواره 
قرار بندگی منتشر گردید. برگزاری محفل انس با قرآن کریم با 
حضور قاریان برتر شهرستان و دانشگاه بیرجند به صورت مجازی، 
همراه با مراسم تفسیر و برگزاری مسابقه قرآنی، برگزاری یک 
دوره مسابقه ترتیل خوانی، حفظ جزء 30 قرآن کریم و اذان نیز 
برای فرزندان 7 تا 15 سال دانشگاهیان نیز برنامه ریزی گردید با 

استقبال خوبی نیز مواجه شد. 

فهرست برگزیدگان جشنواره فرهنگی مذهبی قرار بندگی

برگزیدگان مسابقه عكاسی در بخش سفره  های افطاری

برگزیدگان مسابقه کتابخوانی در بخش کارکنان
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برگزیدگان مسابقه کتابخوانی در بخش دانشجویان

برگزیدگان مسابقه اذان در بخش فرزندان دانشگاهیان

برگزیدگان مسابقه ترتیل قرآن در بخش فرزندان دانشگاهیان 
)آقایان(

برگزیدگان مسابقه ترتیل قرآن در بخش فرزندان دانشگاهیان 
)خانم ها(

برگزیدگان مسابقه حفظ جزء 30 قرآن کریم در بخش فرزندان 
دانشگاهیان )خانم ها(

برگزیدگان مسابقه حفظ جزء 30 قرآن کریم در بخش 
فرزندان دانشگاهیان )آقایان(

8
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تفاهم نامه همكاري مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دانشگاه بیرجند

 دیدار رئیس دانشگاه بیرجند با کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی

نامه همکاری مشترک بین معاونت فرهنگی  تفاهم  امضای 
و اجتماعی دانشگاه بیرجند و مؤسسه مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی به مدت 3 سال و با هدف توسعه همکاري هاي علمي 

و پژوهشي و بهره مندي از امکانات و توانمندي هاي یکدیگر.
»همکاری های  دانشگاه  و  مؤسسه  همکاری  اصلی  موضوع 
مشترک در حوزة مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، 

علم و فناوری« و  به شرح ذیل تعیین می شود:

2-1( تعریف و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک در حوزه 
مأموریت های دانشگاه و مؤسسه

نشریه  تخصصی،  نشست های  برگزاري  در  مشارکت   )2-2
مشترک و همایش های علمی

میزهای  شوراها،  کارگروه ها،  تشکیل  در  مشارکت   )3-2
تخصصی مشترک

2-4( مشارکت در برنامه بین المللی شدن دانشگاه بیرجند و 
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

از بخش های مختلف  دانشگاه  رئیس  بازدیدهای  ادامه  در 
دانشگاه، دیدار صمیمانه ریاست دانشگاه با همکاران معاونت 
فرهنگی و اجتماعی پیش از ظهر روز یکشنبه، 2۶ اردیبهشت 

ماه برگزار شد. 
دکتر علی زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در 
ابتدای این جلسه، گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در 
سال گذشته را ارائه کرد. وی خاطر نشان کرد:  علیرغم تعطیلی 
فیزیکی دانشگاهها، معاونت فرهنگی و اجتماعی با برگزاری 
کارگاه ها، نشست ها و جلسات و رویدادهای مختلف یکی از 
فعال ترین و پویا ترین بخش های دانشگاه بوده است و این به 
سبب همدلی و وحدتی است که در مجموعه معاونت فرهنگی 
و اجتماعی وجود دارد. وی در ادامه به موفقیت های کسب 
شده در حوزه انجمن های علمی، کانون های فرهنگی، هنری و 
سایر مجموعه های این معاونت پرداخت. در ادامه این نشست 
صمیمی همکاران این معاونت به بیان خواسته ها و مشکالت 

خود پرداختند. 
دکتر احمد خامسان،  رئیس دانشگاه  نیز ضمن تشکر از فعالیت 
های صورت گرفته تاکید کرد: علیرغم تمامی مشکالتی که در 
چند سال گذشته با آن مواجه بوده ایم،  خوشبختانه تمام سعی 
ما بر این بوده است تا تمامی فعالیت های دانشگاه در مسیر 
درست خود انجام شود. وی ضمن تشکر از فعالیت های معاونت 
فرهنگی و اجتماعی قول مساعد داد تا مشکالت نرم افزاری و 
سخت افزاری  موجود در معاونت فرهنگی را بررسی و نسبت 

به حل آنها اقدام نماید. 

2-5( مشارکت در تثبیت آینده پژوهی وضعیت مرجعیت علمی 
دانشگاه بیرجند

2-۶( شناسایی مسائل و موضوعات دانشجویان دانشگاه بیرجند
2-7( انجام پژوهش های مشترک درخصوص سهم کنشگران 
علمی )استادان، دانشجویان و کارمندان( دانشگاه و مؤسسه در 

تولید و توسعه علم و فناوری
مسئولیت  درخصوص  مشترک  پژوهش های  انجام   )8-2

اجتماعی دانشگاه
و  فرهنگي  مشترک  پژوهش هاي  و   مطالعات  انجام   )9-2

اجتماعي درحوزه مأموریت های دانشگاه و مؤسسه
و  پژوهشگران  و مشارکت  زمینه حضور  2-10( مهیاکردن 

اجتماعات علمی ایرانی و غیر ایرانی در برنامه های مشترک
از  آثار پژوهشی، ترجمه منابع علمی  2-11( نشر مشترک 

زبان های مختلف و داوری و ارزیابی آثار ترجمه شده
2-12( مشارکت در ارزیابي تولیدات علمی و داوری طر ح های 

تحقیقاتی مصوب دو طرف 9
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 کسب 4 رتبه برتر توسط کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی
دانشگاه بیرجند در نهمین جشنواره ملی رویش

کانون های فرهنگی، هنری، مذهبی و اجتماعی دانشگاه بیرجند 
با کسب 4 رتبه برتر، نهمین جشنواره ملی رویش را به پایان 
رساندند. مراسم اختتامیه نهمین جشنواره ملی رویش شامگاه 
چهارشنبه 19 خردادماه 1400و با حضور دکتر منصور غالمی، 
وزیر علوم،تحقیقات و فناوری،دکتر غفاری، معاون فرهنگی و 
اجتماعی وزارت عتف و جمعی از مسئولین در محل دانشگاه 

عالمه طباطبائی تهران برگزار شد.
موحدی،معاون مدیر فرهنگی و رئیس اداره فرهنگی معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند، در گفتگو با خبرنگار 
فرهنگی گفت: خوشبختانه امسال علیرغم تمام محدودیت هایی 
که در زمینه کرونا داشتیم، مجموعه کانونی دانشگاه بیرجند با 

تمام توان در این جشنواره شرکت کردند.
کانون های  مجموعه  عملکرد  از  خرسندی  ابراز  ضمن  وی 
فرهنگی، هنری، مذهبی و اجتماعی دانشگاه بیرجند در این 
دوره از مسابقات، از کسب چهار رتبه برتر این جشنواره توسط 
دانشگاه بیرجند خبر داد. رئیس اداره فرهنگی دانشگاه بیرجند 
ضمن اعالم این مطلب که امسال استقبال چشمگیری از این 
جشنواره شده بود، خاطر نشان کرد: امسال حدود 80 درصد 
کانونهای فرهنگی هنری دانشگاه های سراسر کشور، بیش از 15 
هزار فعالیت کانونی را در درگاه فرهنگی وزارت عتف ثبت و 
مورد داوری قرار گرفتند.در بخش کانونهای برتر فرهنگی هنری 
دانشگاه های سراسر کشور، دانشگاه بیرجند با کسب 4 رتبه 
نخست، پس از دانشگاه های عالمه طباطبائی و فردوسی مشهد 
و در گروه یک این جشنواره که دانشگاه های طراز اول کشور 
در آن مورد داوری قرار می گیرند، مقام سوم بخش کانون ها را 
از آن خود کرد. کانون های کارآفرینی، بازی های فاخر )در حوزه 
اجتماعی(،  کانون های عفاف و حجاب و حماسه و دفاع مقدس 
)در حوزه دینی و مذهبی( مقام نخست را در بخش کانون های 
برتر این جشنواره از آن خود کردند. این جشنواره به میزبانی 

دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد.

مراسم تودیع مدیر امور اجتماعی دانشگاه بیرجند
مراسم تودیع مدیر امور اجتماعی دانشگاه با حضور جمعی 
از همکاران معاونت فرهنگی و اجتماعی در 14 فروردین ماه 
1400 در محل سالن جلسات این معاونت برگزار شد. دکتر 
علی زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه طی سخنانی 
از خدمات ارزنده بیش از یک سال دکتر محمد اکبری بورنگ 
قدردانی کرد. در پایان این جلسه نیز، تابلویی هنری به یادگار 

از طرف این معاونت تقدیم حضور ایشان گردید.
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کسب 4 رتبه برتر در سیزدهمین جشنواره ملی حرکت

لمللی  ا بین  جشنواره  سیزدهمین  در 
حرکت، که با حضور 9700 انجمن علمی 
دانشجویی برگزار شد، دانشگاه بیرجنداز 
این  دبیرخانه  به  ارسالی  اثر   35 میان 
از  دوره  این  در  رتبه   4 حائز  جشنواره، 
مسابقات شد. انجمن علمی زمین شناسی 
این  اول  رتبه  حائز  کارآفرینی  بخش  در 
مسابقات گردید. همچنین در بخش کتاب، 
سید محمدرضا مزینانی با کتاب دوران نامه 
داورزن، جایگاه دوم این مسابقات را از آن 
خود کرد. محمودی زاده در ادامه افزود: 
انجمنهای علمی زمین شناسی و فیزیک 
در بخش فعالیت خالقانه با برگزاری کارگاه 
صنعتی،  و  زینتی  های  بلور  رشد  ملی 
همچنین  شدند.  شناخته  تقدیر  شایسته 
در بخش انجمنهای علمی دانشجویی برتر، 
شناسی  زمین  دانشجویی  علمی  انجمن 
شایسته تقدیر انتخاب شد. شایان ذکر است 
سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت از 
تاریخ 23 لغایت 25 اسفندماه به میزبانی 

دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.
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نخستین نشست:  مبانی ارتباط

دومین نشست: مقایسه سبک ادبی قرآن با نهج البالغه

اولین نشست علمی ارتباط نهج البالغه با قرآن کریم شامگاه 
سه شنبه 31 فروردین ماه 1400 در ساعت21 بصورت مجازی 
برگزار شد. در این نشست ابتدا، دکتر علی زنگوئی معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه، ضمن عرض تبریک ماه مبارک رمضان و 
آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به برکات ماه مبارک رمضان اشاره 
کرد. وی در ادامه به معرفی  کتاب نهج البالغه پرداخت و از ان 

به عنوان آینه تمام نمای قرآن یاد کرد.
در ادامه دکتر مجید معارف استاد تمام دانشگاه تهران و مهمان 
ویژه این نشست ضمن تشکر از دانشگاه بیرجند به جهت برگزاری 
سلسله جلسات قرانی ، به ارتباط نهج البالغه با قرآن اشاره کرد. 
وی در ادامه به رابطه میان قرآن و نهج البالغه پرداخت. دکتر 
معارف ضمن اشاره به مبانی رابطه ای نهج البالغه و قرآن به 

همگونی این دو در مباحث محتوایی پرداخت. 
شایان ذکر است سلسله نشست های فرهنگی با عنوان ارتباط 
نهج البالغه با قرآن کریم با همکاری بنیاد ملی نهج البالغه، معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و مدیریت برنامه، بودجه و تحول 

اداری و به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار می شود. 

دومین نشست از سلسله نشست های معاونت فرهنگی و اجتماعی 
با عنوان » ارتباط قرآن و نهج البالغه« شامگاه چهارشنبه 8 
اردیبهشت ماه 1400 از ساعت 21 و با حضور دکتر معارف، 
استاد تمام دانشگاه تهران برگزار شد. در ابتدای این نشست 
علمی، دکتر علی اکبر محمدی، مدیر فرهنگی دانشگاه بیرجند  
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای شرکت کنندگان در 
این نشست به نامه 31 نهج البالغه که با محوریت موضوعات 

اجتماعی است اشاره کرد.
در ادامه، دکتر مجید معارف، استاد تمام دانشگاه تهران و نویسنده 
کتاب ارتباط نهچ البالغه با قرآن کریم، ضمن تبیین ارتباط نهج 
البالغه با قرآن کریم، به همسویی حدیث با قرآن اشاره کرد. دکتر 
معارف، ضمن بیان ارتباط قرآن و نهج البالغه از لحاظ ظاهری و 
محتوایی، به مبحث نزول قرآن اشاره کرد و افزود: قرآن به منظور 
هدایت مردم جهت روشنگری و فاصله اندازی بین حق و باطل 
نازل شد. مهمان ویژه این نشست در ادامه به موارد اعجاز قرآن 
و ذکر کتب جرجانی در این خصوص اشاره کرد. دکتر معارف به 

ذکر سخن حضرت علی)ع( در خصوص نهج البالغه پرداخت.

گزارش سلسله نشست های  ارتباط نهج البالغه با قرآن کریم
فرودین لغایت اردیبهشت ماه 1400
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نشست فعاالن فرهنگی دانشگاه با مسئولین فرهنگی
نشست صمیمی مسئولین فرهنگی دانشگاه با حضور دبیران و 
اعضای تشکل های دانشجویی شامگاه چهارشنبه اول اردیبهشت 

ماه بصورت مجازی برگزار شد.
در این جلسه، دکتر علی زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به تشریح برکات 
ماه مبارک رمضان پرداخت و با تأکید بر نقش برجسته دانشجویان 
را در فعالیت های فرهنگی دانشگاه، خاطر نشان کرد: قطعاً عدم 
حضور دانشجویان در فضای دانشگاه، اجرای برنامه های فرهنگی 
را با مشکل مواجه کرده است و صدای پای علم و دانش و چشمه 
های روشنایی شنیده نمی شود .دکتر زنگویی ضمن عرض تبریک 
به انجمن های علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی و هنری در 
جشنواره های حرکت و رویش گفت: معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه از تمامی طرح ها، ایده ها و برنامه های دانشجویی 
حمایت می کند وزمینه را برای فعالیت های دانشجویی آماده و 
مهیا می کند.  در ادامه، دکتر محمدی، مدیر فرهنگی دانشگاه نیز 
ضمن تأکید بر فعالیت های دانشجویی و مشکالت ناشی از عدم 
حضور دانشجویان، بر حمایت مدیریت فرهنگی دانشگاه در آماده 
سازی زیرساخت های الزم جهت فعالیت های فرهنگی واجتماعی 
اشاره کرد.  در بخش پایانی این نشست صمیمی، نمایندگان 
تشکل های دانشجویی به بیان مشکالت و مسائل مربوط به انجام 
فعالیت های دانشجویی پرداختند. مشکالت در اختیار قراردادن 
بودجه انجمن های علمی، استفاده از بسترهای نرم افزاری دیگر 
در کنار ادوبی کانکت، همکاری متقابل با معاونت پژوهشی 
دانشگاه، حق الزحمه کار دانشجویی و ...، از جمله مواردی بود که 
نمایندگان تشکل های دانشجویی به آن پرداختند و مقرر گردید 

پیگیری الزم در این خصوص صورت گیرد. 

سومین نشست: همگونی محتوایی نهج البالغه با قرآن
سومین نشست علمی- فرهنگی ارتباط نهج البالغه با قرآن کریم، 
22 اردیبهشت ماه1400 در ساعت 21، با حضور دکتر مجید 
معارف استاد تمام دانشگاه تهران برگزار شد. در ابتدا معاون 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نهج البالغه را منبع حیات بخش و 
معنابخشی برای زندگی دانست. در ادامه جناب آقای دکتر معارف 
ابراز امیدواری در خصوص دانشجویان محترم حاضر در جلسه که 
پیگیر اینچنین مباحث هستند، را مطرح کردند. در این جلسه به 
همگونی محتوایی نهج البالغه با قرآن پرداخته شد که محورهای 

آن به شرح ذیل است:
1-جایگاه قرآن وکاربرد آن در نهج البالغه 

2-نسبت نهج البالغه با قرآن 
3-مقایسه معارف قرآن با نهج البالغه

در پایان نیز جناب آقای دکتر محمدی مدیر فرهنگی دانشگاه 
از حضور جناب آقای دکتر معارف و دانشجویان در این سلسله 

جلسات کمال قدردانی را داشتند.
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نخستین نشست: مذاکره با آمریكا از فرصت تا تهدید با حضور دکتر محمدرضا مجیدی
در این نشست دکتر مجیدی، ضمن تحلیل حمله نظامی امریکا 
به طبس، این واقعه را نیازمند پژوهش و تحقیق گسترده دانست 
و مطالعه این رویداد را در تاریخ منطقه و جهان بسیارتاثیرگذار 
قلمداد نمود. وی در ادامه به مقوله منافع ملی در این خصوص  
اشاره کرد. دکتر محمدرضا مجیدی ضمن بیان این مطلب که 
دوگانه دیپلماسی و میدان هر دو در جهت پیشبرد منافع ملی 
است، گفت: در این چهار دهه خیلی از سواالت پاسخ داده نشده 
و دانشجویان و جوانان فعلی درکی از شرایط آن زمان ندارند و 

عملکرد فعلی مان را می بینند.
نماینده سابق ایران در یونسکو،در خصوص رابطه ایران و آمریکا 
گفت : هم فرصت و هم تهدید را در آین رابطه می بینم و اگر 
در زمان خودش صورت نگیرد بسیار تهدید کننده است. وی در 
خصوص مذاکرات فعلی ایران و آمریکا گفت: چه دلیلی دارد 
با این سرعت این مذاکرات صورت گیرد. وی در خصوص این 
موضوع که مذاکره تابو است یا خیر گفت: این مذاکرات از دولت 
آقای احمدی نژاد آغاز و در دولت آقای روحانی بصورت جدی 
تری مطرح شد. دکتر مجیدی در خصوص قطع ارتباط با آمریکا 
گفت: ما با دو رژیم صهیونیستی و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی 
قطع ارتباط کردیم و اتفاقا بر اساس منابع تاریخی ما رابطه را با 
آمریکا را قطع نکرده ایم و اتفاقا امریکا پس از اینکه در حمله به 

طبس ناکام ماند و توفیقی نداشت، قطع ارتباط کرد.
دکتر مجیدی ادامه داد: آمریکا بدنبال مذاکره نبود و در حقیقت 
میز محاکمه ای جهت از بین بردن منافع ملی ما بود. دکتر 
مجیدی در خصوص فضای انتخابات و شرایط نظام انتخاباتی 
ایزان گفت: باید نظام انتخاباتی ما باید مورد آسیب شناسی قرار 
گیرد و چطور ممکن است که در فاصله 8 هفته تا انتخابات 
هنوز کاندیداها مشخص نیستند و این از مشکالت نظام انتخاباتی 

ماست و راهی جز گسترش احزاب وجود ندارد.
نجات جان گروگان ها یا احیای هژمونی آمریکا در ایران و جهان، 
راهبرد آمریکاییان برای رفع معضل گروگانگیری، آینده ایران 
در سایه روابط خارجی و احتمالی دولت ایران و امریکا، آرایش 
سیاسی اصالح طلبان و اصولگرایان در انتخابات 1400، برجام و 
نقش آن در سیاست خارجی دولت آینده، سیاست رئیس جمهور 
اینده در ارتباط با ارتباط با امریکا از مواردی بود که مورد سوال 

قرار گرفت و دکتر مجیدی به سواالت مطروحه پاسخ داد.

گزارش سلسله نشست های پیرامون انتخابات 1400
فرودین لغایت اردبیبهشت ماه 1400
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دومین نشست: آیا شورای شهر برای شهر الزم است؟
دومین نشست از سلسله نشست های انتخابات 1400 شامگاه سه 
شنبه 14 اردیبهشت و با حضور دکتر نسیم چاالکی)پژوهشگر 
شهری( و جمعی از دانشگاهیان دانشگاه های سراسر کشور برگزار 
شد. دکتر نسیم چاالکی ، پژوهشگر شهری و مدیر پژوهش های 
راهبردی مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران در ابتدای این 
نشست ضمن تشریح نقش شوراها در مدیریت شهری به نقش 
مردم در این انتخاب اشاره کرد و افزود: آن چیزی که امروز 
متاسفانه شاهد آن هستیم عدم تمایل مردم به مشارکت در این 
زمینه است. این فعال سیاسی اصالح طب در ادامه صحبتهایش 
افزود: در ایران درست برعکس سایر کشورها هرچه از باال به پایین 
می آییم مشارکت مردم کاهش پیدا می کند. وی ضمن تاکید بر 
مناسبات محلی و اصول دموکراسی در شهرها تاکید کرد: اولین 
بخشی که دموکراسی در آن نمایان می شود انتخابات شوراهاست. 
دکتر چاالکی ضمن انتقاد از شرایط نظام برنامه ریزی در شهرها 
گفت: در نظام برنامه ریزی ما عمدتا بخشی از مردم را از دست 
می دهیم و در هیچ گونه برنامه ریزی ما دیده نمی شود. وی به 
تشریح نقش انتخابات اشاره کرد و افزود: انتخابات ایتدایی ترین 
و نخستین سطح دموکراسی است. دکتر چاالکی ضمن انتقاد از 
ارائه لیست امید در انتخابات شوراهای گذشته گفت: یک دست 
شدن لیست شوراها عماًل نفعی برای مردم ایجاد نکرد.وی در 
ادامه افزود: یک دستگی در لیست عمال بخشی از مردم را دچار 
طردشدگی می کند. و عالوه بر آن جلو انتقاد از مدیریت شهری 
را می گیرد. وی ضمن تحلیل شرایط موجود بر انتخابات شوراها 
و انتقاد از نحوه تهیه لیست در انتخابات شوراها گفت: متاسفانه ما 
هر چهار سال یکبار به مردم سالم می کنیم و در طول چهار سال 
مردم هیچ گونه احساسی مبنی بر اینکه در تصمیمات شهری 
مشارکت دارند نمی بینند. دکتر چاالکی در ادامه صحبتهایش 
به اصول حکمرانی محلی اشاره کرد و افزود: متاسفانه امروز با 
شهرداری هایی مواجهیم که نه تنها تسهیل گر نیستند بلکه 
تصدی برخی امور را که وظیفه شهرداری ها نیست را برعهده 

دادرند.
در ادامه این نشست حاضرین به بیان سواالت خود در زمینه 
انتخابات شوراهای شهر و روستا پرداختند و سخنران و مهمان 
ویژه این نشست نیز به سواالت شرکت کنندگان پاسخ داد. 
سرخوردگی موجود در رای دهندگان و رای گیرندگان، مولفه 
های قدرتمندتر شدن انتخابات، تبدیل شوراهای شهر به شوراهای 
شهرداری، حضور هنرمندان و سلبریتی ها در بدنه شوراهای شهر 

بخشی از سواالتی بود که توسط حاضرین پرسش شد.
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سومین نشست: رویكرد ضروری دولت آینده
سومین نشست از سلسله نشست های انتخابات 1400 با موضوع 
رویکر ضروری دولت آینده شامگاه سه شنبه، 21 اردیبهشت ماه 
و با حضور دکتر روح اهلل ایزدخواه نماینده مردم تهران، ری و 
شمیرانات در مجلس شورای اسالمی بصورت مجازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر علی اکبر محمدی، مدیر فرهنگی 
دانشگاه، به فرمایشات حضرت علی)ع( در نهج البالغه در خصوص 

شیوه حکمرانی و ارتباط حکمرانی با اجتماع اشاره نمودند. 
دکتر روح اهلل ایزدخواه، ضمن بیان این مطلب که امروز در 
دنیای حکمرانی با سه مبحث مواجهیم، گفت: امروز بوروکراسی، 
به حاشیه راندن مردم در مدیریت و عدم نفوذ دانش روز در 
حکمرانی سه مبحث مهم در حکومت به شما می رود. متاسفانه 
امروز وظیفه گرایی بر مأموریت گرایی غلبه یافته است و در شیوه 
دولتداری به سمت وظیفه رفتیم نه مأموریت. وی ضمن طرح این 
پرسش که چرا اینقدر وابسته به بودجه شده ایم، گفت: متاسفانه 
بیش از حد کارها دولتی شده و امور از دست مردم خارج شده 
است. این نماینده اصولگرا خاطر نشان کرد: رویکرد اساسی ما 
از سال 1400 به بعد باید نوسازی سازه های حکمرانی درکشور 
باشد و الزم است سازه های تشکیالتی، فرهنگی، اقتصادی، 
مذهبی  و... بازسازی شود. دکتر ایزدخواه ادامه داد: اصالحات 
روبنایی و کوتاه مدت سمی مهلک است که هزینه و منابع را تلف 
می کند و انرژی های را از بین می برد. برای بهبود اضاع شاید 
یک دوره و دو دوره کفایت نکند و نیاز به زمان زیادی است. در 
ادامه این نشست دکتر بخشی، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه 

بیرجند به ارائه نظرات خود در زمینه انتخابات 1400 پرداخت.
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چهارمین نشست: نگاهی به انتخابات شوراهای شهری 

 پنجمین نشست : نظری تازه به سیره امام )ره(، مردم و نظام

چهارمین نشست از سلسله نشست های انتخابات 1400 شامگاه 
جمعه 31 اردیبهشت ماه با حضور دکتر ابراهیم تقی زاده، رئیس 
شورای شهر بیرجند و بصورت مجازی برگزار شد. دکتر ابراهیم 
تقی زاده، رئیس شورای شهر بیرجند ضمن ارائه گزارشی در 
خصوص فعالیت های صورت گرفته توسط شورای شهر بیرجند و 
تشریح تاریخچه شورا در ایران، به انتخابات پیش روی شوراهای 
شهر و روستا اشاره کرد. وی ضمن بیان اصل 100 قانون اساسی، 
بر لزوم فعالیت های شوراها تأکید کرد. دکتر تقی زاده با بیان 
این مطلب که در برخی شهرها شوراها موفق عمل کرده اند، بر 
انسجام و هماهنگی در شوراها تأکید کرد. در ادامه این نشست 
سواالت شرکت کنندگان در این نشست مطرح شد و میهمان 
ویژه این برنامه به سواالت حاضران پاسخ گفت. نقش احزاب و 
گروه های سیاسی در انتخابات شوراها، نحوه تشکیل و ترکیب 
کمیسیون های شوراها، عدم الزم االجرا بودن مصوبات شوراها و.. 

بخشی از سواالتی بود که توسط شرکت کنندگان پرسیده شد.

پنجمین نشست در 1۶خرداد با حضور غالم رضا رجائی )فعال 
سیاسی و مشاور آیت اهلل هاشمی رفسنجانی( و با موضوع نظری 
تازه به سیره امام، مردم و نظام برگزار شد. در ابتدای این جلسه، 
دکتر زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند ضمن 
خیرمقدم به حاضرین بر اهمیت انتخابات 1400 و لزوم شرکت 
اکثریت مردم در این انتخابات تأکید کرد. حجت االسالم و 
المسلمین، مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ضمن تبیین نظریه والیت فقیه، بر مشروعیت خدا و مردم تأکید 
کرد. وی در ادامه این جلسه ضمن تببین مباحث نظری بر انتظار 
و دغدغه های مردم در شرایط کنونی اشاره کرد. وی ضمن 
تشریح شرایط اقتصادی کشور گفت: عمده مسئله ای که مردم را 
به میدان می آورد دغدغه های آنان است که باالترین آن مسائل 
اقتصادی 40 درصدی است. این استاد دانشگاه به تضعیف پول 
ملی در 8 سال اخیر اشاره کرد و گفت در این هشت سال ارزش 
پول ما به یک هفتم رسیده است. اینها در اثر سهل انگاری و ندانم 
کاری است . آسان ترین راه سرمایه داری دست بردن در جیب 
مردم است در صورتی که باید پایه های مالیاتی جدید در نظر 
گرفته شود. وی با بیان این مطلب که متاسفانه در دولتها تولید 
ثروت نداشته ایم، ابراز امیدواری کرد: این انتخابات منتهی به 
انتخاب مرد میدان و مدیریت شود، که ما به خلق ثروت برسیم . 
وی ادامه داد: در هر گام می توان مبلغی زیادی ثروت به سرمایه 
کشوری اضافه شود اگر اجرایی شود. سخنگوی جامعه روحانیت 
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نشست ششم : انتخابات و چشم انداز روابط ایران و جهان با تاکید بر اقتصاد

ششمین نشست انتخابات 1400در 25 خردادماه  با حضور 
آیت اهلل مصباحی مقدم )فعال اصولگرا و عضو مجمع تشخیص 
وبینار های معاونت  از ساعت21 در سامانه  نظام(  مصلحت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد. این نشست با موضوع 
انتخابات و چشم انداز روابط ایران و جهان با تاکید بر اقتصاد 
آغاز شد. در ابتدای این جلسه، دکتر زنگوئی، معاون فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه بیرجند ضمن خیرمقدم به حاضرین بر اهمیت 
انتخابات 1400 و لزوم شرکت اکثریت مردم در این انتخابات 

تأکید کرد.
حجت االسالم و المسلمین، مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ضمن تبیین نظریه والیت فقیه، بر مشروعیت خدا 
و مردم تأکید کرد. وی در ادامه این جلسه ضمن تببین مباحث 
نظری بر انتظار و دغدغه های مردم در شرایط کنونی اشاره کرد. 
وی ضمن تشریح شرایط اقتصادی کشور گفت: عمده مسئله ای 
که مردم را به میدان می آورد دغدغه های آنان است که باالترین 

آن مسائل اقتصادی 40 درصدی است.
این استاد دانشگاه به تضعیف پول ملی در 8 سال اخیر اشاره کرد 
و گفت در این هشت سال ارزش پول ما به یک هفتم رسیده 
است. اینها در اثر سهل انگاری و ندانم کاری است . آسان ترین راه 
سرمایه داری دست بردن در جیب مردم است در صورتی که باید 
پایه های مالیاتی جدید در نظر گرفته شود. وی با بیان این مطلب 
که متاسفانه در دولتها تولید ثروت نداشته ایم، ابراز امیدواری کرد: 
این انتخابات منتهی به انتخاب مرد میدان و مدیریت شود، که ما 
به خلق ثروت برسیم . وی ادامه داد: در هر گام می توان مبلغی 
زیادی ثروت به سرمایه کشوری اضافه شود اگر اجرایی شود. 
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در تشریح جریان اصولگرائی 
گفت: اصولگرایی به معنای جناح نیست، پایبندی به اصل و نظام 
و اصول اسالمی و والیت فقیه است. اگر این اصول گرایی است، 

تعریف شما درست است.
 در ادامه این نشست دکتر علی اکبر محمدی، مدیر فرهنگی 
و کارشناس این نشست به بیان پرسش هایی در خصوص نقش 

مبارز در تشریح جریان اصولگرائی گفت: اصولگرایی به معنای 
جناح نیست، پایبندی به اصل و نظام و اصول اسالمی و والیت 
فقیه است. اگر این اصول گرایی است، تعریف شما درست است.  
در ادامه این نشست دکتر علی اکبر محمدی، مدیر فرهنگی و 
کارشناس این نشست به بیان پرسش هایی در خصوص نقش 
ایران به عنوان هاب منطقه، چشم انداز معاهدات بین المللی 
چون برجام و ..... مطرح شد و سخنران جلسه نیز به سواالت 

مطرح شده پاسخ داد.
این فعال اصولگرا در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکالت 
تعامالت جهانی و عدم فروش نفت توسط ایران به سایر کشورها 
که توسط دکتر زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
مطرح شد، گفت: ما بنای تعامل با جهان را داریم، اگر بنای 
آمریکا بر زورگویی نباشد، تعامل خواهیم داشت. به جز اسرائیل 
را که قبول نداریم تعامل با جهان در نظر ماست.این که پول های 
ما را چین و عراق برنمی گردانند، آمریکا مسبب است.  به  دور 
از دخالت آمریکا مشتقات و فرآورده ها را صادر کنیم و ارتباط با 

همسایگان مستقیم می تواند مفید باشد.
حجت االسالم مصباحی مقدم در پایان خاطر نشان کرد: در 
انتخابات شرکت کنید، هر کس انتخاب شد، مبارک است. شایان 
ذکر است این نشست با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی و 
مدیریت برنامه،بودجه و تحول اداری دانشگاه بیرجند و با حضور 

دانشگاهیان دانشگاههای استان  برگزار شد.

ایران به عنوان هاب منطقه، چشم انداز معاهدات بین المللی چون 
برجام و ..... مطرح شد و سخنران جلسه نیز به سواالت مطرح 

شده پاسخ داد.
این فعال اصولگرا در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکالت 
تعامالت جهانی و عدم فروش نفت توسط ایران به سایر کشورها 
که توسط دکتر زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
مطرح شد، گفت: ما بنای تعامل با جهان را داریم، اگر بنای 
آمریکا بر زورگویی نباشد، تعامل خواهیم داشت. به جز اسرائیل 
را که قبول نداریم تعامل با جهان در نظر ماست.این که پول های 

ما را چین و عراق برنمی گردانند، آمریکا مسبب است .
بدور از دخالت آمریکا مشتقات و فرآورده ها را صادر کنیم و 

ارتباط با همسایگان مستقیم می تواند مفید باشد.
حجت االسالم مصباحی مقدم در پایان خاطر نشان کرد: در 

انتخابات شرکت کنید، هر کس انتخاب شد، مبارک است.
شایان ذکر است این نشست با همکاری معاونت فرهنگی و 
اجتماعی و مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه بیرجند 

و با حضور دانشگاهیان دانشگاه های استان  برگزار شد.
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گزارش سلسله نشست های فرهنگ دانشگاهی
دی ماه لغایت اسفندماه 1399
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نشست اول: »اخالق در پژوهش»

نشست دوم: »رابطة فرهنگ دانشگاه و پایداری در ایران»

دانشگاهی،  فرهنگ  از سلسله نشست های  نخستین نشست 
در روز پنجشنبه، مورخ 11 دی ماه 99 و با حضور آقای دکتر 
موسی اکرمی، استادتمام دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 
تحقیقات برگزار شد. در این نشست، دکتر موسی اکرمی، ضمن 
قرائت شعری از سعدی، به مقایسة بین عابد و عالم پرداخت و 
به نقش عالم به عنوان نقش همگانی و اجتماعی در جامعه اشاره 
کرد. وی به بیان چهار ویژگی نظریه های علمی از دیدگاه مرتون 
پرداخت. ایشان گفت: متأسفانه امروز اخالق و مسائل اخالقی، از 
پژوهش، دور مانده است و دانشگاه ها برای نجات بشریت و جامعه 
با تهدید جدی مواجه شده اند. متأسفانه امروز در دانشگاه ها، حوزة 
پژوهش از دانشگاه ها، مغفول مانده و ما با عدم توازن در کیفیت 

و کمیت مواجهیم و امروز پژوهش به مشکلی بحرانی تبدیل 
شده است. آنچه امروز ما می بینیم، بداخالقی و بی اخالقی در 
این حوزه است. وی به رعایت اخالق در پژوهش های دانشمندان 
و فرهیختگان سال های گذشته اشاره کرد و افزود: در قرن حاضر، 
بایستی همواره در  و  به صورت جدی مطرح می شود  اخالق 
خصوص مبانی اخالقی صحبت کنیم. این استاد فلسفة علم در 
ادامة صحبت هایش، خاطرنشان کرد: حوزة اخالق، حوزة بایدها 
و نبایدهاست. وی ضمن بیان مکاتب اخالقی ارسطو، افالطون 
و کانت بر اخالق وظیفه گرا اشاره کرد و افزود: متأسفانه ما در 
پژوهش، با فساد مواجهیم و برخی از اعضای هیئت  علمی نیز در 
این فساد سهیم اند. وجود مقاالت، پایان نامه ها، رساله ها و  موارد 
متعدد این چنینی را از مصادیق فساد و بی اخالقی در پژوهش ذکر 
نمود و به مقولة دموکراسی سازی و شایسته ساالری در دانشگاه ها 
اشاره کرد و گفت اگر این امور تحقق پیدا کند، قطعاً نتیجة آن را 
در پژوهشگاه ها، دانشگاه ها و ... شاهد خواهیم بود. ایشان فرمودند 
من معتقدم در همین ساختار معیوب، اخالق وظیفه گرا وجود 
دارد و کسانی هستند که معتقد به اصول و اخالق باشند. هرچند 
در دانشگاه ها باید شرایط بسیار بهتر از شرایط حال حاضر باشد 
و استادان ما بایستی اخالق را بیشتر از این رعایت کنند. وی 
ابراز امیدواری کرد دانشگاهی داشته باشیم که مرکز تربیت افراد 
نخبه برای جامعه باشد و تحت هر شرایطی حقیقت در آموزه های 
پژوهشی عیان باشد. در پایان این جلسه، افراد حاضر در نشست، 
به بیان دیدگاه های خود در خصوص موضوع مورد بحث پرداختند.

دومین نشست از سلسله  نشست های فرهنگ دانشگاهی در روز 
چهارشنبه، مورخ 17 دی ماه 99، با حضور دکتر جبار رحمانی، 
و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکدة  علمی  هیئت  محترم  عضو 
اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت مجازی برگزار 
شد. دکتر جبار رحمانی ضمن تشریح وضعیت فرهنگ دانشگاهی 
گفت امروز فرهنگ دانشگاهی متأثر از جامعه ای است که در آن 
قرار گرفته ایم و این فرهنگ از جامعه و ساختارهای آن بیرون 
می آید. ایشان ضمن تشریح مفاهیم پایداری، به بیان تصورات 
غلطی که در جامعة ایران از پایداری و فرهنگ دانشگاهی وجود 
دارد، پرداخت و افزود در مسئله پایداری در دانشگاه ها، باید کل 
جامعة دانشگاهی درگیر آن باشند و حال آنکه هم اکنون محدود 
به بخش و حوزة خاصی در دانشگاه ها شده است. وی در ادامه با 
تمرکز بر مدیریت سبز در دانشگاه ها، به بیان مسئله پایداری در 
جامعة دانشگاهی پرداخت و افزود، امروز ما شاهدیم که در بحث 
زیست محیطی و یا مدیریت سبز فقط بخش فنی و مهندسی 
درگیر این موضوع شده اند؛ حال آنکه باید تمامی ارکان دانشگاه ها 

در آن سهیم باشند. 
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نشست سوم: »مسئولیت های اجتماعی دانشگاهی»
سومین نشست از سلسله نشست های فرهنگ دانشگاهی، در روز 
چهارشنبه، مورخ 24 دی ماه 99، با حضور آقای دکتر سیدهادی 
مرجائی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسة پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش عالی، به صورت مجازی برگزار شد. دکتر سیدهادی 
مرجائی، در این نشست، به تشریح پژوهش های صورت گرفته 
در مورد آگاهی دانشجویان در خصوص مسائل اجتماعی پرداخت. 
ایشان بر ارتباط دانشگاه با بخش های مختلف جامعه، بر اهمیت 

مسئولیت اجتماعی تأکید نمودند. 
دکتر مرجائی با طرح این پرسش که دانشگاه ها چه تأثیری بر 
جامعه دارد و چطور می تواند بر جامعه تأثیرگذار باشد گفت: این 
پرسش و پرسش هایی از این قبیل با سخنرانی و گردهمائی قابل  
حل نیست. دانشگاه، سازمانی پیچیده است که بایستی طراحی 
شود. ما در ایران نگران دانشگاه هستیم و صدای گسست دانشگاه 
از جامعه، صنعت و .... را می شنویم. وی خاطرنشان کرد ما وقتی 
نگران دانشگاه هستیم، در واقع نگران جامعه، صنعت و .... هستیم. 
ما متأسفانه امروز در دانشگاه ها شاهد رهاشدگی هستیم و ارتباط 
بین دانشجو و دانشگاه تضعیف شده است. ایشان ضمن انتقاد از 
عدم ارتباط دانشگاه با خانواده ها گفت: متأسفانه هیچ گونه ارتباطی 
بین دانشگاه ها و نهاد خانواده نمی بینیم. وی در خصوص اخالق 
حرفه ای نیز گفت: همچنان در این حوزه هم علیرغم اینکه نسبت 
به سایر حوزه ها موفق تر بوده ایم، اما بازهم جای نگرانی و تأمل 

ایشان ضمن تشریح گزارش ارائه شده توسط وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در خصوص مدیریت سبز، گفت در این 
گزارش ما شاهدیم که بخشی از دانشگاه درگیر این موضوع 
هستند. وی خاطرنشان کرد: عموماً رسالت های دانشگاهی  
شاهد فقدان پایداری هستند و ایدة دانشگاه سبز به عنوان 
مسئله فرعی به آن نگاه می شود و اصوالً مسائلی که معطوف 
به  مدیریت سبز می شوند، جزو سیاست های کالن دانشگاه ها 
محسوب نمی شوند. وی در ادامه ضمن بیان این مطلب که 

امروز ما شاهد وضعیت بغرنج محیط زیستی نه تنها برای نسل 
حاضر بلکه برای آیندگان هستیم، تأکید کرد: کلید حل این 
مسئله در فرهنگ دانشگاهی است و فرهنگ دانشگاهی به 
دلیل رفتارهایی که در گذشته انجام  شده، در ایجاد این مسئله 
و بحران  سهیم است. دکتر رحمانی افزود مسئله پایداری 
زیست محیطی، مسئولیتی اجتماعی است که اگر نسبت به آن 
بی توجه باشیم، این وضعیت بحرانی تر از شرایط امروز خواهد 

شد.
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دارد. وضعیت مشارکت دانشجویان در نهادهای مدنی اسفناک 
است و این عدم مشارکت به معنای این است که منافع شخصی 
را بر گروهی ترجیح می دهند. وی ضمن بیان نتیجة تحقیقی که 
در زمینة مسئولیت اجتماعی در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت 
حدود 8 درصد دانشجوی فعال و مشارکت کننده با جامعة مدنی 
داریم و 92 درصد بی تأثیرند که این ها مسئولینی خواهند شد که 
ابتدا به خود خواهند اندیشید و مسئولینی از دل دانشگاه ها بیرون 
می آیند که منافع شخصی آن ها در اولویت است. ما باید درون 
نظام دانشگاهی خود این چالش ها را بشنویم، ببینیم، درک کنیم 

و در جهت رفع آن ها برآییم. دکتر مرجائی در خصوص دانشگاه 
ایرانی و مختصات آن گفت: دانشگاه ایرانی در درون خود دچار 
ناکارآمدی است و یک مکانیزم فرهنگی جدی را در درون خود 
نتوانسته است سامان بدهد. ما در دانشگاه چه دانشجویی و چه 
انسانی را پرورش می دهیم؟ مسئولیت اجتماعی امروزه در دنیا 
به مسئله مهم و اساسی مطرح می شود و دانشگاه های دنیا با 

مکانیزم هایی اجرائی در حال اجرای آن ها هستند.

نشست علمی اخالق آکادمیک

چهارمین نشست از سلسله نشست های فرهنگ دانشگاهی، در روز 
سه شنبه، مورخ 30 دی ماه 99، با حضور آقای دکتر سیدمحمود 
نجاتی حسینی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، 
به صورت مجازی برگزار شد. دکتر سید محمود نجاتی حسینی، 
در این نشست، ضمن بیان اهمیت موضوع اخالق دانشگاهی 
در سرتاسر جهان، به تعریف اخالق و تعابیر مختلف اخالق و 
ارتباط آن با فرهنگ دانشگاهی پرداخت. وی در خصوص اهمیت 
اخالق دانشگاهی گفت: در کنار تمام فعالیت های دانشگاهی 
که دانشگاهیان به صورت روزمره انجام می دهند، مسئله اخالق 

دانشگاهی، مسئله مند شده است. 
ایشان در ادامه خاطرنشان کرد: چگونه می توان اخالق را به 
دانشگاه نسبت دهیم، اخالقی که منجر به رواج امر خیر در 
دانشگاه، شکل  گیری شهروندی دانشگاهی و .... می شود. وی در 
خصوص ارتباط اخالق آکادمیک با دانشگاه گفت: هیچ سازمانی 
نمی تواند بدون توجه به ارزش های انسان دوستانه و خیرخواهانه به 

حیات خود ادامه دهد. سخنران ویژة این نشست افزود، دانشگاه 
محلی برای تولید اخالق است. برای دانشگاه، کارکردهای متفاوتی 
شمرده اند و دانشگاه محل کشف حقیقت است. دانشگاه محلی 
برای تولید است. محلی برای آموزش  مهارت ها است و اخالق 
خاص خود را داراست. دانشگاه جایی برای تربیت شهروند است، 
شهروندی که احساس تعهد و تکلیف در دانشگاه و بیرون دانشگاه 

کند.
نیست،  تکنوکرات  و  بوروکرات  تربیت  برای  صرفاً  دانشگاه 
اگرچه یکی از خروجی های دانشگاه ها نیز تربیت بوروکرات ها و 
تکنوکرات هاست. ایشان به شکل های مختلف اخالق دانشگاهی 
اشاره کرد. در خصوص اخالق تدریس به عنوان بخشی از اخالق 
دانشگاهی گفت: اخالق تدریس به این معنی است که خوب 
درس بدهید، به دانشجو احترام بگذارید، از منابع به روز در تدریس 
استفاده کنید. ایشان ضمن تشریح اخالق پژوهش به عنوان یکی 
از از بخش های اخالق دانشگاهی گفت: پژوهشگران نمی توانند 
یافته های دیگران را به نام خود ثبت کنند که متأسفانه امروزه 
شاهد آن هستیم. در دانشگاهی که باید محل تولید علم باشد، 
متأسفانه با واژه ای به نام سرقت علمی مواجهیم. دانشمندان باید 
یافته های خود را در خدمت به بشریت بگذارند و صداقت علمی را 
رعایت کنند. دانشمندان با این وجود باید تن به انتقاد دهند و به 
اخالق گفتگومحور پایبند باشند. متأسفانه امروز شاهد منتقدین 

خوبی هستیم که تن به انتقاد نمی دهند. 
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پنجمین نشست از سلسله نشست های فرهنگ دانشگاهی، در 
روز چهارشنبه، مورخ 8 بهمن ماه 99، با حضور آقای دکتر میثم 
سفیدخوش، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، به 
صورت مجازی برگزار شد. دکتر میثم سفیدخوش، ضمن بیان 
تعریف فقر و دانشگاه ایرانی گفت: زمانی که از دانشگاه ایرانی 
سخن به میان می آوریم، بر تجربة ایرانیان در کنش دانشگاهی 

داللت دارد و این در شرایطی است که موانع بسیاری بر سر راه آن 
بوده است و بدین دلیل حائز اهمیت است. دانشگاه ایرانی، به واقع 
به عنوان تنها امید جهت رفع مشکالت مطرح می شود و جایگاه 
دانشگاه در واقعیت به واسطة اهمیت این نهاد است. ایشان به بیان 
مفهوم گفتارپردازی پرداخت و ضمن بیان پیشینة این واژه در 
یونان و در ادامة آن در اسالم، به تشریح وجوه زیباشناختی و 
ظاهری آن پرداخت و افزود آنچه در این واژه مورد بحث ما و حائز 
اهمیت است، وجه دانشگاهی آن است که متأسفانه مغفول واقع 
 شده و دچار بحران شده است. گفتارپردازی یا به عبارتی پردازش 
گفتار، هنری است که ارزش مازادی در کنش دانشگاهی ما ایجاد 
می کند، به نحوی که بتوان افراد خردمند اطراف خود و جامعة ناظر 
را درگیر هدف و منظور خود کند. گفتارپردازی، آشکارسازی 
احساس و ادراک توسط انسان های خردمندی است که از جهان 
پیرامون خود، ادراک و احساس دارند و بیان و آشکارسازی 
آن در زبان به جهان واقعیت، تأثیر دموکراتیک می گذارد. ما 
درکنش دانشگاهی، باید به وجه پردازندة گفتار خود توجه کنیم. 
متأسفانه آنچه ما امروز شاهد آن هستیم، فقر در تعامل بین خود 
دانشگاهیان است. امروز دانشگاهیان توانایی ارتباط باالیی با هم را 
ندارند و این موضوع از فقر گفتارپردازی نشأت می گیرد. برداشت 
من این است که نمی توانیم طوری بیان کنیم تا کنش تعاملی 
برقرار شود. متأسفانه امروز ما در اقناع برخی اصول مهم مان دچار 
فقر گفتارپردازی هستیم. ما در اقناع دولت جهت ضرورت استقالل 
دانشگاه، دچار فقر گفتارپردازی هستیم. ما در اقناع مردم برای 
اینکه دانشگاه، محلی برای گذراندن دوران جوانی و یا محلی برای 
گرفتن مدرک نیست ناتوانیم. امروز ما در هیچ کدام از دانشگاه های 
خودمان، جایگاهی برای تعریف از دانشگاه و مأموریت و رسالت 

آن نداریم.

نشست پنجم: »فقر گفتارپردازی دانشگاهی و ایده هایی برای کاستن از آن»
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نشست ششم: »فرهنگ دانشگاهی، یک تجربة زیسته»

ششمین نشست از سلسله نشست های فرهنگی دانشگاهی، در 
روز چهارشنبه، مورخ 15 بهمن ماه 99، با حضور آقای دکتر 
نعمت ا...  فاضلی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی، به صورت مجازی برگزار شد. دکتر نعمت اهلل 
فاضلی، گفت: اگر تبار دانشگاه ایران را دارالفنون بدانیم، در سه موج، 
روایت های مختلفی برای فرهنگ دانشگاهی داریم. در دورة پهلوی 
اول، مرحلة تأسیس دانشگاه است. دانش آموختگان دارالفنون در 
مشروطه نقش داشتند. این دوره سرآغاز فرهنگ دانشگاهی نه 
در کالم، بلکه تحقق یافته در جامعه بود. نسل اول تا سال 1315 
شاهد این بود که فرهنگ دانشگاهی درون آن روش های جدید به 
وجود آمد. در دورة دوم، دانشگاه محل ایدئولوژی و بازوی کمک گر 
دولت می شود و دانشگاه در این دوره قرار است نیاز نظامی دانشگاه 
را تأمین کند. در این دوره  بافت سنتی هنوز وجود دارد و روی 
پرورش انسان ها خیلی حساسیت است. در زمان پهلوی، فرهنگ 
دانشگاهی که فرهنگی سیاسی بود، از دو منظر غالب شد. دولت و 

دانش آموختگان آشنا به علم.
دانشگاه خود را مدرن می دانست و افراد دانشگاهی با استانداردهای 
استادهای دانشگاه مطابق نبودند. دانشگاه نخبه گرا بود و فرهنگ 
جامعه هنوز با گسست خود روبرو نشده بود. از دورة پهلوی اول 
کم کم فرهنگ دارالفنون رو به افول می رفت و دخالت دربار و 
سلطنت باعث شد افرادی مثل معین و ... رو به افول بروند و 
فرهنگ دانشگاه که تسلط به زبان ها و داشتن نوعی تََشُخص و 
تمایز دانشگاهی است، کم رنگ شود. ورود به دانشگاه، فضای تأمل 
است و فقط فضای تخصص نیست. بلکه برتربودن از فرهنگ 
دانشگاهی  انساِن  ارزش های جدید  پذیرش  و  است  عمومی 

و پذیرش کرامت انسان مدنظر است. در سال 1340 به بعد با 
پیدایش اقتصاد نفتی   پروفسور مهدوی این موضوع را اول بار 
مطرح کرد. فرهنگ دانشگاهی در سال های 1380 به بعد این 
معناست که حکومت و ارزش های دینی را توسعه بدهد و در 
ادارات، سیستم های خاصی به وجود آمد. مفهوم خالقیت اصالً در 
فرهنگ دانشگاهی جایگاهی ندارد. فرهنگ دانشگاه امروزه جدا از 
امنیت دانشگاه کارآفرینی و اقتصادی است که بیشتر مفاهیم بازار 
و اقتصاد مطرح است و علم و انسان سازی خیلی مطرح نیست. 
نکته این است که از فرهنگ دانشگاهی در ایران بهتر است نامی 
برده نشود، به این معنا که وجود ندارد. دانشگاه ما از سال 1340 
به بعد با ضعف استقالل روبرو بوده است؛ درحالی که دانشگاه باید 
فرهیختگی را ممکن کند که همة افراد مرتبط با دانشگاه بتوانند 
خودشان باشند. دانشگاه به معنای اصیل، باید فرهنگ خودش را 
داشته باشد و نه فرهنگ عمومی و نه اقتصادی و نه سیاسی. باید 
یک فرهنگ خاصی از درون رسالت اصلی دانشگاه بیرون بیاید. 
یعنی امکان خودبودن و شوق یادگیری و این گونه دانشجویان 

کارآمد اجتماعی هستند.
انتخاب گری،  که  کند  کمک  ما  به  باید  دانشگاهی  فرهنگ 
تفسیرگری و ... باال برود واشتیاق برای یادگیری بوجود آید. 
دانشگاه برای یادگیری است و برای هیچ چیز دیگر نیست. 
دانشگاه باید امکان یادگیری را فراهم کند. انسان دانشگاهی خود 
را با ایدئولوژی تعریف نمی کند. دانشگاه در زمان دورة لیسانس، 
فرهنگ می سازد و این دوره از زندگی دانشجو بسیار پراهمیت 
است. به جای تربیت دانشجو، استادها مقاله می نویسند و پژوهش 
می کنند. مدرسان دانشگاه در جایی تدریس کردن را یاد نمی گیرند 
و آمادگی تربیت دانشجو را ندارند، ولی علم را شاید داشته باشند. 
ما امروز کالس درس حقیقی نداریم. فرهنگ دانشگاهی را از روی 
مقاله نباید سنجید، بلکه از روی کالس درس باید یافت. دانشگاه 
تعدادی ساختمان و امکانات و تجهیزات نیست. دانشگاه شوق 
یادگیری و یاددهی است. دانشگاه باید در خدمت تنوعات فرهنگی 

و ارزش های انسانی باشد.
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نشست هفتم: »فرهنگ دانشگاهی و بی طرفی ارزشی»

هفتمین نشست از سلسله نشست های فرهنگ دانشگاهی، در روز 
چهارشنبه، مورخ  22 بهمن ماه 99، با حضور آقای دکتر حسین 
سراج زاده، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، به صورت 
مجازی برگزار شد. دکتر سراج زاده، ضمن بیان این نکته که 
دانشگاه امروز درواقع پدیده ای متمایز هست، به تشریح دانشگاه 
مدرن پرداخت. ایشان گفت در واقع تمام دانشگاه ها از آن فرم 
ایده آل فاصله دارند و از آن چیزی که ما به عنوان تیپ ایده آل در 
فرهنگ دانشگاهی از آن یاد می کنیم، با چیزی که در واقعیت 

به عنوان تیپ انضمامی وجود دارد، فاصله است. در دانشگاه ها 
ارزش و هنجاری که معرفی می شود با آنچه در واقعیت مشاهده 

می شود، متفاوت است. 
بر اساس نظر جامعه شناسان، ما باید این هنجارها و ارزش ها را 
رعایت کنیم. در خصوص عام گرایی و اشتراک گذاری  تولیدات 
علمی به عنوان یکی از هنجارهای فرهنگ دانشگاهی باید متذکر 
شوم که تولیدات علمی به همه جا تعلق دارند و به گروه و طایفة 
خاصی تعلق ندارند. دانشگاه در خصوص تولیداتش وابسته به 
جریانات خاص سیاسی نیستند و مبتنی بر جریانات عام هستند 
که تعلقات عام هم دارند. در نظام های دانشگاهی و کنش های 
آکادمیک، هیچ گونه جانبداری خاصی نباید وجود داشته باشد 
و دانشمند علمی باید این بی طرفی را بتواند رعایت کند. اصل 
در فعالیت های آکادمیک باید بدین صورت باشد که به تمام 
پژوهش های صورت گرفتة قبل با نگاه انتقادی نگریسته شود. 
اولین مسئله ای که در خصوص بی طرفی ارزشی می توان به آن 
اشاره کرد این است که آیا اصوالً بی طرفی ارزشی امکان پذیر است 
و چه تضمینی برای امکان وجود آن مهیا است. دومین مسئله 
در بی طرفی ارزشی این است که  اگر بی طرفی ارزشی به صورت 
100 امکان پذیر نیست، تا کجا این بی طرفی ارزشی می تواند مجاز 
باشد و به کنش علم و نهاد علم لطمه ای وارد نکند و سومین 
مسئله در مبحث بی طرفی ارزشی اینکه آیا فرد دانشگاهی را 
به واسطة بی طرفی ارزشی به فردی بی خاصیت تبدیل نمی کند؟ 
دانشگاهیان به عنوان بخشی از جامعه و بخشی از نهاد جامعه 
دارای عواطف، احساسات و ارزش ها هستند و با وجود این همه 
احساسات و عواطف و ارزش ها، چطور می توانند نسبت به برخی از 
ارزش ها بی طرف باشند. بی طرفی ارزشی این معنا را دارد که یک 
دانشمند و پژوهشگر این آمادگی را داشته باشد تا اگر فرض ها و 
شواهد علمی باهم تطابق نداشت، بتواند از آن ها دست بردارد یا به 

تحقیق بیشتری بپردازد.
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نشست هشتم: »فرهنگ دانشگاهی؛ برداشت هایی از منیه المرید»

نشست نهم: »فرهنگ دانشگاهی به مثابة گفتگو»

هشتمین نشست از سلسه نشست های فرهنگ دانشگاهی در روز 
چهارشنبه، مورخ 29 بهمن ماه 99، با حضور آقای دکتر محسن 
آیتی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه بیرجند، به صورت مجازی 
برگزار شد.  آقای دکتر محسن آیتی به معرفی کتاب منیه المرید 
و ارتباط آن با فرهنگ دانشگاهی پرداخت. وی ضمن بررسی 
آداب تعلیم و تعلم در اسالم، از آداب و وظایف معلم و شاگرد، 
آداب و وظایف معلم و آداب و وظایف شاگرد به عنوان محورهای 
اصلی منیه المرید ذکر نمود. ایشان گفت معلم و متعلم باید جهت 
درستی را پیش روی خود داشته باشند و بدانند از چه مسیری گام 
بردارند. معلم و متعلم بر اساس نظرات منیه-المرید بایستی دائماً 
به تحصیل علم بپردازند. معلم به هیچ وجه نباید شأن دانش را 
بشکند و علم باید به دست اهل علم سپرده شود. هم اکنون فاصلة 
فاحشی با حفظ شئون دانش وجود دارد و باید این موضوع مورد 

بازنگری و بازبینی قرار گیرد. 

نهمین نشست از سلسله  نشست های فرهنگ دانشگاهی، در روز 
چهارشنبه، مورخ 13 اسفندماه 99، با حضور آقای دکتر نعمت ا... 
فاضلی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، به صورت مجازی برگزار شد. دکتر نعمت اهلل فاضلی ضمن 
مروری بر گفتگوهای صورت گرفته در سلسله نشست های فرهنگ 
دانشگاهی که توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند 
برگزار شد، به تشریح مبحث گفتگو در دانشگاه ها پرداخت. ایشان 
... است  گفت دانشگاه فضایی اجتماعی، تاریخی، سیاسی و 
و نهاد دانشگاه وظیفة تولید و گسترش این فضاها را دارد. در 
این فضا، سرمایه های نمادین و مادی وجود دارند که در دنیای 
جدید، دانشگاه ها محل درگیری وسیع این سرمایه ها شده اند. نهاد 
دانشگاه در جامعه باید بتواند گذشته، حال و آینده را به هم پیوند 
دهد و گفتگوهایی را شکل دهد. گفتگو حول محور زمان، مکان 
و انسان است و نهاد دانشگاه نقش خود را به عنوان پل ارتباطی 
بین انسان، زمان، مکان ایفا می کند. وی در ادامه بر سیر تاریخی 
فرهنگ در دانشگاه ها از دورة دارالفنون تا دانشگاه تهران پرداخت 
و بر نحوة شکل گیری گفتگو و تغییراتی که در دوره های مختلف 
بر مبحث گفتگو در دانشگاه ها وارد شده و آسیب دیده است، 
پرداخت. ایشان ضمن بیان سخن امام راحل )ره( که فرمودند: 
دانشگاه، کارخانة انسان سازی است، گفت: متأسفانه این شرایط 
در دانشگاه های امروز دیده نمی شود و امکان گفتگوی مؤثر در 
دانشگاه ها وجود ندارد. امروز فاقد الگوی مطلوب هستیم و در این 

شرایط، گفتگوی مؤثر شکل نمی گیرد. 



27

زگارش عملکرد کانون اهی رفهنگی، اجتماعی و ذمهبی
فصلنامه خبری فرهنگ و دانشگاه، شماره یک، دانشگاه بیرجند، بهار1400 
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برگزاری مسابقه اینترنتی گل یا پوچ ریاضی

برگزاری مسابقه پیامكی اطالعات عمومی

برگزاری مسابقه پیامكی آشنایی با لهجه ها و گویش های زبان فارسی

کانون بازی های فاخر با همکاری کانون مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی در 
راستای ایجاد زمینه سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت دانشجویان، اقدام به برگزاری 
مسابقه اینترنتی گل یا پوچ ریاضی در تاریخ 1400/01/25 نموده است. تعداد 54 
نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت نموده و در پایان جوایز ارزنده ای به 3 نفر از 
برگزیدگان اعطا گردید. مسئول اجرایی این طرح، زهرا ابراهیمی و مریم هادی، دبیر 

کانون های بازی های فاخر و مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی بوده است.

کانون بازی های فاخر با همکاری کانون مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی 
در راستای افزایش اطالعات عمومی دانشجویان، اقدام به برگزاری مسابقه پیامکی 
اطالعات عمومی در تاریخ 1400/01/25 نموده است. تعداد 58 نفر از دانشجویان 
در این مسابقه شرکت نموده و پس از دریافت فایل سواالت، پاسخ های خود را در 
قالب پیام ارسال نمودند. در پایان جوایز ارزنده ای به 3 نفر از برگزیدگان اعطا گردید. 
مسئول اجرایی این طرح، زهرا ابراهیمی و مریم هادی، دبیر کانون های بازی فاخر و 

مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی بوده است.

کانون بازی های فاخر با همکاری کانون مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی در 
راستای آشنایی بیشتر دانشجویا با لهجه های شیرین زبان فارسی، اقدام به برگزاری 
مسابقه پیامکی آشنایی با لهجه ها و گویش های زبان فارسی در تاریخ 1400/01/25 
نموده است. تعداد 47 نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت نموده و پس از 
دریافت فایل سواالت، پاسخ های خود را در قالب پیام ارسال نمودند. در پایان جوایز 
ارزنده ای به 3 نفر از برگزیدگان اعطا گردید. مسئول اجرایی این طرح، زهرا ابراهیمی 
و مریم هادی دبیر کانون های بازی های فاخر و مهارت های زندگی و آسیب های 

اجتماعی بوده است.

برگزاری محفل مجازی انس با قرآن کریم
کانون قرآن پژوهان دانشگاه بیرجند به مناسبت میالد با سعادت امام حسن مجتبی)ع( 
اقدام به برگزاری محفل مجازی انس با قرآن کریم در تاریخ 1400/02/07 نموده 
است. این محفل با برنامه هایی همچون؛ قرائت قرآن توسط قاریان برتر استانی، حفظ 
خوانی قران کریم، تفسیر قرآن کریم توسط دکتر زنگویی، مولودی خوانی به مناسبت 
والدت امام حسن مجتبی)ع( و مسابقه قرآنی بوده است. تعداد 5۶ نفر از دانشجویان 
در این محفل شرکت نموده و جمعا مبلغ 150 هزار تومان هزینه ی برگزاری این 
محفل پرداخت گردیده است. مسئول اجرایی این طرح، مصطفی الوانی دبیر کانون 

قرآن پژوهان بوده است.



29

برگزاری مسابقه پیامكی زمینه سازان ظهوربرگزاری مسابقه ایده پردازی در حوزه نماز

کانون جوانان رضوی با همکاری کانون قرآن پژوهان و کانون 
عفاف و حجاب در راستای آشنایی بیشتر دانشجویان با آثار 
و فواید خواندن نماز، اقدام به برگزاری مسابقه مجازی ایده 
پردازی در حوزه نماز در تاریخ 1400/01/30 نموده است. 
تعداد 29 نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت نموده و 
پس از دریافت فایل سواالت، پاسخ های خود را در قالب پیام 
ارسال نمودند. در پایان جوایز ارزنده ای به 3 نفر از برگزیدگان 
اعطا گردید. مسئول اجرایی این طرح، حدیث اسالمی فر، 
مریم یعقوبی و مصطفی الوانی، دبیر کانون های جوانان 

رضوی، عفاف و حجاب و قرآن پژوهان بوده است.

کانون جوانان رضوی با همکاری کانون مهدی یاوران و کانون 
عفاف و حجاب، در راستای ایجاد فضای معنوی بیشتر با 
حضرت مهدی)عج(، اقدام به برگزاری مسابقه پیامکی زمینه 
سازان ظهور در تاریخ 1400/01/25 نموده است. تعداد 31 
نفر از انشجویان در این مسابقه شرکت نموده و پس از دریافت 
فایل سواالت، پاسخ های خود را در قالب پیام ارسال نمودند. 
در پایان جوایز ارزنده ای به 3 نفر از برگزیدگان اعطا گردید. 
مسئول اجرایی این طرح، حدیث اسالمی فر، محمدرضا 
محمدپور، مریم یعقوبی، دبیر کانون های جوانان رضوی، 

مهدی یاوران و عفاف و حجاب بوده است.

برگزاری مسابقه کتابخوانی مجازی
 کتاب یک پنجره خورشید 

کانون جوانان رضوی با همکاری کانون عفاف و حجاب 
و مهدی یاوران در راستای آشنایی بیشتر دانشجویان با 
سیره و شمایل پیامبر اکرم)ص(، اقدام به برگزاری مسابقه 
کتابخوانی مجازی کتاب یک پنجره خورشید؛ اثر محمد 
هادی زاهدی، در تاریخ 1400/01/30 نموده است. تعداد 
5۶ نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت نموده و پس از 
دریافت فایل سواالت، پاسخ های خود را در قالب پیام ارسال 
نمودند. در پایان جوایز ارزنده ای به 3 نفر از برگزیدگان اعطا 
گردید. مسئول اجرایی این طرح، حدیث اسالمی فر، مریم 
یعقوبی و محمد مهدی محمد پور دبیر کانون های جوانان 

رضوی، عفاف و حجاب و کانون مهدی یاوران بوده است.



30

برگزاری مسابقه کتابخوانی مجازی
کتاب امام رضا)ع( و کرامت انسانی؛ اثر محمد حكیمی 

برگزاری مسابقه مجازی کتابخوانی کتاب صعود چهل ساله

 برگزاری مسابقه مجازی
تفسیر کوتاه قرآن کریم

کانون جوانان رضوی با همکاری کانون عفاف و حجاب و کانون مهدی یاوران در 
راستای آشنایی بیشتر دانشجویان با خداباوری و کرامت انسانی، اقدام به برگزاری 
مسابقه کتابخوانی مجازی کتاب امام رضا)ع( و کرامت انسانی؛ اثر محمد حکیمی، در 
تاریخ 1400/01/30 نموده است. تعداد 4۶ نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت 
نموده و پس از دریافت فایل سواالت، پاسخ های خود را در قالب پیام ارسال نمودند. 
جمعا مبلغ 150 هزار تومان به 3 نفر از برگزیدگان اعطا گردید. مسئول اجرایی این 
طرح، حدیث اسالمی فر، مریم یعقوبی و محمد مهدی محمدپور دبیر کانون های 

جوانان رضوی، عفاف و حجاب و مهدی یاوران بوده است.

میزان دستیابی جمهوری اسالمی ایران بــه آرمان هایی از قبیـل عدالت، اســتقال، 
معنویــت، آزادی، کرامت زن، مردم ساالری دینی، گسـترش رفــاه عمومی و... را با 
اسـتفاده از متناسب ترین شاخصه های بین المللی بــه آرمان های انقـالب اسالمی 
مورد بررسی قرار گرفته است. کانون جوانان رضوی با همکاری کانون حماسه و دفاع 
مقدس در راستای آشنایی بیشتر دانشجویان با دستاورد های انقالب، اقدام به برگزاری 
مسابقه مجازی کتابخوانی با موضوع کتاب صعود چهل ساله در تاریخ 1400/01/30 
نموده است. تعداد 52نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت نموده و پس از دریافت 
فایل سواالت، پاسخ های خود را در قالب پبام ارسال نمودند. جمعا مبلغ 150 هزار 
تومان به 3 نفر از برگزیدگان اعطا گردید. مسئول اجرایی این طرح، حدیث اسالمی فر 

و رضا زارعی دبیر کانون های جوانان رضوی و حماسه و دفاع مقدس بوده است.

بدون شک قرائت قرآن وگوش دادن به آیات 
آن آثار مطلوبی در روح و جسم انسان دارد. 
به طور کلی روح و جسم نسبت به یکدیگر 
تاثیر متقابل دارند و وقتی تالوت قرآن و 
استماع آن در روح آثار مثبت و مطلوبی دارد 
این تاثیرمطلوب روحی در جسم نیز تاثیر 
گذار است. کانون قرآن پژوهان با همکاری 
کانون جوانان رضوی و عفاف و حجاب 
در راستای ایجاد فضای معنویف اقدام به 
برگزاری مسابقه مجازی تفسیر کوتاه قرآن 
کریم در تاریخ 1400/01/30 نموده است. 
تعداد 35 نفر از دانشجویان در این مسابقه 
شرکت نموده و یک آیه به دلخواه انتخاب 
نموده، تالوت نموده و تفسیر آن آیه را 
ارسال نمودند. جمعا مبلغ 220 هزار تومان 
به 3 نفر از برگزیدگان اعطا گردید. مسئول 
اجرایی این طرح مصطفی الوانی، حدیث 
اسالمی فر و مریم یعقوبی دبیر کانون های 
قرآن پژوهان، جوانان رضوی و عفاف و 

حجاب بوده است.
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 برگزاری مسابقه پیامكی آشنایی
با احادیث راه زندگانی

پیامبران و امامان همواره در طول تاریخ با هدایت تشریعی 
و ارائة طریق، گنجینه های عقول بشری را شکوفا کرده اند 
و آنان را به سوی سعادت و کمال رهنمون ساخته اند. 
یکی از اهداف آنان در این مسیر تشکیل مدینة فاضله یا 
جامعة آرمانی است که افراد جامعه در آن، فارغ از هرگونه 
ظلم و بی عدالتی، به سوی کمال حقیقی و معرفت الهی 
پیش روند، اّما امام عالوه بر هدایت تشریعی با هدایت 
تکوینی و باطنی خود نیز دلهای مستعد را هدایت و ایصال 
به مطلوب می کند و این شأن از شئون امام در پیشبرد 
مردم به سوی آن حیات طّیبه، نقشی مهم و اساسی 
را ایفا می کند. کانون جوانان رضوی با همکاری کانون 
عفاف و حجاب و کانون مهدی یاوران، در راستای ایجاد 
فضای معنوی و تحقق اهداف کانون، اقدام به برگزاری 
مسابقه پیامکی آشنایی با احادیث راه زندگانی در تاریخ 
1400/01/30 نموده است. تعداد 48 نفر از دانشجویان 
فایل  دریافت  از  و پس  نموده  این مسابقه شرکت  در 
سواالت، پاسخ های خود را در قالب پیام ارسال نمودند. 
جوایز ارزنده ای به 3 نفر از برگزیدگان اعطا گردید. مسئول 
اجرایی این طرح، حدیث اسالمی فر، مریم یعقوبی و محمد 
مهدی محمد پور دبیر کانون های جوانان رضوی، عفاف و 

حجاب و مهدی یاوران بوده است.

برگزاری مسابقه مجازی دلنوشته های رضوی

از نگاه بزرگان شیعه، امام رضا)ع( همانند دیگر امامان 
معصوم)ع(، دارنده تمام کماالت و فضایل اخالق انسانی 
در مرتبه اعلی است. به گفتة آنان، او آن چنان در قلّه 
شکوهمند کمال و فضیلت قرار دارد که نه تنها دوستان و 
پیروانش او را ستوده اند، بلکه دشمنان کینه توز و سرسخت 
هم به مدح و ستایش او پرداخته اند. کانون جوانان رضوی با 
همکاری کانون عفاف و حجاب و کانون مهدی یاوران، در 
راستای تحقق اهداف کانون، ایجاد فضای معنوی و ارتباط 
قلبی بیشتر با ائمه، اقدام به برگزاری مسابقه مجازی 
دلنوشته های رضوی در تاریخ 1400/01/30 نموده است. 
تعداد 49 نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت نموده و 
آثار خود را در قالب تصویر ارسال نمودند. جوایز ارزنده ای 
به 3 نفر از برگزیدگان اعطا گردید. مسئول اجرایی این 
طرح، حدیث اسالمی فر، مریم یعقوبی و محمد مهدی پور 
دبیر کانون های جوانان رضوی، عفاف و حجاب و مهدی 

یاوران بوده است.
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برگزاری مسابقه کتابخوانی رمضان با قرآنبرگزاری مسابقه عكس رمضان
ماه مبارک رمضان ماه بندگی و عبادت و ماه بهار قرآن 
به  درآن  اکرم  نبی  فرموده  بنابر  که  است  است.ماهی 
میهمانی خداوند دعوت شده ایم. بر هر انسان عاقلی است 
که فرصتهای بی نظیر این ماه راغنیمت شمرد امور دینی 
و قرآنی معاونت فرهنگی، اجتماعی، هنری و مذهبی با 
همکاری کانون های عکس و خاطره، قرآن پژوهان و جوانان 
رضوی به مناسبت ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری 
مسابقه عکس رمضان در تاریخ 1400/02/20 نموده است. 
بخش های مسابقه عبارتند از: عکس از سفره افطار، کمک 
های مومنانه، محافل قرآن کریم و شب های احیا.  تعداد 
43 نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت نموده و جوایز 
ارزنده ای به 4 نفر از برگزیدگان اعطا گردید. مسئول اجرایی 
این طرح مصطفی الوانی دبیر کانون قرآن پژوهان بوده است.

رابطه ویژه ای میان قرآن و ماه رمضان وجود دارد؛ همان گونه 
که در فصل بهار، عالم طبیعت و انسان، شادابی خاص و 
حیاتی دوباره پیدا می کند، رمضان نیز بهار قرآن است. 
دوستداران قرآن در این ماه بیش از پیش به قرآن نزدیک 
می شوند و با خواندن و یادگیری و فهمیدن معارف آن، به 
دل هایشان حیات مجددی می بخشند. امور دینی و قرآنی 
معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری کانون های کتاب، 
قرآن پژوهان و جوانان رضوی اقدام به برگزاری مسابقه 
کتابخوانی رمضان با قرآن در تاریخ 1400/02/20 نموده 
است. تعداد 58 نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت 
نموده و جوایز ارزنده ای به ۶ نفر از برگزیدگان اعطا گردید. 
مسئول اجرایی این طرح مصطفی الوانی دبیر کانون قرآن 

پژوهان بوده است.

برگزاری مسابقات قرآن کریم و اذان ویژه فرزندان دانشگاهیان
امور دینی و قرآنی معاونت فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و هنری با همکاری کانون 
قرآن پژوهان و کانون جوانان رضوی به مناسبت ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری 
مسابقات قرآن کریم و اذان ویژه فرزندان دانشگاهیان در تاریخ 1400/02/24 
نموده است. بخش های مسابقه عبارتنداز: اذان، قرائت ترتیل، قرائت تحقیق و 
حفظ جز 30.  تعداد 31 نفر در این مسابقه شرکت نموده و به برگزیدگان جوایز 
ارزشمندی اعطا گردید. مسئول اجرایی این طرح مصطفی الوانی دبیر کانون قرآن 

پژوهان بوده است.
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ساخت و انتشار پادکست پیامبر از نگاه اندیشمندان
حضرت محمد )ص( نور مطلق بود از جانب رب متعال که به تاریکی زمین بخشیده شد. 
حضرت محمد )ص( از افق مکه سربرآورد تا بر شام تیره جاهلیت اعراب فائق شود. در راستای 
زنده نگه داشتن یاد پیامبر اسالم کانون هالل احمر دانشگاه بیرجند پادکستی با عنوان پیامبر 
از نگاه اندیشمندان با گویندگی فهیمه اذانی و حسین فتاحیان در تاریخ1400/01/20ساخت و 
منتشر نموده است. دبیر اجرایی این پادکست زهرا نخعی دبیر کانون گویندگی و اجرا دانشگاه 

بیرجند بوده است.

ساخت و انتشار پادکست روز پدر

ساخت و انتشار پادکست مبعث رسول اکرام

ساخت و انتشار پادکست میالد حضرت ابوالفضل و روز جانباز

پدر بزرگترین نعمت در زندگی هر انسانی است که اگر همه ساعت های زندگی را به خاطر 
داشتن پدر شکرگزار خدا باشیم.روز پدر روزی برای بزرگداشت پدرها است. در ایران روز 
پدر در 13 رجب زادروز حضرت علی بن ابیطالب )ع( ، اولین امام شیعیان گرامی داشته 
می شود. در راستای تقدیر از این عزیزان کانون گویندگی و اجرا با همکاری کانون مهدی 
یاوران دانشگاه بیرجند اقدام به اجرا و انتشار پادکست روز پدر در تاریخ1400/01/28با 
گویندگی فاطمه محمدزاده نموده است. دبیر اجرایی این طرح زهرا نخعی دبیر کانون 

گویندگی و اجرای دانشگاه بیرجند بوده است.

تاریخ، به مکه رسیده است تا شروعی دیگرگونه را رقم بزند؛ آغازی دیگرگونه در خاکی آفتاب 
سوخته، در خاکی تشنه، در خاک آکنده از دختران زنده به گور، در خاک آرزوهای زیر خاک. 
تاریخ ایستاده است تا بنویسد؛ تا پنجره ها را به خواندن فراخواند و کوچه ها را به شنیدن 
ایستاده است تا در دل صخره ها و سنگریزه ها، نور جاری کند. در راستای فرا رسیدن مبعث 
رسول )ص( کانون گویندگی و اجرای دانشگاه بیرجند در تاریخ 1400/01/25اقدام به ساخت 
و انتشار پادکست مبعث رسول با گویندگی زهرا نخعی نموده است. دبیر اجرایی این پادکست 

زهرا نخعی دبیر کانون گویندگی دانشگاه بیرجند بوده است.

روز جانباز مصادف با سالروز میالد حضرت ابوالفضل العباس)ع( است، روزی که یادآور رشادت 
های حضرت عباس در صحنه کربال است و فداکاری های ایشان را به رخ جهانیان و تاریخ 
بشری می کشد. به همین منظور و به مناسبت فرارسیدن والدت با سعادت آن حضرت 
بزرگوار کانون گویندگی واجرای دانشگاه بیرجند اقدام به ساخت و انتشار پادکست میالد 
حضرت ابوالفضل و روز جانباز با گویندگی زینب محمدی در تاریخ 1400/01/25نموده است. 
دبیر اجرایی این پادکست زهرا نخعی دبیر کانون گویندگی و اجرا دانشگاه بیرجند بوده است.

ساخت و انتشار پادکست بهار
در فصل بهار زمین به شکرانه زندگی دوباره اش هر آن چه در دل پرورانده به سمت آسمان 
روانه می کند و دانه ها آرام آرام سر از خاک بیرون می آورند و به دنیا سالم می کنند. کوه ها 
به مدد خورشید درخشان برف و بار خود را از تن شسته و رودها سرمست به راه می افتند، 
پرندگان از النه های خود بیرون آمده و خبر رسیدن بهار را در همه  جا نغمه سرایی می کنند. 
در راستای فرا رسیدن فصل شورانگیز بهار کانون گویندگی و اجرای دانشگاه بیرجند اقدام 
به ساخت و انتشار پادکست بهار در تاریخ1400/01/1۶با گویندگی زینب محمدی و محمد 
شکوهی فر نموده است. دبیر اجرایی این پادکست زهرا نخعی دبیر کانون گویندگی واجرای 

دانشگاه بیرجند بوده است.
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برگزاری مسابقه عكاسی شهر پاک

برگزاری وبینار ملی تاثیرات کرونا بر محیط زیست

هوا و آلودگی آن نقش بسزایی در زندگی جانداران دارد و بدون وجود هوای پاکیزه 
زندگی انسان ها با خطری جدی روبه روست. متاسفانه یکی از مهم ترین دالیل 
آلودگی هوا بی مالحظه گی برخی از سرمایه گذاران بزرگ است که به جای توجه به 
وضعیت کره زمین، فقط به پول و بیشتر شدن سرمایه شخصیشان فکر می کنند. 
کانون محیط زیست دانشگاه بیرجند در راستای فرهنگ سازی پاکسازی محیط، 
اقدام به برگزاری مسابقه عکاسی شهر پاک در تاریخ 1400/01/25 نموده است. 
تعداد 53 نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت نموده و آثار خود را در قالب 
تصویر ارسال نمودند. در پایان جوایز ارزنده ای به 3 نفر از برگزیدگان اعطا گردید. 
مسئول اجرایی این طرح، معصومه سیامک نائب دبیر کانون محیط زیست بوده 

است.

کانون محیط زیست دانشگاه بیرجند با همکاری اداره کل 
محیط زیست خراسان جنوبی و  کانون های محیط زیست 
دانشگاه های تهران، یزد، گیالن، خرم آباد و اراک اقدام به 
برگزاری وبینار ملی تاثیرات کرونا بر محیط زیست در تاریخ 
1400/02/02 با سخنرانی جناب آقای محمد الموتی؛ دبیر 
شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی 
کشور و جناب آقای بابک مغازه ای؛ عضو شورای نظارت و 
داوری شبکه سازمان های غیر دولتی محیط زیست و منابع 
طبیعی کشور نموده است. تعداد 9۶ نفر از دانشجویان در 
این وبینار شرکت نموده و هزینه ی حق الزحمه سخنرانان 
پرداخت گردید. مسئول اجرایی این طرح، معصومه سیامک 

نائب دبیر کانون محیط زیست بوده است.

برگزاری کارگاه اهمیت تاالب ها
بر خالف رشد وآگاهی مردم نسبت به اهمیت محیط های 
طبیعی به ویژه تاالب ها هنوز درک واقعی ازاهمیت، کارکرد 
و اهمیت این زیستگاه های حیاتی و متنوع بسیارپایین است. 
تاالب ها را می توان شاهکارخلقت به شمار آورد. می توان گفت 
در مجموعه چهره های محیط طبیعی زمین کمتر زیستگاهی 
می توان تا بدین پایه با اهمیت پیدا کرد که تا بدین حد در 
مورد آن ها غفلت شده باشد. کانون محیط زیست در راستای 
پر اهمیت جلوه دادن تاالب ها اقدام به برگزاری کارگاه اهمیت 
تاالب ها با تدریس سرکار خانم دکتر جهانی شکیب در تاریخ 
1400/02/23 نموده است. تعداد 43 نفر از دانشجویان 
در این کارگاه شرکت نموده و در پایان گواهی حضور به 
شرکت کنندگان اعطا گردید. مسئول اجرایی این طرح مهسا 

غالمی دبیر کانون محیط زیست بوده است.
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برگزاری مسابقه اینترنتی
آشنایی با انواع سم های آفتی 

آفت کش ها موادی به صورت مایع، جامد یا گاز هستند که به منظور 
نابودی آفت ها به کار می روند. بعضی از این آفتها که مورد عالقه انسان ها 
نیستند، حشرات، علفهای هرز و میکروب هایی هستند که گیاهان را 
از بین می برند. بسیاری از آفت کش ها، سمی هستند و عالوه بر اینکه 
آفت ها را از بین می برند به انسان ها نیز صدمه می زنند. کانون محیط 
زیست در راستای آشنایی بیشتر دانشجویان با انواع سم های آفتی و 
کاربرد آن، اقدام به برگزاری مسابقه اینترنتی آشنایی با انواع سم های 
آفتی در تاریخ 1400/01/24 نموده است. تعداد 4۶ نفر از دانشجویان 
در این مسابقه شرکت نموده و پس از دریافت فایل سواالت، پاسخ های 
خود را در قالب پیام ارسال نمودند. درپایان جوایز ارزنده ای به 3 نفر از 
برگزیدگان اعطا گردید. مسئول اجرایی این طرح، معصومه سیامک، نائب 

دبیر کانون محیط زیست بوده است.

برگزاری مسابقه آشنایی با
روش های پیشگیری از انتشار کرونا 

ماسک می تواند به جلوگیری از انتقال ویروس از فرد دارای ماسک به 
دیگران کمک کند. ماسک به تنهایی برای محافظت دربرابر کووید-19 
کافی نیست و باید در کنار رعایت فاصله فیزیکی و حفظ بهداشِت 
دست ها باشد.کانون هالل احمر با همکاری کانون مهارت های زندگی 
با  دانشجویان  دقیق  آشنایی  راستای  در  اجتماعی  آسیب های  و 
روش های پیشگیری از انتشار کرونا، اقدام به برگزاری مسابقه آشنایی 
با روش های پیشگیری از انتشار کرونا در تاریخ 1400/01/25 نموده 
است. تعداد 48 نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت نموده و پس 
از دریافت فایل سواالت، پاسخ های خود را در قالب پیام ارسال نمودند.  
درپایان جوایز ارزنده ای به 3 نفر از برگزیدگان اعطا گردید. مسئول 
اجرایی این طرح، مهدیه کشتگر و مریم هادی، دبیر کانون های هالل 

احمر و مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی بوده است.

برگزاری مسابقه آشنایی با
روش های مواجهه با مخاطرات 

دانش مخاطرات دانشي است که در راستاي دستیابي به زندگي با 
کیفیت بهتر آگاهي هاي مفیدي به دست مي دهد. مخاطره شناسي 
دانشي جدید، جامع و متفاوت از مفاهیم همسان است. کانون هالل 
احمر با همکاری کانون مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی 
در راستای آمادگی بهتر دانشجویان در مواجهه با مخاطرات، اقدام به 
برگزاری مسابقه آشنایی با روش های مواجهه با مخاطرات در تاریخ 
1400/01/22 نموده است. تعداد 42 نفر از دانشجویان در این مسابقه 
شرکت نموده و پس از دریافت فایل سواالت، پاسخ های خود را در قالب 
پیام ارسال نمودند.  درپایان جوایز ارزنده ای به 3 نفر از برگزیدگان اعطا 
گردید. مسئول اجرایی این طرح، مریم هادی و مهدیه کشتگر، دبیر 
کانون های هالل احمر و مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی بوده 

است.
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برگزاری وبینار ملی من و دنیای درونم برگزاری کارگاه ملی هنر درمانی
یکی از موضوعاتی که خیلی این روزها من اون رو می بینیم 
جدی نگرفتن دنیای درون آدم هاست. ما در حال تجربه 
این زندگی در دو دنیا هستیم. کانون مهارت های زندگی و 
آسیب های اجتماعی در راستای آشنایی بیشتر دانشجویان 
برای یک ارتباط خوب و موثر دانشجویان با خود و دنیای 
درون شان اقدام به برگزاری وبینار ملی تحت عنوان وبینار 
من و دنیای درونم در تاریخ 1400/2/7ساعت 21 نموده 
است.مدرس این وبینار سرکار خانم دکتر لیال موثق  )دکتری 
روانشناسی بالینی، متخصص روابط بین فردی و اختالالت 
رفتاری( بوده و تعداد 14۶ نفر از دانشجویان در این وبینار 
شرکت نمودند. جمعا مبلغ 200 هزار تومان هزینه حق 
التدریس مدرس پرداخت گردید. مسئول اجرایی این طرح، 
مریم هادی، دبیر کانون مهارت های زندگی و آسیب های 

اجتماعی بوده است.

کانون مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی با همکاری 
کانون هنرهای تجسمی و هنرهای زیبا در راستای ایجاد 
خالقیت برای بهبود سالمت افراد و درمان اختالالت جسمی 
و روانی، اقدام به برگزاری کارگاهی تحت عنوان؛  هنر درمانی 
در تاریخ 1400/3/۶، ساعت 1۶الی 18 )به مدت 2 ساعت( 
نموده است. به مسائلی چون عملکرد هنر درمانی، کاربرد هنر 
درمانی، ویژگی های اثرگذار هنر درمانی و... در این کارگاه 
پرداخته شد.  مدرس این کارگاه خانم مژگان شریعت پناهی 
)مدرس دانشگاه و کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی( 
بوده است. تعداد 132 نفر از دانشجویان در این کارگاه 
شرکت نمودند. جمعا مبلغ 200 هزار تومان هزینه حق 
التدریس مدرس پرداخت گردید. مسئول اجرایی این طرح، 
مریم هادی، دبیر کانون مهارت های زندگی و آسیب های 

اجتماعی بوده است.

برگزاری مسابقه کتابخوانی مجازی
کتاب یک پنجره خورشید؛ اثر محمد هادی زاهدی 

کانون جوانان رضوی با همکاری کانون عفاف و حجاب و مهدی یاوران در راستای 
آشنایی بیشتر دانشجویان با سیره و شمایل پیامبر اکرم)ص(، اقدام به برگزاری 
مسابقه کتابخوانی مجازی کتاب یک پنجره خورشید؛ اثر محمد هادی زاهدی، در 
تاریخ 1400/01/30 نموده است. تعداد 5۶ نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت 
نموده و پس از دریافت فایل سواالت، پاسخ های خود را در قالب پیام ارسال نمودند.  
درپایان جوایز ارزنده ای به 3 نفر از برگزیدگان اعطا گردید. مسئول اجرایی این طرح، 
حدیث اسالمی فر، مریم یعقوبی و محمد مهدی محمد پور دبیر کانون های جوانان 

رضوی، عفاف و حجاب و کانون مهدی یاوران بوده است.
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 برگزاری کارگاه مجازی
رهایی از اعتیاد به فضای مجازی
استفاده بیش از اندازه از اینترنت و ساعت ها حضور در 
فضای مجازی از نشانه های اعتیاد به اینترنت است. در این 
فضا کودکان، نوجوانان و جوانان بیشتر در معرض اعتیاد 
به اینترنت قرار دارند و با توجه به اینکه بیشتر کاربران 
فضای مجازی را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند 
اعتیاد  افراد جامعه در معرض  از سایر  بنابراین بیشتر 
اینترنتی قرار دارند. اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی 
در اشکال مختلف بروز می کند؛ به عنوان مثال اعتیاد 
بازی های  قالب وب گردی، چت کردن،  در  اینترنت  به 
بروز  به سایت های مختلف  و مراجعه  دانلود  رایانه ای، 
می کند. کانون مهارت های زندگی و اسیب های اجتماعی 
دانشگاه بیرجند با همکاری کانون اسیب های اجتماعی 
دانشگاه محقق اردبیلی در راستای راهکار هایی برای 
رهایی از اعتیاد فضای مجازی بین دانشجویان، اقدام به 
برگزاری کارگاه مجازی رهایی از اعتیاد به فضای مجازی 
، که با حضور مدرس:خانم شیوا رحیم زادگان ، مدرس 
دانشگاه، دانشجو دکتری تخصصی روان شناسی  در تاریخ 
1400/3/7 نموده است. تعداد 83 نفر از دانشجویان در 
این کارگاه شرکت نموده و جوایز ارزنده ای به 3 نفر از 
برگزیدگان اعطا گردید.مسئول اجرایی این طرح، مریم 

هادی دبیر کانون مهارت های زندگی بوده است.

 برگزاری دوره آموزشی
دستیار کنار دندانپزشک

مراحل  انجام  برای  را  بیماران  دندانپزشکی  دستیاران 
دندانپزشکی آماده می کنند و معموال مسئولیت انجام کارهایی 
نظیر تمیز کردن سطحی، کاربرد سیالنت، کاربرد فلوراید 
و کاربرد بیهوشی موضعی می باشد. دستیار دندانپزشک 
همانند یک بازوی قوی می تواند به دندانپزشک عزیز جهت 
رسیدن به اهداف و همچنین کاربرد دقیق هر یک از موارد 
موجود، به پزشک محترم کمک کند. وظایفی که بر عهده 
دستیار دندانپزشکی قرار دادید، متعدد می باشد. به همین 
دلیل یک دستیار می تواند در موراد مختلف به انجام خدمات 
الزم ببرازد. در راستای آموزش دانشجویان، کانون هالل احمر 
دانشگاه بیرجند با همکاری هالل احمر دانشکده فنی حرفه 
ای و انجمن پرستاری دانشگاه بیرجند اقدام به برگزاری دوره 
آموزشی دستیار کنار دندانپزشک در تاریخ1400/03/20 
بصورت مجازی و حضوری نموده است. در این دوره تعداد 
32نفر از دانشجویان شرکت نمودند. دبیر اجرایی این دوره 
مهدیه کشتگر دبیر کانون هالل احمر دانشگاه بیرجند بوده 

است.
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برگزاری دوره آموزشی اصول کار در داروخانه

 برگزاری دوره آموزشی فوریت پزشكی

تکنسین داروخانه )Pharmacy Technician( یا نسخه خوان یا 
نسخه پیچ فردی آموزش  دیده است که عموما وظیفه نسخه  خوانی 
و تحویل دارو به مراجعه کننده را بر عهده دارد و به دکتر داروساز در 
ساخت دارو کمک می کند. تکنسین داروخانه هم با مراجعه کنندگان 
و هم با پزشک و پرسنل داروخانه در ارتباط و تعامل است. کانون 
هالل احمر دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن پرستاری در راستای 
آموزش اصول کار در داروخانه اقدام به برگزاری دوره آموزشی اصول 
کار در داروخانه را در تاریخ 1400/01/21نموده است. در این دوره 
تعداد2۶نفر از دانشجویان بصورت مجازی شرکت نموده اند. دبیر 
اجرایی این دوره مهدیه کشتگر دبیر کانون هالل احمر داغنشگاه 

بیرجند بوده است.

امدادرسانی به بیماران و  نیازمندان در شرایط بحرانی در فطرت و 
نهاد تمامی انسان ها وجود دارد و لزوم وجود موسسات امدادرسانی 
در چنین شرایطی از ضروریات عملکرد مناسب در هر جامعه ای 
است.اورژانس یکی از مهم ترین و اصلی ترین واحدهای امدادرسانی 
در هر کشوری به حساب می آید. دوره های آموزشی فوریت های 
پزشکی دوره های آموزشی تخصصی هستند که با پیش نیاز های 
خاص و تحت نظارت مراجع ذیصالح برگزار خواهند شد. کانون 
هالل احمر دانشگاه بیرجند با همکاری هالل احمر دانشکده فنی و 
حرفه ای و انجمن پرستاری اقدام به برگزاری دوره آموزشی فوریت 
پزشکی با تدریس جناب آقای اسحاق خدا دوست )کارشناس ارشد 
پرستاری گرایش اورژانس( از تاریخ1400/02/24الی1400/03/10
نموده است. تعداد38نفر از دانشجویان در این دوره شرکت نمودند. 
مسئول اجرایی این دوره مهدیه کشتگر دبیر کانون هالل احمر 

دانشگاه بیرجند بوده است.

برگزاری مسابقه اینترنتی آشنایی
با روش های مواجهه رعد و برق و غرق شدگی 

»غرق شدگی« اختالل تنفس در نتیجه غوطه  ورشدن و  ورود آب 
به مجاری تنفسی است که درصورت عدم نجات فوری منجر به 
اختالالت برگشت  ناپذیر مغزی و مرگ می شود. کانون هالل احمر 
دانشگاه بیرجند در راستای آمادگی بیشتر دانشجویان در مواجهه 
با خطر، اقدام به برگزاری مسابقه اینترنتی آشنایی با روش های 
مواجهه رعد و برق و غرق شدگی، در تاریخ 1400/01/22 نموده 
است. تعداد 39 نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت نموده و 
پس از دریافت فایل سواالت، پاسخ های خود را در قالب پیام ارسال 
نمودند.  درپایان جوایز ارزنده ایبه 3 نفر از برگزیدگان اعطا گردید. 
مسئول اجرایی این طرح، مهدیه کشتگر دبیر کانون هالل احمر 

بوده است.
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برگزاری دوره نمونه گیری آزمایشگاه
اهمیت انجام آزمایشات پزشکی بر هیچ کس پوشیده نیست 
و همگان بر اهمیت این آزمایشات در تشخیص ودرمان و 
پیگیری درمان واقف هستند هم چنین اهمیت نمونه گیری 
در دنیایی که به سمت تکنولوژی حرکت می کند، بر کسی 
پوشیده نیست. تجهیزات آزمایشگاهی با وجود متخصصین 
علوم آزمایشگاهی که برای تشخیص بیماری های گوناگون 
با دقت فراوان و تمرکز در نمونه آزمایش افراد، طراحی شده 
اند تا ناگهان در زندگی سالم شخص بیماری گریبان گیر وی 
نشود. همه چیز بستگی به شخص و اهمیت وی بر سالمت 
جسم و روحش دارد. در این دوره تمام مهارت ها و وظایف 
اصلی یک تکنسین آزمایشگاه به مهارت جویان آموزش داده 
شده است. دوره دستیار آزمایشگاه یا تکنسین آزمایشگاه 
یک دوره آموزشی شامل خواندن آزمایش، خونگیری، نمونه 
گیری و آموزش پذیرش آموزش داده می شود. کانون هالل 
احمر دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن پرستاری و کانون 
هالل احمر دانشگاه فنی حرفه ای در راستای آموزش 
دانشجویان عالقه مند در این زمینه اقدام به برگزاری دوره 
نمونه گیری ازمایشگاه در تاریخ 1400/03/10نموده است. 
تعداد 4۶نفر از دانشجویان بصورت مجازی وحضوری در این 
دوره شرکت نموده اند. مسئول اجرایی این طرح مهدیه 

کشتگر دبیر کانون هالل احمر دانشگاه بیرجند بوده است.

برگزاری دوره مربی گری نقاشی کودک

نقاشی کشیدن برای کودکان فرآیندی طبیعی بوده که 
همراه با لذت انجام می شود. این نقاشی ها به منظور بیان 
احساسات کودکان انجام می  شوند زیرا آن ها قادر به بیان 
احساسات مختلف خود از طریق صحبت کردن نیستند. 
آن ها ترس ها، شادی ها ، رویاها، امیدها و کابوس های 
با نقاشی کشیدن بیان می  کنند و همچنین  خود را 
دیدگاه خود نسبت به جهان پیرامون شان را به این طریق 
به شما نشان می  دهند. آموزش مربیگری نقاشی کودک 
یکی از مهم ترین و حساس ترین آموزش ها است. مربی 
کودکی که دوره های الزم در این زمینه را دیده باشد  به 
راحتی با کودکان ارتباط برقرار کرده و نیازها، استعدادها 
و خالقیت های آن ها را شناسایی به مسیر درست جهت 
شکوفا شدن هدایت  می کند. کانون هنر های تجسمی 
با همکاری کانون هنر های زیبا و گرافیک در راستای 
یادگیری دانشجویان عالقه مند اقدام به برگزاری دوره 
مربی گری نقاشی کودک از تاریخ 1400/02/08 به مدت 
10 جلسه با تدریس سرکار خانم زهرا ابراهیمی نموده 
است. تعداد 7۶ نفر از دانشجویان در این کارگاه شرکت 
نمودند. مسئول اجرایی این طرح محمد عبداله زاده دبیر 

کانون هنر های تجسمی بوده است.
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کارگاه آموزشی طراحی لباس

برگزاری کارگاه آموزشی نقاشی با آبرنگ

 برگزاری کارگاه آموزشی نقاشی با مداد رنگی

برگزاری مسابقه اینترنتی ایران شناسی

طراحی مد لباس شکلی از هنر است که به ساخت لباس و اکسسوری های )لوازم 
جانبی( دیگر اختصاص دارد. داشتن ایده و ایجاد خالقیت، یکی از مهم ترین ابزار 
بخش هنری است که سبب طراحی یک لباس جدید می شود. در دنیای مد، 
طرح های جدید، قبل از برش و دوختن به شکل طرح های دستی )طرح های اولیه( 
ارائه می شوند. کانون هنر های تجسمی با همکاری کانون هنر های زیبا و گرافیک 
در راستای یادگیری دانشجویان عالقه مند اقدام به برگزاری کارگاه آموزش طراحی 
لباس از تاریخ 1400/02/08 به مدت 10 جلسه با تدریس سرکار خانم زهرا ابراهیمی 
نموده است. تعداد 35 نفر از دانشجویان در این کارگاه شرکت نمودند. مسئول اجرایی 

این طرح، محمد عبداله زاده دبیر کانون هنر های تجسمی بوده است.

نقاشی با آبرنگ یکی از هیجان انگیزترین تکنینک های نقاشی هست چون رنگ به 
میل خودش حرکت میکنه که این نوع نقاشی چالش طلب هست چون برخالف 
میل شما حرکت می کند، بسیار لذت بخش است. کانون هنر های تجسمی با همکاری 
هنرهای زیبا و کانون گرافیک در راستای توانمند سازی دانشجویان عالقه مند اقدام به 
برگزاری کارگاه آموزشی نقاشی با آبرنگ از تاریخ 1400/02/08  به مدت 10 جلسه 
با تدریس سرکار خانم زهرا ابراهیمی نموده است. تعداد 38 نفر از دانشجویان در این 
کارگاه شرکت نمودند. مسئول اجرایی این طرح محمد عبداله زاده دبیر کانون هنرهای 

تجسمی بوده است.

مدادرنگی یک ابزار هیجان انگیز است. اگر چه گاهی اوقات به عنوان یک ابزار حرفه ای 
نادیده گرفته می شود، اما توانایی تولید آثاری را دارد که شبیه نقاشی هستند. آن ها به 
هنرمند اجازه می دهند تا کنترل فوق العاده ای بر روی برنامه داشته باشد و منجر 
به تصویرسازی بسیار دقیق و پیشرفته می شود. کانون هنر های تجسمی با همکاری 
کانون هنرهای زیبا و کانون گرافیک اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی نقاشی با مداد 
رنگی با تدریس سرکار خانم زهرا ابراهیمی از تاریخ 1400/02/08 به مدت 10 جلسه 
نموده است. تعداد 33 نفر از دانشجویان در این کارگاه شرکت نمودند. مسئول اجرایی 

این طرح، محمد عبداله زاده دبیر کانون هنر های تجسمی بوده است.

ایران شناسی شاخه منظمی از دانش است که به مطالعه دانش فرهنگی ایران از 
زمان باستان تاکنون می پردازد. )دربرگیرنده ایران شناسی کهن و ایران شناسی نو(. 
این فرهنگ دربرگیرنده تاریخ، ادبیات، هنر و فرهنگ ایران کهن و ایران نو به همراه 
فرهنگ توده آن می شود. افزون براین به مطالعهزبان های ایرانی نیز پرداخته می شود.
کانون گردشگری دانشگاه بیرجند با همکاری کانون عکس و خاطره در راستای 
معرفی نقاط گردشگری ایران به دانشجویان، اقدام به برگزاری مسابقه اینترنتی ایران 
شناسی، در تاریخ 1400/01/25 نموده است. تعداد 43 نفر از دانشجویان در این 
مسابقه شرکت نمودند.  درپایان جوایز ارزنده ای به 3 نفر از برگزیدگان اعطا گردید. 
مسئول اجرایی این طرح، فاطمه عسکری دبیر کانون هنر های تجسمی بوده است. 



41

برگزاری مسابقه  مجازی عكاسی با عنوان ایران بهاری من

برگزاری مسابقه مجازی عكاسی با عنوان زشت و زیبای دانشگاه من

برگزاری مسابقه مجازی عكس  با عنوان بهار همدلی

برگزاری مسابقه  مجازی عكاسی با عنوان هنر دست من

بهار فصل شکفتن است،فصل اغاز،فصل نوشدن، در فصل بهار به شکرانه زندگی 
دوباره اش هر آن چه در دل پرورانده به سمت اسمان روانه می کند.

کانون عکس و خاطره با همکاری کانون هنر های تجسمی، کانون هنر های زیبا و 
کانون گرافیک دانشگاه بیرجند در راستای ثبت لحظات خاطره انگیز بهاری، اقدام 

به برگزاری مسابقه عکاسی مجازی با عنوان ایران بهاری من،  در تاریخ
 31 /1400/01 نمود. تعداد 51 نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت نموده 
و آثار خود را در قالب فایل ارسال نمودند. در انتها جوایز ارزنده ای به 3 نفر از 
برگزیدگان اعطا گردید. مسئول اجرایی این طرح، آقای محمد عبداله زاده دبیر 

کانون هنرهای تجسمی بوده است. 

خاطره هر چه که باشد، تلخ یا شیرین، گرچه پنجره ای است روبه گذشته اما رابطه ای 
تنگاتنگ با امروز و آینده ما دارد لحظه لحظه زندگی امروز ما خاطره ای است از 
فردا و این ما هستیم که با خاطرات فردا در امروزمان، فردایمان را، شخصیت علمی 
و معنوی مان و زندگی آینده مان را می سازیم.کانون هنر های تجسمی با همکاری 
کانون عکس و خاطره،کانون هنر های زیبا و کانون گرافیک در راستای ثبت خاطرات 
ناب دانشجویی، اقدام به برگزاری مسابقه عکاسی زشت و زیبای دانشگاه من، در 
تاریخ 1400/01/31 نموده است. تعداد 45 نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت 
نموده و آثار خود را در قالب  تصویر ارسال نمودند. درپایان جوایز ارزنده ای به 3 نفر از 
برگزیدگان اعطا گردید. مسئول این  اجرایی این طرح محمد عبداله زاده دبیر کانون 

هنر های تجسمی بوده است.

همدلی با یک فرد یعنی درک احساس های قلبی آن فرد به شکلی که عواطف و 
احساس های درونیش درک شود. همدلی یک عمل الزم حمایتی برای افراد حساب 

می شود که به آنها کمک می کند تا مراحل بحرانی زندگی را به خوبی بگذرانند.
کانون هنرهای تجسمی با همکاری کانون عکس و خاطره ، کانون هنر های زیبا و 
کانون گرافیک در راستای ایجاد همدلی بین دانشجویان، اقدام به برگزاری مسابقه 
مجازی عکس بهار همدلی، در تاریخ 1400/01/31 نموده است. تعداد 43 نفر 
از دانشجویان در این مسابقه شرکت نمودند. درپایان جوایز ارزنده ای به 3 نفر از 
برگزیدگان اعطا گردید. مسئول اجرایی این طرح ، محمد عبداله زاده دبیر کانون 

هنر های تجسمی بوده است. 

هنر شغل بسیار ظریف با دقت و حساس می باشد که نشئات گرفته از حس درونی 
هنرمند است، هنر دارای شاخه های متفاوت است  و به هفت دسته تقسیم می شود: 
1- معماری 2-هنر های دستی مانند مجسمه سازی  و شیشه گری  3- هنر های 

ترسیمی برای مثال نقاشی و خطاطی 4- ادبیات شامل شعرو داستان و ... .
کانون هنر های تجسمی با همکاری کانون عکس و خاطره و کانون هنر های زیبا، 
کانون گرافیک در راستای به نمایش گذاشتن آثار دانشجویان هنرمند، اقدام به 
برگزاری مسابقه عکاسی هنر دست من، در تاریخ 1400/01/31 نمود. تعداد 48 
نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت نموده و آثار خود را در قالب تصویر ارسال 
نمودند. درپایان جوایز ارزنده ای به 3 نفر ازبرگزیدگان اعطا گردید. مسئول اجرایی 

این طرح، محمد عبداله زاده دبیر کانون هنرهای تجسمی بوده است.
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برگزاری کارگاه آموزش مجازی نقاشی روی سفال

 فراخوان برگزاری نمایشگاه حضوری  نقاشی روی سفال

در این کارگاه که در تاریخ 2۶ اردیبهشت الی 2 خرداد برگزار شد. 8 نفر از دانشجویان 
دانشگاه شرکت نموده و در قالب10 جلسه ویدئویی جمعا به مدت 20 ساعت تمامی 
آموزش های مورد نیاز نقاشی سفال را زیر نظر خانم زهرا ابراهیمی دانشجوی دانشگاه 
بیرجندگذارندند. روش آموزش در این کارگاه از طریق ارسال فایل ویدئویی در گروه  
تلگرامی کارگاه بوده که کارآموزان بعد ازتماشای ویدیو اقدام به انجام تکالیف ها، ارسال 
آن ها و رفع مشکالت در این گروه می نمودند. باتوجه به همکاری معاونت فرهنگی در 
جهت کم کردن هزینه های اجرایی، این رویداد تنها با دریافت مبلغ 15 هزار تومان از 
هر دانشجو تحقق یافت که این هزینه نیز در جهت فیلم برداری کارگاه و تهیه پکیج های 
کارگاه در راستای بکارگیری و استفاده مکرر در سال های آینده صرف گردید. مسئول 

اجرایی این کارگاه نیز محمد عبداله زاده، دبیر کانون هنرهای تجسمی بود.

سفالگری به عنوان یکی از برجسته ترین مظاهر هنر اسالمی دارای نقوش متنوعی 
بوده که همواره با اعتقادات دینی و تصورات هنرمند از هستی عجین بوده است.

کانون هنر های تجسمی با همکاری کانون هنر های زیبا و کانون گرافیک  در راستای 
ایجاد زمینه ی کار آفرینی ، اقدام به برگزاری نمایشگاه نقاشی روی سفال ، در تاریخ 
15 /1400/02  نموده است. تعداد 211 نفر از دانشجویان در این نمایشگاه شرکت 
نموده و آثار خود را در قالب  تصویر ارسال نمودند. در پایان جوایز ارزنده ای به 3 نفر از 
برگزیدگان اعطا گردید. مسئول این  اجرایی این طرح ، محمد عبداله زاده دبیر کانون 

هنر های تجسمی بوده است.

برگزاری جشنواره درون دانشگاهی با عنوان رقص رنگ ها

هنر شغل بسیار ظریف با دقت و حساس می باشد که نشئات گرفته از حس درونی 
هنرمند است، هنر دارای شاخه های متفاوت است.

کانون هنرهای تجسمی با همکاری کانون عکس و خاطره، کانون خوشنویسی 
در راستای پر کردن اوقات فراغت دانشجویان، اقدام به برگزاری جشنواره درون 
دانشگاهی رقص رنگ ها در قالب سه بخش عکاسی، نقاشی و خوشنویسی  در تاریخ 
1400/01/31 نمود. تعداد 73 نفر از دانشجویان در این جشنواره شرکت نموده وآثار 
خود را در قالب تصویر ارسال نمودند درپایان جوایز ارزنده ای به 3 نفر از برگزیدگان 
اعطا گردید. مسئول اجرایی این طرح نیز، محمد عبداله زاده دبیر کانون هنرهای 

تجسمی بوده است.

کانون هنرهای تجسمی با همکاری کانون گرافیک و کانون هنرهای زیبا در راستای 
آموزش و توانمند سازی دانشجویان عالقه مند، اقدام به برگزاری کارگاه آموزش 
تصویرسازی به مدت 10 جلسه در تاریخ 1400/02/08 نموده است. تعداد 23 نفر از 
دانشجویان در این کارگاه شرکت نمودند. مسئول اجرایی این طرح، محمد عبداله زاده 

دبیر کانون هنرهای تجسمی بوده است.

برگزاری کارگاه آموزش تصویر سازی

نجمن اهی علمی دانشجویی 
زگارش عملکرد ا
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نجمن اهی علمی دانشجویی 
زگارش عملکرد ا

فصلنامه خبری فرهنگ و دانشگاه، شماره یک، دانشگاه بیرجند، بهار1400 
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مسابقة عكاسی از گیاهان و طبیعت پاکیزه

 گردهمایی مجازی  بزرگداشت
روز جهانی تنوع زیستی

کارگاه پرورش قارچ گانودرما

انجمن علمی زیست شناسی گیاهی دانشگاه بیرجند مسابقه ای با عنوان مسابقه عکاسی 
ازگیاهان و طبیعت پاکیزه در تاریخ 13 فروردین ماه الی22فروردین  1400 برگزارکرد. 
هدف از این مسابقه ترغیب دانشجویان برای ارتباط بهتر با طبیعت و توجه به زیبایی های 
فضای پاکیزه بود. دانشجویان زیادی آثار خود را ارسال کردند و  آثارتوسط اساتید محترم 

با معیارهای زیر غربالگری شدند:
1-در چهارچوب شئونات و اخالق اسالمی 2-عکس از طبیعت 3-عدم اعمال ویرایش 

قابل توجه برروی عکس 4-عکس فضای باز و کیفیت قابل قبول دوربین.
طی بررسی و غربالگری اساتید و بررسی های مجدد سه اثر برگزیده شدند.

گردهمایی مجازی بزرگداشت روز جهانی تنوع زیستی 
توسط انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه بیرجند و 
اداره کل محیط زیست استان خراسان جنوبی در تاریخ 
1400/3/1 برگزار شد. سخنران اصلی برنامه آقای دکتر 
جالل ایمانی دکترا بوم شناسی و مدیریت حیات حیات 
وحش و عضو هیات علمی علوم و تحقیقات درمورد اهمیت 
تنوع زیستی و مفهموم آرم های محیط زیست معضالت و 

مخاطراتی که با آن مواجه هستند، بیان نمودند.

انجمن علمی زیست شناسی گیاهی اقدام به برگزاری کارگاه 
پرورش قارچ گانودرما در تاریخ 18و19 فروردین 1400 کرد. 
هدف از این کارگاه آشنایی دانشجویان با پرورش و خواص 
قارچ و باال بردن اطالعات دانشجویان دراین حوزه بود. در 
این کارگاه به خواص قارچ گانودرما، چگونگی پرورش و 
نگهداری از بذر های قارچ گانودرما، مکان نگهداری از قارچ 
دکمه و شرایط آن پرورش قارچ دکمه ای و بهداشت آشنایی 
با قارچ های سمی پرداختند. الزم به ذکر است که این کارگاه  

رایگان برگزار گردید. 
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کارگاه کروماتوگرافي گازي

وبینار موزه، جایگاه پاسداشت شئ مقدسکارگاه آموزشی نرم افزار فتوشاپ

انجمن شیمي اقدام به برگزاري کارگاه کروماتوگرافي گازي  از 
15 اردیبهشت تا 12 خرداد نمود. این کارگاه در 9 جلسه به 

صورت ملي و در بستر فضاي مجازي برگزار گردید.

این کارگاه در تاریخ 18تا 27 فروردین 1400 و به صورت 
مجازی در بستر نرم افزار Adobe Connect توسط انجمن 
علمی جغرافیا دانشگاه شیراز و با همکاری انجمن های علمی 
جغرافیا دانشگاه های شهید بهشتی تهران، دامغان، محقق 
اردبیلی، بیرجند و مازندران برگزار شد.کارگاه مذکور که با 
تدریس سرکار خانم مهندس سلیمانی طی دوره ای جمعاً 
10 ساعته برگزار گردید که با  اعطای گواهی در پایان دوره 

همراه بود.

وبینار علمی با موضوع موزه، جایگاه پاسداشت شی ء مقدس 
توسط انجمن علمی باستان شناسی دانشگاه بیرجند و با 
حضور دکتر صدرالدین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه 
هنر اصفهان و آقای رضا خزاعی مدرس و پژوهشگر  در تاریخ 

1400/2/29 برگزار گردید.

کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی
این کارگاه به همت انجمن علمی روانشناسی با همکاری 
انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه بیرجند در سه جلسه 
برگزار شد. در این جلسه مباحث: پروپوزال و اهمیت آن، 
شیوه انتخاب موضوع مناسب برای پژوهش و سبک نگارش 
بیان مسئله و انواع مطالب در متون علمی، سایر راهبردهای 
نگارش علمی موثر و ارزیابی بیان مسئله و روش تحلیل 

داده ها  توسط جناب آقای دکتر صمدیه مطرح گردید.
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سلسله وبینار های انتقال تجربه

سلسله وبینار های انتقال تجربه

سلسله وبینار های انتقال تجربه

ویژه برنامه روز روان شناس به همت انجمن علمی گروه 
روانشناسی 8 اردیبهشت ماه ساعت 20:30 تا 21:30 برگزار 
شد. این ویژه برنامه با خیر مقدم خانم دکتر طالب زاده مدیر 
گروه روانشناسی آغاز شد، سپس آقای دکتر ساالری فر 
رئیس محترم پردیس علوم رفتاری وظایف یک روانشناس 
در سه بعد مهم راهنمایی و مشاوره، آموزش و پژوهش را 
بیان کردند. در ادامه آقای بابک محبیان دانش آموخته دوره 
کارشناسی روانشناسی دانشگاه بیرجند و دانشجوی دکتری 
روانشناسی دانشگاه ارومیه، تجارب زیسته خود را از دوران 
تحصیل بیان کردند. برگزاری دو مسابقه و پخش کلیپ از 
بخش های دیگر این ویژه برنامه بودند. این برنامه با هدف 
بزرگداشت روز روانشناس و انتقال تجربه روانشناسان موفق با 

دانشجویان روانشناسی برگزار گردید.

مسابقه عکاسی  دانشجویی  زمین پاک  با شعار احیای زمین، 
افزایش بهره وری برای توسعه پایدار توسط انجمن علمی 

دانشجویی جغرافیا دانشگاه بیرجند برگزار شد .
پس از فراخوان برگزاری این مسابقه در فضای مجازی، 
دانشجویان عزیز تا جمعه  10 اردیبهشت ماه 1400 فرصت 
ارسال عکس های خود را داشتند که با استقبال نسبتاٌ خوبی 
از سمت دانشجویان روبرو شد و نزدیک 20 تصویر ارسال شد. 

بابک  قتل  مورد  در  روان شناختی  »تحلیلی  وبینار 
انجمن علمی دانشجویی روانشناسی،  خرمدین توسط 
مشاوره و علوم تربیتی کشور توسط رئیس گروه دفتر امور 
آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور و دکتر حامد 
روان شناسی  دکتری  اسدبیگی  دکتر حسین  نقاشیان 
بالینی دانش آموخته پسا دکترای پزشکی روان تنی مدرس 
کشوری روان درمانی و شخصیت و دکتر سمیرا امین زاده 
متخصص مغز و اعصاب پزشک نمونه مغز و اعصاب سال 

در تاریخ 1400/3/8 برگزار گردید.
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 ACT کارگاه علمی درمان فشرده

وبینار تخصصی با موضوع عدالت فضایی و توسعة سرزمینی ایران

از  یکی   )ACT( پذیرش  و  تعهد  بر  مبتنی  درمان 
 )mindfulness( رفتاردرمانی های مبتنی بر توجه آگاهی
است که اثربخشی آن برای درمان طیف گسترده ای از 
وضعیت های بالینی معلوم شده است. ACT در مخالفت با 
فرضیه »بهنجار بودن سالم« روانشناسی غرب، این فرض را 
دارد که فرایندهای روان شناختی ذهن انسان اغلب مخرب 
و موجب رنج روان شناختی هستند. کاهش عالمت هدف 
ACT نیست، چنین موضعی بر این باور استوار است که 
تالش مداوم برای خالص شدن از شر عالئم خود می تواند 
ACT درمان  ایجاد کند. کارگاه علمی  بالینی  اختالل 
فشرده مبتنی بر پذیرش و تعهد توسط انجمن های علمی 
روانشناسی دانشگاه های یزد، بین المللی امام خمینی، 
مراغه، بیرجند، محقق اردبیلی و مشاوره دانشگاه عالمه 
طباطبایی با حضور دکتر حسن زارعی دکترای مشاوره از 
دانشگاه اصفهان  عضو هیات علمی دانشگاه یزد در تاریخ 

۶ و7 خرداد ماه 1400 به مدت 8 ساعت برگزار گردید.  

وبینار تخصصی با موضوع »عدالت فضایی و توسعة سرزمینی 
ایران« در تاریخ 1400/03/01 توسط انجمن علمی جغرافیای 
انسانی دانشگاه خوارزمی با همکاری معاونت پژوهش و 
فناوری دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی و انجمن 
های علمی دانشجویی جغرافیای دانشگاه های شیراز، بیرجند، 
مازندران، محقق اردبیلی، دامغان و پیام نور ارومیه برگزار شد. 
سخنرانان این وبینار دکتر مراد کاویانی راد، دانشیار جغرافیای 

سیاسی دانشگاه خوارزمی و دکتر وحید ریاحی، دانشیار جغرافیا و 
برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی و دکتر حسین حاتمی نژاد، 
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران بودند. دبیری 
این وبینار را دکتر فرهاد عزیز پور، دانشیار گروه آموزشی جغرافیای 
انسانی دانشکده علوم جغرافیایی به عهده داشتند.  وبینار مذکور به 
صورت مجازی در بستر اسکای روم، برگزار شد و با استقبال حدود 

۶0 نفری دانشجویان عزیز مواجه شد.
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وبینار جغرافیای انتخابات؛ محتوا و رویكرد

وبینار  بررسی گرایش های کارشناسی ارشد جغرافیا ArcGIS pro کارگاه آموزشی آشنایی با 

وبینار تخصصی با موضوع جغرافیای انتخابات؛ محتوا و رویکرد 
در تاریخ جمعه 1400/02/24 توسط اتحادیه انجمن های 
علمی جغرافیا کشور با همکاری انجمن های علمی جغرافیای 
دانشگاه های خوارزمی، محقق اردبیلی، شیراز، شهید بهشتی، 
زنجان، مازندران، شهید باهنر کرمان، بیرجند، یزد، زابل، 
گلستان، و پیام نور ارومیه برگزار شد. مهمان این وبینار جناب 
آقای دکتر مراد کاویانی راد )دانشیار گروه جغرافیای سیاسی 
دانشگاه خوارزمی و نویسنده کتاب جغرافیای انتخابات( بودند. 
وبینار مذکور به صورت مجازی در بستر اسکای روم، برگزار 
شد و با استقبال حدود 50 نفری دانشجویان عزیز مواجه شد 

که به شرکت کنندگان گواهی معتبر ارائه گردید.

وبینار علمی- انگیزشی  بررسی گرایش های کارشناسی 
ارشد رشته جغرافیا  در تاریخ یکشنبه 1400/02/05 توسط 

انجمن علمی جغرافیا دانشگاه بیرجند برگزار شد.
در ابتدای جلسه از سخنرانی جناب آقای دکتر علی اشرفی 
عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند در رابطه 
کردند  GIS صحبت  و  دور  از  گرایش های سنجش  با 
و در ادامه توضیحات ارزشمند جناب آقای دکتر محمد 
اسکندری ثانی عضو هیئت علمی و مدیر گروه جغرافیا 
دانشگاه بیرجند در حوزه ی گرایش برنامه ریزی شهری گفته 
شد. این وبینار علمی- انگیزشی با استقبال نسبتاً خوبی از 
سمت دانشجویان مقطع کارشناسی رشته جغرافیا دانشگاه 
بیرجند روبرو شد، که تعداد افراد حاضر به 40حدود نفر 
رسید و این جلسه برای دانشجویانی با تجربه کم و نو ورود 

بسیار مفید و انگیزه بخش بود.

ArcGIS نرم افزاری حرفه ای برای تجزیه و تحلیل داده های 
مکانی و جغرافیایی است. برنامه ESRI ArcGIS دارای 
ابزارهایی برای تجزیه ، تحلیل ، گردآوری و انتشار اطالعات 
است. با استفاده از این نرم افزار می توان داده ها را کاماًل 
کاوش و تجزیه و تحلیل کرد.  می توان نقشه ها دو بعدی 
و مدل های سه بعدی ایجاد کرد.کارگاه آموزشی آشنایی با 
ArcGIS pro در تاریخ چهارشنبه 1400/02/22 توسط 
انجمن علمی جغرافیا دانشگاه بیرجند با همکاری دانشگاه 
بین المللی چابهار برگزار شد. این کارگاه که با محوریت 
دنیای جدید انتشار اطالعات مکانی و جغرافیایی؛ آشنایی 
با ArcGIS pro بود. مدرس این دوره جناب آقای دکتر 
مرتضی اسمعیل نژاد، عضو هیئت علمی و دانشیار گروه 

جغرافیا دانشگاه بیرجند بود.
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 نشست  علمی  نقش عوامل و شاخص هایتور گردشگری اکوتوریسم طبس
جغرافیایی بر رفتار های انتخاباتی مردم تور گردشگری مجازی با عنوان  اکوتوریسم طبس  در تاریخ 

دوشنبه 1400/03/10 توسط  انجمن علمی دانشجویان 
جغرافیا دانشگاه بیرجند و سازمان میراث فرهنگی بیرجند 
با همکاری انجمن علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه رازی 
کرمانشاه، محقق اردبیلی، دامغان، مازندران و پیام نور ارومیه  
برگزار شد. سخنران این برنامه جناب آقای دکتر مرتضی 
اسمعیل نژاد، دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند بود که 
در رابطه با شهرستان طبس معرفی اولیه را انجام دادند و 
در ادامه سرکار خانم زهرا ملکوتی، مدیر پایگاه جهانی لوت 
و کارشناس میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان جنوبی 
مهمان این کارگاه بودند. ایشان به معرفی جاذبه های طبیعی 
این شهرستان پرداختند. در این برنامه بسیار متفاوت و 
جذاب به معرفی  روستاها و جاذبه های گردشگری و تاریخی 
شهرستان طبس پرداخته شد، و تصاویر و فیلم هایی از این 
جاذبه های گردشگری به نمایش گذاشته شد تا به زیبایی 
بصری برنامه بیافزاید. این برنامه به صورت رایگان و آزاد در 
محیط نرم افزار Adobe Connect برگزار گردید که با 

استقبال حدود 40 نفری دانشجویان عزیز مواجه شد.

شاخص های  و  عوامل  نقش  موضوع  با  علمی  نشست 
جغرافیایی بر رفتارهای انتخاباتی مردم در تاریخ چهارشنبه 
1400/02/29 توسط انجمن علمی دانشجویان جغرافیا 
دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن علمی دانشجویان جغرافیا 
دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه مازندران و دانشگاه محقق 

اردبیلی برگزار شد.
سخنران این نشست جناب آقای دکتر وحید کیانی، عضو 
هیئت علمی و استادیار گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند 
بودند که در رابطه با منشأ جغرافیایی رفتارهای انتخاباتی 
از جمله : خاستگاه رأی مردم، پایگاه اجتماعی کاندیداها، 
پایگاه جغرافیایی آراء و مکان استقرار شعب اخذ رأی صحبت 
نمودند و به بررسی سایر زیرشاخه های این عوامل و تحلیل 
نقشه های انتخاباتی کشور در دوره های گذشته پرداختند. 
 Adobe نشست مذکور به صورت مجازی در بستر نرم افزار
Connect با حضور حدود 30 نفری دانشجویان برگزار شد. 
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 وبینار علمی تخصصی  قنات؛ میراث ماندگار ایرانیان

نشست اقتصادی انتخابات ریاست جمهوری 1400

وبینار علمی با موضوع قنات؛ میراث ماندگار ایرانیان در 
تاریخ سه شنبه 1400/02/28 توسط  اتحادیه انجمن های 
علمی دانشجویی جغرافیای کشور با همکاری انجمن علمی 
دانشجویی جغرافیا دانشگاه گلستان، پایگاه میراث جهانی 
قنات ایرانی، انجمن حامیان بیابان لوت، انجمن علوم و 
مهندسی خاک دانشگاه یزد و جمعی از انجمن های علمی 

جغرافیا سایر دانشگاه ها برگزار شد.
سخنران این وبینار سرکار خانم دکتر سمیه ذهاب ناظوری، 

انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاباتی است که در ایران 
هر 4 سال برای تعیین رئیس جمهور ایران به عنوان شخص 

دوم کشور با آرای مستقیم مردم صورت می پذیرد.
نشست اقتصادی انتخابات ریاست جمهوری 1400 توسط 
انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه بیرجند و با حضور آقای 
دکتر محمد حسین ودیعی عضو شورای شهر مشهد و هیات 
علمی دانشگاه فردوسی و آقای دکتر بخشی عضوهیات علمی 

دانشگاه بیرجند در تاریخ 1400/2/15 بر گزار گردید.

دکترای جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی و بنیان گذار انجمن بیابان 
لوت بودند. محورهای مورد بحث در این وبینار عبارت بودند از: 
- اهدائات زیست محیطی قنات؛ - تجربه احیاء یک قنات ثبت 
جهانی؛ - جلوه های زیبایی شناختی و گردشگری قنات؛ - باغشهر 
و قنات های جهانی بم. وبینار مذکور به صورت مجازی در بستر 
اسکای روم با حضور حدود90 نفر برگزار شد. برای شرکت کنندگان 
در این وبینار گواهی حضور از سوی انجمن علمی علوم و مهندسی 

خاک دانشگاه یزد صادر می شود.
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 وبینار علمی تخصصی آشنایی با وظایف، ساختار و گزارش های هیأت بین الدول تغییر اقلیم
وبینار علمی تخصصی با موضوع  آشنایی با وظایف، ساختار 
و گزارش های هیأت بین الدول تغییر اقلیم )IPCC( در تاریخ 
سه شنبه 1400/02/28 توسط انجمن علمی دانشجویی 
جغرافیا دانشگاه گلستان، با همکاری سازمان هواشناسی 
انجمن های علمی جغرافیا دانشگاه های شهید  و  کشور 
بهشتی، خوارزمی، بیرجند، زابل، دامغان و مازندران برگزار 
شد. مهمانان این وبینار دکتر صادق ضیائیان، رئیس مرکز 
ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای 
سازمان هواشناسی و دکتر حمیده داالیی، کارشناس سازمان 

هواشناسی کشور و عضو دبیرخانه مرجع ملی هیأت بین الدول 
تغییر اقلیم بودند.  

محورهای مورد بحث در این وبینار عبارت بودند از :
- آشنایی با IPCC ؛ - ساختار و گروه های کاری IPCC ؛ - اهداف 
و وظایف دبیرخانه مرجع ملی؛ - نحوه ثبت نام و ارسال نظرات 
برای IPCC . وبینار مذکور به صورت مجازی در بستر فضای ادوب 
کانکت با حضور حدود  170 نفر برگزار شد. برای شرکت کنندگان 
در این وبینار گواهی حضور از سوی سازمان هواشناسی کشور و 

دانشگاه گلستان صادر می شود.

 وبینار علمی کرونا و بزهكاری خرد
 با نگاهی به جرم و مجازات های
تعزیری و آسیب های اجتماعی

شکی نیست که جرم یک پدیده اجتماعی است و بدون 
مراودات اجتماعی اساسا جرمی صورت نمی گیرد؛ در دوران 
شیوع ویروس کرونا، وقتی همه در خانه نشسته ایم، قاعدتا 
خبری هم از دزدی و نزاع خیابانی و درگیری رخ نمی دهد. 
وبینار علمی با عنوان کرونا و بزهکاری خرد با نگاهی به جرم 
و مجازات های تعزیری و آسیب های اجتماعی توسط انجمن 
جامعه شناسی دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن علمی فقه 
و مبانی حقوق دانشگاه اردکان و انجمن علمی فقه و حقوق  
دانشگاه یزد و با حضور دکتر حمید مسعودی عضو هیات 
علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه بیرجند و دکتر علی 
مزیدی قاضی بازنشسته دادگستری شهر یزد و آقای محمد 
حسین دهقان قاضی دادگستری ومدرس دانشگاه در تاریخ 

1400/2/24 برگزار گردید.
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نشست کارآفرینی بررسی وضعیت حقوقی، جغرافیایی
 و سیاسی حقابه سیستان و بلوچستان با ساختن سد کجكی 

و کمال خان بر روی رود مشترک هیرمند در افغانستان

 وبینار خلق ثروت از زباله در محیط زیست
 ایران با بررسی زمینه و دالیل ناکامی

نشست کارآفرینی بررسی وضعیت حقوقی، جغرافیایی و 
سیاسی حقابه سیستان و بلوچستان با ساختن سد کجکی و 
کمال خان بر روی رود مشترک هیرمند در افغانستان » در 
تاریخ جمعه 1400/02/03 توسط انجمن علمی دانشجویی 
حقوق با همکاری انجمن علمی دانشجویی جغرافیا و علوم 
سیاسی دانشگاه بیرجند برگزار شد. در نشست مذکور پس 
از سخنرانی جناب آقای دکتر احمد بخشی عضو هیئت 
علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، بیانات جناب 
آقای دکتر وحید کیانی عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و 
در پایان از سخنان آقای سید امین حسینی نسب دانشجوی 
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی 
انجام شذ. این نشست با استقبال نسبتاً خوبی از سمت 
دانشجویان مقطع کارشناسی سه رشته حقوق، جغرافیا و 
علوم سیاسی دانشگاه بیرجند روبرو شد، که تعداد افراد 

حاضر به 30 نفر رسید.

این وبینار با بررسی زمینه و دالیل ناکامی، به مناسبت روز 
جهانی محیط زیست در تاریخ 1400/03/20 توسط شورای 
راهبردی مدیریت سبز دانشگاه با همکاری انجمن علمی 
جغرافیا دانشگاه بیرجند و انجمن علمی جغرافیای دانشگاه 
خوارزمی، شهید بهشتی، رازی کرمانشاه، محقق اردبیلی، 
زنجان، مازندران، پیام نور ارومیه و انجمن مدیریت سبز 
دانشگاه بیرجند برگزار شد. سخنران این برنامه جناب آقای 
دکتر محمد حجی پور، عضو هیئت علمی و استادیار گروه 
جغرافیا دانشگاه بیرجند بود که به تبیین وضعیت اقتصادی 
کشور و ضرورت دسترسی به منابع جدید سرمایه ای برای 
توسعه پرداخت. سپس به بررسی روند تولید زباله و پسماند 
در جهان و ایران، تجارت موفق کشورهای منتخب در زمینه 
بهره برداری اقتصادی از زباله به عنوان یک منبع تأمین ثروت 
و همچنین تبیین مفهوم تجارت پسماند پرداخته شد. در 
ادامه، تحلیلی از رویکرد سیاست ها و برنامه های توسعه کشور 

در خصوص پسماندها و بازیافت آن ارائه گردید.

جلسه انجام تب سنجی
کووید-19 نوعی بیماری است که توسط ویروس کرونا ایجاد 
می شود. ویروس کرونای انسانی شایع است و معمواًل با 
بیماری های خفیف مشابه سرماخوردگی همراه است. جلسه 
با اساتید حقوق  در تاریخ  29اردیبهشت با توجه به وضعیت 
کرونایی و رعایت پروتکل های بهداشتی در محل دانشگاه 
بیرجند تاالر والیت با حضور دانشجویان حقوق و انجام تب 

سنجی  پیش از ورود به جلسه انجام شد.
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کارگاه شیوه یادگیری و مطالعه متون حقوقی وبینار تخصصی  مسائل خلیج فارس
خلیج فارس نامی است به جای مانده از کهن ترین منابع، زیرا 
که از سده های پیش از میالد سر بر آورده است و با پارس  و 
فارس - نام سرزمین ملت ایران - گره خورده  است. خلیج 
فارس دریایی است آزاد که ایران را به وسیله راه تنگه هرمز 
و از طریق آب های اقیانوس هند،   با سایر آب ها و کشورهای 
دنیا مربوط می کند. وبینار تخصصی مسائل خلیج فارس به 
مناسبت 10 اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس در تاریخ 
1400/02/10 توسط اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی 
جغرافیا کشور با همکاری انجمن های علمی جغرافیا دانشگاه 
های شهید بهشتی، شیراز، محقق اردبیلی، دامغان، زابل، 

زنجان، بیرجند، یزد، مازندران و پیام نور ارومیه  برگزار شد.
جناب آقای دکتر کیومرث یزدان پناه )دکترای جغرافیای 
سیاسی( به عنوان سخنران این وبینار بودند. ادامه وبینار با  
سخنرانی آفالین جناب آقای دکتر میر مهرداد میر سنجری 

)نویسنده و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک( همراه بود. 

یادگیری و مطالعه ، رابطه ای تنگاتنگ و مستقیم با یکدیگر 
دارند، تا جایی که می توان این دو را الزم و ملزوم یکدیگر 
دانست. مطالعه کتاب های حقوقی باید به صورت مفهومی و 
کامالً دقیق انجام شود، که این خود منجر به عمقی شدن 
یادگیری می شود. آموزش های منطبق بر این اصل، ماندگاری 
بسیار زیادی در ذهن متقاضیان قبولی در آزمون وکالت و 
کنکور ارشد حقوق دارند و ذهن برای به خاطر سپردن 
آن ها به کمترین تعداد تکرار نیاز داشته و در نتیجه سرعت 
یادگیری مناسب است. کارگاه شیوه یادگیری و مطالعه متون 
حقوقی توسط انجمن علمی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد 
با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه بیرجند و سایر 
انجمن های علمی کشور  با حضور دکتر سید محمد هادی 
قبولی عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه فردوسی 
با هدف آموزش تکنیک های تست زنی متون حقوقی و نحوه 

مطالعه درس  در تاریخ 1400/2/19 برگزار گردید.

کارگاه مقاله نویسی
مراحل مقاله نویسی برای یک مقاله علمی دارای الگو و 
استانداردهای مشخصی است که با سایر نوشته های علمی 
و غیر علمی متفاوت است. برای برقراری ارتباطات صحیح 
تسلط به استفاده از زبان انگلیسی امری ضروری است 
تا بتوان گزارشات تحقیقات انجام شده را بدون ابهام و به 
زبان ساده در اختیار دیگران قرار داد. مقاالت علمی بایستی 
به زبان کاماًل ساده، واضح و مختصر نوشته شده باشند تا 
خوانندگانی با سوابق تحصیلی و مطالعاتی مشابه با نویسنده، 
به راحتی بتوانند کار و نحوه انجام دادن آزمایشات را درک 
کنند؛ ممکن است آن ها بخواهند نتایج را بازسازی کنند 
یا تحقیقات را گسترش دهند. کارگاه مقاله نویسی توسط  
انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه بیرجند با حضور 
جناب دکتر رضوی عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند در 

تاریخ 1400/1/2۶ برگزار گردید.
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ورکشاپ آنالین مذاکره تخصصی وکالتی

 نشست بررسی حمایت از کودک
در برابر بهره کشی جنسی

ورکشاپ آنالین هنر دفاع فنون و تاکتیک ها
ورکشاپ آنالین مذاکره تخصصی وکالتی توسط اندیشکده 
آپالکو با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه 
فردوسی مشهد و انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه 
بیرجند  و با حضور دکتر بهنام حبیبی عضو هیات علمی 
دانشگاه آزاد کرج و نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران، 
بلژیک به مدت 4 ساعت در تاریخ 7 و11 فروردین 1400 

برگزار گردید.

بهره کشی جنسی از کودکان امروز فاجعه ای انسانی است 
که قویا تعرض به حقوق کودک و نقض کرامت و ارزشهای 
انسانی اومحسوب می آید. بهره کشی به معنای به کارگیری 
یا بهره برداری از کسی برای هر هدفی و به کارگیری فردی 
به  بی رحمانه  و  به صورت خودخواهانه  دیگری  توسط 
منظور منفعت طلبی است. سوء استفاده جنسی از کودکان 
ظالمانه ترین تجربه انسانی است و 25% موارد کودک آزاری 
را شامل می شود. بهره کشی جنسی از کودکان امروزه یکی 
المللی حقوق بشر وبه  از چالش های فراروی نظام بین 
ویژه حقوق کودک است. این نشست توسط انجمن علمی 
با همکاری انجمن علمی دانشجویی  دانشجویی حقوق 
روانشناسی دانشگاه بیرجند با حضور سرکار خانم زینب 
سیارفرد رتبه 11 المپیاد علمی روانشناسی سال 1398 و 
سرکار خانم فاطمه چاجی رتبه 11 آزمون کارشناسی ارشد 
حقوق خانواده سال 1398 در تاریخ 1400/2/9 برگزار گردید.

توسط   تاکتیک ها   و  فنون  دفاع  هنر  آنالین  ورکشاپ 
اندیشکده آپالکو با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق 
دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن علمی دانشجویی حقوق 
دانشگاه بیرجند و با حضور دکتر سید محمود علیزاده 
طباطبایی وکیل و عضو شورای شهر تهران و مدیرکل سابق 
امور عمومی و دفاعی سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 5 و9 

فروردین 1400  برگزار شد.
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 کارگاه آموزشی برداشت از بناهای تاریخی

کارگاه پزشكی قانونی

 وبینار تجربه زیسته قربانیان اسیدپاشی
و گفتگو با قربانیان اسید پاشی

کارگاه آموزشی با عنوان برداشت از بناهای تاریخی توسط 
فرش  علمی  انجمن  همکاری  با  شناسی  باستان  گروه 
و انجمن علمی تاریخ دانشگاه و با حضور آقای مهندس 
هادی فرهنگ دوست محقق و مدرس معماری در تاریخ 

1400/2/20 برگزار گردید.

پزشکی قانونی یا دادپزشکی مرجعی صاحب صالحیت 
برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاه ها است. در 
ایران به اشتباه پزشکی قانونی را معادل سازمانی به همین 
نام می دانند که این سازمان پزشکی قانونی وابسته به قوه 
قضائیه است که به منظور کارشناسی در امور پزشکی که 
نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر سازمان های دولتی 
مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در 
پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است. رئیس این سازمان 
از سوی رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صالحیت 
تعیین می شود. کارگاه پزشکی قانونی توسط انجمن علمی 
دانشجویی  حقوق و دادگستری کل استان خراسان جنوبی و 
اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان جنوبی در تاریخ  19 
فروردین با محوریت موضوعات زیر برگزار شد. آسیب های 
ناشی از اقدامات درمانی مشمول ارش و دیه است؟ در صورت 
آسیب های درمانی چه کسی ضامن تامین خسارات ناشی از 

اقدامات درمانی است؟ 
این کارگاه با حضور جناب آقای دکتر عباس داریوش معاون 
قضایی دادگستری کل استان خراسان جنوبی وجناب آقای 
دکتر مصطفی جعفر زاده مدیرکل پزشکی قانونی خراسان 

جنوبی و به مدت 2 ساعت برگزار شد.

وبینار علمی تجربه زیسته قربانیان اسید پاشی و گفتگو با 
قربانیان اسید پاشی توسط انجمن علمی جامعه شناسی 
دانشگاه بیرجند و انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی و با 
حضور آقای دکتر مسعودی عضو هیات علمی جامعه شناسی 
و آقای سید محسن مرتضوی عضو موسس و هیات مدیره 
انجمن و قربانی و سرکار خانم قریب پور ، قربانی اسید پاشی 

در تاریخ 1400/2/22 برگزار گردید.
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 وبینار  باستان شناسی پیش از تاریخ
خراسان جنوبی، شرق ایران

کارگاه آموزشی آرامش درون

Interpreting in Real Workplace: 
Challenges and Solutions

وبینار با موضوع باستان شناسی پیش از تاریخ خراسان 
جنوبی، شرق ایران در تاریخ 30 / 11 / 1399 ساعت 7:30 
به سخنرانی دکتر میثم نیک زاد استاد مدعو پیش از تاریخ 
گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند در سامانه lms برگزار 
گردید. به طورمیانگین 29 نفر در این برنامه حضور داشتند و 
هدف از برگزاری این وبینار معرفی محوطه های پیش از تاریخ 
خراسان جنوبی، ارتباط فرهنگی آن با محوطه های شمال و 
جنوب و شرق در دوره های پیش از تاریخی و ارائه روند سیر 

تکامل پارینه سنگی تا عصر مفرغ در خراسان جنوبی بود.

آرامش درون حالتی است که روح و جسم، استرس و 
اضطراب کمتری را تجربه می کند. مردم اغلب از روش های 
خاصی که تکنیک های آرامش بخش نامیده می شوند، برای 
رسیدن به آرامش در زندگی استفاده می کنند. استرس و 
تنش حالتی از گرفتگی عضالنی در بدن است که می تواند 
منجر به درد و حتی واکنش های عاطفی مانند اضطراب 
شود. کارگاه آموزشی آرامش درون به همت انجمن علمی 
دانشجویی فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه بیرجند و با 
حضور دکتر محمد هادی شهاب عضو هیات علمی دانشگاه 

بیرجند در تاریخ 1400/2/1 برگزار گردید.

 Interpreting in Real Workplace: Challenges کارگاه
and Solutions در روز پنجشنبه 1400/03/0۶ ساعت 
20، توسط گروه آموزشی زبان و ادبیات انگیسی و انجمن 
علمی زبان و ادبیات انگلیسی با  همکاری مدیریت پژوهشی 
دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، از طریق 
و حضور  برگزار شد   www.lms.birjand.ac.ir سایت 
همگان در آن، آزاد و رایگان بود. مدرس این کارگاه، سرکار 
خانم چهکندی، مدرس دانشگاه زابل، بودند. در این کارگاه، 
پیرامون بررسی عملکرد مترجمین شفاهی، نحوه ی کار و 
شیوه ی آن ها، چالش ها و همچنین راهکارهای موجود در 
مسیر آن ها در هنگام کار، بحث شد و با استقبال خوبی از 
سوی عالقه مندان روبرو شد و حدودا 19 نفر در این کارگاه 

نود دقیقه ای شرکت کردند.
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Online Free Discussion

 کارگاه رویكردهای نوین
ارزشیابی در فضای مجازی

جلسه ی Online Free Discussion روز چهارشنبه 
1400/03/05 ساعت 20، توسط گروه آموزشی زبان و 
ادبیات انگیسی و انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی 
با  همکاری مدیریت پژوهشی دانشکده ی ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه بیرجند، برگزار شد. موضوع این جلسه 
Online Education بود که به زبان انگلیسی مورد بحث 
 lms.birjand.ac.irقرار گرفت. این برنامه از طریق سایت
برگزار شد و با استقبال خوبی از سوی شرکت کنندگان همراه 
بود. در این جلسه ی نود دقیقه ای، حدودا 10 نفر شرکت 
کردند. حضور برای همگان در این کارگاه آزاد و رایگان بوده 
است. انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه 
رازی کرمانشاه با همکاری انجمن علمی دانشجویی زبان و 
ادبیات انگلیسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، انجمن 
علمی دانشجویی زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه ، انجمن 
علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز، 
انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه 
بیرجند، انجمن علمی زبان شناسی دانشگاه ولی عصر )عج( 
رفسنجان، انجمن علمی زبان شناسی دانشگاه جهرم و انجمن 
علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی کردستان در تاریخ 
1400/03/27 ساعت 21:30، در روز پنجشنبه، وبیناری 
 Tolerance and Resolution of Vowel درمورد
Hiatus in Persian و مباحث بنیادی، زبان شناختی و 
علمی مربوطه، برگزار کرد. مدرس این وبینار، جناب آقای 
کورش آریایی، دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه تورنتو 

کارگاه رویکردهای نوین ارزشیابی در فضای مجازی، روز 
پنجشنبه 1400/02/30 ساعت 20، توسط گروه آموزشی 
زبان و ادبیات انگیسی و انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی 
با  همکاری مدیریت پژوهشی دانشکده ی ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه بیرجند، برگزار شد. مدرس این کارگاه، دکتر 
فاطمه چهکندی، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات 
انگلیسی دانشگاه بیرجند، بودند. در این برنامه موضوعاتی 
از قبیل روش های ارائه بازخورد در آموزش مجازی، ابزار و 
بسترهای مناسب ارزشیابی بصورت مجازی و گزینه های 
موجود برای ارزشیابی مسمتر و پایانی در آموزش مجازی، 
مطرح شد و با استقبال زیادی از سوی عالقه مندان همراه 
بود. تعداد افراد حاضر در جلسه حدودا 15 نفر و مدت زمان 
برگزاری جلسه، نود دقیقه بود. این برنامه از طریق سایت

www.lms.birjand.ac.ir  برگزار شد. حضور برای 
همگان در این کارگاه آزاد و رایگان بوده است.

کانادا، بود. تبلیغات گسترده جهت اطالع رسانی برای این وبینار و 
شرکت عزیزان عالقه مند در این وبینار از طریق انتشار پوستر در 
کانال ها و صفحات مجازی، صورت خواهد گرفت. شرکت در این 
کارگاه برای همگان آزاد و رایگان بود. این وبینار، از طریق نرم افزار 

Skyroom، برگزار شد.
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کارگاه پرورش کرم میلورم

 وبینار آموزشی  با موضوع آشنایی با
آفات و بیماری های مهم گلخانه ای

 مسابقه کاردستی با وسایل دور ریختنی

کارگاه پرورش کرم میلورم توسط انجمن های علمی گیاهپزشکی و علوم دامی 
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با همکاری انجمن علمی گیاه پزشکی 
دانشگاه بیرجند ، اتحادیه انجمن های گیاهپزشکی، زراعت و بیوتکنولوژی ،انجمن 
علمی گیاهپزشکی دانشگاه کشاورزی ساری، انجمن علمی گیاهپزشکی دانشگاه 
شیراز، انجمن علمی گیاهپزشکی دانشگاه مراغه، انجمن علمی گیاهپزشکی دانشگاه 
ارومیه، انجمن علمی گیاهپزشکی دانشگاه گیالن و انجمن علمی گیاهپزشکی 
دانشکده کشاورزی دانشگاه خلیج فارس بوشهر با تدریس مونا سالمت دانشجو 
کارشناسی علوم دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و مهندس سجاد 
باغبان ژافر  مدیر مدرسه سالمت و مدرس پرورش میلورم و نفر برتر مسابقه میدون 
در تاریخ 17 فروردین 1400 در بستر نرم افزار ادوب کانکت و با حضور حدود 139 
نفر از دانشجویان  به مدت 2ساعت برگزار شد. در این کارگاه خانم مونا سالمت 
و مهندس سجاد باغبان ژافر به توضیح پرورش کرم میلورم برای اشتغال زایی در 

حوزه ی کشاورزی پرداختند.  

با مهم ترین آفات و  با موضوع آشنایی  وبینار آموزشی  
بیماری های گیاهی در گلخانه توسط انجمن علمی گیاه 
پزشکی علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با همکاری 
انجمن علمی گیاهپزشکی دانشگاه بیرجند و ساری و بوشهر 
و ارومیه با حضور مهندس امید اتقیا دانشجوی دکتری 
بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تهران در مورخ 19خرداد 
1400 در بستر ادوب کانکت  و با حضور حدود 139 نفر 
از دانشجویان  به مدت 2ساعت برگزار شد. در این کارگاه 
مهندس امید اتقیا به توضیح مهم ترین آفات و بیماری های 
گلخانه، بررسی آفات، بیماری ها، عوامل فیزیولوژیک ، کمبودها 

و بیش بود های کودها و مدیریت و کنترل آن ها پرداخت .

مسابقه هنر بازیافت به کارگیری مواد دوریختنی در ساخت 
با همکاری شورای راهبردی مدیریت سبز و  کاردستی 
انجمن علمی مدیریت سبز در 24 خرداد و با هدف ترغیب 
دانشجویان در بکارگیری مواد دور ریختنی و ایجاد فرهنگ 

به سازی و بازیافت 1400 برگزار گرید.
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 وبینار آموزشی  با موضوع آشنایی با
آفات و بیماری های مهم گلخانه ای

 کارگاه آموزشی و مهارتی کاشت
زعفران به روش ایروپونیک

وبینار چالش های تولید زعفران در محیط کنترل شده توسط 
انجمن گیاه پزشکی دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن 
علمی زراعت دانشگاه بیرجند گروه پژوهشی گیاه وتنش های 
محیطی دانشگاه بیرجند-پژوهشکده زعفران تربت حیدریه-

مرکز ارتقا کیفیت زعفران مرسیفول، اتحادیه ی انجمن های 
علمی دانشجویی زراعت گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی انجمن 
علمی گیاهان دارویی مرکز اموزش عالی کشاورزی بردسیر 
انجمن علمی گیاهان دارویی دانشگاه تربت حیدریه انجمن 
علمی تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه انجمن علمی 
گیاهپزشکی دانشگاه مراغه، انجمن علمی گیاه پزشکی 
دانشگاه گیالن ، انجمن علمی گیاه پزشکی دانشگاه ساری، 
انجمن علمی گیاه پزشکی دانشگاه خوزستان، انجمن علمی 
گیاه پزشکی دانشگاه گرگان، انجمن علمی گیاه پزشکی 
دانشگاه ارومیه، انجمن علمی باغبانی دانشگاه بیرجند، 
انجمن علمی زعفران دانشگاه تربت حیدریه در تاریخ 17 
فرودین سال 1400  از ساعت 11 تا 13 در بستر ادوب 
کانکت برگزار شد. در این وبینار دکتر حمیدرضا فالحی عضو 
هیات علمی دانشگاه بیرجند و مهندس علیجان ساالریان 
مشاور پژوهشکده زعفران تربت حیدریه در مورد نیازهای 
اکولوژیکی زعفران در مرحله گل انگیزی، نیاز های زعفران 
در مرحله گل دهی، شیوه تولید زعفران در محیط کنترل 
شده، توجیه اقتصادی تولید زعفران در محیط کنترل شده، 
کیفیت زعفران تولید شده در محیط کنترل شده و نشاکاری 
زعفران پس از گل دهی در محیط کنترل شده توضیحاتی 

ارائه نمودند.

کارگاه مشترک آموزشی و مهارتی کاشت زعفران به روش 
ایروپونیک )هواکشت( توسط اتحادیه ی انجمن های علمی 
و دانشجویی زراعت گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی باهمکاری 
انجمن علمی گیاه پزشکی دانشگاه بیرجند و انجمن علمی 
گیاه پزشکی دانشگاه مراغه و انجمن علمی گیاه پزشکی 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و انجمن 
علوم مهندسی خاک دانشگاه یزد و سایر انجمن های علمی 
دانشگاه های دیگر در مورخ1 الی 3 خرداد ماه1400 در بستر 
نرم افزار اسکای روم و با حضور حدود50 نفر از دانشجویان  

به مدت 9 ساعت برگزار شد .
این کارگاه آقای یاسین نوروزی دانشجوی دکتری   در 
زراعت دانشگاه رازی به توضیح آماده سازی گلخانه، انتخاب 
پیاز مناسب، کاشت پیاز در گلخانه، مراقبت های داشت، 
و  به زمین، بسته بندی  پیاز  بازگشت  برداشت زعفران، 

بازاریابی پرداختند.
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نشست گلخانه هیدروپونیک گل رز وبینار  شناخت، مبارزه با آفات خانگی
ُرز، گل سرخ، گل محمدی، گل سوری، سرده ای )رده ای( 
از تیره گل سرخ است که نزدیک به 150 گونه دارد. جای 
اصلی رویش رز خودرو در نیمکره شمالی کره زمین است و 
تاکنون در نیمکره جنوبی رز خودرو دیده نشده است. گل رز 
در بسیاری از بخش های ایران به خوبی می روید. همچنین در 
اکثر بخش های خاورمیانه، اروپا و روسیه نیز به فراوانی یافت 
می شود. این گیاه برای مصارف صنعتی بیشتر در کشورهای 
بلغارستان، ترکیه و فرانسه کشت می شود. نشست گلخانه 
هیدروپونیک گل رز توسط انجمن علوم و مهندسی خاک 
دانشگاه یزد با همکاری انجمن علمی گیاهپزشکی دانشگاه 
بیرجند، انجمن علوم مهندسی خاک دانشگاه فردوسی 
مشهد، انجمن علمی دانشجویی گروه خاک شناسی دانشگاه 
تهران، انجمن علوم ومهندسی خاک دانشگاه شهر کرد، 
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی گیاهپزشکی زراعت و 
بیوتکنولوژی، انجمن علمی دانشجویان تولید ژنتیک دانشگاه 
محقق اردبیلی و اداره کل امور فرهنگی دانشگاه شهید 
باهنر کرمان در تاریخ 31 فروردین 1400 ساعت 18 الی 
19/30  با تدریس اقای ساالری دانشجوی کارشناسی ارشد  
بیوتکنولوژی و فعال در عرصه گلخانه این وبینار در بستر 
ادوبی کانکت و با  حضور بیش از 100 نفر از دانشجویان  به 
مدت 1/30 ساعت برگزار شد و پس از برگزاری وبینار، فایل 
ارائه و فیلم ضبط شده وبینار نیز در اختیار شرکت کنندگان 
قرار گرفت. در این کارگاه آقای ساالری به کشت هیدروپونیک 

گل رز و مشکالت آن پرداخت.

وقتی درباره حشرات خانگی حرف می زنیم، این هم خانه ای  
ناخواسته ممکن است تأثیرات متفاوتی بر زندگی ما داشته 
باشند. احتماالً وقتی حشراتی را در خانه خود مشاهده 
می کنید، اولین راه حلی که به ذهنتان می رسد این است 
که به نزدیک ترین فروشگاه محل زندگی خود مراجعه کنید 
و یک حشره کش خریداری کنید. اما آیا می دانید که این 
محصوالت معموالً حاوی مواد شیمیایی سمی هستند که 
برای شما و خانواده تان )و حتی حیوانات خانگی شما( ناسالم 

هستند و البته برای کره زمین نیز مضر هستند. 
وبینار مشترک شناخت، کنترل و مبارزه با آفات خانگی توسط 
انجمن علمی گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی ساری با همکاری انجمن علمی گیاه پزشکی دانشگاه 
بیرجند و اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی زراعت، 
گیاهپزشکی و بیوتکنولوژی و انجمن علمی گیاهپزشکی 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و خلیج فارس 
بوشهر در تاریخ سه شنبه 21 اردیبهشت از ساعت 17 تا 19 
با تدریس آقای دکتر بهنام امیری، عضو هیئت علمی بخش 
حشره شناسی گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و 

منابع طبیعی ساری برگزار شد.
این کارگاه  در بستر نرم افزار ادوب کانکت و با حضور 205 نفر 
از دانشجویان  به مدت 2 ساعت برگزار شد و پس از برگزاری 
وبینار، فایل ارائه و فیلم ضبط شده وبینار نیز در اختیار 
شرکت کنندگان قرار گرفت. در این کارگاه آقای دکتر بهنام 

امیری به شناخت ، کنترل و مبارزه با آفات خانگی پرداخت.
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 کارگاه آموزش  َسس وکاربرد آن در
تجزیه آماری طرح های پایه کشاورزی

 وبینار مشترک چشم انداز ها
  وراهكارهای کشت برنج در ایران

نرم افزار ساس یا نرم افزار سس )SAS( یک نرم افزار آماری 
است که برای تجزیه وتحلیل های آماری به کار می رود. نام 
این نرم افزار مخفف Statistical Analysis System است. 
انواع تجزیه و تحلیل های سری های زمانی، انواع مدل های 
و  پیوسته  متغیره  غیر خطی، روش های چند  و  خطی 
گسسته، کنترل کیفیت، آمار توصیفی، انواع تحلیل های 
گرافیکی و نموداری، انواع تحلیل های ماتریسی را می توان 
توسط این نرم افزار انجام داد. کارگاه اموزش مقدماتی نرم 
افزار  SAS وکاربرد آن در تجزیه آماری طرح های پایه 
کشاورزی توسط انجمن علمی مهندسی تولید و ژنتیک 
گیاهی دانشگاه رازی باهمکاری انجمن علمی گیاهپزشکی 
دانشگاه بیرجند و اتحادیه ی انجمن های علمی و دانشجویی 
زراعت گیاهپزشکی و بیوتکنولوژی در مورخ 17 الی 18 
خرداد 1400 در بستر نرم افزار اسکای روم و با حضور بیش 

از 40 نفر از دانشجویان به مدت 8 ساعت برگزار شد.
هزینه ثبت نام کارگاه دانشجویان دانشگاه رازی 35 هزار 
تومان دانشگاه های همکار )صنعتی اصفهان، شهرکرد، 
مراغه، ساری، شهیدباهنر کرمان، بیرجند( 40 هزار تومان 

سایر دانشگاه ها 45 هزار تومان.
به تدریس معرفی  نوروزی  اقای یاسین  این کارگاه  در 
نرم افزار sas، نحوه وارد کردن داده ها در داخل اکسل و 
فراخوانی آن در نرم افزار sas، تجزیه طرح کامال تصادفی، 
تجزیه طرح بلوک های کامل تصادفی، تجزیه آزمایشات 
فاکتوریل، تجزیه مرکب و رسم جدول تجزیه واریانس و 

مقایسه میانگین پرداخت.

و مشهورترین غذاهای روی  قدیمی ترین  از  یکی  برنج 
کره زمین است تا جایی که در ژاپن و اندونزی برنج خدای 
خود را دارد. در شمال ایران نیز کاشت برنج رسم و رسوم 
خاص خود را داشته و جز جدایی ناپذیری از فرهنگ مردم 
راهکارهای  و  انداز ها  وبینار مشترک چشم  شده است. 
کشت برنج در ایران توسط اتحادیه ی انجمن های علمی و 
دانشجویی زراعت گیاهپزشکی و بیوتکنولوژی با همکاری 
انجمن علمی گیاهپزشکی دانشگاه بیرجند و انجمن علمی 
گیاهپزشکی دانشگاه گرگان و انجمن علمی گیاه پزشکی 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و انجمن 
علوم مهندسی خاک دانشگاه یزد و سایر انجمن های علمی 
دانشگاه های دیگر  در مورخ 28 اردیبهشت 1400 در بستر 
نرم افزار اسکای روم و با حضور حدود  50 نفر از دانشجویان  

به مدت 2 ساعت  برگزار شد. 
در این کارگاه دکتر قربانعلی نعمت زاده رییس پژوهشکده و 
زیست فناوری طبرستان به توضیح چشم انداز ها چالش ها و 

راهکار های کشت برنج در ایران پرداخت .
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سخنرانی در سرزمین خورشید

سلسله نشست دوازده گانه نگاهی به تاریخ خراسان

سلسله نشست دوازده گانه

نشست سیاسی انتخابات ریاست جمهوری 1400

اتحادیه  توسط  خورشید  سرزمین  عنوان  با  سخنرانی 
تاریخ دانشگاه  انجمن های  تاریخ و   انجمن های علمی 
بیرجند، کرمان و فرهنگیان با موضوع خراسان تقابل زندگی 
کوچ نشینی و یکجا نشینی )قرون اولیه تا میانه اسالمی ( با 
حضور دکتر محسن مرسل پور عضو هیات علمی گروه تاریخ 

دانشگاه بیرجند در تاریخ 1400/2/30 برگزار گردید.

سلسله نشست دوازده گانه با عنوان نگاهی به تاریخ خراسان 
توسط اتحادیه  انجمن های علمی تاریخ و انجمن های علمی 
تاریخ دانشگاه بیرجند و دانشگاه شهید باهنر کرمان و 
دانشگاه فرهنگیان بیرجند به منظور فعال شدن انجمن های 
علمی تاریخ در سراسر کشور، دانشگاه های مختلف را به 10 
گروه تقسیم کرده است و هر کدام از این گروه ها در سال 
1400 متناسب با تاریخ منطقه درصدد برگزاری یک سلسله 

نشست خواهندبود.

سلسله نشست دوازده گانه با عنوان جغرافیای تاریخی خراسان و 
مناطق همجوار با تکیه بر شهرهای مهم در قرون اولیه تا میانی 
اسالم توسط اتحادیه های انجمن های علمی تاریخ و انجمن  علمی 
تاریخ دانشگاه بیرجند، دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه 
فرهنگیان بیرجند و با حضور آقای دکتر علی یحیایی عضو هیات 
علمی دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ 1400/1/30برگزارگردید.

نشست سیاسی انتخابات ریاست جمهوری توسط انجمن علمی 
علوم سیاسی دانشگاه بیرجند و با حضور سرکار خانم دکتر شهناز 
رمارم رئیس شورای شهر مشهد و آقای دکتر بخشی عضوهیات 

علمی دانشگاه بیرجند در تاریخ 1400/2/13 برگزار گردید.
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 نشست موقعیت های پژوهشی در خارج از
کشور برای دانشجویان فلسفه و کالم اسالمی

وبینار سیر تاریخی تحول هنر صنعت رنگرزیاکران مستند باد عاشقان باد صبا

 وبینار آموزشی سیر تاریخی تحول
و تكامل صنعت پارچه بافی

نشست مجازی با عنوان موقعیت های پژوهشی در خارج از 
کشور برای دانشجویان فلسفه و کالم اسالمی توسط انجمن 
علمی فلسفه و کالم اسالمی در تاریخ 1400/3/۶ و با حضور 
دکتر محمود زراعت پیشه عضو هیئت علمی گروه فلسفه و 

کالم دانشگاه بیرجند در فضای مجازی برگزار گردید.

پخش مستند باد عاشقان)باد صبا( به کارگردانی آلبرت 
الموریس توسط انجمن های علمی تاریخ دانشگاه بیرجند و 
دانشگاه شهید باهنر کرمان و با همکاری انجمن های علمی 
فرش، باستان شناسی، صنایع دستی و هنر اسالمی در تاریخ 

1400/1/8 برگزار گردید.

وبینار آموزشی با عنوان سیر تاریخی تحول هنر صنعت 
رنگرزی توسط انجمن های علمی فرش و تاریخ دانشگاه 
بیرجند با حضور دکتر حسین بارانی مورخ 1400/3/۶ در 

فضای مجازی برگزار گردید.

وبینار آموزشی سیر تاریخی تحول و تکامل صنعت پارچه بافی 
توسط انجمن های علمی فرش و تاریخ دانشگاه بیرجند توسط 
  lms خانم دکتر هما مالکی در تاریخ 1400/2/30 در سامانه

برگزار گردید.
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مستقل
نجمن اسالمی دانشجویان 

زگارش عملکرد ا
فصلنامه خبری فرهنگ و دانشگاه، شماره یک، دانشگاه بیرجند، بهار1400 
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 برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات شورای
مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

 چاپ شمارة 158هفته نامة سمعک

برگزاری میزگرد با موضوع بررسی طرح آمایش آموزش عالی

دوازدهمین دورة انتخابات شورای مرکزی انجمن اسالمی 
دانشجویان مستقل دانشگاه به صورت الکترونیکی، از تاریخ 
29 لغایت 31 اردیبهشت  ماه 1400 برگزار گردید. تعداد 
25 نفر در این انتخابات، کاندید حضور در شورای مرکزی 
انجمن فوق شده بودند. شایان ذکر است که تعداد 251 
نفر در این انتخابات شرکت کردند که نهایتاً با اعالم نتیجة 
انتخابات، اعضای جدید شورای مرکزی انجمن اسالمی 

دانشجویان مستقل مشخص شدند.

به همت انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه، 
هفته نامة شمارة 158 این تشکل در اردیبهشت ماه 1400 

منتشر شد. 

از طرف انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه، 
میزگردی با موضوع »بررسی طرح آمایش آموزش 
عالی«، با حضور آقای محمدمهدی ایزدخواه، عضو 
آقای  نیز  بیرجند و  هیأت علمی دانشگاه صنعتی 
دکتر محمدمهدی خطیب، عضو هیأت علمی دانشگاه 
بیرجند در تاریخ 29 اسفند ماه 1399، به صورت 
نیمه-حضوری و مجازی برگزار شد. در این میزگرد 
میهمانان به بیان دیدگاه های خود در خصوص موضوع 
مطرح شده و همچنین معرفی طرح آمایش آموزش 

عالی و مشکالت آن پرداختند. 
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 برگزاری میزگرد سیاسی با موضوع
چالش های سیاست داخلی دولت آینده

 برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع
چالش های اقتصادی دولت آینده

از طرف انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه، میزگرد 
سیاسی با موضوع »چالش های سیاست داخلی دولت آینده«، 
با حضور آقای مهدی مزگی نژاد، کارشناس مسائل سیاسی 
و نیز آقای احمد حاجی-زاده، معاون پارک علم و فناوری 
استان خراسان جنوبی، در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1400، 
به صورت نیمه حضوری و مجازی برگزار شد. در این میزگرد 
که حدود سه ساعت به طول انجامید، دو سخنران به بیان 
دیدگاه های خود در خصوص موضوع مطرح شده پرداختند. 

از طرف انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه، میزگرد 
سیاسی با موضوع »چالش های سیاست داخلی دولت آینده«، 
با حضور آقای مهدی مزگی نژاد، کارشناس مسائل سیاسی 
و نیز آقای احمد حاجی-زاده، معاون پارک علم و فناوری 
استان خراسان جنوبی، در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1400، 
به صورت نیمه حضوری و مجازی برگزار شد. در این میزگرد 
که حدود سه ساعت به طول انجامید، دو سخنران به بیان 
دیدگاه های خود در خصوص موضوع مطرح شده پرداختند. 

زگارش عملکرد بسیج دانشجویی 
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زگارش عملکرد بسیج دانشجویی 
فصلنامه خبری فرهنگ و دانشگاه، شماره یک، دانشگاه بیرجند، بهار1400 



68

توزیع بسته های فرهنگی- بهداشتی در مكان های عمومی
به همت بسیج دانشجویی پایگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند و به مناسبت تولید کریم اهل بیت امام حسن مجتبی )ع(، تعداد 
90 بستة فرهنگی- بهداشتی و کتاب های مرتبط با خانواده و ازدواج به افراد فاقد ماسک در مکان های عمومی اهدا شد. طرح مزبور به 

منظور رعایت پروتکل های بهداشتی انجام گردید.

طرح یک لقمه مهربانی
به همت و تالش بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند، طرح لقمة 
مهربانی افطاری ساده به نیازمندان و مشاغلی که در اثر بیماری 
کرونا در خطر قرار گرفتند، در ماه مبارک رمضان اجرا گردید. 
در این طرح تعداد 100 بستة افطاری، به نیازمندان اهدا گردید.
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 برگزاری سخنرانی با موضوع ارائه
اخبار و تحلیل های پنهان انتخابات

چاپ پوسترهای گفتمان امام خمینی در خصوص انتخابات

تهیه کلیپ و تیزرهای مناسبتی

به کوشش بسیج دانشجویی دانشگاه و به منظور حضور 
حداکثری دانشجویان در انتخابات 1400، نشستی با موضوع 
»ارائه اخبار و تحلیل های پنهان و آشکار جریان های مخالف 
در آستانة انتخابات« و گپ و گفت سیاسی با حضور آقای 
جالل راغ، کارشناس ارشد مسائل استراتژیک در روز دوشنبه، 

مورخ 10 خردادماه 1400 به صورت مجازی برگزار شد. 

- ساخت تیزر به مناسبت قیام 15 خرداد
- ساخت تیزر به مناسبت انتخابات

- ساخت تیزر به مناسبت قیام 15 خرداد
- ساخت تیزر به مناسبت گام دوم انقالب

- ساخت تیزر به مناسبت راهیان نور

- ساخت تیزر به مناسبت روز جهانی قدس
- ساخت تیزر به مناسبت روز ملی خلیج فارس

- ساخت تیزر به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای
- ساخت تیزر به مناسبت روز عید فطر
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 برگزاری کنگرة شهدای دانشجو و سالگرد تدفیق شهید گمنام پردیس شوکت آباد

و  فرهنگی  معاونت  همکاری  با  دانشگاه  دانشجویی  بسیج 
تدفین شهید  سالگرد  و  دانشجو  کنگرة شهدای  اجتماعی، 
گمنام پردیس شوکت آباد دانشگاه را در روز چهارشنبه؛ مورخ 
29 اردیبهشت ماه 1400 با حضور حاج خلیل موحدی و مادر 
شهیدان مدافع حرم، مصطفی و مرتضی بختی به صورت نیمه 
حضوری و مجازی در فضای باز مسجد امام جعفر صادق )ع( 
دانشگاه برگزار نمود. در این مراسم که با حضور مدیرکل بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان خراسان جنوبی، 
مسئول بسیج دانشجویی استان و جمعی دیگر از مدیران استانی 
و دانشگاهی برگزار شد، یاد و خاطرة شهدای دانشجوی دانشگاه 

و شهید گمنام دانشگاه زنده نگه داشته شد. 
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