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اخبار حوزه ریاست

دکتر خامسان رئیس دانشگاه بیرجند در جمع مدیران اداری استان 
گفت: افتخار می کنیم در استانی هستیم که محصول و صادرات آن 

نیروی انسانی و معلم است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر احمد خامسان رئیس 
دانشگاه بیرجند روز پنجشنبه 3 مرداد 1398 در نشست شورای اداری 
استان خراسان جنوبی که با حضور »جمشید انصاری« معاون رئیس 
جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی برگزار شد گفت: اگر 
مزیت صادرات نیروی انسانی را از استان بگیریم، بدون شک چیزی برای 

خراسان جنوبی باقی نخواهد ماند.
رئیس دانشگاه بیرجند افزود: معتقدیم همه بخش های استان باید 
تقویت شود و آنچه باعث رشد و توسعه پایدار و ماندگاری جمعیت 
می شود، بخش مربوط به دستگاه هایی است که اگر این افراد تضعیف 
شوند استراتژیک ترین و بهترین محصول استان تحت الشعاع قرار خواهد 

گرفت.
دکتر خامسان تاکید کرد: از این منظر باید به آموزش عالی، آموزش و 

پرورش و دستگاه های متولی این موضوع نگاه ویژه شود.
در  کارمند  به  استاد  نسبت  داشت:  اظهار  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه ها باید یک به یک باشد که اکنون در دانشگاه بیرجند 9 دهم 

است و سال 1400 به هفت دهم خواهد رسید.
وی با یادآوری قدمت 43 ساله دانشگاه بیرجند گفت: نیروهای نسل 
دوم این دانشگاه در حال بازنشستگی هستند و تا سال 1400 نیز 119 

نفر از کارکنان بازنشسته می شوند و باید فکری برای این موضوع شود.
موافق  انسانی  نیروی  چابک سازی  با  اینکه  بیان  با  دکترخامسان 
هستیم افزود: نمی توان انتظار داشت چندین آزمایشگاه را با یک نیروی 
حق التدریس اداره کرد یا اینکه سیستم آموزش در بخش سامانه را 

نمی توان در اختیار یک نیروی شرکتی قرار داد.
رئیس دانشگاه بیرجند گفت: اگر فکری به حال دانشگاه بیرجند نشود 
در سال 1400 به بعد، دچار وضعیت خطرناکی خواهد شد، که امید است 
وظایف خود را در استان به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار استان به 

درستی انجام دهیم.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی نیز در 
این نشست نسبت به صدور مجوز استخدام در دانشگاه ها مطابق برنامه 

و ابالغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قول مساعد داد.

و  اداری  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  انصاری  جمشید 
اداری خراسان جنوبی گفت: در  استخدامی کشور در جلسه شورای 
صورتی که وزارت علوم برای صدور مجوز استخدام عضو هیأت علمی در 
دانشگاه ها درخواست مجوز نماید سازمان اداری و استخدامی این مجوز 

را صادر خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، رئیس سازمان اداری و 
استخدامی کشور اظهار داشت: در صورتی که وزارت علوم برای صدور 
مجوز استخدام عضو هیأت علمی در دانشگاه ها درخواست مجوز نماید 

سازمان اداری و استخدامی این مجوز را صادر خواهد کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشی دیگر از سخنانش 
بر لزوم اطالع دستگاه ها از سیاست های دولت تأکید کرد و گفت: سال 

دشورای را در تأمین منابع مالی دستگاه ها پیش رو داریم.
وی همچنین به وجود ۶۶ درصد پست های بالتصدی سازمانی در 
همکاری  مشکل  این  رفع  برای  گفت:  و  کرد  اشاره  جنوبی  خراسان 

خواهیم نمود و به کمک سازمان مدیریت بودجه و برنامه ریزی مجوز 
صادرخواهیم کرد.

محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی در این جلسه ضمن 
مجوزهای  سهمیه  افزایش  ضرورت  به  استان  وضعیت  گزارشی  ارائه 
استخدامی تاکید کرد و گفت: الزم است مجوز قراردادی برای برخی از 

واحدها و دستگاه های اجرایی صادر شود.

رئیس دانشگاه بیرجند در جمع مدیران شورای اداری استان؛

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور؛

صـادرات خراسـان جنوبـی نیـروی انسـانی اسـت

مـوافقـت بـا جـذب اعضـای هیـأت علمـی در دانشگـاه هـای خـراسان جنـوبی
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دکتـر محمدحسـین خسـروی مسـئول تدوین سـند راهبردی دانشـگاه 
بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: سـند راهبـردی، چشـم انداز دانشـگاه در افق 
۱۴۰۴ در حوزه هـای مختلـف آموزشـی، پژوهشـی، عمرانـی، بین المللـی 

فرهنگـی و دانشـجویی می باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، دکتـر محمدحسـین 
خسـروی مسـئول تدویـن سـند راهبـردی دانشـگاه گفـت: کار اجرایـی 
طـرح تدوین سـند راهبردی از فروردین ماه سـال 97 آغـاز و در فرآیندی 
فشـرده، بـا اخـذ رأی و نظر از آحاد شـاغلین و ذی نفعان دانشـگاه در بهار 

سـال 98 به سـرانجام رسـید. 
وی اظهـار داشـت: در چشـم انداز سـند، کـه از اساسـی ترین ارکان آن 

بـه حسـاب می آیـد آمده اسـت: 

»دانشـگاه بیرجنـد در افـق 1404، مرجـع برتـر شـرق 
کشـور در تولیـد علـم، تربیت نیروی انسـانی و حل مسـایل 
جامعـه، جـزو 20 دانشـگاه ممتاز ایـران و 1000 دانشـگاه 

برتـر جهان اسـت.«
بـرای رسـیدن بـه ایـن چشـم انداز دانشـگاه بیرجنـد مأموریـت زیـر را 

بـرای خـود تعریـف کرده اسـت:

 »بـا تـوکل بـر پـروردگار متعـال، دانشـگاه بیرجنـد بـا 
مـادی  و  اجتماعـی  انسـانی،  سـرمایه های  از  بهره منـدی 
در جهـت تربیـت نیـروی انسـانی فرهیختـه، متخصـص، 
کارآفریـن و آزاداندیـش، و تولیـد، توسـعه و ترویـج علـم، 
تعامـل مؤثـر بـا جامعـه پیرامونی و ارتقـاء آن بـه جامعه ای 
دانش محـور در سـطوح منطقـه ای، ملـی و بین المللی تالش 

می کنـد.«
 تـاش در راسـتای ایـن مأموریت دانشـگاه را به اهـداف کان زیر که 

از دیگر ارکان اصلی سـند راهبردی اسـت خواهد رسـاند:

آموزشـی،  فرهنگـی،  شـاخص های  باالتریـن  *تحقـق   
و سـازمانی پژوهشـی 

* تحقق دانشگاه کارآفرین و سبز

* تربیـت نیـروی انسـانی فرهیختـه و مؤثـر در سـطوح 
بین المللـی و  ملـی  منطقـه ای، 

* ایفـای نقـش و تعامـل سـازنده بـا خـارج دانشـگاه در 

سـطوح منطقـه ای، ملـی و بین المللـی

* بهبود منابع و نظام مالی
فرآینـد تدویـن این سـند، با انجام مطالعـات اولیه و اسـتخراج و تحلیل 
دانـش بنیادیـن و عملیاتـی مرتبـط بـا سـند آغـاز شـد. ایـن مطالعـات 
مشـتمل بـر بررسـی تطبیقـی اسـناد راهبـردی دانشـگاه های منتخـب، 
گـردآوری، مطالعـه و تلخیص اسـناد باالدسـتی در دو سـطح ملـی )مانند 
برنامـه ششـم توسـعه کشـور، نقشـه جامـع علمی کشـور، سـند راهبردی 
علـم و فنـاوری، طـرح آمایـش آمـوزش عالـی و ...( و منطقـه ای )سـند 
آماره هـای  اسـتخراج  همچنیـن  و  جنوبـی(،  خراسـان  اسـتان  آمایـش 
توصیف کننـده محیـط درونـی و بیرونـی دانشـگاه و تحلیـل آنها بـود. در 
گام بعـد با تشـکیل شـورای راهبـردی دانشـگاه کار تدویـن ارکان اصلی 
سـند )شـامل چشـم انداز، مأموریت، ارزش هـای محوری و اهـداف کان( 
انجـام شـد. در ادامـه ضمـن برگـزاری جلسـات فشـرده بـا کمیته هـای 
تخصصـی راهبـردی در حوزه هـای سـتادی و دانشـکده ها، راهبردهـا و 
برنامه هـای عملیاتـی در سـطوح مدیریتـی سـتادی و دانشـکده ای تدوین 

گردید. 
بـا تـوکل بـر خداونـد متعـال و بـا همـکاری و احسـاس مسـئولیت 
تک تـک آحـاد دانشـگاه بیرجنـد، در پایـان برنامه پنج سـاله شـاهد تحقق 
شـاخص های مهمـی همچـون نـرخ دانشـجو به هیـأت علمـی برابر 2۰، 
نـرخ کارمنـد بـه عضو هیـأت علمـی برابر با یـک، تحصیـل حداقل 3۰۰ 
دانشـجوی خارجـی، نسـبت درآمـد اختصاصـی بـه بودجـه عمومـی 25 
درصد، نسـبت درآمـد اختصاصی پژوهشـی به کل درآمدهـای اختصاصی 
۱۰ درصـد، حضـور بیـش از 5۰ هسـته علمـی فنـاوری و 3۰ شـرکت 
دانش بنیـان و واحـد فنـاور، فعالیـت بیـش از ۱۰ گروه و مرکز پژوهشـی، 
دایـر بـودن بیـش از ۱۰ مجلـه علمـی و ۴ مجله معتبـر بین المللـی نمایه 
و   ۱8 بـه   ۱3 از  دانشـجویی  خوابگاه هـای  افزایـش  همچنیـن  و  شـده 

سـلف های مکمـل از ۱ بـه 3 خواهیـم بـود. 
شـایان ذکـر اسـت؛ در جلسـه هیـأت امنـای دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آمـوزش عالـی خراسـان جنوبـی مسـتندات مربـوط بـه سـند راهبـردی 
مطـرح و در خصـوص فرآینـد تدویـن سـند، ارکان سـند و رشـد مـورد 

انتظـار در پایـان برنامـه بحـث و گفتگـو شـد.
از مباحـث مهمـی کـه در ایـن جلسـه مطـرح شـد می تـوان بـه تأکید 
قائـم مقـام محتـرم وزیـر، جنـاب آفـای دکتـر باقـری بـر لـزوم پایبندی 
تمامـی آحـاد دانشـگاه بـر ارکان ایـن سـند و اجـرای بی کـم و کاسـت 
برنامه هـای عملیاتـی تدویـن شـده اشـاره کـرد و مقـرر شـد برش هـای 
مناسـبی از تکالیـف حوزه هـای مختلـف دانشـگاه در خصـوص اجـرای 
مناسـب سـند تهیـه و به عنـوان نصب العیـن واحدها بـه آنها ابـاغ گردد.

سند راهبردی دانشگاه بیرجند در افق ۱۴۰۴ تصویب و ابالغ شد
به منظور حرکت در مسیر توسعه کیفی دانشگاه؛
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۱۰ درصـد از کل مصـرف بـرق دانشـگاه بیرجنـد با انجـام اقداماتی در 
راسـتای سیاسـت های اباغـی اقتصـاد مقاومتی و دانشـگاه سـبز کاهش 

فت. یا
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، در راسـتای کاهـش 
مصـرف بـرق در مبحـث مدیریت سـبز سیسـتم روشـنایی بخش هایی از 

دانشـگاه بـا نصـب چـراغ هـای فـوق کـم مصـرف اصاح شـد.
بـه همیـن  منظـور و در راسـتای کنترل و اصاح سیسـتم روشـنایی با 
نصـب چـراغ هـای جدید فـوق کم مصـرف و تعویض سـیم کشـی ها در 
مجموعـه خوابگاه هـای دانشـجویی، سـلف سـرویس، دانشـکده ادبیات و 
علـوم انسـانی و دانشـکده علـوم در مجمـوع ۴۰ درصـد در مصـرف برق 

ایـن مجموعـه ها صرفـه جویـی گردید.
طراحـی و نصـب سنسـورهای حرکتی از دیگـر اقدامـات مدیریت امور 
عمرانـی دانشـگاه می باشـد که در راهروهای سـازمان مرکـزی و خوابگاه 

توحیـد اجرا گردیده اسـت.
همچنیـن بنـا بـر اعـام ایـن مدیریـت نصـب سنسـورهای حرکتـی 
در یـک طبقـه از سـازمان مرکـزی دانشـگاه 8 کیلـووات سـاعت کاهش 
مصـرف بـرق را در پـی داشـته اسـت و در راسـتای کنتـرل سیسـتم های 
انـرژی،  مصـرف  در  جویـی  جهـت صرفـه  مطبـوع  تهویـه  و  حرارتـی 
ترموسـتات های دیجیتـال بـرای مبدل هـای مجموعـه آبـی میـاد نصب 

و راه انـدازی گردیـد.
بـه منظـور کنتـرل سیسـتم های روشـنایی و الکتریکـی جهـت کاهش 
و حـذف تـوان راکتیـو، اصاح و سـرویس بانک هـای خازنـی نیز صورت 
گرفـت کـه بـا نصـب بانـک خازنـی در کتابخانـه، سـرویس و نظافـت 
خازن هـا، تعویـض قسـمتهای معیـوب، تعویـض کنتاکتور وخازن هـا و باز 
طراحـی و ارتقـاء سیسـتم های موجـود باعـث شـده اسـت کـه دانشـگاه 

بیرجنـد هیـچ گونه هزینـه راکتیوی نداشـته باشـد.
همچنیـن بـرای پایـش مصـرف بـرق، 28 دسـتگاه کنتـور بـرق و 3۰ 
دسـتگاه دیتاالگـر بـرای تمامی سـاختمان ها بـا هزینه کـرد 5۱۴ میلیون 

ریال نصب شـده اسـت.
از دیگـر برنامه هـای پیـش روی مدیریـت سـبز دانشـگاه می تـوان بـه 
نصـب سنسـورهای حرکتـی در خوابگاه های دانشـجویی و دانشـکده ها و 
تعویـض چـراغ هـای پرمصـرف قدیمـی با المپ هـای فوق کـم مصرف 

بـه منظـور کاهـش مصرف بـرق اشـاره کرد.
همچنیـن عـاوه بـر مـوارد ذکـر شـده نیـروگاه فتوولتائیـک 39 کیلو 
واتـی دانشـگاه بیرجند تاکنون توانسـته اسـت عـاوه بر تأمین بخشـی از 
برق دانشـگاه بیرجند بسـتری مناسـب برای پژوهشـگران و توسعه دانش 

و کاربـرد انرژی فتوولتائیک )خورشـیدی( باشـد.

صرفه جویی ۱۰ درصدی دانشگاه بیرجند در مصرف برق
در راستای سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی و دانشگاه سبز؛
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پذیـرش ۹۰ دانشجـوی بیـن المللـی غیـرمقیـم در دانشـگاه بیرجنـد

آغـاز پـروژه محـوطه سـازی دانشـکده مهنـدسی

90 دانشجوی خارجی از کشور افغانستان برای سال تحصیلی 1399 
-1398 در دانشگاه بیرجند پذیرفته شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر حسین نویدی نیا، 
رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه، با اعالم این خبر 
گفت: در راستای گسترش همکاری های علمی بین المللی، با امضای 
تفاهم نامه های متعدد با دانشگاه های کشور افغانستان، فرآیند ثبت نام 
از دانشجویان از طریق »سامانه برخط پذیرش دانشجویان خارجی« 

دانشگاه آغاز شد.
به  شرایط  واجد  داوطلبان  پرونده های  داشت؛  بیان  ادامه  در  وی 
دانشکده ها و گروه های آموزشی ارجاع داده شد و در نهایت، با پذیرش 
در  دکتری  و  ارشد،  کارشناسی  کارشناسی،  مقاطع  در  دانشجو   90

رشته های مختلف موافقت گردید.
دکتر نویدی نیا افزود: پس از صدور ویزای تحصیلی، این دانشجویان از 
مهرماه 1398 تحصیل خود را در دانشگاه بیرجند آغاز خواهند کرد. به 
گفته رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه، با تأسیس و 
راه اندازی اداره کنسولی دانشجویان خارجی در دانشگاه بیرجند، فرآیند 

جذب و پذیرش دانشجویان تسهیل شده است.

وی خاطر نشان ساخت، سال 1398 اولین سالی است که دانشگاه 
بیرجند موفق به جذب نظام مند تعداد زیادی از دانشجویان خارجی غیر 

مقیم غیربورس می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، مهندس علی یعقوبی مدیر 
امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه، ضمن اشاره به آغاز 
محوطه سازی جلو دانشکده مهندسی و اطراف آزمایشگاه برق و کامپیوتر 
از اواخر خرداد ماه، ابراز امیدواری کرد تا پایان آذر 1398، این پروژه به 

اتمام برسد.
مهنـدس یعقـوبی افـزود: بالـغ بـر یـک میلیارد تومان اعتبار برای 

بهره برداری از این پروژه هزینه می شود.
تأسیسات مکانیکی و برقی شبکه توزیع آب، تهیه و اجرای کامل آب 
نماها، تهیه و اجرای کامل باغچه ها، اجرای کف پوش مخصوص نابینایان 
و اجرای پله های محوطه از جمله موارد مورد تعهد پیمانکار این پروژه 

می باشد.

در راستای گسترش همکاری های علمی بین المللی و جذب دانشجویان خارجی؛

به همت مدیریت طرح های عمرانی و در راستای زیباسازی دانشگاه؛
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بـازدیـد رئـیس دانشـگاه بیرجنـد از خبــرگزاری جمهـوری اسـالمی ایـران )ایـرنـا( و 
روزنامـه آوای خراسـان جنوبی

احمـد  دکتـر  بیرجنـد،  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
خامسـان رئیـس دانشـگاه بیرجنـد بـه همـراه دکتر سـامان فرزین 
عمومـی  روابـط  کارشناسـان  و  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  مدیـر 
چهارشـنبه 1۶ مـرداد 98 با غالمرضـا جعفرپورمقدم مدیرمسـئول 

روزنامـه آوای خراسـان جنوبـی دیـدار و گفتگـو کـرد.
در ایـن دیـدار دکتـر خامسـان ضمـن تبریـک فـرا رسـیدن روز 
خبرنـگار از تعامـل سـازنده ایـن مجموعـه بـا دانشـگاه بیرجنـد 

قدردانـی کـرد.
در دیگـر دیـدار کـه بـا محمـد حسـنی پـور رئیـس خبرگـزاری 
ایـن  خبرنـگاران  و  جنوبـی  خراسـان  مرکـز  اسـالمی  جمهـوری 
مجموعـه انجـام شـد؛ دکتـر خامسـان از اهتمـام و تـالش هـای 
پوشـش  و  رویدادهـا  مطلـوب  انعـکاس  در  رسـانه  ایـن  بی دریـغ 

خبـری مراسـم هـای دانشـگاه تشـکر و قدردانـی کـرد.
شـایان ذکر اسـت دکتر خامسـان در ایـن دیدارهـای جداگانه با 
اهـدای گل و لـوح تقدیـر از خبرنـگاران و مدیـران ایـن رسـانه هـا 

قدردانـی به عمـل آورد.
شـورای فرهنـگ عمومـی 17 مـرداد سـالروز شـهادت محمـود 
پـاس  بـه  را  اسـالمی  جمهـوری  خبرگـزاری  خبرنـگار  صارمـی 

قدردانـی از ایـن مقـام روز خبرنـگار نامیـده اسـت.

در آستانه روز خبرنگار صورت گرفت؛
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بازدیـد از روزنامـه هـای زعفـران، امـروز خراسـان جنوبـی و پایـگاه خبری خاورستـان

رئیـس دانشـگاه بیرجند در ادامـه دیدارهای خود به مناسـبت روز 
خبرنـگار، با مدیران و خبرنگاران روزنامه زعفران، مؤسسـه مطبوعاتی 
امـروز خراسـان جنوبـی و پایـگاه خبـری تحلیلـی خاورسـتان دیدار 

کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، بـه مناسـبت روز 
خبرنـگار، دکتـر احمـد خامسـان رئیـس دانشـگاه بیرجند بـه همراه 
دکتـر سـامان فرزیـن مدیـر روابـط عمومـی و کارشناسـان روابـط 
عمومـی دانشـگاه پنـج شـنبه 17 مرداد 98 بـا مدیـران و خبرنگاران 

رسـانه هـا دیـدار و گفتگـور کرد.
ـ دیدار با خبرنگاران و مدیرمسئول روزنامه زعفران؛

 دکتـر خامسـان در دیـدار بـا مدیر مسـئول روزنامه زعفـران ضمن 
تقدیـر از خدمات شایسـته این رسـانه به ابعاد کار رسـانه ای پرداخت 
و گفـت: رسـانه ها در جهـت پیشـرفت اسـتان می تواننـد اقدامـات 
مثبتـی انجـام دهند و آموزش عالی را به عنوان مزیت نسـبی اسـتان 

در نگهداشـت جمعیـت و جذب آن معرفـی نمایند.
رئیـس دانشـگاه بیرجنـد مطالبه گـری را از دیگـر اقداماتـی کـه 
رسـانه هـا می تواننـد در آن نقش بی بدیلـی ایفا نماینـد معرفی کرد 
و گفـت: رسـانه می توانـد بـا یک تیتـر و یا یک عکس خبـری اقدامی 

بسـیار فراتـر از چندین سـخنرانی، نامـه و درخواسـت ایفا کند.
ابوالفضـل زاهـدی پـور مدیـر مسـئول روزنامـه زعفـران بـا اشـاره 
بـه حضـور مدیـر توانمنـدی در رأس دانشـگاه بیرجنـد افـزود: هدف 
ایـن روزنامـه توسـعه اسـتان اسـت و اعتقـاد ما نیـز بر این اسـت که 
باتوجـه بـه اقدامـات مثبت و بزرگی که در دانشـگاه بیرجنـد رخ داده 
می توانیـم در حـل مشـکالت منطقـه اقدام مثبتـی برداریـم و در راه 

مطالبـات بـه حق اسـتان و توسـعه پایـدار آن قـدم برداریم.
ـ دیـدار با خبرنگاران و مدیران مؤسسـه امروز خراسـان 

جنوبی؛
در ایـن دیـدار دکتـر خامسـان بـه تمرکـز رسـانه بـه موضوعاتـی 
همچـون آمـوزش عالـی و معرفـی دانشـگاه بـه عنوان قطب توسـعه 
اسـتان اشـاره کرد و گفت: اگر آموزش و فرهنگ را از اسـتان بگیریم 

بـرای ایـن منطقه هیـچ چیز دیگـری نخواهـد ماند.
وی راه انـدازی زیسـت بـوم فنـاوری را از مأموریـت هـای جدیـد 
دانشـگاه دانسـت و بیـان کـرد: ایـن زیسـت بـوم حلقـه ای از مراکـز 
نـوآوری، مراکز شـتابدهی، مهارت آموزی، صنـدوق حمایت از فناوری 
اسـت که فـاز اول بـه مسـاحت 400 مترمربـع افتتاح گردیده اسـت 
و تـا مهرمـاه 700 مترمربـع دیگـر بـه این مرکـز اضافه خواهد شـد.

آمـوزش  را  دانشـگاه  اصلـی  رسـالت  بیرجنـد  دانشـگاه  رئیـس 
بـه دانشـجویان و مهـارت آمـوزی بـه آنـان ذکـر کـرد و گفـت : 3 
هزارمترمربـع از سـاختمان های قدیمـی دانشـگاه پس از بهسـازی به 

مجموعـه کارگاه هـای اشـتغال زایی اختصـاص یافتـه اسـت.
دکتـر خامسـان مبحـث مدیریت سـبز و چرخـه ای از فعالیت های 

در ادامه دیدارهای رئیس دانشگاه بیرجند با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار:
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مربوط به مدیریت سـبز اعم از پسـماند، انرژی، آب و فرهنگ سـازی 
ایـن موضـوع را از دیگر اقدامات صورت گرفته دانسـت.

رئیـس دانشـگاه بیرجنـد بـه اسـتقرار میز افغانسـتان در دانشـگاه 
بیرجنـد و تـالش صورت گرفته اشـاره کـرد، و افزود: در سـال جاری 
تاکنـون تعـداد 90 دانشـجوی غیرمقیـم از کشـور افغانسـتان جهت 
تحصیـل در دانشـگاه بیرجنـد پذیـرش شـده اند، و برنامه ریـزی الزم 
جهـت پذیرش تعداد بسـیار بیشـتری دانشـجوی غیرمقیـم در حال 
انجـام اسـت و بدیـن منظور نیـز دفتر کنسـولی در دانشـگاه بیرجند 

راه اندازی شـده اسـت.
دکتـر خامسـان عنـوان کرد: ایجـاد بنیـاد بیرجند پژوهـی و مرکز 
مـوزه و مفاخـر دانشـگاه را جهـت معرفـی دانشـگاه و شـهر بیرجنـد 
در دسـتور کار قـرار داده ایـم کـه تـا سـال آینـده این مراکز تأسـیس 
خواهنـد شـد. همچنیـن در تالشـیم تا پردیس شـهدای دانشـگاه به 
عنـوان پـل ارتباطی دانشـگاه با جامعه تقویت شـود و اکثر گروه های 
آموزشـی مانند کلینک مشاوره مسـتقر در این پردیس کلینیک هایی 

بـا عنـوان ارتبـاط با مـردم را در ایـن مرکز فعـال نمایند.
وی حضـور 3۶0 عضـو هیـأت علمـی  از بهتریـن دانشـگاه هـای 
ایـران و دنیا را از مزیت های دانشـگاه بیرجند دانسـت و بیان داشـت: 
تجمیـع ایـن تعداد اعضای هیـأت علمی متبحر می تواند بسـیاری از 

مشـکالت اسـتان را برطرف نماید.
در پایـان حیـدری مدیـر مسـئول روزنامه امـروز خراسـان جنوبی 
گفـت: بـا نـگاه علمـی موجـود در روابـط عمومـی دانشـگاه شـاهد 
تحـول چشـمگیری در این مدیریـت بوده ایم و تعامـل روابط عمومی 

دانشـگاه بـا رسـانه ها بسـیار مطلوب اسـت.
وی مؤسسـه انتشـارات و مطبوعـات امـروز خراسـان جنوبـی را 
اولین مؤسسـه ایجاد شـده در شـرق کشـور دانسـت و افزود: تمامی 
امکانات این مؤسسـه در اختیار رشـد و پیشـرفت اسـتان قرار دارد و 
ایـن مجموعـه آمادگی همـکاری با دانشـگاه بیرجنـد در بخش چاپ 

کتـاب، ویراسـتاری و ... را دارد.
وی همچنیـن به مشـکل زینک در مطبوعات کشـور اشـاره کرد و 
گفت: دانشـگاه بیرجند با داشـتن اساتید برجسـته و توانمند در گروه 
شـیمی مـی تواند در بخش ارتبـاط با صنعت جهت رفع این مشـکل 

همکاری داشـته باشد.
وی تـالش همگانـی اسـاتید و کارشناسـان دانشـگاه را درخـور 
تحسـین دانسـت و عنـوان کـرد: مجموعـه امـروز خراسـان جنوبـی  
بـرای حضـور  دانشـگاه در افـکار عمومـی و انعکاس اقدامـات صورت 

گرفتـه از هیـچ تالشـی فروگـذار نخواهـد کـرد.
ـ دیدار با خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی خاورستان؛

در ایـن دیـدار نیـز دکتـر خامسـان و تیـم همـراه، فرارسـیدن روز 
خبرنـگار را بـه خبرنـگاران ایـن مجموعـه تبریـک گفتند.

رئیـس دانشـگاه بیرجنـد در بخشـی از سـخنانش در خاورسـتان 
گفـت: نفـوذ و برد رسـانه از بسـیاری اقدامـات اداری کارآمدتر اسـت 
و از ایـن پتانسـیل باید در جهت رشـد و پیشـرفت منطقـه بهره برد.

در ادامـه خبرنـگاران حاضـر در ایـن جلسـه بـا ابـراز خرسـندی از 
حضـور رئیـس دانشـگاه افزودنـد: امیدواریـم بتوانیـم تریبونـی برای 

معرفی دانشـگاه باشـیم.
شـایان ذکـر اسـت رئیـس دانشـگاه بیرجنـد ضمـن تبریـک روز 
خبرنـگار بـا اهدای گل و لـوح تقدیر از خدمات خبرنـگاران و مدیران 

ایـن رسـانه هـا قدردانـی و سپاسـگزاری کرد.
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صرفه جویی ۷۰ هزار مترمکعبی آب در دانشگاه بیرجند

بـا بهینه سـازی مصرف آب و احـداث پروژه آبیاری قطـره ای و بارانی 
در پردیـس دانشـگاه حـدود 70 هـزار مترمکعـب آب در طـول سـال 

صرفـه جویی می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، دکتر مهـدی خیاط 
ناظـر فضـای سـبز دانشـگاه در مصاحبـه بـا خبرنـگار روابـط عمومی 
دانشـگاه گفـت: آبیاری 13 هکتـار از اراضی پردیس اصلی دانشـگاه به 
صـورت هدفمنـد و بهینه از حالـت غرقابی به قطـره ای و بارانی تغییر 

کرده اسـت.
وی هزینـه تغییـر حالت روش آبیـاری در پردیس اصلی دانشـگاه را 
20 میلیـون تومـان عنوان کرد و بیان داشـت: هزینه اجـرای این پروژه 
توسـط شـرکت هـای داخلـی 170 میلیـون تومـان بـرآورد گردید که 
بـا همـکاری و نظـارت متخصصان آبیـاری حدود 90 درصـد در هزینه 

احـداث ایـن پروژه صرفـه جویی گردیده اسـت.
دکتـر خیـاط با اعـالم این خبر ابـراز امیـدواری نمود از شـهریورماه 
سـال جاری در دیگر پردیس های دانشـگاه نیز این روش پیاده سـازی 

گردد.
مسـئول کمیتـه اصـالح الگـوی مصـرف دانشـگاه اظهـار داشـت: با 
بهینه سـازی مصـرف آب و احـداث پروژه آبیـاری قطـره ای و بارانی در 
پردیـس دانشـگاه حـدود 70 هـزار مترمکعب آب در طول سـال صرفه 

می شـود. جویی 
دکتـر حسـن بیـات، دکتـر مهـدی خیـاط و محمدعلـی چاجی به 
عنـوان ناظـران فضای سـبز و دکتـر ابوالفضـل اکبرپـور و دکتر عباس 
خاشـعی سـیوکی به عنوان مشـاوران، متخصصانی از رشـته های علوم 
باغبانـی، مهندسـی آب، گیاه پزشـکی و خـاک شناسـی هسـتند کـه 
جهـت کاهـش هزینه هـا و افزایش راندمـان منابع موجـود تیم فضای 

در راستای سیاست های دانشگاه سبز و با راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار:
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سـبز دانشـگاه را همراهی مـی نمایند.
همچنیـن عضو شـورای راهبـری مدیریت سـبز دانشـگاه در بخش 
دیگـری از سـخنانش بـه پیشـنهاد اجرایـی مدیـر امـور دانشـجویی 
دانشـگاه جهت اسـتفاده از پسـاب آب شـیرین کن های صنعتی موجود 
در خوابگاه هـای دانشـجویی اشـاره کـرد و گفـت: با بررسـی و پژوهش 
صـورت گرفتـه نیمی از آب مـورد نیاز فضای سـبز از این طریق تأمین 
خواهـد شـد و بدیـن منظـور برنامـه ریـزی الزم جهـت انتقال پسـاب 
موجود به فضای سـبز دانشـگاه با همکاری و پیگیری شـورای راهبری 
مدیریـت سـبز و حمایـت مدیریـت امـور فنی و نظـارت بـر طرح های 

عمرانـی دانشـگاه صورت گرفته اسـت.
دکتـر خیـاط انتخاب گونه هـای گیاهی بـا توجه به اقلیم و شـرایط 
آب و خـاک منطقـه را از دیگـر برنامه هـای اجـرا شـده توسـط ایـن 
مدیریـت دانسـت و بیـان داشـت: بدین منظـور گونه هـای متحمـل به 
خشـکی و شـوری انتخاب و از اسـفند ماه 1397 تا تیرماه سـال جاری 

تعـداد پنـج هـزار اصله نهال در محیط دانشـگاه کشـت شـده اسـت.
وی جابجــایی 10 هـزار اصلـه نهــال از مـکان هـای نامنـاسب بـه 
مـکان هایـی با بازدهی بهتـر و مناسـب تر را از اقدامات صـورت گرفته 
برشـمرد و خاطرنشـان سـاخت: از انـواع پوشـش های سـطح خـاک 
)مالـچ( ماننـد شـن هـای رنگـی در برخی از سـطوح اسـتفاده گردیده 

اسـت و در آینـده نیـز از ایـن نوع پوشـش اسـتفاده خواهد شـد.
در ادامـه عنوان کـرد: جهـت حفـظ رطوبـت خـاک انجـام عملیـات 
خـاک ورزی تخصصـی در برخـی از نقـاط بحرانـی اجرا گردیده اسـت 
و ایـن عملیـات در تمام سـطح زیرکشـت دانشـگاه انجام خواهد شـد.

وی اقلیـم خشـک منطقـه و کیفیـت پاییـن سـطح آب را از عوامل 
موثـر در شـیوع آفـات و امـراض ذکـر کـرد و گفـت: بـرای رفـع ایـن 
مشـکل اقدامـات تغذیـه ای و بازدارنـده کامـاًل دقیـق و طبـق برنامه با 
نظـر متخصصـان تغذیـه و گیاهپزشـکی بـر روی گونـه هـای گیاهی 

موجـود اجرا شـده اسـت.
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تعویض المپ های سازمان مرکزی دانشگاه بیرجند با نمونه فوق کم مصرف

برگزاری نشست هم اندیشی اعضای قرارگاه هماهنگی و پشتیبانی شهید علم الهدی خراسان جنوبی

در راستای صرفه جویی در مصرف برق و سیاست های دانشگاه سبز المپ های 
روشنایی در راهروها و سرویس های بهداشتی سازمان مرکزی دانشگاه بیرجند با 

نوع فوق کم مصرف تعویض شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، مهندس مهدی عبداللهی کارشناس 
به منظور  گفت:  دانشگاه  عمرانی  طرح های  بر  نظارت  و  فنی  امور  مدیریت 
صرفه جویی در مصرف برق تعداد 258عدد المپ در سازمان مرکزی تعویض 

شد.
کارشناس مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه افزود: در 
مجموع سه طبقه سازمان مرکزی دانشگاه تعداد 258 عدد المپ پرمصرف با 

نمونه کم مصرف تعویض شد.
وی با اشاره به هزینه 27 میلیون تومانی اجرای این طرح عنوان کرد: همزمان 
با تعویض این المپ ها تمامی طبقات سازمان مرکزی به سنسور حرکتی نیز 

مجهز گردید.
وی صرفه جویی انجام شده با اجرای این طرح را 26 کیلو وات ساعت ذکر 
کرد و گفت: با نصب این المپ ها مقدار 75 درصد در مصرف برق صرفه جویی 

شده است.
المپ های فوق کم مصرف عاوه بر عدم ایجاد گرمایش طول عمر بسیار 

باالتری نسبت به دیگر المپ ها دارند.

نشست هم اندیشی اعضای قرارگاه هماهنگی و پشتیبانی شهید علم الهدی 
خراسان جنوبی با حضور رؤسا و نمایندگان دانشگاه های خراسان جنوبی در محل 

سالن گردهمایی های حوزه ریاست دانشگاه بیرجند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، نشست اعضای قرارگاه استانی 
شهید علم الهدی خراسان جنوبی، به ریاست دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه 

بیرجند و شرکت روسا و نمایندگان دانشگاه های خراسان جنوبی برگزار شد.
برنامه ریزی درخصوص اعزام دانشجویان استان به اردوهای راهیان نور غرب 
و شمال غرب ، اعزام دانشجویان به پیاده روی بزرگ اربعین حسینی در مهر ماه 
سال جاری و همچنین تصمیم گیری در خصوص برگزاری کنگره ملی شهدای 
دانشجوی استان خراسان جنوبی در سال ۱399 از مهم ترین مسائل مطرح شده 

در این نشست بود.
ریاست قرارگاه هماهنگی و پشتیبانی شهید علم الهدی خراسان جنوبی  بر 

عهده رئیس دانشگاه بیرجند می باشد.
همچنین مسئول ستاد راهیان نور سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی، 
جانشین این قرارگاه و مسئول بسیج دانشجویی استان دبیری قرارگاه را برعهده 
دارند. مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان، 
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند و روسای دانشگاه های خراسان 
جنوبی، اعضای قرارگاه شهید علم الهدی خراسان جنوبی هستند. ضمناً، سرهنگ 
حسینی، معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی، میهمان ویژه 

این نشست بود.

در راستای دانشگاه سبز و به منظور صرفه جویی در مصرف برق انجام شد؛
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افزایش چشمگیر سطح گل کاری در دانشگاه بیرجند با کاشت 28 هزار گل فصلی مقاوم به خشکی
به منظور زیباسازی فضای سبز دانشگاه بیرجند 28 هزار بوته از انواع گل های 

فصلی مقاوم به خشکی در دانشگاه بیرجند کاشت شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر حسن بیات ناظر فضای سبز 
دانشگاه در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی با اشاره به اقدامات انجام شده در 
فضای سبز دانشگاه گفت: تولید گل و گیاه، طراحی و احداث فضای سبز جدید، 
بازپیرایی و زیباسازی فضای سبز موجود و نگهداری از فضای سبز اهم اقدامات 

این مدیریت را شامل می شوند.
ـ تولید گل و گیاه؛

دکتر بیات ضمن اشاره به کشت بذر گل های فصلی من جمله  اطلسی ایرانی، 
گل عسلی، رعنا زیبا و نازآفتابی در شرایط خزانه و گلخانه گفت: از 27 هزار گل 
تولیدی در گلخانه دانشگاه ۱7 هزار به صورت ریشه ای به فضای سبز و باغچه 
ها انتقال داده شد و ۱۰ هزار گل دیگر نیز به گلدان منتقل گردید تا به مرور در 

فضاهای جدید مورد استفاده قرار گیرد.
ناظر فضای سبز دانشگاه از ویژگی های برجسته این گیاهان مقاومت به 
تنش های محیطی و سازگاری با شرایط اقلیمی و آب و هوایی را برشمرد و اظهار 
داشت: کاشت بذر درختان زیتون تلخ و اقاقیای نرک و درختچه ارغوان به تعداد 

دو هزار نهال از دیگر اقدامات اجرا شده می باشد.
ـ طراحی و احداث فضای سبز جدید؛

عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند عنوان کرد: خاک برداری، تسطیح خاک و 
کشت 25۰ درخت، شامل: توت برگ زینتی، زیتون تلخ، نارون چتری و اقاقیای 
نرک با آبیاری قطره ای در محوطه جدید االحداث مسجد امام جعفرصادق)ع( 
انجام شده است. همچنین کشت گیاهان پوششی و مالچ شن های رنگی برای 

پوشاندن سطح خاک تا پایان شهریورماه نیز در این محوطه اجرا خواهد شد.
وی خاکریزی و کشت 95 نهال درخت توت برگ زینتی با آبیاری قطره ای 
در بلوار فرهیختگان را از دیگر اقدامات فضای سبز برشمرد و در ادامه ذکر کرد: 
استفاده از گیاهان پوششی و شن های رنگی از دیگر اقداماتی است که تا پایان 

شهریور ماه اجرا خواهد شد.
دکتر بیات گفت: باکس های مقابل درمانگاه فرهیختگان پس از تکمیل با 
استفاده از شن های رنگی و کاشت گیاهان شمعدانی و بامپاس گراس طراحی و 
اجرا شد و در حال حاضر طراحی و خاکریزی  میدان سازمان مرکزی انجام شده 
است و به زودی کاشت گیاهان پوششی، گل های فصلی و شن ریزی در این 

میدان انجام خواهد شد.
ـ زیباسازی و بازپیرایی فضای سبز موجود؛

ارغوان و  بیان داشت: ۴5۰ درختچه  عضو شورای راهبری مدیریت سبز 
خرزهره در بلوار منتهی به دانشگاه بیرجند کشت شده است که آبیاری این 
درختان بصورت قطره ای است و در ورودی این بلوار از سمت دانشگاه نیز 

استفاده از گیاهان پوششی و شن-های رنگی در برنامه این مدیریت قرار دارد.
استفاده از شن های رنگی برای پوشاندن سطح خاک در باغچه های سازمان 
مرکزی و تکمیل درختان این بخش با سرو خمره ای و استفاده از سیستم آبیاری 
قطره ای، تسطیح خاک باغچه های اطراف مسجد و باکس های حاشیه پیاده رو 
و اجرای سیستم آبیاری قطره ای در این منطقه و محوطه بانک تجارت و تزئین 

در راستای سیاست های ابالغی دانشگاه سبز صورت گرفت:
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محوطه مقابل مجموعه آبی میاد با گل های فصلی و شن های رنگی، هرس 
درختان و حذف پاجوش ها و انتقال و جابجایی درختان و گل کاری در مجتمع 

آفتاب بخش دیگری از سخنان دکتر بیات بود.
وی تسطیح بین ردیف های درختان خیابان بین استادسرا و کتابخانه مرکزی 

و جوی تراشی و جمع آوری نخاله را از اقدامات این بخش دانست.
دکتر بیات کشت درختان توت برگ زینتی، کاج تهران، اقاقیای نرک، سنجد، 
نارون چتری، زیتون تلخ، سرو شیراز، سرو خمره ای، ارغوان، خرزهره و طاووسی 
را در سطح فضای سبز دانشگاه در راستای افزایش زیبایی، رعایت اصول طراحی 
کاشت و ایجاد سایه نام برد و افزود: درختان تاکسودیوم، ژینکگو، افرای سه برگ، 
بلوط همیشه سبز و توت آمریکایی برای اولین بار در سطح فضای سبز دانشگاه 
کشت شده است تا عاوه بر بررسی سازگاری این درختان با شرایط اقیمی منطقه 

محلی برای آموزش دانشجویان نیز ایجاد گردد. 
ـ نگهداری فضای سبز؛ 

وی بیان داشت: به منظور نگهداری از فضای سبز دانشگاه با برنامه ای 
مدون مبارزه با آفات و بیماری ها به طور وسیع در سطح فضای سبز دانشگاه در 
حال انجام است که تاکنون 2 سری در اردیبهشت و تیرماه محوطه فضای سبز 
دانشگاه سم پاشی شده است. همچنین برای مبارزه با سوسک سرشاخه خوار 

رزاسه اقدام به حذف شاخه های آلوده و سوزاندن آن ها شده است. 
وی در ادامه تغییر سیستم آبیاری مناطق چمن کاری شده از غرقابی به بارانی 

را عامل صرفه جویی قابل ماحظه ای دانست.

دکتر بیات در پایان این مصاحبه از تاش تمامی همکاران فضای سبز و 
همکاران تیم اجرایی آقایان چاجی، دکتر خیاط و دکتر خاشعی و دکتر اکبرپور 
صمیمانه قدردانی نمود و از حمایت های بی دریغ ریاست محترم دانشگاه و 

معاون محترم اداری و مالی و مدیر اداری و پشتیبانی تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، رئیس دانشگاه بیرجند به مناسبت 
عید غدیرخم با سادات سازمان مرکزی دیدار کرد.

در این دیدارها که با حضور دکتر سامان فرزین مدیر روابط عمومی دانشگاه 
انجام شد، دکتر خامسان عید غدیرخم را به سادات تبریک گفت.

دیدار رئیس دانشگاه  با سادات سازمان مرکزی دانشگاه
به مناسبت عید غدیرخم؛
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در راستای اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابالغی دانشگاه سبز؛

در راستای تعامالت دانشگاهی:

اخبار حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

تأمین بخشی از انرژی دانشگاه بیرجند توسط نیروگاه فتوولتائیک دانشگاه

بازدید معـاون پژوهش و فناوری دانشـگاه بیرجند و هیـأت همراه از پارک علم و فناوری اسـتان 
بلوچستان و  سیستان 

نیروگاه فتوولتائیک دانشـگاه بیرجند با هدف توسـعه کاربرد فناوری 
انرژی های تجدید پذیر، ایجاد بسـتر مناسـب برای پژوهش و توسـعه 
دانـش و کاربـرد انـرژی فتوولتائیک )خورشـیدی( و ایجاد پایـگاه داده 
برای تحلیل اقتصادی و فنی نیروگاه ، تا کنون توانسـته اسـت بخشـی 

از انـرژی مورد نیاز دانشـگاه را تولید نماید.
بـه گزارش روابط عمومی دانشـگاه بیرجنـد، دکتر حمیدرضا نجفی 
معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه با اعالم ایـن خبر افـزود: ظرفیت 
کل نیـروگاه فتوولتائیک دانشـگاه بیرجنـد 39 کیلو وات اسـت که30 
کیلـو وات از ایـن ظرفیـت به صورت متصل به شـبکه و 9 کیلو وات به 

صورت جدا از شـبکه اسـت.
معـاون پژوهـش و فناوری دانشـگاه اعالم کرد: نیـروگاه فتوولتائیک 
دانشـگاه بیرجند جهت اسـتفاده حداکثری از انرژی خورشیدی مجهز 

به دنبال کننده خورشـید اسـت.
دکتـر نجفـی در ادامـه خبـر داد کـه نیروگاه خورشـیدی دانشـگاه 

بیرجنـد تاکنـون توانسـته اسـت مقـدار180 مگاوات سـاعت بـرق به 
شـبکه دانشـگاه تزریـق نماید.

در راسـتای تعامالت دانشـگاهی معـاون پژوهش و فناوری دانشـگاه 
بیرجند در رأس هیأتی متشـکل از اعضای هیأت علمی و کارشناسـان 
دانشـگاه از امکانات و داشـته های پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری 

اسـتان سیستان و بلوچسـتان بازدید کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، دکتـر حمیدرضـا 
نجفـی معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه بیرجند به همـراه جمعی 
از مدیـران، اعضـای هیأت علمی و کارشناسـان پژوهشـی دانشـگاه به 
منظـور بازدیـد از امکانات و داشـته هـای مراکز علمی و پژوهشـی این 
اسـتان من جمله پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان عازم زاهدان مرکز اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان شدند.

هیـأت اعزامی دانشـگاه بیرجنـد در بـدو ورود خود به شـهر زاهدان 

از پـارک علـم و فناوری اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بازدید کردند.
شـاه مـرادی مدیر مرکز نـوآوری پارک علم و فنـاوری زاهدان ضمن 
اشـاره بـه فعالیت هـای این مرکـز، گزارشـی از اولویت هـا و چگونگی 

ایجاد هسـته های فناوری و توسـعه آنهـا ارائه داد.
همچنیـن در ایـن بازدید با فعالیت  های مراکز نوآوری صنایع خالق، 
خدمـات کسـب و کار، فـن بـازار، کانون های توسـعه، آزمایشـگاه های 

فناور و سـایر بخش های مسـتقر در این مجموعه ها آشـنا شـدند.
آغـاز همـکاری بـا تیـم طراحـی و تولیـد محتـوا در پـارک علـم و 
فنـاوری سیسـتان و بلوچسـتان از جمله دسـتاوردهای ایـن بازدید به 

شـمار می آیـد.
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برگزاری کارگاه آموزشی سامانه سدف برای کارکنان بخش آموزش دانشگاه

اولین کارگاه آموزشی سامانه سدف برای بخش های مربوط به امور 
آموزشی دانشکده ها، دوشنبه 7 مرداد 1398 در محل سالن اطالع رسانی 

کتابخانه مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر حمیدرضا نجفی 
و  تقدیر  جلسه ضمن  ابتدای  در  دانشگاه،  فناوری  و  پژوهش  معاون 
تشکر از حضور کارکنان در این کارگاه، از یکپارچه سازی سامانه های 

الکترونیکی دانشگاه با استفاده از سامانه سدف گفت.

در این جلسه که با هماهنگی مدیریت امور آموزشی و مدیریت فناوری 
اطالعات دانشگاه برگزار گردید، مهندس منصوری نماینده شرکت داده 
پردازان معاصر به عنوان متولی سامانه سدف، آموزش های مربوط به 
امور آموزشی دانشکده ها را بصورت آموزش از راه دور و غیرحضوری 

ارائه نمود.
از اهم موارد مطرح شده در این کارگاه می توان به چگونگی ثبت و 

اصالح دروس جهت انتخاب واحد دانشجویان اشاره کرد.
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اخبار حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

بازدید تیم المپیادی دانشگاه بیرجند از موزه علوم و فناوری ایران

برگزاری جلسه هم اندیشی با مشاوران کنکور سطح شهرستان در دانشگاه بیرجند

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه، تیـم المپیـاد دانشـجویی دانشـگاه 
بیرجند در رشـته های روانشناسـی، علوم تربیتی، آمار، جغرافیا، زمین شناسـی 
و مکانیک از صبح چهارشـنبه مورخ دوم مرداد ۱398جهت شـرکت در بیسـت 

و چهارمیـن المپیـاد علمی دانشـجویی به تهران اعزام شـدند.
این تیم پیش از اسـتقرار در اردوگاه، با هماهنگی و همراهی دفتر نمایندگی 
دانشـگاه بیرجنـد از موزه علـوم و فناوری ایـران بازدید کردند و با سـیر تحول 

برخی علوم از نزدیک آشـنا شدند.          

جلسـه هم اندیشی با مشـاوران کنکور سطح شهرسـتان بیرجند، چهارشنبه 
9 مرداد ۱398 در سـالن بشـارت دانشـگاه بیرجند برگزار شد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجند، دکتر محسـن آیتـی معاون 
آموزشـی و تحصیات تکمیلی دانشـگاه بیرجند، ضمن خیرمقدم به مشاوران، 
بـه انتخاب رشـته داوطلبـان کنکور بر مبنای مشـاوره تحصیلی تاکیـد کرد و 

به اهمیت مشـاوره بـرای ادامه تحصیـل داوطلبان کنکـور پرداخت.
معـاون آموزشـی و تحصیـات تکمیلـی دانشـگاه همچنیـن بـا اشـاره به 
رشـته های باکیفیـت و دارای رتبه برتر کشـوری در دانشـگاه بیرجنـد بر لزوم 
توجـه بـه هدایـت داوطلبـان بومـی برای تحصیـل در دانشـگاه های اسـتان 

تأکیـد کرد.

دکتـر محمدعلـی رسـتمی نژاد رئیس گروه برنامه ریزی و توسـعه آموزشـی 
دانشـگاه نیـز بـه ارئـه گزارشـی از افـزودن چنـد کد رشـته میان رشـته ای در 
دانشـگاه بیرجنـد پرداخـت و حاضـران را در جریـان پذیرش رشـته های بدون 

آزمـون و با آزمون دانشـگاه قـرار داد.
 در ادامـه نیـز مشـاوران تحصیلـی به بیـان نظرات خـود در مـورد انتخاب 

رشـته داوطلبان کنکـور پرداختند.
شـایان ذکر اسـت این جلسـه به همت دکتر سـیده عاطفه حسـینی رئیس 
گـروه امـور هدایت اسـتعدادهای درخشـان، دکتر مجید کاتـه بجدی  رئیس 
گـروه امـور دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر و دکتر سـامان فرزین مدیـر روابط 

عمومی دانشـگاه بیرجند برگـزار گردید.
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برگزاری آزمون کارشناسی ناپیوسته و دوره های کاردانـی نظام جدیـد دانشگاه فنـی و 
حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی در دانشگاه بیرجند

۱776داوطلب در اسـتان خراسـان جنوبی برای آزمون کارشناسـی ناپیوسته 
و دوره هـای کاردانـی نظـام جدیـد دانشـگاه فنـی و حرفـه ای و موسسـات 
غیرانتفاعـی صبـح امروز جمعه یازدهـم مردادماه ۱398 در دانشـگاه بیرجند با 

یکدیگـر به رقابـت پرداختند.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه بیرجند، تعداد  9۱8 داوطلـب در آزمون 
کاردانی  و 858 داوطلب در آزمون کارشناسـی ناپیوسـته سـال 98 در پردیس 

شـوکت آبـاد دانشـگاه بیرجنـد و در سـه حوزه شـامل دانشـکده هـای علوم، 
مهندسـی و ادبیـات و علوم انسـانی  بـا یکدیگر به رقابـت پرداختند.

مسـجد امـام جعفـر صـادق)ع( دانشـگاه بیرجنـد نیـز جهـت اسـتراحت و 
پذیرایـی والدیـن و همـران داوطبـان مهیـا بـود.

شـایان ذکر اسـت؛ دکتر محسـن آیتی نماینده تام االختیار سازمان سنجش 
نیـز از محل برگزاری آزمون بازدیـد به عمل آورد.
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برگزاری آزمون زبانMSRT  و آزمون استخدامی مشاغل آتش نشانی در دانشگاه بیرجند

حضور نمایندگان معاونت آموزشی دانشگاه در جلسه مشاوران انتخاب رشته آزمون سراسری

آزمـون هـای زبـان TRSM  و اسـتخدامی مشـاغل آتش نشـانی صبـح 
جمعـه ۱8 مـرداد ۱398 در دانشـگاه بیرجنـد برگزار شـد. 

  TRSM بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، آزمـون زبـان
باحضـور ۱۱8 داوطلب  و آزمون اسـتخدامی مشـاغل آتش نشـانی با شـرکت 

958 داوطلـب روز جمعـه ۱8مرداد ۱398 در دو حوزه آزمونی دانشـکده ادبیات 
و علـوم انسـانی برای آزمـون زبان TRSM  و دانشـکده علوم بـرای آزمون 

اسـتخدامی مشـاغل آتش نشـانی  همزمان با سراسـر کشـور برگزار شـد.

دکتـر حسـین خزیمه نژاد، دکتر مجید کاته بجـدی و دکتر هادی صمدیه 
به عنوان نمایندگان دانشـگاه بیرجند در جلسـه ویژه مشـاوران انتخاب رشـته 

آزمون سراسـری اسـتان شرکت کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد؛ حـوزه معاونـت آموزشـی 
دانشـگاه فعالیـت هـای گسـترده ای را جهـت جـذب داوطلبین بومـی آزمون 
سراسـری 98 آغـاز نمـوده اسـت. در همین راسـتا دکتر حسـین خزیمـه نژاد 
معـاون مدیرآموزشـی و مدیـر آموزش هـای آزاد، نوبـت دوم و دانشـجویان 
خارجـی دانشـگاه بیرجند، دکتر مجیـد کاته بجدی رئیس  رئیـس گروه امور 
دانشـجویان شـاهد و ایثارگر و دکتر هادی صمدیه کارشـناس مرکز مشاوره و 
درمان دانشـگاه  به عنوان نمایندگان این معاونت در جلسـه مشـاوران انتخاب 

رشـته کنکور سراسـری اسـتان شـرکت کردند.
ایـن جلسـه دوشـنبه ۱۴ مـرداد ۱398 بـه همـت آمـوزش و پـرورش و بـا 

حضـور بیـش از  35 نفـر از مشـاوران انتخـاب رشـته کنکـور برگزار شـد.
دکتـر خزیمـه نژاد ضمن اشـاره بـه قدمت بـاال و تاریخی دانشـگاه و تاثیر 
گـذاری آن در منطقـه، به بیان ظرفیت ها و امکانات دانشـگاه و توانمندی های 
اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه پرداخت و از مشـاوران خواسـت تا دانشـگاه 
بیرجند را به عنوان یک دانشـگاه جامع دولتی و مناسـب برای ادامه تحصیل، 

به داوطلبیـن  معرفی کنند.

ورود جـدی بـه بحـث پذیـرش دانشـجویان خارجـی در سـال جـاری، 
توسـعه رشـته های بیـن رشـته ای، کارآفرینـی و ارتبـاط با صنعت، انجـمــن 
دانش آموختـگان و رصـد و ارتبـاط بـا  دانش آموختـگان، هفتـه درهـای بـاز 
دانشـگاه، انعقـاد تفاهم نامـه همـکاری با برخـی از دانشـگاه های دنیـا، تالیف 
مقـاالت و کتـب متعدد و انجام طرح های پژوهشـی مختلـف از جمله مواردی 

بـود کـه توسـط دکتـر خزیمه نـژاد مـورد اشـاره قـرار گرفت.
سـفیران دانشـگاه بیرجند در مدارس و نظام مندکردن آن، توسعه رشته های 
بـا آینـده شـغلی مطمئـن، ایجـاد کانال هـای ارتباطـی مشـترک و راه اندازی 
دبیرخانـه دائمـی بـرای ارتباط بیشـتر مشـاوران با دانشـگاه بیرجنـد  از جمله 

موضوعاتـی بود که توسـط مشـاورین مطـرح گردید
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اخبار حوزه معاونت دانشجویی

نتایج کلی مقام های کسـب شـده توسـط کاروان اعزامی دانشـگاه بیرجند بـه چهارمین المپیاد 
ورزش های همگانی دانشـجویان دختر دانشـگاه های سراسـر کشور

کاروان ورزشی دانشگاه بیرجند از تاریخ 25 لغایت  3۱ تیرماه باشرکت 6۱ 
نفر به سرپرستی کل کاروان زهره حسن پور فرد در سه رشته )هندپلو، آمادگی 
جسمانی و طناب زنی ( به چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان 

دختر سراسر کشور که در دانشگاه الزهرا تهران برگزار شد اعزام گردیدند.
نتایج کسب شده توسط کاروان ورزشی دانشگاه بیرجند به شرح ذیل می باشد:

* کسب مقام دوم برگزیده مسابقات هندپلو در بین ۱3 تیم 
ورزشکاران تیم : نجمه منتظریان ، فاطمه میرانی مقدم ، مهدیه الری گل ، 

زهرا سورگی و سعیده پیروز  مربی تیم : حمیده مرکی 
* کسب مقام های چهارم تیمی برگزیده در بین 32 تیم  و سوم انفرادی 

برگزیده در بین 92 شرکت کننده  )توسط نجمه وسیله( در مسابقات آمادگی 
جسمانی 

 ورزشکاران تیم : نجمه وسیله ، فائزه بشیری زاده و تکتم براتی  مربی تیم 
: ملیکا مودی

*  کسب مقام سیزدهم برگزیده در مسابقات طناب زنی در رشته انفرادی 
)استقامت طناب زنی( از بین ۱۰۴ شرکت کننده  توسط فاطمه زهرا فوائدی

ورزشکاران تیم :  فاطمه زهرا فوائدی ، زهرا حاجی ابادی ، بتول اکبری و 
مهدیه علمدار مربی تیم : سیده حمیده منجگانی 
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درخشش دانشجویان دانشگاه بیرجند در چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر
دانشجویان ورزش کار دانشگاه بیرجند در چهارمین المپیاد ورزش های 

همگانی خوش درخشیدند. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در این مسابقات تیم آمادگی 
جسمانی دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند با ترکیب محمد حسن پهلوان، 
علی کامکاری و جواد بهلولی و مربیگری سجاد سرزهی موفق به کسب 

مقام چهارم تیمی گردید.
در رشته آمادگی جسمانی 39 تیم از دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی سراسر کشور به رقابت با یکدیگر پرداختند که در پایان دانشگاه 
فنی و حرفه ای خراسان رضوی عنوان نخست را کسب کرد و تیم های 
دانشگاه شیراز و صنعتی شریف نیز عناوین دوم و سوم را به دست آوردند. 
دانشگاه های بیرجند، فرهنگیان کردستان و سیستان و بلوچستان هم در 

رده های چهارم تا ششم قرار گرفتند.
در این مسابقات تیم دارت دانشگاه بیرجند نیز توانست مقام ششم را 

کسب نماید.
را حسین اهلل رسانی و مهدی  بیرجند  دانشگاه  تیم دارت  اعضای 

ابراهیمی تشکیل دادند و علیرضا علیزاده مربی این تیم بود.

در مسابقات دارت 40 تیم از دانشگاه های سراسر کشور حضور داشتند.
دانشگاه  دانشجوی  رسانی  اهلل  حسین  دارت  مسابقات  حاشیه  در 

بیرجند به تیم ملی دارت دانشجویی کشور دعوت شد.
با ترکیب  همچنین تیم فریزبی دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند 
علیرضا رضایی فر،جواد علیپور،محمد الیاسیان و مربیگری مهدی ریحانی 

موفق به کسب مقام سیزدهم این مسابقات گردید.
مسابقات فریزبی با شرکت 83 تیم از دانشگاه های کشور برگزار شد.

ورزشی  المپیاد  چهارمین  میزبان  همدان  سینای  بوعلی  دانشگاه 
دانشجویان بود.

همچنین تیم هندپلوی دانشگاه بیرجند با ترکیب مرتضی شربت دار، 
مهدی شیرعلی کلیشادی، بیژن هوشمندمقدم، جلیل رجبی پل بندی، 
سعید رسولی علی خواجه و مربیگری رامین رحمانپور در این مسابقات 

شرکت کردند.
این  در  بیرجند  دانشگاه  پسر  دانشجویان  کاروان  کل  سرپرستی 

مسابقات بر عهده سیدمصطفی جلیلی بود.
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دعوت دانشجوی دانشگاه بیرجند به اردوی تیم ملی دارت

افتخار آفرینی دانشجوی دانشگاه بیرجند در مسابقات آسیایی کاراته

اهتزاز پرچم دانشگاه بیرجند بر بام ایران دماوند

دانشجوی دانشگاه بیرجند به اردوی تیم ملی دارت دانشجویان کشور 
دعوت شد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، حسین اهلل رسانی دانشجوی 
رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه بیرجند با دعوت رسمی حمیدرضا 
ریاست  دکتر شهابی  و  دانشجویان کشور  ملی  تیم  مومنی سرمربی 
انجمن دارت همزمان با برگزاری مسابقات المپیاد ورزش های همگانی  
دانشجویان پسر دانشگاه های سراسر کشور در رشته دارت به دومین 

اردوی تیم ملی دانشجویان کشور دعوت شد.
شایان ذکر است؛ که تیم دارت دانشجویان دانشگاه بیرجند در این 

دوره از مسابقات موفق به کسب مقام ششم گردید.
این مسابقات با حضور 40 تیم از سراسر کشور در همدان برگزار شد 
و تیم دانشگاه بیرجند با ترکیب حسین اهلل رسانی و مهدی ابراهیمی و 

مربیگری علیرضا علیزاده در این مسابقات شرکت نمود.

دانشجوی دانشکده فنی ومهندسی فردوس، مقام سوم اولین دوره 
مسابقات آسیایی کاراته سبک شوتوکان را از آن خود کرد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، یوسف رضاخانی دانشجوی 
رشته مهندسی عمران دانشکده فنی فردوس توانست در رده امید اولین 
دوره مسابقات آسیایی کاراته سبک شوتوکان، مقام سوم را در وزن 55 

کیلوگرم از آن خود نماید.
مسابقات آسیایی کاراته سبک شوتوکان یادواره شهید حاج حسن 
دانش از 12 تا 18 مردادماه 1398 در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی 

یزد برگزار شد.
بیش از 900 نفر از 5 کشور ایران ، پاکستان، عراق، افغانستان و نپال 
در این مسابقات که در دانشگاه فرهنگیان یزد برگزار شد به رقابت با 

یکدیگر  پرداختند.
کاراته  تیم  از  ورزشکار   18 همراه  به  بیرجند  دانشگاه  دانشجوی 

این  در  جنوبی  خراسان  استان  از  نمایندگی  به  فردوس  شهرستان 
مسابقات شرکت کرند.

جواد آشوری کارمند دانشگاه بیرجند با صعود بر قله دماوند پرچم دانشگاه 
بیرجند را بربام ایران به اهتزاز درآورد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، جواد آشوری کارمند حوزه مدیریت 
امورمالی دانشگاه بیرجند به همراه تیم فراز بیرجند ضمن صعود بربام ایران، پرچم 

دانشگاه بیرجند را در قله 56۱۰ متری دماوند به اهتزاز درآورد.
وی با توضیح اینکه این صعود در روزهای ۱8 و ۱9 مردادماه ۱398 صورت 

گرفت، گفت: این قله از جبهه شمال شرقی که طوالنی ترین مسیر می باشد 
فتح شد.

دماوند کوهی در شمال ایران و با ارتفاع 56۱۰ متر از سطح دریا، بلندترین کوه 
ایران و بلندترین آتشفشان آسیا در خاورمیانه است.

کوهنورد دانشگاه بیرجند در صعود قبلی خود نیز قله علم کوه را فتح نموده 
است. 
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اردوی فرهنگی-تفریحی ویژه کارمندان دانشگاه

نشسـت معاونین، مدیران فرهنگی و اجتماعـی و نمایندگان وزیر در هیأت نظارت بر تشـکل های 
دانشجویی دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالی منطقه ۹ کشور

اردوی فرهنگی تفریحی ویژه کارمندان دانشگاه به مقصد روستای 
گزند درمیان، و در محل اردوگاه پیشتازان انقالب برگزار شد.

دکتر زنگویی، مدیر فرهنگی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن 
اعالم این خبر گفت: این اردو به مناسبت دهه کرامت برگزار شد و بیش 

از ۶0 نفر از همکاران و خانواده های آنان در این اردوی فرهنگی، تفریحی 
شرکت داشتند. بازدید از قلعه تاریخی فورگ، برگزاری مسابقات نقاشی 
ویژه فرزندان همکاران،دارت و مسابقه فرهنگی از دیگر بخش های این 

اردو بود.

نشست معاونین، مدیران فرهنگی و اجتماعی و نمایندگان وزیر در 
هیأت نظارت بر تشکل های دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی منطقه 9 کشور روز گذشته در محل دانشگاه بجنورد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، نشست 
مشترک معاونین و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای منطقه 9 
کشور روز گذشته در محل تاالر ملک الشعرای دانشگاه بجنورد آغاز به 
کار کرد. دکتر قادری،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در گفتگو با 
خبرنگار روابط عمومی گفت: این نشست یک روزه با حضور23 دانشگاه 

و موسسه آموزش عالی منطقه 9 و باحضور دکتر غالمرضا غفاری، معاون 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مهندس محمد 
هادی عسکری، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف  برگزارشد. 
وی در ادامه افزود: این نشست با هدف برررسی راههای افزایش مشارکت 
دانشجویان در فعالیت های فرهنگی، ارائه راهکارهای دانشگاه ها برای 
ارتقای عفاف و حجاب،بحث و بررسی پیرامون فعالیت های تشکل های 
اسالمی و بحث و تبادل نظر در خصوص آیین نامه نشریات دانشجویی 

برگزار شد.

اخبار حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و به مناسبت دهه کرامت برگزار شد
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نشست معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های بیرجند

حضور گروه جهادی دانشگاه بیرجند در مناطق سیل زده شمال کشور

نشسـت معاونیـن فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه های بیرجنـد 
محـل  در  دانشـگاه ها  در  فرهنگـی  مباحـث  بررسـی  هـدف  بـا 
سـالن جلسـات کتابخانـه مرکزی دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجند 

برگزارشـد. 
نشسـت معاونیـن فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه های بیرجنـد،  
بـا  اسـتان  دانشـگاه های  دانشـجویی  تشـکل های  دعـوت  بـا 
حضـور معاونیـن فرهنگـی و اجتماعـی، کارشناسـان و نماینـدگان 
تشـکل های اسـالمی دانشـگاه ها درمحـل سـالن جلسـات کتابخانه 

مرکـزی دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد برگزارشـد. 
بـه گزارش روابـط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه، 
در ایـن جلسـه کـه دکتـر قـادری، معـاون فرهنگـی و اجتماعـی 
دانشـگاه، بـه همراه معاونیـن فرهنگی واجتماعی سایردانشـگاه های 
بیرجنـد حضـور داشـتند، حاضریـن بـه بررسـی مباحـث فرهنگی 
در دانشـگاه هـا، چالش هـا و راهبردهـا پرداختنـد. دکترمحمدقادر 
قـادری معـاون فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه، در این جلسـه ضمن 
بیـان ایـن مطلب کـه در دهـه 50 انقـالب، اوضاع فرهنگـی خوبی 
مشـاهده نمی  شـود، بـه کمبـود اعتبـارات فرهنگـی در دانشـگاه ها 

اشـاره کـرد وگفـت: سـهم دانشـگاه ها در فرهنـگ جامعـه، هـم از 
نظـر کمـی و هـم از نظـر کیفی، در شـان نظـام مقـدس جمهوری 
اسـالمی ایـران نیسـت. وی در ادامـه خاطـر نشـان کـرد: بـر ایـن 
اسـاس، مهـم تریـن منبـع فرهنگـی فکر و اندیشـه دانشـجو اسـت 
. وی بـا بیـان ایـن مطلـب که ضمـن صداقت بـا دانشـجویان، باید 
هـم افکار و هـم نیازهای دانشـجویی اولویت نگاه مدیـران فرهنگی 
باشـد، تاکیـد کـرد: مـالک کار فرهنگـی، آییـن نامه هـای موجـود 
اسـت و هیـچ گونـه مانعـی در اجرای درخواسـت های دانشـجویان، 
نـدارد.  وجـود  دانشـگاه،  واجتماعـی  فرهنگـی  معاونـت  از سـوی 
شـایان ذکر اسـت در ادامه جلسـه، نمایندگان تشـکل های اسالمی 
دانشـگاه ها بـه بیـان نقطه نظـرات خـود در زمینـه کار فرهنگی در 
دانشـگاه ها پرداختنـد و معاونیـن فرهنگی واجتماعی دانشـگاه های 
بیرجنـد نیـز پاسـخ الزم را ارائه کردند. در پایـان، معاون فرهنگی و 
اجتماعـی دانشـگاه بیرجنـد و دبیر شـورای هماهنگـی فعالیت های 
فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه های اسـتان، ادامـه ایـن جلسـات را 
در چارچـوب شـورای مذکـور قابـل تکـرار دانسـت و مقرر شـد در 

صـورت درخواسـت تشـکل ها، ایـن جلسـات برگزار شـود.

جهـت  بیرجنـد،  دانشـگاه  دانشـجویی  بسـیج  جهـادی  گـروه 
زده  سـیل  مناطـق  در  آسـیب دیده،  مسـکونی  منـازل  بازسـازی 

یافـت.  شـمال کشـور حضـور 
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، سـیدمحمدرضا 
محمودی زاده مسـئول بسـیج دانشـجویی دانشـگاه بیرجند، ضمن 
اشـاره به حضـور یک هفتـه ای گروه جهادی دانشـگاه در روسـتای 
رکنـکال از توابع شهرسـتان سـیمرغ اسـتان مازنـدران ، از تکمیل و 

تحویـل یک بـاب منزل مسـکونی خبـر داد.

وی افـزود ایـن گـروه، یـک گـروه جهـادی بـا ماهیـت عمرانـی 
بـوده کـه سـعی شـده بـود از دانشـجویان دارای تخصـص و تجربه 
اسـتفاده شـود کـه پـس از ثبـت نـام تعـداد 12نفـر بـرای گـروه 
جهـادی انتخـاب و  مـرداد1398 جهـت کمـک به سـیل زدگان به 

مناطـق شـمال اعزام شـدند.
وی همچنیـن از حضـور دومین گروه جهادی در شـهریور 1398 

در مناطـق محروم شهرسـتان قاین خبر داد. 
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اخبار دانشکده ها
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رونمایی از کتاب تاریخ و جغرافیای بلوک القور
کتاب تاریخ و جغرافیای بلوک القور که حاصل پژوهش مشترک دکتر مفید 
شاطری عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند و امید آخوندی است 
پس از سال ها کنکاش و مطالعه در حوزه تاریخ، جغرافیا و فرهنگ به ثمر نشست 

و منتشر گردید. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر مفید شاطری گفت: این کتاب 
که به روش اسنادی و میدانی مطالب آن تهیه شده موضوعاتی همچون تاریخ و 
پیشینه تاریخی بلوک القور، جغرافیای منطقه، فرهنگ و ادبیات شفاهی، موقوفات 
بلوک، آثار تاریخی ، جاذبه های گردشگری، میراث فرهنگی، بزرگان، علما، شهدا 
و دیگر مسایل فرهنگی، اجتماعی و اداری بلوک القور با تاکید بر مرکز این بلوک 

قدیمی یعنی روستای القور، مورد بررسی قرار گرفته است.
عضو هیأت علمی گروه جغرافیای دانشگاه اظهار داشت: مراسم رونمایی 
از کتاب در روستای القور با حضور مسئولین محلی و به ویژه اعضای شورای 

اسامی و دهیاران دهستان همزمان با عید سعید غدیر خم برگزار شد.
سخنرانی دکتر شاطری یکی از نویسندگان کتاب در معرفی این اثر و پژوهشگر 

و نویسنده، محسن سعید زاده از دیگر بخش های این مراسم بود. 
وی خاطر نشان کرد: این کتاب حاصل بیش از ده سال پژوهش و مطالعه و 
مراجعه به منابع، کتب چاپی و نسخ خطی و تحقیق صدها برگ اسناد و مدارک 
علمی و تاریخی می باشد. از نکات قابل توجه این کتاب بهره برداری از 2۴۰ منبع 
و مأخذ در موضوعات مختلف است. یکی از مناطق مهم و دارای اهمیت و در 
خور مطالعه از حیث تاریخ و جغرافیا و ویژگی های مرتبط با آن منطقه شمال 
شرقی شهر بیرجند است که در گذشته تاریخی به بلوک القور مشهور بوده و امروز 
در پهنه جغرافیایی و تقسیمات سیاسی تحت عنوان دهستان القور قابل شناسایی 
است. این محدوده جغرافیایی حداقل از دوره تیموری به بعد مرکزیت آن با 
روستای تاریخی و کهن القور بوده و از امتیازات ویژه طبیعی برخوردار بوده که به 
مدد بهره گیری از همین موقعیت مناسب توانسته است بسترساز تاریخ، فرهنگ و 
تمدنی شود که تبلور عینی آن در مصادیق مادی و معنوی این سرزمین همچون 
بزرگان، مشاهیر، شعرا، عرفا، کاتبان، خیراندیشان و واقفان و همچنین در ابنیه و 

آثار تاریخی تجسم یافته است.
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انتصـاب دکتــر سیــده عاطفــه حسینــی بــه عنــوان رئیـس گـروه امـور هـدایت
 استعـدادهـای درخشـان دانشـگاه بیرجنـد

دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، در نامه هایی جداگانه 
ضمن تقدیر و تشکر از تالشهای مجدانه و ثمربخش دکتر سعید رهنما 
در دوران ریاست گروه استعدادهای درخشان دانشگاه، دکتر سیده عاطفه 

حسینی را به عنوان رئیس این گروه منصوب کرد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر احمد خامسان رئیس 
دانشگاه بیرجند، با صدور ابالغی دکتر سیده عاطفه حسینی را به مدت 
دو سال به عنوان رئیس گروه امور هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه 

بیرجند منصوب کرد.
دکتر محسن آیتی معاون آموزشی دانشگاه بیرجند، در جلسه تکریم و 
معارفه رئیس گروه هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه که چهارشنبه 
2 مرداد 1398 در محل معاونت آموزشی برگزار شد، ضمن تأکید بر 
توجه به نخبگان و استعداهای درخشان دانشگاه، از خدمات دکتر سعید 

رهنما تقدیر و برای دکتر سیده عاطفه حسینی آرزوی موفقیت کرد.
دکتر رهنما نیز ضمن بیان برنامه های اجرا شده در دوره تصدی خود، 

انتصاب دکتر حسینی را تبریک گفت.
دکتر سیده عاطفه حسینی نیز با تشکر از حسن اعتماد دکتر خامسان، 
به برنامه های کلی خود  چون توجه به نخبگان دانشگاه و پروش نخبگان، 
تقویت دانشکده ها برای داشتن رتبه های برتر در المپیادها و راه اندازی 

سامانه استعداد برتر و درخشان دانشگاه  اشاره کرد. 
دکتر سیده عاطفه حسینی فارغ التحصیل دکتری بیماری شناسی 
گروه  استادیار  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  از  سال 1393  در  گیاهی 

آموزشی گیاهپزشکی و باغبانی می باشد.
ازجمله سوابق اجرایی ایشان می توان به دبیر علمی همایش ملی 
تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور،  نوین  فرصت های 
مسئول تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه ویروس شناسی دانشکده کشاورزی، 
مسئول آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی، نماینده 
تحصیالت تکمیلی گروه گیاهپزشکی و باغبانی، عضو کمیته اقتصاد 
آموزش عالی ستاد اقتصاد مقاومتی در دانشگاه بیرجند و دبیر کمیته 
علمی و فرهنگی شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه بیرجند اشاره 

کرد.
15 مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و 
خارجی و بیش از 30 مقاله ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی 
 Journal of Harti Culture  با عنوان  ISC سردبیر مهمان مجله ،
and Post Harvest Research  و مجری ۶ طرح پژوهشی در 

داخل و خارج دانشگاه بخشی از سوابق علمی پژوهشی وی می باشد.

انتصاب و ابقاء
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انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند به عنوان عضو اتاق فکر زنان و خانواده استان

انتصاب رئیس دانشگاه بیرجند به عنوان مسئول کمیته آموزشی، پژوهشی و اسناد دفاع مقدس

دکتر لیلی طالب زاده شوشتری، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه 
بیرجند، به عنوان عضو اتاق فکر زنان و خانواده استان منصوب شد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، نفیسه نخعی مدیرکل دفتر امور بانوان 
و خانواده استانداری خراسان جنوبی طی حکمی دکتر لیا طالب زاده شوشتری را 

به عنوان عضو اتاق فکر زنان و خانواده استان منصوب کرد.
در بخشی از حکم صادره آمده است: » با عنایت به برگزاری اتاق فکر  پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی و نیازسنجی طرح های پژوهشی در حوزه زنان و خانواده و با 
توجه به تخصص سرکارعالی در حوزه پژوهش و موضوعات روانشناسی و اجتماعی 
در بعد تئوری و عملی و همچنین داشتن سابقه همکاری ارزشمند با دفتر بانوان 

و خانواده در سال گذشته ، به عنوان عضو اتاق فکر زنان و خانواده استان منصوب 
می شوید«.

گفتنی است دکتر لیلی طالب زاده شوشتری استادیار گروه روانشناسی دانشگاه 
بیرجند دارای دکترای تخصصی روانشناسی از دانشگاه الزهرا می باشد.

چاپ 7 مقاله در نشریات معتبر علمی،دارای 6 عنوان کتاب و سرپرستی و حضور 
در 9 طرح پژوهشی از جمله سوابق علمی و پژوهشی ایشان می باشد.

از سوابق اجرایی ایشان نیز می توان به عضو کارگروه تخصصی طرح شهاب ، 
مشاور مرکز بهداشت و درمان و مشاوره دانشگاه بیرجند، مشاور دانشگاه فرهنگیان 

و مدیرگروه روانشناسی دانشگاه بیرجند  اشاره کرد.

به موجب اباغی از سوی محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی، دکتر 
احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند به سمت مسئول کمیته آموزشی، پژوهشی و 

اسناد دفاع مقدس منصوب شد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، این اباغ به استناد تبصره یک ماده ۱۱ 
اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، مصوب مقام معظم رهبری و 
فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( توسط استاندار خراسان جنوبی 

صادر گردیده است.
در بخشی از این اباغ آمده است: با استعانت از خداوند سبحان و نظر به سوابق، 
تعهد، تجارب ارزشمند و شایستگی های علمی و تخصصی با عنایت به تبصره ۱ 
ماده ۱۱ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مصوب مقام معظم 
رهبری و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( جنابعالی به عنوان 
مسئول کمیته آموزشی، پژوهشی و اسناد دفاع مقدس شورای هماهنگی حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس استان خراسان جنوبی تعیین و منصوب می گردید. 
 ان شاءاهلل با توکل و استمداد از خداوند تبارک و تعالی و پیروی از صراط نورانی 

حضرت امام خمینی )رحمت اهلل علیه( و شهیدان واالمقام و پیروی از فرامین فرمانده 
معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( و بهره گیری از قابلیت های خود 
و توانمندی های استان و همکاران محترم در جهت انجام مأموریت های محوله در 

راستای حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس موفق و مؤید باشید. 






