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بسمه تعالی

ــرژی فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی، در مســیر  ــر ان ــاره و پ ــد، شــروع دوب ــی جدی ــم و ســال تحصیل ــار عل ــا فرارســیدن به ب
ــه  ــام ســرآغاز دوره ای اســت ک ــن ای ــاز می شــود. ای ــه اســامی آغ ــی در جامع ــدار و رشــد و تعال پیشــرفت علمــی و توســعه پای
دانش پژوهــان و جوینــدگان  علــم راه را بــر خــود همــوار نمــوده و بــا بهره گیــری از دانــش اســاتید و دانشــمندان، خویــش را بــرای 

ــا می ســازند. ایفــای نقشــی اثرگــذار در آینــده جامعــه مهی

دانشــگاه بــه عنــوان نهــادی اجتماعــی، فرهنگــی، آموزشــی، پژوهشــی و کارآفرینــی و همچنیــن کانــون تفکــر و جوشــش فکــری 
در جامعــه محســوب شــده و در ایــن راســتا بــر یکایــک اعضــای جامعــه دانشــگاهی فــرض اســت کــه بــا ایجــاد فضایــی همــراه 
بــا نشــاط، در مســیر پویایــی علمــی و فرهنگــی هــم راســتا بــا رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( در محیــط 

دانشــگاه تــاش نماینــد.

ــژه  ــد و به وی ــگ دانشــگاه بیرجن ــم و فرهن ــر عل ــر مه ــزرگ و پ ــواده ب ــه خان ــه دانشــگاهی، ب ــه جامع ــی را ب ــال تحصیل ــاز س آغ
دانشــجویان نــو ورود، کــه بــرای نخســتین بــار بــه محیــط مقــدس دانشــگاه گام نهاده انــد صمیمانــه تبریــک گفتــه و بــرای همــگان 

از درگاه خداونــد متعــال موفقیــت، بهــروزی و ســعادت را آرزومنــدم.

امیــد اســت بــه فضــل الهــی، در طــول ســال تحصیلــی جدیــد در جهــت تهذیــب، خــود ســازی و علــم انــدوزی، تــاش مضاعــف 
نمــوده و در آینــده بــا علــم و معرفــت بیشــتر در جهــت پیشــرفت کشــور عزیزمــان ایــران اســامی مثمــر ثمــر باشــیم. همچنیــن 
امیــد اســت دانشــجویان گرامــی نــو ورود در ســال تحصیلــی پیــش رو بــا تــاش، کوشــش و انگیــزه  واالی دانــش طلبــی، در جهــت 

ارتقــای ســطح علمــی و تعمــق باورهــای دینــی و توانایی هــای فرهنگــی گامهــای موثــری بر دارنــد.

دکتر احمد خامسان
رئیس دانشگاه بیرجند

پیام رئیس دانشگاه به مناسبت آغاز 
سال جدید تحصیلی
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اخبار حوزه ریاست

به منظور پایش هوشمند مصرف انرژی پروژه نصب دیتاالگر در تمامی اماکن 
دانشگاه بیرجند اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، به منظور پایش مصرف برق 30 
دستگاه دیتاالگر و 28 دستگاه کنتور برق برای تمامی ساختمان های دانشگاه 

بیرجند با هزینه کرد 514 میلیون ریال نصب شد.
دیتاالگرها وظیفه پایش مصرف الکتریکی تمام مجموعه را به صورت آنالین 
بر عهده دارند و هرگونه خطای سیستم را به صورت لحظه ای ثبت، ضبط و قابل 

مشاهده می نماید.
نمودارهای مصرف ارائه شده توسط این دستگاه قابل پردازش بوده و برق 

مصرفی هر دیتاالگر به صورت لحظه ای در حافظه ثبت می شود و ساعات اوج 
مصرف، میان باری و کم باری با این وسیله مشخص می شود.

میزان مصرف، مشخص کردن اضافه ولتاژ و افت ولتاژ و نمایش ضریب توان 
فاز نیز از دیگر مشخصات این دستگاه است.

همچنین به منظور کنترل سیستم های روشنایی و الکتریکی جهت کاهش و 
حذف توان راکتیو، اصالح و سرویس بانک های خازنی و نصب بانک خازنی 
در کتابخانه، سرویس و نظافت خازن ها، تعویض قسمتهای معیوب، تعویض 
کنتاکتور وخازنها و بازطراحی و ارتقاء سیستم های موجود باعث شده است که 

دانشگاه بیرجند هیچ گونه هزینه راکتیوی نداشته باشد.

در راستای انجام همکاری های مشترک علمی بین المللی ۶ پروژه مشترک 
پژوهشی توسط دانشجوی دکتری دانشگاه بیرجند در دانشگاه ورشو انجام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، اولین دانشجوی دکتری دانشگاه 
بیرجند پس از اعزام به فرصت مطالعاتی در قالب برنامه اراسموس+ با انجام ۶ 
پروژه مشترک پژوهشی دوره تحقیقاتی خود را در دانشگاه ورشوی لهستان به 

پایان رساند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، زینب نظام دوست دانشجوی دوره 
دکتری دانشگاه که بر اساس قرارداد دانشگاه بیرجند با دانشگاه علوم ورزشی 
ورشوی لهستان در قالب برنامه اراسموس+ به این دانشگاه اعزام شده بود، با به 

پایان رسیدن دوره تحقیقاتی خود به دانشگاه بیرجند بازگشت.
وی ضمن رضایت از حمایت های صورت گرفته از طرف دانشگاه مقصد، 
شرکت در این برنامه تحقیقاتی را بسیار مفید دانست و از انجام ۶ پروژه مشترک 

پژوهشی در زمان حضور خود در دانشگاه ورشو خبر داد.

راه اندازی پروژه دیتاالگرها در دانشـگاه بیرجند

همکاری مشترک پژوهشی دانشـگاه بیرجند و دانشگاه ورشوی لهستان

پایش هوشمند مصرف انرژی در دانشگاه؛
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قرارداد همکاری علمی دانشگاه بیرجند در قالب برنامه اراسموس پالس با سه 
دانشگاه اروپایی تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر حسین نویدی نیا رئیس دفتر 
همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اظهار داشت: قرارداد دانشگاه بیرجند در 
قالب برنامه اراسموس+ با 3 دانشگاه علوم ورزشی ورشو لهستان، پلی تکنیک 
تومر پرتغال، و تورگومورش رومانی برای سال تحصیلی جدید تمدید شد و براین 
اساس سهمیه دانشگاه برای تبادل اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در 

سال جاری افزایش یافته است.
به گفته دکتر حسین نویدی نیا رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی 
دانشگاه طبق این قراردادها از طرف اتحادیه اروپا از تبادل استاد و دانشجو حمایت 

مالی می شود.
رشته  در  بیرجند  دانشگاه  دکتری  دانشجوی  اولین  کرد:  خاطر نشان  وی 
فیزیولوژی ورزش سال گذشته در قالب این طرح اعزام شد و در سال جاری نیز 

تعداد بیشتری از دانشجویان و اساتید اعزام خواهند شد.

رایزنی  از  همچنین  دانشگاه  بین المللی  علمی  همکاری های  دفتر  رئیس 
با تعدادی دیگر از دانشگاه های اروپایی جهت عقد قرارداد همکاری در قالب 
ارسموس+ خبر داد و گفت: دانشگاه بیرجند در راستای سیاست های دانشگاه و 

وزارت علوم همکاری های علمی در این قالب را گسترش خواهد داد.

بر طبق تفاهم نامه امضا شده بین دانشگاه بیرجند و دانشگاه بین المللی 
دافودیل شهر داکای کشور بنگالدش، دکتر محمد اسکندری ثانی عضو هیأت 
علمی گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند جهت تدریس و برگزاری کارگاه در ترم 

تابستان به این دانشگاه اعزام شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دیدار با دکتر محمد یونس برنده 
جایزه نوبل اقتصاد و موسس گرامین بانک و رایزنی در خصوص پیوستن دانشگاه 
بیرجند به Yunus Social Business Center از دیگر برنامه های 

دکتر اسکندری ثانی در مدت حضور در این دانشگاه بود.
همچنین ایشان در رخداد بین المللی کسب و کارهای اجتماعی که هر سال با 
مشارکت مرکز یونس و دانشگاه مونترال کانادا و بیش از 40 دانشگاه از سرتاسر 

دنیا برگزار می شود، به عنوان داور بین المللی حضور داشتند.
دکتر اسکندری ثانی پس از برگزاری کارگاه های ترم تابستانی در شهریور ماه 

به دانشگاه بازگشت.

همکاری مشترک علمی و پژوهشی دانشگاه بیرجند با دانشگاه های اتحادیه اروپا

تدریس عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند در دانشگاه بین المللی داکای بنگالدش
در راستای افزایش همکاری های بین المللی صورت گرفت؛
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به مناسبت 25 ذی الحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان، از دکتر اسداهلل 
زمانی پور عضو  پیشکسوت هیأت علمی دانشگاه بیرجند تقدیر و تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، مراسم چهاردهمین بزرگداشت روز 
خانواده و تکریم بازنشستگان خراسان جنوبی 5 شهریور 1398 در محل تاالر 

ایثار برگزار شد.
دکتر محمد قادری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند، به نمایندگی 
از ریاست دانشگاه بیرجند در این مراسم شرکت نمود. وی ضمن گرامیداشت روز 
تکریم بازنشستگان و ابراز خوشحالی از حضور در این مراسم، به موضوع اهمیت 
تکریم بازنشستگان پرداخت و از خدمات پیشکسوتان در رشد و ارتقاء آموزش 

عالی تقدیر کرد.
دکتر اسداهلل زمانی پور، استاد بازنشسته و عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند 
نیز با اشاره به عدم توانایی انسان ها برای زندگی جاودانه و مقابله با مرگ، به 
اقداماتی جهت زنده کردن نام آدمی برای آیندگان از جمله  داشتن فرزند صالح، 

انجام امور خیر مانند وقف و نوشتن و تألیف کتاب اشاره کرد.
وی پس از برشمردن سه عنوان کتاب تألیفی خود در دوران بازنشستگی، 

حاضران را برای ماندگاری نام، به انجام این چنین فعالیت هایی تشویق کرد.
در این مراسم با اهدای لوح و تندیسی از سوی دکتر احمدخامسان رئیس 

دانشگاه بیرجند از خدمات دکتر زمانی پور تجلیل به عمل آمد.

تقدیر و تجلیل از دکتر اسداهلل زمانی پور عضو پیشکسوت هیأت علمی دانشگاه بیرجند
به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان؛
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آئین گرامیداشت روز کارمند و تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه بیرجند روز 
شنبه 9 شهریور 1398 با حضور جمعی از کارکنان، رؤسا، معاونان و مسئوالن 

دانشگاه در تاالر والیت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه 
بیرجند با تبریک فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند گفت: کارمندان سرمایه 

دانشگاه هستند.
رئیس دانشگاه بیرجند با ارائه گزارشی از بودجه دانشگاه و اقدامات صورت 
گرفته اظهار داشت: برای رفاه کارکنان دانشگاه از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم 

کرد.
دکتر خامسان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضع موجود کشور، 
گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، تخصیص زمین به کارکنان 
قراردادی با سابقه خدمتی معین به نتیجه رسید و در آینده آن دسته از کارکنان 
قراردادی که تبدیل وضعیت به پیمانی گردند نیز به صورت خودکار خواهند 

توانست از این امکان بهره مند شوند.
دکتر خامسان با برشمردن سیاست های کالن مدیریت سبز در دانشگاه ها 
اعالم کرد: بدین منظور بخشی از محوطه پردیس دانشگاه به عنوان منطقه 
سبز مشخص گردید که از دستاوردهای این طرح بهینه سازی مصرف انرژی و 
حفاظت از محیط زیست، بهره وری حمل و نقل و جذب منابع برای بهینه سازی 
برمبانی توسعه پایدار، حفظ امنیت و جلوگیری از وقوع حوادث رانندگی در محیط 

تردد دانشجویان و ایجاد منطقه پایلوت می باشد.
دکتر سید وحید اسالمی معاون اداری و مالی دانشگاه نیز با تبریک هفته دولت 
و روز کارمند به کارمندان پرتالش دانشگاه بیرجند ابراز داشت: یکی از مشاغل 

سخت کارمندی است.
دکتر اسالمی به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی، بیمه عمر، حادثه و بیمه مسئولیت 
مدنی اشاره نمود و گفت: سعی مجموعه مدیریتی دانشگاه علی الخصوص ریاست 
محترم دانشگاه براین است تا پرداخت های رفاهی در مناسبت های مختلف به 

صورت یکسان به تمامی کارکنان پرداخت گردد.
معاون اداری و مالی دانشگاه ابراز داشت: تاکنون سعی شده است تمامی 
کمک هزینه های رفاهی من جمله پرداخت کمک هزینه سفر، کمک هزینه 
ازدواج و فوت، کمک هزینه مهدکودک، کمک هزینه ناهار و لباس به کارکنان 

پرداخت شود.
وی بر لزوم همت ویژه کارکنان برای توانمندسازی اشاره کرد و گفت: به 
منظور پیگیری مسائل رفاهی کارکنان در سال جاری اداره رفاه کارکنان دانشگاه 

ایجاد شد.

وی در پایان تمامی کارمندان دانشگاه را نمونه دانست و روند انتخاب کارمندان 
نمونه را اعالم کرد.

دیگر سخنران این مراسم حامد حمیدزاده نماینده شورای صنفی کارکنان بود 
که روز کارمند را روز تجلیل از انسان های شایسته ای دانست که هدفشان در 

مسیر کسب رضای پروردگار و خدمت به دانشجویان است.
از همکاری و  نماینده شورای صنفی ضمن اشاره به تاریخچه این شورا 
مساعدت ریاست دانشگاه، معاون اداری و مالی که زمینه رشد و بالندگی شورای 

صنفی را پدید آورده اند تشکر کرد.
حمیدزاده همچنین از کارمندان متعهد، دلسوز، مسئول و وظیفه شناسی که با 
بهره گیری از تخصص و تعهد و کاربرد مهارت  های الزم احترام و اکرام به ارباب 
رجوع و خصوصاً دانشجویان را برخود الزم می دانند تقدیر کرد و اظهار داشت: 
هدف این شورا تعامل سازنده با مسئولین بوده و به عنوان بازوی مشورتی بدنه 
مدیریتی و اجرایی دانشگاه همیشه و در همه حال در جهت بهبود شرایط کاری 

و بهبود خدمات کارکنان گام برداشته است.
وی پیگیری جهت واگذاری زمین به کارکنان قراردادی با سابقه خدمت باال 
که خوشبختانه با رایزنی های متعدد و مساعدت ریاست محترم دانشگاه در جلسه 
هیأت امنا مصوب گردید، پیگیری جهت تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان 
قراردادی، پیگیری جهت تشکیل اداره رفاه کارمندان که با مساعدت معاون 
محترم اداری و مالی و مدیر محترم امور اداری دانشگاه محقق گردید، تالش در 
جهت ارائه کمک های معیشتی و رفاهی به همکاران، پیگیری موارد مربوط به 
سختی کار، حق بهره وری و شرکت تعاونی مصرف کارکنان را بخشی از اقدامات 

انجام شده توسط این شورا برشمرد.
از نرگس اسداللهی، محمدحسن رفیعی زاده، سکینه  این مراسم  پایان  در 
راستگو، محمدعلی چاجی، رؤیا موحدی، طیبه حاجی رضایی، ملیحه سادات 
حسینی، رسول پویان فر، کاظم آرمین نیا، سیدسعید موسوی، علی یعقوبی، سعید 
صمدی و احمد بهلگردی به عنوان کارمندان نمونه و از سیدعلی خورشیدی، 
معصومه خیریه، سیده زهرا حسینی،  شادی صادقی،  مرتضی عباسی، زهره 
حسن پور، علی حیدری، طیبه هاشمی مقدم، علی اکبر پیراسته، مرتضی نادر پور، 
ابراهیم شهیری، معصومه سرفرازی، بهناز بهفروز، زهرا انجیری، مریم یعقوب زاده، 
پریوش شیرزایی، زهرا مالکی فرد، رضا طاهرپورکالنتری، فاطمه عبدالهی، راضیه 
عزیزی، معصومه چاجی، جعفر قوسی، زینت احراری مقدم و فاطمه رخشانی مقدم 

به عنوان کارمندان برگزیده دانشگاه بیرجند تقدیر شد.
همچنین از ابوالفضل درستکار، ابوالفضل طالب زاده، احسان ثابتی، حسین 
سبزه بان و علی شفیعی به عنوان کارکنان شرکتی برگزیده نیز تقدیر به عمل آمد.

آئین گرامیداشت روز کارمند و تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه بیرجند
به مناسبت هفته دولت و روز کارمند برگزار شد؛
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جلسه کمیته آموزش، پژوهش و اسناد دفاع مقدس خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، جلسه کمیته آموزش، پژوهش و 
اسناد دفاع مقدس خراسان جنوبی روز یکشنبه 10 شهریورماه 1398 در سالن 

گردهمایی حوزه ریاست دانشگاه بیرجند برگزار شد.
دکتر احمد خامسان ضمن خیرمقدم به همکاران و عرض تسلیت به مناسبت 
ایام سوگواری حضرت اباعبدالحسین)ع( ابراز امیدواری کرد؛ نتایج این کمیته 

بتواند در جهت تقویت رابطه بین جوانان و دفاع مقدس کمک کننده باشد.
دکتر محمد قادری نائب رئیس کمیته آموزش، پژوهش و اسناد دفاع مقدس 
استان نیز بر لزوم توجه به روند پروش و به وجود آمدن مردانی همچون شهید 
کاوه اشاره کرد و گفت: اشتباه ما این است که فقط به حاصل و نتیجه نگاه 

می کنیم و از روند تربیتی شهیدان غافلیم.
دکتر محمدرضا فخر مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 

خراسان جنوبی نیز با تسلیت ایام عزاداری امام حسین )ع( به سالروز شهادت 
شهید محمود کاوه اشاره کرد و موضوعاتی چون جهت دهی پایان نامه ها به 
سمت دفاع مقدس در رشته های مرتبط،  تعیین یک رابط جهت ارتباط  با 
پژوهشکده علوم و معارف دفاع مقدس، همکاری در جهت گرداوری دانشنامه 

دفاع مقدس و .. اشاره کرد.
با توجه به اهمیت تقویت ارتباط جوانان با ارزش های دفاع مقدس، مقرر شد 
که یک طرح تحقیقاتی ـ پژوهشی جهت پیداکردن راهکارهای عملی تقویت 
این ارتباط با مسئولیت دکتر قادری و همکاری بین دانشگاه بیرجند و دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند انجام و نتیجه آن جهت گرفتن تصمیمات عملیاتی به  این 

کمیته  گزارش شود.
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افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه بیرجند در طرح ضیافت رضوی

دانشـجویان دانشـگاه بیرجند و دیگر دانشـگاه های استان خراسان 
جنوبی موفق به کسـب رتبه اول و دوم طرح ضیافت رضوی شـدند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، حجـت االسـام 
و المسـلمین محمدعلـی جعفـری مسـئول نهـاد نمایندگـی مقـام 
معظـم رهبری در دانشـگاه های خراسـان جنوبی گفت: دانشـجویان 
دانشـگاه های خراسـان جنوبی موفق به کسـب رتبه اول و دوم طرح 

ضیافـت رضوی شـدند.
مسـئول نهـاد نمایندگی مقام معظـم رهبری در دانشـگاه بیرجند 
بـا اشـاره بـه برگـزاری طـرح ضیافت رضـوی بـا حضور بیـش 200 
فعال فرهنگی، سیاسـی و مذهبی از دانشـگاه های خراسـان جنوبی، 
رضـوی و شـمالی از اول تـا هفتـم شـهریورماه در بابلسـر گفـت: 
دانشـجویان اسـتان خراسـان جنوبـی در ایـن رقابت ها موفق شـدند 
در مجمـوع ارزشـیابی های انجام شـده در مسـابقات قـرآن، والیبال، 
نشـریه، عکاسـی، طراحـی چهـره، ایده هـای خاقانه عکاسـی و کار 

تشـکیاتی رتبه هـای اول و دوم  را کسـب کننـد.

حجـت االسـام جعفـری در توضیـح کسـب ایـن رتبه هـا عنـوان 
کرد: دانشـجویان پسـر شـرکت کننده در این مسـابقات رتبـه اول و 
دانشـجویان دختـر حاضـر در این رقابت هـا رتبه دوم مسـابقات را به 

دسـت آوردند.
وی افـزود: طـرح ضیافت رضوی ویژه دانشـجویان فعـال فرهنگی 
آمـوزش کار  طـرح  ایـن  برگـزاری  از  هـدف  و  می گـردد  برگـزار 

تشـکیاتی اسـت.
مسـئول نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه های 
خراسـان جنوبـی کسـب رتبـه هـای اول و دوم توسـط دانشـجویان 
اسـتان را نشـان دهنده توانایی دانشـجویان در انجام کار تشـکیاتی 

دانست.
از  شـایان ذکـر اسـت؛ در طـرح ضیافـت رضـوی 50 دانشـجو 
دانشـگاه های بیرجند، علوم پزشـکی بیرجند، آزاد اسـامی خراسـان 
جنوبـی، پیـام نـور خراسـان جنوبـی، صنعتـی بیرجنـد و دانشـگاه 

فرهنگیـان حضـور داشـتند.
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استندهای اطاع رسانی دانشگاه در راستای اطاع رسانی درون و 
برون سازمانی، نمایش محتوای مختص ایام و مناسبت ها و تکریم ارباب 
رجوع به همت روابط عمومی دانشگاه و با همکاری مدیریت عمرانی 

تهیه، نصب و راه اندازی گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر سامان فرزین مدیر 
روابط عمومی دانشگاه بیرجند با اعام این خبر گفت: به منظور زیبا سازی 
و در راستای اطاع رسانی های درون و برون سازمانی و ارسال پیام هایی 
با مضامین خاص سه عدد تابلوی اطاع رسانی )استند تبلیغاتی( پس از 

انجام کارشناسی های الزم طراحی، نصب و راه اندازی گردید.
دکتر فرزین ضمن اشاره به اینکه تابلوهای نصب شده به گونه ای 
طراحی و نصب گردیده است که باعث جلب توجه مخاطبان گردد گفت: 
این تابلوها با استفاده بخشی از اقام ضایعاتی در اختیار دانشگاه ساخته 
شد و همچنین با نصب چراغ های کم مصرف در این تابلوها امکان دید 

در شب برای مخاطبان میسر خواهد شد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه بیرجند هزینه اجرای این طرح را 90 
میلیون ریال عنوان کرد و افزود: با نصب این تابلوها در محور ورودی 

دانشگاه بیرجند، ضمن زیبا سازی بلوار ورودی دانشگاه، تمامی موضوعات 
اطاع رسانی و تبلیغاتی با زبان موجز و خاصه و با بهره گیری از عوامل و 

عناصر بصری به راحتی در معرض دید مخاطبان قرار می گیرند.
مدیر روابط عمومی دانشگاه در بخش دیگری از این مصاحبه بیان 
داشت: به منظور زیباسازی فضای پردیس دانشگاه بیرجند بخشی از 

ساختمان های پردیس دانشگاه نورپردازی شد.
وی با اشاره به اجرای فاز یک پروژه نورپردازی دانشگاه گفت: تاکنون 
ساختمان معاونت دانشجویی، ساختمان آزمایشگاه مرکزی و میدان 

ورودی دانشگاه نورپردازی گردید.
دکتر فرزین خاطر نشان کرد: نورپردازی از عوامل بسیار تأثیرگذار 
بیرونی  نمای  نورپردازی  است،  ساختمان ها  نمای  در  گیر  چشم  و 
ساختمان ها از  بخش های مهم در طراحی ساختمان به شمار آید زیرا 
عاوه بر این که به ساختمان ها شکل می بخشد به نوعی حس زنده بودن 
به آن می دهد و همینطور بر روی فضا و نمای محیط نیز بسیار تاثیر 

مثبت و چشمگیری دارد.

نصب استندهای اطالع رسانی دانشگاه بیرجند



11

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه در فرصت 
تعطیات دانشگاه در فصل تابستان همه ظرفیت ها را به کار بسته است 
تا عملیات بهسازی، تجهیز و تعمیر بخش های مختلف دانشگاه را انجام 

دهد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، مهندس علی یعقوبی مدیر 
امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی در مصاحبه با خبرنگار روابط 
عمومی دانشگاه گفت: در طول تابستان سال جاری این مدیریت بالغ 
بر 300 عملیات ساختمانی، تعمیراتی، تأسیساتی، برقی و مکانیکی در 

دانشگاه انجام داده است.
مهندس یعقوبی انجام تعمیرات موتورخانه ها، پمپ ها، عایق کاری، 
سرویس شیرآالت و روشنایی، اصاح آزمایشگاه فرآوری سنگ، انجام 
نماکاری و تعمیرات موتورخانه مرکزی را از اقدامات صورت گرفته در 
دانشکده مهندسی و علوم ورزشی برشمرد و افزود: تعمیرات موتورخانه 
دانشکده هنر و دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سرویس تابلوهای برق، 
نیز در  ها  دانشکده  این  بام  ایزوگام  و  و شیرآالت  سرویس روشنایی 

تابستان انجام شده است.
به اصاح  دانشگاه  بر طرح های عمرانی  نظارت  و  امور فنی   مدیر 
آزمایشگاه  و رفع فاضاب  بررسی  آزمایشگاه ها،  و  اتاق ها  سیم کشی 
پمپ ها،  و  دیگ ها  شامل  موتورخانه  عایق کاری، سرویس  تحقیقاتی، 
تعویض المپ ها و استفاده از سنورهای حرکتی، رنگ آمیزی و ایزوگام 
پست شرقی دانشکده علوم را ذکر کرد و بیان داشت: این مدیریت در 
جهت رفاه، آسایش و ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت به دانشجویان و 

همکاران دانشگاهی از هیچ سعی و تاشی فروگذار نخواهد کرد.
وی در ادامه به تعمیرات و بهسازی بخش هایی از دانشکده کشاورزی 
و  تعمیر  ساختمان،  مرمت  شیرآالت،  سرویس  موتورخانه ها،  شامل: 
ایزوگام سقف مهمانسرا، تعمیر فاضاب آزمایشگاه تحقیقات دامپروری، 
عایق کاری و سرویس روشنایی ساختمان ها و معابر و سرویس و تعمیر 
پمپ ها، اجرای روشنایی مزار شهدای گمنام و .... اشاره کرد و گفت: در 

ساختمان معاونت فرهنگی با نصب سنسورهای حرکتی در راهروها عاوه 
بر صرفه جویی در مصرف برق، دتکتورهای اعام حریق سرویس شد و 

نسبت به ساخت پیاده روی موقت ورودی نیز اقدام گردید.
مهندس یعقوبی عاوه بر موارد اعام شده افزود: در کتابخانه مرکزی 
سرویس الزم برای موتورخانه، روشنایی و شیرآالت، تعمیر سقف کاذب، 
نصب توری، ترمیم پیاده روی ورودی و برگردان کابل برق سلف برای 
تقویت کتابخانه با برگشت چهار خط کابل 2۴0 از سلف سرویس به 
کتابخانه جهـت افـت ولتـاژ بـا حـداقـل باالی 500 میلیون تومان 
صرفه جویی به همت همکاران این مدیریت انجام شد و در مدیریت 
تربیت بدنی و فوق برنامه نیز تعمیر اساسی در سرویس ها و حمام های 
مجموعه ورزشی فجر، تأسیسات برقی سالن ورزشی سرو 1، سرویس 

تابلو و نصب دیوارپوش و تعمیرات موتورخانه ها انجام شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش اقدامات صورت گرفته در سلف 
سرویس های برادران و خواهران را برشمرد و خاطرنشان کرد: خوابگاه های 
ابوذر، امیر، سرو یک تا چهار، توحید، صدف یک تا چهار ، گلستان 1و2 
نیز اقدامات قابل توجهی همانند انجام سرویس های دوره ای، تعویض 
شیرآالت، تعمیرات اساسی، تجهیز به سنسورهای حرکتی در راستای 
عملیات بهسازی، ایجاد ایستگاه اتوبوس در ورودی مجموعه خوابگاهی 
پسران، بهسازی محیط نقلیه و ایجاد انبار در این محیط و تجهیز و تعمیر 

بخش های مختلف دانشگاه انجام شد.
مهندس یعقوبی در بخش پایانی سخنان خود به انجام عملیات تعمیرات 
موتورخانه سازمان مرکزی، انجام تعمیرات در مسجد امام صادق)ع( و 
آب بندی گنبدهای مساجد دانشگاه و عملیات تخریب، بازسازی و اصاح 
لوله کشی و روشنایی و رنگ آمیزی مرکز پایش تصویری اشاره نمود و 
گفت: انجام این 300 عملیات با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و سیصد 

میلیون تومان صورت گرفته است.
همچنین مهندس یعقوبی در این مصاحبه به اجرای 20 پروژه عمرانی 
و اقدامات صورت گرفته به منظور صرفه جویی در مصرف برق اشاره کرد.

بهسازی، تجهیز و تعمیر بخش های مختلف دانشگاه بیرجند در طول تابستان ۹۸
گزارش عملکرد طرح های عمرانی دانشگاه؛
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اجرای ۲۰ پروژه عمرانی در طول تابستان ۱۳۹۸
مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه خبر داد؛

مهندس علی یعقوبی مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 
دانشگاه گفت: 20 پروژه عمرانی با هزینه ای بالغ بر ۴ میلیارد و پانصد 

میلیون تومان در دانشگاه بیرجند اجرا گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، مهندس علی یعقوبی مدیر 
امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه افزود: محوطه سازی 
مقابل دانشکده مهندسی از ابتدای تابستان سال جاری آغاز گردید و این 

پروژه تا پایان آذرماه به بهره برداری خواهد رسید.
مهندس یعقوبی به اتمام پروژه دیوارکشی در اطراف سالن چند منظوره 
خوابگاه صدف، اجرای درب های ورودی به خیابان ها جهت محوطه سبز، 
دیوار و نرده کشی در آموزشکده معدن نهبندان، فنس کشی و انجام امور 
ساختمانی باغ امیرآباد، خرید آهن آالت فاز 2 درمانگاه، استارت عملیات 
آشپزخانه جنب سالن چندمنظوره، نصب تابلوها و عایم کمربند ورودی 
دانشگاه و اجرای سرعت کاه در بلوار اصلی دانشگاه اشاره کرد و گفت: تا 
پایان تابستان نیز محوطه سازی ضلع غربی سلف برادران، اجرای نمای 
موتورخانه سازمان مرکزی )تا پایان مهر(، کاشی کاری سردرب ورودی 
مسجدامام صادق)ع( و پروژه تصفیه فاضاب خاکستری به پایان خواهد 

رسید.
وی در ادامه عنوان کرد: تاکنون 95 درصد از پروژه خوابگاه متأهلین 
و  یک(  )فاز  آفتاب  مجتمع  محوطه سازی  و  است  شده  انجام   )2(
محوطه سازی، تعریض خیابان ضلع جنوبی مسجد و پارکینگ و نمای 

کتابخانه مرکزی نیز تا پایان آذرماه جاری انجام خواهد شد.
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برگزاری چهارمین جلسه شورای دانشگاه در سال ۱۳۹۸

چهارمین جلسه شورای دانشگاه در سال جاری، چهارشنبه 13 مرداد 
139۸ در محل سالن گردهمایی حوزه ریاست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، چهارمین جلسه شورای 
دانشگاه در سال جاری با حضور همه اعضا در محل سالن جلسات حوزه 
ریاست برگزار شد و در مورد برخی از موضوعات جاری دانشگاه بحث و 

گفتگو شد.
در این جلسه گزارش کمیته استقبال از دانشجویان نوورود، گزارش 
آزمون های برگزار شده در دانشگاه و انتظارات پیش رو، گزارش بررسی 

به عمل آمده در مورد دروس سرویسی و تصمیم گیری در مورد نحوه 
تأمین بودجه مربوطه، طرح مندرجات شیوه نامه تنظیم دروس با تأکید 
بر ضرورت رعایت مفاد شیوه نامه در سال تحصیلی جدید، طرح بحث 
ورود دانشجویان افغان و ضرورت برنامه ریزی برای پذیرش و اشتغال به 

تحصیل آن ها توسط مسئولین مربوطه ارائه گردید.
امید ربیعی مطلق رئیس  از دکتر  این جلسه  شایان ذکر است؛ در 
سابق دانشکده علوم ریاضی و آمار و دکتر هادی پورشافعی رئیس سابق 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی تقدیر شد.
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با تعویض المپ های کم بازده و موجود قدیمی با نوع فوق کم مصرف 
در بخشی از ساختمان های دانشگاه تا کنون ۴0 درصد در مصرب برق 

این ساختمان ها صرفه جویی شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، مهندس علی یعقوبی در 
مصاحبه خود با روابط عمومی دانشگاه گفت: تعویض المپ های موجود 
قدیمی و کم بازده در دانشکده ادبیات و علوم انسانی با نوع فوق کم 

مصرف 36 درصد کاهش مصرف انرژی را رقم زده است.
مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه در ادامه به نصب 
سنسورهای حرکتی در راهروهای سازمان مرکزی دانشگاه و خوابگاه 
توحید و تعویض المپ های این خوابگاه با نوع فوق کم مصرف اشاره 
کرد و افزود: با تغییر ایجاد شده در خوابگاه توحید ۴3 درصد در مصرف 

برق به صورت ماهیانه صرفه جویی خواهد شد.
نصب سنسورهای حرکتی در ساختمان خوابگاه صدف 2 و تعویض 
المپ ها در خوابگاه های دانشجویی صدف 1، 2 و تعویض چراغ های 
سرویس های بهداشتی در تمام مجموعه خوابگاهی صدف و چراغ های 
خوابگاه دانشجویی سرو 1 و 2  بخش دیگری از سخنان مهندس یعقوبی 

بود.
تمامی  و  مشترک  کاس های  مجموعه  همچنین  کرد:  اعام  وی 
المپ های سالن مهندس امینی با هزینه 11 میلیون تومان به نوع فوق 
کم مصرف تغییر یافت و در همین راستا چراغ های قدیمی اداره رفاه 
دانشجویی، بایگانی آموزش، معاونت فرهنگی و اجتماعی، مجموعه آبی 
میاد، آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی و کاس 107 دانشکده کشاورزی 

نیز با نوع کم مصرف تعویض گردید.
مهندس یعقوبی عنوان کرد: به منظور صرفه جویی حداکثری در مصرف 
انرژی چراغ  های دانشکده علوم با نوع فوق کم مصرف جایگرین شد که 
با انجام این مهم 32 درصد در مصرف برق این مجموعه صرفه جویی به 

عمل آمد.
وی با اشاره به تعویض پرژکتورهای روشنایی محوطه خوابگاه گلستان 
با نوع فوق کم مصرف عنوان کرد: تغییرات صورت پذیرفته با هزینه ای 
بالغ بر ۴50 میلیون تومان انجام شد که حاصل آن ۴0 درصد صرفه جویی 

در مصرف برق ساختمان های دانشگاه است.

۴۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق ساختمان های دانشگاه بیرجند
در راستای سیاست های کان مدیریت سبز در دانشگاه بیرجند صورت گرفت:
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دکتر رضا فصیحی فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد آمریکا به عنوان 
سومین عضو هیأت علمی وابسته دانشگاه بیرجند معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، جلسه معرفی سومین عضو 
هیأت علمی وابسته دانشگاه بیرجند 21 شهریورماه 139۸  با حضور 
بیرجند در محل حوزه ریاست  دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه 

دانشگاه برگزار شد.
قبول  بابت  از دکتر فصیحی  و تشکر  تقدیر  دکتر خامسان ضمن 

همکاری علمی با دانشگاه بیرجند، ابراز امیدواری کرد این همکاری ها 
موجب  رشد جایگاه علمی دانشگاه بیرجند گردد.

دکتر فصیحی نیز ضمن ابراز خوشحالی از ایجاد زمینه همکاری با 
دانشگاه بیرجند، بر استفاده از ظرفیت های خراسانی های ساکن در خارج 

از کشور تاکید کرد.
شایان ذکر است دکتر رضا فصیحی از دانش آموختگان مدرسه شوکتیه 

بیرجند و فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد آمریکاست

سومین عضو هیأت علمی وابسته دانشگاه بیرجند معرفی شد
در راستای توسعه فعالیت های علمی بین المللی صورت گرفت؛
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سخنرانی دکتر آدریان شیمون، استاد دانشگاه پترومایور رومانی، روز 
سه شنبه 26 شهریور 9۸ در تاالر عامه فرزان دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی دانشگاه بیرجند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر شیمون درباره مزیت ها 

و معایب اقتصادی پیوستن رومانی به اتحادیه اروپا سخنرانی کرد و به 
سؤاالت استادان و دانشجویان حاضر در جلسه پاسخ گفت.

شایان ذکر است؛ این استاد رومانیایی در قالب برنامه تبادل استاد و 
دانشجو )اراسموس +( در دانشگاه بیرجند حضور پیدا کرده است.

دانشگاه بیرجند حائز رتبه 27 از میان ۴0 دانشگاه ایرانی در رتبه 
بندی تایمز 2020 شد.

پژوهشگاه  از  نقل  به  بیرجند،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه های  گزارش،  این  پایه  بر  ایران،  اطاعات  فناوری  و  علوم 
»صنعتی نوشیروانی بابل«، »یاسوج«، »صنعتی امیرکبیر«، »کاشان«، 
تهران«،  پزشکی  »علوم  شریف«،  »صنعتی  مشهد«،  پزشکی  »علوم 
»بین المللی امام خمینی )ره( «، »علوم پزشکی ایران«، »علم و صنعت 
ایران«، »صنعتی اصفهان«، »علوم پزشکی شهید بهشتی«، »صنعتی 
شیراز«، »تبریز«، »علوم پزشکی تبریز«، »تهران«، »فردوسی مشهد«، 
نصیرالدین  خواجه  »صنعتی  اصفهان«،  پزشکی  »علوم  »اصفهان«، 
طوسی«، »کردستان«، »مازندران«، »شهید بهشتی«، »شیراز«، »الزهرا 
)س(«، »شهید مدنی آذربایجان«، »بیرجند«، »بوعلی سینا«، »گیان«، 
»شهید  کرمان«،  باهنر  »شهید  »شاهد«،  »سمنان«،  »خوارزمی«، 
چمران اهواز«، »شهرکرد«، »صنعتی شاهرود«، »علوم پزشکی شیراز«، 
»ارومیه«، »یزد«، و »زنجان« در سیاهه مؤسسه های برتر جهان هستند.

در ویرایش 2020 نظام رتبه بندی »تایمز« در مجموع 1396 مؤسسه 
از کشورهای گوناگون ارزیابی و رتبه بندی شده اند. رتبه بندی جهانی 

آموزش عالی »تایمز« مؤسسه های پیشرو جهان را در پنج حوزه آموزش، 
چشم انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایه 13 

سنجش کمی ارزیابی می کند.
بر پایه ویرایش 2020 نظام رتبه بندی مؤسسه آموزش عالی تایمز، 
و  است  جهان  مؤسسه های  پیشگام   »University of Oxford«
 California Institute of Technology«، »University
 of Cambridge«، »Stanford University«، »MIT«،
 »Princeton University«، »Harvard University«، »Yale
 Imperial« و   ،»University«، »University of Chicago

College London-ICL«  در جایگاه دوم تا دهم هستند.

سخنرانی استاد دانشگاه پترو مایور کشور رومانی در دانشگاه بیرجند

دانشگاه بیرجند در بین ۴۰ دانشگاه ایران در رتبه بندی جهانی تایمز ۲۰۲۰

در قالب برنامه تبادل استاد و دانشجو )اراسموس +( صورت گرفت:
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اخبار حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

حمایت بنیاد برکت از طرح های کارآفرینی و نوآورانه دانشجویان دانشگاه بیرجند

بـه همـت مرکـز نـوآوری و شـتابدهی دانشـگاه جلسـه آشـنایی با 
خدمات و مسـاعدت های بنیاد برکت در دانشـگاه بیرجند برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، جلسـه آشـنایی 
بـا خدمـات و مسـاعدت های بنیـاد برکـت بـا حضـور دکتـر غفـاری 
کارشـناس ارشـد توسـعه اشـتغال اجتماع محور بنیاد برکت و مسئول 
اسـتان خراسـان جنوبی و ناظران این بنیاد با حوزه پژوهشـی دانشـگاه 

گردید. برگـزار 
دکتـر غفـاری توجه ویـژه بنیاد برکت به اسـتان خراسـان جنوبی را 
خاطـر نشـان کرد و گفـت: کمک های مالی بنیاد در توسـعه کسـب و 

کار  اسـتان براسـاس عملکرد قابل افزایش اسـت.
دکتـر علـی سـعیدی مسـئول مرکز نـوآوری و شـتابدهی دانشـگاه 
گفـت: از ایـن پس طرح هـای کارآفرینـی، اشـتغال زایی و نوآورانه پس 
از تائید توسـط مرکز نوآوری و شـتابدهی دانشـگاه برای اخذ  وام های 

کـم  بهـره ایجاد اشـتغال بـه بنیاد برکـت ارائه خواهد شـد.
مسـئول مرکز نوآوری و شـتابدهی دانشـگاه با اشـاره به اینکه حوزه 
اجـرای طرح هـا می توانـد هر کدام از شهرسـتان های اسـتان خراسـان 
جنوبی باشـد گفت: عاقه مندان برای کسـب اطاعات تکمیلی و نحوه 

ارائـه طـرح به مرکز نوآوری و شـتابدهی دانشـگاه مراجعه  فرمایند.
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برگزاری جلسه کمیته پژوهش استان

شهریورماه   11 دوشنبه  استان  پژوهش  کمیته  جلسه  چهارمین 
139۸با حضور تمامی اعضا در محل دفتر معاونت پژوهش و فناوری 

دانشگاه بیرجند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر حمیدرضا نجفی 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و دبیر کمیته پژوهش استان، ضمن 
خیرمقدم به حاضرین در جلسه هدف برگزاری جلسه را بررسی و اولویت 
بندی طرح های پژوهشی ارسال شده توسط دبیرخانه کارگروه آموزش، 

پژوهش، فناوری و نوآوری اعام نمود.
در ادامه جلسه نیز  اعضای کمیته به اولویت بندی طرح های پژوهشی 

ارسال شده پرداختند.
گفتنی است با توجه به ارسال 11۸ عنوان طرح پژوهشی به کمیته 
پژوهش استان مقرر شد، تعداد طرح های باقی مانده در جلسه بعدی 

کمیته که روز دوشنبه 12 شهریور ماه برگزار خواهد شد بررسی گردد.
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برگزاری جلسه هماهنگی جذب تسهیالت تامین مالی خارجی

جلسه هماهنگی جذب تسهیات تامین مالی خارجی از  بانک ها و 
موسسات مالی و توسعه ای بین المللی روز چهارشنبه 20 شهریور 139۸ 

در محل معاونت پژوهشی و فناوری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر حمیدرضا نجفی 
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، ضمن اشاره به پروژه هایی که از 
ظرفیت کمک های مالی بین  المللی بهره برده اند، به لزوم استفاده از این 

ظرفیت در دانشگاه بیرجند اشاره کرد.
دکتر معتمدی  رئیس آموزش و پژوهش فنی و حرفه ای خراسان 

جنوبی با اشاره به تجربه خود در استفاده از کمک های باعوض سفارت 
ژاپن )PGG( در جهت تجهیز کارگاه های فنی و حرفه ای مرکز اسدیه، 

چگونگی استفاده از ظرفیت PGG را بیان کرد.
مهدی بهار شاهی مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه شرکت آب و 
فاضاب خراسان جنوبی نیز از تجربه خود از روند استفاده از کمک های 
مالی بانک اکو گفت و بر استفاده از ظرفیت های تسهیات مالی بانک 

توسعه اسامی، بانک اکو و.. . تاکید کرد
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جلسه ستـاد پذیرش و استقبال دانشجویان نو ورود سال تحصیلی 
99-9۸ روز سه شنبه 5 شهریور 139۸ با حضور مسئوالن و کارشناسان 
و  آموزشی  معاون  آیتی  محسن  دکتر  ریاست  به  مرتبط  حوزه های 

تحصیات تکمیلی دانشگاه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در ابتدای این جلسه دکتر 
حسین خزیمه نژاد با توجه به اباغ ریاست دانشگاه به عنوان مسئول ستاد 

پذیرش و استقبال دانشجویان نو ورود معرفی شد.
با توجه به استقرار سامانه جامع آموزشی دانشگاه در ادامه جلسه در 
خصوص نحوه ثبت نام و همچنین برنامه هایی که برای دانشجویان 

نو ورود مدنظر است بحث و تبادل نظر گردید.

هزینه های  و  وقت  در  و صرفه جویی  الکترونیک  دولت  راستای  در 
اضافه ای که عمدتاً به دانشجو تحمیل می شود ستاد پذیرش و استقبال 
تصمیم گرفت ثبت نام و پذیرش دانشجویان نو ورود در سال تحصیلی 
پیش رو به صورت اینترنتی و غیرحضوری انجام شود و تحویل مدارک 
مورد نیاز به مدیریت آموزشی، سایر امور از جمله مراجعات به بخش های 
مختلف نظیر مدیریت دانشجویی و مرکز  مشاوره، بهداشت و درمان 
جهت پایش سامت جسم و روان در همان دو هفته ابتدایی نیمسال 

تحصیلی برنامه ریزی شود.
همچنین جلسه معارفه دانشجویان نو ورود در ابتدای نیمسال تحصیلی 
به صورت متمرکز و با هماهنگی ستاد استقبال و پذیرش برگزار می شود.

انجام ثبت نام دانشجویان نو ورود در سال تحصیلی جدید به صورت اینترنتی و غیرحضوری

اخبار حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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دانشجویان دانشگاه بیرجند در مرحله نهایی بیست و چهارمین المپیاد 
علمی دانشجویی کشور موفق به کسب 5 رتبه زیر 15 در المپیاد علمی 

دانشجویی کشوری گردیدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر سیده عاطفه حسینی، 
رئیس گروه هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بیرجند با اعام این 
خبر افزود: هفت نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند که برگزیده مرحله 
اول المپیاد غیر متمرکز بودند در قالب تیم المپیاد دانشجویی دانشگاه 
نهایی بیست و  اوایل مرداد ماه جهت شرکت در مرحله  بیرجند در 
چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور به دانشگاه شهید بهشتی تهران 

اعزام شدند.
رئیس گروه هدایت استعدادهای درخشان گفت: در بیست و چهارمین 
المپیاد علمی دانشجویی کشور، فاطمه ناصری رتبه دوم رشته علوم 
تربیتی ، حجت یوسفی رومنجان رتبه هفتم رشته آمار، سمانه میرزاجانی 
رتبه هشتم رشته علوم جغرافیایی، زینب سیارفرد رتبه یازدهم رشته 
روانشناسی و آرزو خسروی فورگ نیز رتبه سیزدهم رشته علوم زمین را 

به دست آوردند.
همچنین در این رقابت ها زهرا مختاری در رشته علوم تربیتی رتبه 
بیست و دوم و سعید وحدانی نیز در رشته مکانیک موفق به کسب رتبه 

چهل و هشتم گردید.
علمی  باالی  جایگاه  نشان دهنده  را  موفقیت  این  حسینی،  دکتر 
دانشگاه بیرجند دانست و به دانشجویان برتر، گروه های آموزشی و اساتید 
راهنمای استعدادهای درخشان دانشکده های مربوطه کسب این عناوین 

را تبریک گفت.
شایان ذکر است: جوایز نفیس نقدی و غیر نقدی از طرف سازمان 
سنجش آموزش کشور و دانشگاه بیرجند به رتبه های برتر این المپیاد 
اهدا خواهد شد. همچنین برخورداری از تحصیل در مقاطع باالتر و 

تسهیات بنیاد ملی نخبگان از امتیازات دیگر رتبه های برگزیده است.

جلسه معارفه رئیس و معاون آموزشی پردیس و مدیرگروه آموزشی 
پردیس علوم پایه آمار صبح امروز در محل دفتر معاون آموزشی برگزار 

شد.
دکتر  معارفه  جلسه  بیرجند،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
پایه، دکتر علیرضا جانفدا  سیدمرتضی موسوی رئیس پردیس علوم 
معاون آموزشی پردیس علوم پایه و دکتر فاطمه یوسف زاده مدیرگروه 
معاونت  محل  در  شهریور 139۸  شنبه 12  سه  آمار صبح  آموزشی 

آموزشی برگزار شد.
دکتر محسن آیتی معاون آموزشی دانشگاه با اشاره به ایجاد پردیس 
و  آمار  و  ریاضی  علوم  دانشکده  و  علوم  دانشکده  تلفیق  با  پایه  علوم 
همچنین جابه جایی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی و علوم 
ورزشی،  این اقدامات را علی رغم ایجاد برخی محدویت ها جهت افزایش 

بهره وری، کاهش هزینه مالی و انسانی الزم و ضروری دانست.
دکترآیتی در ادامه بروز رسانی برنامه های درسی و آموزشی در جهت 
اشتغال پذیری دانشجویان، ارتباط مستمر با دانشجویان، جهت دهی 

پایان نامه ها به سمت رفع مشکل از جامعه و اشراف کامل بر مقررات 
آموزشی را ازجمله وظایف مهم مسئولین آموزشی دانشگاه بیان کرد.

وی با اشاره به مناسب نبودن جایگاه علمی دانشگاه بیرجند با توجه 
به قدمت آن گفت: دانشگاه بیرجند با توجه به زیرساخت های موجود، 

توانایی و ظرفیت پیشرفت و ارتقاء را دارد.
دو  اداری  و  آموزشی  موارد  مشترک  سنخیت  نیز  موسوی  دکتر 
دانشکده علوم و علوم ریاضی و آمار را از جمله دالیل تلفیق این دو 
دانشکده دانست و از تاش ها و زحمات همکاران در دانشکده های علوم 

و ریاضی تقدیر و تشکر کرد.
وی  در ادامه از دکتر جانفدا و دکتر یوسف زاده بابت قبول مسئولیت 

تشکر و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.
دکتر یوسف زاده نیز ضمن تشکر از حسن اعتماد رئیس دانشگاه، به 
ظرفیت های مرکز مشاوره آماری اشاره کرد و عنوان کرد: جهت رونق این 

مرکز، باید به گروه های آموزشی توجه بیشتری کرد.

درخشش دانشجویان دانشگاه بیرجند در مرحله نهایی بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور

برگزاری جلسه معارفه رئیس، معاون آموزشی و مدیرگروه آموزشی آمار پردیس علوم پایه
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برگزاری جلسه توجیهی ویژه کارشناسان آموزشی دانشکده ها

به  منظور آمادگی برای انجام ثبت نام دانشجوبان نوورود صورت گرفت:

جلسـه توجیهی آشـنایی بـا نحـوه مراحل ثبت نـام دانشـجویان نوورود 
ویـژه کارشناسـان آموزشـی دانشـکده ها یکشـنبه 1۷ شـهریورماه جاری، 
توسـط سـتاد ثبت نـام و اسـتقبال دانشـجویان نـوورود در محـل سـالن 

بشـارت دانشـگاه برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، در ابتدای جلسـه دکتر 
خزیمه نـژاد مسـئول سـتاد ثبـت نام ضمن عـرض خیر مقدم بـه حاضرین، 
بـه تصمیم سـتاد اسـتقبال مبنی بر تغییـر روال ثبت نام در سـال تحصیلی 
پیـش رو اشـاره نمـود و گفـت : بـا توجـه بـه خریـد و راه انـدازی سـامانه 
نرم افـزاری جامـع دانشـگاه و فراهم شـدن زیرسـاخت های الزم، ثبت نام 
بـرای پذیرفتـه شـدگان در دانشـگاه بیرجنـد در دو مرحلـه انجـام خواهد 

. شد
دکتـر خزیمه نـژاد در توضیـح مراحـل انجام ثبت نـام افـزود: در مرحله 

اولیـه کـه بـه صـورت اینترنتـی و غیرحضـوری انجـام می شـود دانشـجو 
طبـق زمان هـای تعییـن شـده بـا ورود به سـامانه پویـا، مـدارک هویتی، 
تحصیلـی و سـایر مـدارک و ملزومـات را بارگـذاری می کنـد و در مرحلـه 
دوم نیـز طـی زمان هـای اعـالم شـده بـرای انجـام مرحلـه دوم ثبت نـام 
کـه بـه صـورت حضوری انجـام خواهد شـد به دانشـکده محـل تحصیل 
خـود مراجعـه نموده و پـس از دریافـت کارت دانشـجویی و انتخاب واحد 

بـه سـایر بخش هـای خدماتـی و رفاهـی دانشـگاه مراجعـه می کند.
در ادامه جلسـه دکتر خسـروی مدیر آموزشـی دانشـگاه، نحـوه ثبت نام 
در سـامانه جامـع دانشـگاه را در هـر دو بخـش اینترنتـی و حضـوری بـه 

تفصیـل مورد اشـاره قـرار داد.
در انتهـای جلسـه مـوارد جـاری دیگـری در حـوزه آمـوزش توسـط 
کارشناسـان مطرح گردید که توسـط مدیر امور آموزشـی پاسـخ داده شـد.
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ابالغ آیین نامه تحصیل در دوره های فرعی در راستای افزایش توان اشتغال پذیری دانشجویان

نامگذاری سال تحصیلی ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸ به نام »سال افزایش توان اشتغال پذیری دانشجویان از 
طریق تأکید بر جنبه های عملی برنامه درسی«

در راستای تکریم دانشجویان و افزایش کیفیت آموزش صورت پذیرفت:

بـر اسـاس ایـن آیین نامـه تمام دانشـجویان دانشـگاه بیرجنـد خواهند 
توانسـت در کنـار رشـته تحصیلـی خـود بیـن 18 تـا 24 واحـد از دروس 

سـایر رشـته های تحصیلـی دایـر در دانشـگاه را انتخـاب کننـد.
بـه گزارش روابـط عمومی دانشـگاه بیرجند، دکتر محمد علی رسـتمی 
نـژاد رئیـس گـروه برنامه ریزی و توسـعه آموزشـی دانشـگاه بـا بیان این 
خبـر افـزود: هـدف از ایـن آیین نامـه کمـک بـه تحقـق اهـداف واالی 
دانشـگاه در سـند راهبـردی دانشـگاه در 1404، تربیـت نیـروی انسـانی 

متعهـد و کارآمـد بـرای حل مسـائل جامعه اسـت.

دکتـر رسـتمی نـژاد بـا اشـاره بـه تغییـرات بنیـادی محقـق شـده در 
سـاختارهای درسـی گفت:  دانشـجویان امروزه در بسـیاری از کشـور های 
دنیـا در کنـار رشـته تحصیلـی اصلی خـود می تواننـد در یـک دوره فرعی 

نیـز تحصیـل نمایند.
وی خاطـر نشـان کـرد: در پایـان دوره بـه دانشـجویان گواهـی اتمـام 
دوره اعطـا خواهـد شـد و این دوره ها فرصـت مغتنمی برای دانشـجویانی 
اسـت کـه بـه هـر دلیـل عالقمنـد بـه یادگیـری مهارت هـای عملـی در 

رشـته های دیگـر یـا رشـته های مکمـل رشـته خود هسـتند.

دانشـگاه  تکمیلـی  تحصیـالت  و  آموزشـی  معـاون  ابـالغ  براسـاس 
بیرجنـد، سـال تحصیلـی 1399 ـ 1398 بـه عنـوان »سـال افزایش توان 
اشـتغال پذیری دانشـجویان از طریـق تأکیـد بـر جنبه های عملـی برنامه 

نامگذاری شـد. درسـی« 
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، دکتـر محسـن آیتـی 
معـاون آموزشـی و تحصیـالت تکمیلـی دانشـگاه بـا ابـالغ عنوان سـال 
تحصیلـی جـاری گفـت: بـا توجه بـه اهمیـت ارتقـای کیفیت آمـوزش و 
افزایـش تـوان اشـتغال پذیری دانشـجویان و در راسـتای فرهنگ سـازی 
ایـن موضـوع ایـن معاونـت شـعار محـوری سـال تحصیلـی جـاری را 
»افزایـش تـوان اشـتغال پذیری دانشـجویان از طریق تأکید بـر جنبه های 

عملـی برنامـه درسـی« قـرار داده اسـت.
دکتـر آیتـی ضمن تقاضـا از تمامی همـکاران دانشـگاهی تقاضا کرد از 

طـرق ذیـل برای تحقـق این مهم دانشـگاه را یاری رسـانند؛
1 ـ  برنامـه ریـزی برای کسـب صالحیت های حرفـه ای جدید و به روز 

و متناسـب تخصص خود.
2 ـ  پرهیـز از ارائـه نظری دروسـی که براسـاس برنامه درسـی موجود 

علمی تشـخیص داده شـده است.
3 ـ پرهیـز از سـپردن مسـئولیت ارائه دروس علمی با افـرادی که فاقد 

صالحیـت حرفه ای الزم برای ارائه دروس هسـتند.
4 ـ به روزرسـانی و تدویـن دسـتور کار آزمایشـگاه ها، کارگاه ها و سـایر 
الکترونیکـی  بارگـذاری آن در سـامانه آمـوزش  انـواع دروس علمـی و 

دانشگاه.
5 ـ هدایـت دانشـجویان بـرای کسـب مهارت هـای حرفـه ای مرتبـط 
بـا رشـته تحصیلـی خـود در نهادهـای آمـوزش فنـی و حرفـه ای موازی 

دانشگاه.
وی در پایـان ضمـن اعـالم تأکیـد وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری 
بـر افزایـش تـوان اشـتغال پذیری دانشـجویان، بیـان داشـت: مسـئوالن 
محتـرم پردیس هـا و دانشـکده ها ضمـن حمایـت از فعالیـت هـای گـروه 

هـای آموزشـی و همـکاران محتـرم هیـأت علمـی، الزم اسـت در پایـان 
هـر نیمسـال تحصیلـی نتایـج اقدامـات انجام شـده را بـه حـوزه معاونت 

آموزشـی گـزارش نمایند.
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برگزاری کارگاه روش ها و فنون تدریس اثربخش

کارگاه روش هـا و فنـون تدریـس اثربخـش ویـژه اسـتادان مدعـو و 
اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه بیرجنـد برگـزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه بیرجنـد، کارگاه روش هـا و فنون 
تدریـس اثربخـش ویـژه اسـتادان مدعو و اعضـای هیأت علمی دانشـگاه 

دوشـنبه 25 شـهریور 1398 در محل سـالن گردهمایی بشـارت با تدریس 
دکتـر فاطمـه طاهرپـور  اسـتادیار گـروه علـوم تربیتـی دانشـگاه بیرجنـد 

برگزار شـد.
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گرامیداشت روز پزشک در دانشگاه بیرجند

دکتـر محسـن خورشـیدزاده معاون دانشـجویی دانشـگاه به مناسـبت روز 
پزشـک بـا کارکنـان مرکز بهداشـت و درمـان دیـدار کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، دکتـر خورشـیدزاده معاون 
دانشـجویی بـه همـراه دکتـر میتـرا راسـتگو مقـدم رئیـس مرکـز مشـاوره، 
بهداشـت و درمـان، شـنبه 2 شـهریور 1398، بـا حضـور در مرکـز بهداشـت 

و درمـان بـا دکتـر رویـا عقیلی دیـدار و ضمـن گرامیداشـت مقام پزشـک، از 
زحمـات همـکاران ایـن مجموعـه تقدیـر بـه عمـل آمد.

در تقویم شمسـی، یکم شـهریور ماه، زاد روز بوعلی سـینا، روز پزشـک نام 
گذاری شـده است.

اخبار حوزه معاونت دانشجویی 
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حضور مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه در گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی کشور

دکتـر سـیده عذرا میرکاظمی مدیـر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشـگاه 
بیرجنـد در پنجـاه و یکمیـن گردهمایـی مدیـران تربیت بدنی دانشـگاه ها 

و مؤسسـات آموزش عالی کشـور حضـور یافت. 
عـذرا  سـیده  دکتـر  بیرجنـد،  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
میرکاظمـی مدیـر تربیـت بدنی و فوق برنامه دانشـگاه، شـنبه 2 شـهریور 
1398 در گردهمایـی میـران تربیت بدنی دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش 

عالـی کشـور شـرکت کرد.
گردهمایـی  یکمیـن  و  پنجـاه  میزبانـی  طباطبائـی  عالمـه  دانشـگاه 
مدیـران تربیـت بدنـی دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی کشـور را 

داشـت. عهـده  بر 

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، فضـای ورزشـی روبـاز 
مقابـل مدیریـت تربیـت بدنـی دانشـگاه به منظور اسـتفاده دانشـجویان از 

ایـن مـکان ورزشـی بـا چمـن مصنوعـی مفروش می شـود.
فضـای ورزشـی روبـاز مقابـل مدیریـت تربیت بدنی دانشـگاه بـه ابعاد 
800 مترمربـع بـا چمن مصنوعی مـدل دیتکس با الیـاف 14.000 تجهیز 

درحال تجهیز اسـت.
در ایـن پـروژه بابـت خریـد و نصب چمن هـای مصنوعی یـک میلیارد 

و ۷10 میلیـون ریال هزینه شـده اسـت.
رفـاه  صنـدوق  مشـارکت  بـا  ورزشـی  زمیـن  ایـن  تجهیـز  اعتبـار 
دانشـجویان، اداره کل تربیـت بدنی سـازمان امور دانشـجویان و دانشـگاه 

بیرجنـد تأمیـن گردیـد.
چمـن هـای مصنوعـی برخـالف چمـن طبیعـی محدودیـت کاشـت و 
مـکان و زمـان نداشـته و مسـتقل از شـرایط آب و هوایی مـی تواند مورد 

اسـتفاده قـرار گیرد.
ایـن چمـن متراکـم تـر، مقـاوم تـر و نیازمند نگهـداری بسـیار کمتری 
اسـت و اسـتفاده از آن سـبب حـذف و کاهـش بسـیاری از هزینـه هـای 

مربـوط بـه آماده سـازی، کاشـت و نگهداری زمیـن از جملـه هزینه های 
بـذر، کـود، آبیـاری و سیسـتم آب رسـانی، وجین و چمن زنی، سـم و دفع 

آفـات، ترمیـم و اصـالح و تجدید کاشـت می شـود.
دیگـر مزیـت اسـتفاده از چمـن مصنوعـی در مقایسـه با چمـن طبیعی 
قابلیـت اسـتفاده دائمـی و همیشـگی از آن اسـت مقاومت زیـاد در مقابل 
عوامـل جـوی و تنـش هـای ناشـی از حـرکات فیزیکـی، رفـت و آمد که 
ایـن امـر باعـث می گـردد تـا عمر مفیـد چمن مصنوعی نسـبت بـه زمین 

های مشـابه چمن طبیعی بسـیار بیشـتر باشـد.
ویژگـی دیگـری کـه برای چمـن مصنوعی حائـز توجه می باشـد بحث 

کـم آبـی و عـدم نیاز ایـن محصول به آب اسـت.
بـا خریـد، نصـب و راه انـدازی چمـن مصنوعـی در این فضای ورزشـی 
دانشـجویان می تواننـد از فضـای ورزشـی روبـاز مقابـل مدیریـت تربیـت 

بدنـی و فـوق برنامـه دانشـگاه اسـتفاده نمایند.
براسـاس سیاسـت های دانشـگاه سـبز در آینـده نیـز دیگرزمین هـای 
ورزشـی موجـود در خوابگاه هـای دانشـجویی دانشـگاه با چمـن مصنوعی 

تجهیـز خواهند شـد.

تجهیز زمین های ورزشی روباز به چمن مصنوعی

در راستای سیاست های تحقق دانشگاه سبز؛
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کسـب مقـام دوم کشـوری و مقـام اول منطقـه دو توسـط کانون هـای فرهنگـی، هنری، 
اجتماعـی و مذهبـی دانشـگاه بیرجند

کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشگاه بیرجند در هفتمین 
جشنواره ملی رویش مقام اول منطقه دو و مقام دوم کشوری را به دست آوردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، رؤیا موحدی کارشناس کانون های 
فرهنگی و هنری دانشگاه با اعالم این خبر گفت: هفتمین جشنواره ملی رویش 

۶ و ۷ شهریورماه در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزارشد.
وی اعالم کرد: این جشنواره با شرکت 1281  کانون فرهنگی و هنری از 
13۷ دانشگاه کشور برگزارشد که پس از انتخاب کانون های فرهنگی و هنری 

برتر در بخش های مختلف از آنها تقدیر به عمل آمد.
دانشگاه بیرجند در این مسابقات با کسب ۷ رتبه برتر در بخش کانون ها و 
3 رتبه برتر در بخش آثار در مجموع توانست با کسب 10 رتبه برتر مقام اول 

منطقه دو و مقام دوم کشوری را پس از دانشگاه فردوسی مشهد کسب نماید.
همچنین موحدی کارشناس کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه، افزود: در 
بخش کانون ها دانشگاه بیرجند ۷ رتبه برتر کسب کرد و کانون های کارآفرینی، 
خوشنویسی، بازی های فاخر، گردشگری، شعروادب، عفاف و حجاب، حماسه 

و دفاع به عنوان کانون های برتر هفتمین جشنواره ملی رویش انتخاب شدند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: سه اثر از کانون هنرهای تجسمی در زمینه 
فرش، گلیم و سازه های فلزی از خانم ها سمیرا صادقی خواه و مهین آهمند به 

عنوان اثر برتر معرفی شد و از آنها تقدیر به عمل آمد.
شایان ذکر است؛ مسابقات جشنواره ملی رویش با رقابت کانون های فرهنگی 

و هنری دانشگاه های کشور برگزار می شود.

اخبار حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی 

افتخار آفرینی دانشگاه بیرجند در هفتمین جشنواره ملی رویش؛
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پیـام تبریـک معـاون فرهنگـی و اجتماعی دانشـگاه بیرجنـد بـه مناسـبت افتخارآفرینی 
کانـون هـای فرهنگـی و هنـری در جشـنواره ملـی رویش
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نشسـت هماهنگـی بزرگداشـت هفته دفـاع مقدس، صبح یکشـنبه 10 
شـهریور ماه، در محل سـالن جلسـات حوزه معاونت فرهنگـی و اجتماعی 

دانشـگاه برگزارشد. 
در ابتـدای ایـن جلسـه، کـه بـا حضـور حجـه االسـالم والمسـلمین 
جعفـری نماینـده ولـی فقیـه در دانشـگاه، دکتـر زنگویـی مدیـر فرهنگی 
دانشـگاه، دکتـر فرزیـن مدیر روابـط عمومی دانشـگاه، دکتـر میرکاظمی 
رئیـس اداره تربیـت بدنـی و فـوق برنامـه، دکتـر فـال سـلیمان رئیـس 
و  شـاهد  دانشـجویان  مسـئول  بجـدی  کالتـه  دکتـر  اسـاتید،  بسـیج 
ایثارگر، سـاالری مسـئول بسـیج کارکنان، محمودی زاده مسـئول بسـیج 
دانشـجویی دانشـگاه و جمعـی از کارشناسـان فرهنگـی حضـور داشـتند، 
دکتـر زنگویـی مدیـر فرهنگـی دانشـگاه ضمـن تجلیـل از مقـام شـهداء 
و ایثارگـران 8 سـال دفـاع مقـدس، تاکیـد کـرد، آنچـه امـروز در کشـور 
شـاهد موفقیـت و پیشـرفت هسـتیم، مرهون دفـاع و ایثارگـری در دوران 
دفـاع مقـدس اسـت. وی در ادامه افـزود: دانشـگاه نیز در ایـن زمینه باید 

بدرسـتی، جایـگاه دفـاع مقـدس را تبییـن و معرفـی کنـد.

در ادامـه حاضریـن بـه بیـان برنامه های پیشـنهادی خـود در خصوص 
بزرگداشـت هفتـه دفـاع مقـدس پرداختند. در پایـان بنا شـد، برنامه هایی 
از جملـه پخـش فیلـم، برگزاری مسـابقات، سـخنرانی و میزگـرد، تجدید 
میثـاق با شـهداء و..... بـا همکاری روابط عمومی دانشـگاه و سـایر ارگان 

هـای ذیربط برگزار شـود.

در راسـتای اردوهـای جهـادی دانشـجویان دانشـگاه بیرجنـد، بازدید از 
روسـتاهای محمدآبـاد علم،آچونی و سـورگ برگزار شـد.

بیرجنـد،  اردوهـای جهـادی دانشـجویان دانشـگاه  در پـی برگـزاری 
بازدیـد از روسـتاهای محمدآبادعلـم، آچونـی و سـورگ انجـام شـد. بـه 
گـزارش روابـط عمومـی معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه، در این 
بازدیـد کـه روز پنـج شـنبه 21 شـهریور مـاه انجـام شـد، دکتـر زنگویی، 
مدیـر فرهنگـی دانشـگاه، حجـت االسـالم و المسـلمین جعفـری نماینده 
ولـی فقیـه در دانشـگاه و صالحـی فرمانـده ناحیـه بسـیج دانشـجویی 

اسـتان حضـور داشـتند. دکتـر زنگویـی، در گفتگـو بـا خبرنگار مـا گفت: 
ایـن بازدید در راسـتای برگـزاری اردوهای جهادی دانشـجویان دانشـگاه 
بیرجنـد، کـه همـه سـاله و با همـت و تالش بسـیج دانشـجویی و سـایر 
دانشـجویان دانشـگاه برگـزار می شـوند،انجام شـد و حاضریـن در جریان 

اقدامـات صـورت گرفتـه در ایـن روسـتاها قـرار گرفتند.
شـایان ذکر اسـت، اردوی جهادی بسـیج دانشـجویی امسـال از تاریخ 
12 شـهریور مـاه بـه مـدت 10 روز در روسـتاهای مذکـور برگـزار شـد و 

شـرکت کننـدگان در آن، بـه مرمـت و بازسـازی پرداختند.

تالش دانشگاه جهت هرچه باشکوه تر برگزار کردن هفته دفاع مقدس

بازدید مدیر فرهنگی دانشگاه از اردوهای جهادی

در نشست هماهنگی بزرگداشت هفته دفاع مقدس تاکید شد؛

در راستای اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه بیرجند،انجام شد
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و  شـهریورماه   23 شـنبه  اجتماعـی،  آسـیب های  بررسـی  نشسـت 
اجتماعـی دانشـگاه، دکتـر  بـا حضوردکتـر قـادری معـاون فرهنگـی و 
خورشـیدزاده معاون دانشـجویی،دکتر فال سـلیمان رئیس بسـیج اسـاتید، 
دکتـر سـاالری فر سرپرسـت پردیس علـوم رفتـاری، دکتر سـعیدی مدیر 
گـروه کارآفرینـی و ارتبـاط بـا صنعت،دکتـر راسـتگو مقـدم رئیـس مرکز 
مشـاوره و درمـان و دکتـر طالـب زاده مدیـر گروه روان شناسـی دانشـگاه 
در محـل اتـاق جلسـات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه برگزارشـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت فرهنگـی و اجتماعی دانشـگاه، این 
جلسـه در خصـوص برنامه ریـزی جهـت آسـیب های اجتماعـی صـورت 

گرفـت. دکتـر قادری،معـاون فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه در گفتگـو 
بـا خبرنـگار مـا گفـت: در ایـن جلسـه مقرر شـد دانشـگاه جهـت کاهش 
اثـرات منفـی آسـیب های اجتماعـی، درخصـوص برگـزاری کارگاههـای 
آموزشـی و حمایـت از طرح هـای پژوهشـی و پایان نامه های دانشـجویی 
بـا مشـارکت نهادهـای ذیربط در داخل و خـارج دانشـگاه اقدامات الزم را 
انجـام دهـد. وی در ادامـه گفت: دانشـگاه ایـن آمادگی را دارد تا مشـاوره 
و آمـوزش الزم جهـت کسـب و کار و کارآفرینـی را بـه نهادهـای ذیربط 

خـارج از دانشـگاه ارائـه دهد.

گیـری  منظـور تصمیـم  بـه  بیرجنـد  دانشـگاه  اربعیـن  جلسـه سـتاد 
درخصـوص اعـزام دانشـجویان عالقمند بـه شـرکت در راهپیمایی عظیم 
اربعیـن حسـینی درسـال 98، صبـح یکشـنبه 24 شـهریور 98 درمحـل 

حـوزه بسـیج دانشـجویی شـهید مطهـری دانشـگاه برگـزار گردیـد.
از مهـم تریـن مصوبـات ایـن جلسـه مـی تـوان بـه اختصـاص بودجه 

الزم جهـت ایـاب و ذهـاب دانشـجویان در داخل کشـور، پیگیـری غیبت 
دانشـجویان شـرکت کننده در مراسـم اربعیـن از طریق معاونت آموزشـی 
دانشـگاه، تعییـن سرپرسـت، اختصـاص وام قـرض الحسـنه بـه تعـداد 
محـدودی از دانشـجویان نیازمند و تعیین زمان و نحوه اعزام دانشـجویان 

نمود. اشـاره 

نشست تخصصی بررسی آسیب های اجتماعی

جلسه ستاد اربعین دانشگاه برگزار شد
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سخنران کلیدی هشتمین همایش علوم علف های هرز در دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید وحید اسالمی عضو هیأت علمی گروه زراعت دانشگاه بیرجند 
سخنران کلیدی هشتمین همایش علوم علف های هرز در دانشگاه فردوسی 

مشهد بود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر اسالمی در توضیح این 
مقاله گفت: این مقاله به بررسی اکولوژی و پویایی جمعیت علف های هرز در 
سیستم های کشاورزی حفاظتی پرداخته و عملیات مدیریتی مؤثر در این راستا 

را تشریح  نموده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند در این همایش با اشاره به اینکه در 
کشاورزی سنتی، کشاورزان معمواًل از ادوات شخم جهت بهبود ساختار خاک 
و کنترل علف های هرز استفاده می کنند گفت: این عملیات سبب آسیب به 
ساختمان خاک و کاهش حاصلخیزی خاک در دراز مدت می گردد و با این 
حال، در سیستم های کشاورزی حفاظتی، عملیات شخم کاهش یافته و یا 
به طور کامل حذف می گردد. استفاده از این سیستم به دلیل فواید متعددی از 
جمله محافظت از منابع آب و خاک، بهبود حاصلخیزی خاک، حفاظت خاک از 
فرسایش و کاهش نیاز کارگری، در سطح جهان گسترش فراوانی یافته است.

سیستم  داشت:  بیان  ادامه  در  ایران  هرز  علف های  علوم  انجمن  عضو 
کشاورزی حفاظتی به سبب اثرات ترکیبی حاصل از کاهش یا حذف شخم، 

حفظ بقایای گیاهی بر سطح خاک و به کارگیری تناوب های زراعی متنوع تر 
منجر به تغییرات در جوانه زنی، سبزشدن و رشد علف های هرز شده و تراکم 
و تنوع علف های هرز را در چنین سیستمی دستخوش تغییر می سازد. افزایش 
اتکا به مصرف علف کش ها و کشت گیاهان زراعی مقاوم به علف کش منجر 
به ظهور بیوتیپ های مقاوم به علف کش خواهند شد و لذا علف های هرز 
خصوصاً در سال های اولیه تغییر به سمت سیستم کشاورزی حفاظتی، مشکالت 
عدیده ای را ایجاد خواهند کرد که نیاز به اتخاذ استراتژی های ویژه ای خواهد 

داشت.
هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران توسط دانشگاه فردوسی مشهد 
و انجمن علوم علف های هرز ایران در روز های 5 تا ۷ شهریورماه 1398در 
ساختمان تحصیالت تکمیلی دانشکده کشاورزری دانشگاه فردوسی مشهد 

برگزار شد.
بیولوژی علف های هرز، اکوفیزیولوژی علف های هرز، مدیریت غیر شیمایی 
و تلفیقی علف های هرز، مدیریت شیمیایی علف های هرز )علف کش ها( و سایر 

موضوعات مرتبط با علم علف های هرز از محورهای اصلی این همایش بود.
شایان ذکر است؛ ششمین همایش ملی علوم علف های هرز ایران سال 1394 

در دانشگاه بیرجند برگزار شد و دکتر اسالمی دبیر علمی این همایش بود.

اخبار دانشکده ها

دانشکده کشاورزی:
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پردیش علوم پایه:

پردیش علوم رفتاری:

کسب رتبه سوم در هفدهمین مسابقات آزمایشگاهی کشور

ارائه گزارش نهایی طرح ملی »آثار و پیامدهای بومی گزینی در آموزش عالی ایران« توسط عضو 
هیأت علمی دانشگاه بیرجند

در مرحله کشوری هفدهمین مسابقات آزمایشگاهی و اولین دوره مسابقات 
کد نویسی کشور دانش آموزان استعدادهای درخشان خراسان جنوبی با همکاری 
و همراهی گروه زیست شناسی دانشگاه بیرجند توانستند رتبه سوم این مسابقات 

را کسب نمایند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، پری سیما علی زاده دانش آموز 
استعداد درخشان شرکت کننده در این مسابقات در مصاحبه با خبرنگار روابط 
عمومی گفت: در مسابقه سلول های بنیادی پزشکی بازساختی که در استان 
خراسان جنوبی برگزار شد مقام اول را کسب کردیم و با کسب این مقام به 

مسابقات کشوری راه یافتیم.
وی به چگونگی آشنایی با دکتر مودی و گروه زیست دانشگاه اشاره کرد 
و افزود: پس از 40 ساعت آموزش در آزمایشگاه های گروه زیست شناسی 

دانشگاه توانستیم  AND را از سلول گیاهی استخراج نماییم.
علی زاده از روابط عمومی دانشگاه که از تمامی مراحل این پژوهش کلیپی 
آموزشی )زبان انگلیسی و فارسی( جهت حضور خراسان جنوبی در این مسابقات 
تهیه نمود تشکر و قدردانی کرد و بیان داشت: تیم دانش آموزی شرکت کننده 

در این مسابقات با حضور در دانشگاه ضمن آشنایی با رشته ها و اساتید مجرب 
انجام  مقاله،  ترجمه  آزمون،  روش  تحقیق،  روش  توانست  بیرجند  دانشگاه 
پژوهش و کارگروهی را به همت مدیر محترم گروه زیست شناسی و ریاست 

محترم دانشکده علوم بیاموزد.
دکتر مریم مودی مدیر گروه آموزشی زیست شناسی نیز با ابراز رضایت از 
انجام این پروژه پژوهشی گفت: گروه زیست شناسی دانشگاه بیرجند آمادگی 
الزم برای برگزاری جشنواره ها، طرح ها و پروژه های پژوهشی مشترک با سایر 

ادارات و علی الخصوص آموزش و پرورش را دارد.
دکتر مودی گروه زیست شناسی را گروهی نوپا که از سال 1390 آغاز به کار 
کرد دانست و عنوان کرد: این گروه در حال حاضر داراری دو رشته کارشناسی 
زیست شناسی عمومی و زیست شناسی گیاهی است و امیدواریم در آینده رشته 

زیست فناوری و سایر گرایش ها نیز به این گروه افزوده شود.
شایان ذکر است؛ در شهریورماه جاری طی مراسمی با حضور مسئوالن 

کشوری از مقام آوران این مسابقات قدردانی شد.

دکتر محمد اکبری بورنگ عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی 
دانشگاه بیرجند گزارش نهایی طرح ملی »آثار و پیامدهای بومی گزینی در 
آموزش عالی ایران« را در محل دفتر مدیریت برنامه ریزی وزارت عتف ارائه 

داد.
پیامدهای  و  »آثار  ملی  بیرجند، طرح  دانشگاه  روابط عمومی  به گزارش 
بومی گزینی در آموزش عالی ایران«، آثار و پیامدهای سیاست بومی  گزینی در 
آموزش عالی بررسی و نتایج آن جهت سیاست  گذاری در خصوص تداوم و یا 
عدم تداوم سیاست بومی گزینی توسط دکتر اکبری بورنگ عضو هیأت علمی 
گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه بیرجند به دفتر مدیریت برنامه ریزی وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شد.

حاصل پژوهش مشترک بین دانشگاه بیرجند و آموزش و پرورش خراسان جنوبی؛
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تجهیز امکانات و راه  اندازی آزمایشگاه های دانشکده فنی و مهندسی فردوس
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر واحدی پور معاون آموزشی 
راستای تصمیم شواری  افزود: در  این خبر  اعالم  با  فنی فردوس  دانشکده 
دو  آزمایشگاهی،  امکانات  تجهیز  و  بازبینی  درخصوص  دانشکده  آموزشی 
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی و دیجیتال با اعتباری بالغ بر 900 میلیون ریال 

تجهیز شدند.
ابتدای مهرماه جاری تجهیزات  تا  همچنین دکتر واحدی پور اعالم کرد: 
خریداری شده برای آزمایشگاه جدید  smb )مدیریت انرژی ساختمان( نیز 
نصب و این آزمایشگاه نیز با اعتباری در  حدود۶00 میلیون ریال راه اندازی 

می شود.
معاون آموزشی دانشکده فنی فردوس بیان داشت: آزمایشگاه مدیریت انرژی 
ساختمان  زیر ساخت الزم را جهت فعالیت پژوهشی اساتید و دانشجویان فراهم 

خواهد کرد.

بر اساس توضیحات دکتر واحدی پور این آزمایشگاه برای برگزاری دوره های 
آموزشی جهت عالقه مندان غیر دانشجو و نیز فرصتی برای جذب و انجام 

پروژه های مرتبط و بستری برای ارتباط دانشکده با صنعت خواهد بود.

دانشکده فنی و مهندسی فردوس:
در راستای افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت و بروز رسانی امکانات آزمایشگاهی صورت گرفت؛



35

انتصاب رئیس پردیس علوم پایه دانشگاه بیرجند

انتصاب معاون آموزشی پردیس علوم پایه دانشگاه بیرجند

دکتر  اباغی  طی  بیرجند  دانشگاه  رئیس  خامسان  احمد  دکتر 
سیدمرتضی موسوی رئیس دانشکده علوم را به عنوان رئیس پردیس 

علوم پایه منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در این اباغ آمده است؛ 
به استناد مصوبه اول جلسه مورخ 2۸ مرداد 9۸ هیأت رئیسه دانشگاه 
و صورتجلسه ساماندهی پردیس علوم پایه )شامل: دانشکده های علوم 
و علوم ریاضی و آمار( از تاریخ این اباغ وظایف رئیس دانشکده علوم 
ریاضی و آمار به جناب عالی واگذار می گردد. انتظار دارد مفاد صورتجلسه 

ساماندهی به طور کامل در بازه زمانی شش ماه آینده اجرا گردد.
دکتر سید مرتضی موسوی استادیار گروه زمین شناسی دارای 17 

سال سابقه خدمت علمی، آموزشی در دانشگاه بیرجند است.
چاپ 25 مقاله علمی، پژوهشی در مجات معتبر داخلی و خارجی، 
ارائه 56 مقاله در همایش ها و کنفرانس های معتبر داخل و خارج کشور 
و انجام هفت طرح پژوهشی از جمله سوابق تحقیقاتی رئیس جدید 

دانشکده علوم می باشد.
از سمت های اجرایی قبلی دکتر موسوی می توان رئیس دانشکده 

علوم، مدیر امور آموزشی دانشگاه، مدیر 
کارآفرینی دانشگاه، مدیر ارتباط با صنعت 
دانشگاه، مدیر گروه پژوهشی علوم زمین، 
مسئول آموزش دانشکده علوم و معاون 

مدیر آموزشی دانشگاه را نام برد.
قدیمی ترین  و  اولین  علوم  دانشکده 
دانشکده دانشگاه بیرجند است که با سه 
فیزیک، شیمی و ریاضی و 120  رشته 
شده  تأسیس   1356 سال  در  دانشجو 

است این دانشکده پس از ۴2 سال سابقه فعالیت هم اکنون 5۴ عضو 
هیأت علمی و حدود 900 دانشجو در رشته های فیزیک، شیمی، زمین 

شناسی و زیست شناسی در مقاطع کارشناسی تا دکتری دارد.
همچنین دانشکده علوم ریاضی و آمار با دو رشته ریاضی و آمار در 
سال 1391 از دانشکده علوم تفکیک شد و در حال حاضر دارای 2۸ 

عضو هیأت علمی و 196 دانشجو است.

طی اباغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، 
دکتر علیرضا جانفدا عضو هیأت علمی گروه آموزشی ریاضی به عنوان 

سرپرست معاونت آموزشی پردیس علوم پایه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در بخشی از این اباغ آمده 
است؛ نظر به مراتب تعهد، تجارب و شایستگی های علمی و اجرایی 
جناب عالی، به موجب این اباغ و با حفظ سمت آموزشی و پژوهشی 
به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشکده علوم منصوب می شوید. 
همچنین به استناد مصوبه اول جلسه مورخ 2۸ مرداد 9۸ هیأت رئیسه 
دانشگاه و صورتجلسه ساماندهی پردیس علوم پایه )شامل: دانشکده های 
علوم و علوم ریاضی و آمار(، از تاریخ این اباغ وظایف معاون آموزشی 

دانشکده علوم ریاضی و آمار نیز به جناب عالی واگذار می گردد.
دکتر جانفدا دارای دکتری تخصصی در رشته ریاضی محض گرایش 

آنالیز از دانشگاه فردوسی مشهد است.
ریاضی  آموزشی  گروه  استادیار  وی 
و دارای 13 سال سابقه خدمت علمی، 

آموزشی در دانشگاه بیرجند است.
مجات  در  علمی  مقاله   16 چاپ 
معتبر داخلی و خارجی و 12 مقاله در 
همایش های علمی معتبر و راهنمایی و 
مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و 
دکتری، مدیر گروه آموزشی ریاضی و دو 

دوره معاون گروه آموزشی ریاضی بخشی از سمت های علمی، پژوهشی 
و اجرایی ایشان است.

انتصاب و ابقاء
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انتصاب رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند

انتصاب معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

طی اباغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، دکتر 
علی سعیدی عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشگاه 
بیرجند به سمت رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه 

بیرجند منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در بخشی از این اباغ آمده 
است؛ بنا به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری و نظر به مراتب 
تعهد، تجارب و شایستگی های علمی و اجرایی جناب عالی، به موجب این 
اباغ و با حفظ سمت آموزشی و پژوهشی، به مدت دو سال به عنوان 
رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت منصوب می شوید. در ضمن 
وظایف مرتبط با مرکز نوآوری و شتابدهی نیز برعهده جناب عالی خواهد 

بود.
دکتر علی سعیدی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، استادیار گروه 
مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی و دارای دکتری تخصصی مهندسی 

مکانیک با رتبه اول از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

پژوهشی  ـ  علمی  مقاله   17 چاپ 
و  داخل  علمی  معتبر  مجات  در 
خارج کشور، ارائه بیش از 26 مقاله در 
همایش ها و کنفرانس های ملی و بین 
المللی و ثبت 3 اختراع از جمله سوابق 

علمیـ  پژوهشی ایشان می باشد.
شتابدهی  و  نوآوری  مرکز  مسئول 
دانشگاه، سابقه بیش از ۸ سال همکاری 
با پارک علم و فناوری خراسان رضوی به 

عنوان عضو شورای فناوری، داور طرح و مشاور طرح های نوآوری در مرکز 
رشد فناوری گناباد از سوابق اجرایی ایشان می باشد.

شایان ذکر است؛ دکتر سعیدی در اردیبهشت ماه جاری طی حکمی 
از سوی دکتر خامسان به مدت یکسال به عنوان مسئول مرکز نوآوری و 

شتابدهی دانشگاه منصوب شد.

طی اباغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، 
وظایف معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به دکتر 

سعید ایل بیگی واگذار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در این اباغ آمده است؛ 
به استناد مصوبه اول جلسه مورخ 1396/06/02 هیأت رئیسه دانشگاه 
و صورتجلسه ساماندهی پردیس علوم رفتاری ) شامل دانشکده علوم 
تربیتی و روانشناسی و دانشکده علوم ورزشی (، از تاریخ این اباغ، وظایف 
معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به جناب عالی واگذار 

می گردد.
دکتر سعید ایل بیگی معاون آموزشی دانشکده علوم ورزشی و دانشیار 
دکتری  مدرک  دارای  بیرجند  دانشگاه  ورزشی  علوم  گروه   12 پایه 

بیومکانیک ورزشی از دانشگاه VUB بروکسل است. 
مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند )از 13۸9 تا مهر 
1396( ، معاون آموزشی دانشکده علوم ورزشی، )از مهر 1396 تاکنون(، 
عضو کمیته برنامه ریزی درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)1396 تا 
کنون(، عضو گروه پژوهشی بیو مکانیک و فن آوری پژوهشگاه تربیت بدنی 
)از سال 13۸9تا 1391 و از 139۴ تاکنون(، دبیر کل ورزش دانشگاه های 
منطقه هفت کشور)از سال ۸9 تا 93(، دبیر کل ورزش دانشگاه های منطقه 
هفت کشور)13۸9 تا 1393(، دبیر کل ورزش دانشگاه های منطقه هفت 
استان  دانشگاهی  ورزش های  هیئت  رئیس  تا 1393(،  کشور)13۸9 
خراسان جنوبی) از 13۸9 تا کنون(، رئیس مر کز نخبگان ورزشی استان 
خراسان جنوبی)1390 تا 1392(، ارزیاب اداره کل تربیت بدنی وزارت 
علوم )13۸9 تا 1393 و 1395 تاکنون(، عضو کمیته راهبردی مراکز 
مشاوره سامتی و تندرستی وزارت علوم)139۴ تا کنون(، عضو رسمی 
 International Societyورزشی بیومکانیک  بین المللی  انجمن 

 of Biomechanics in Sport
و  تحقیقات  کمیته  عضو   ،))ISBS
آموزش اداره کل ورزش و جوانان استان 
خراسان جنوبی، کارشناس برنامه زنده 
ورزش در استان، صدا و سیمای خراسان 
جنوبی) 1391 تا کنون(، عضو اتاق فکر 
اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان 
یازدهمین  اجرایی  کل  دبیر  جنوبی، 
دختران  ورزشی  فرهنگی  المپیاد 

دانشجوی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور، عضو مجمع 
خیرین ورزش یار استان و عضو شورای عالی ورزش خراسان جنوبی از 

سوابق اجرایی دکتر ایل بیگی است.
تألیف دو عنوان کتاب، انتشار ۴9 مقاله در نشریات معتبر علمی، 
ارائه 22 مقاله در کنفرانس های معتبر علمی، مشاوره و راهنمایی 70 
پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری و عضو هیأت رئیسه و هیأت 
تحریریه همایش ها و مجات معتبر علمی بخشی از سوابق علمی و 

پژوهشی ایشان می باشد. 
باتوجه ایجاد پردیس علوم رفتاری و صدور این اباغ من  بعد وظایف 
معاون آموزشی دانشکده های علوم ورزشی و علوم تربیتی و روانشناسی 

برعهده دکتر سعید ایل بیگی خواهد بود.
همچنین پس از انتصاب دکتر ساالری فر به سمت سرپرست دانشکده 
علوم تربیتی و روانشناسی، دکتر خامسان در نامه جداگانه ای از تاش های 
مجدانه و مثمرثمر دکتر ساالری فر در مدت تصدی سمت معاون آموزشی 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی تشکر و قدردانی نمود.
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انتصاب سرپرست پردیس علوم رفتاری دانشگاه بیرجند

انتصاب مسئول امور پژوهشی دانشکده علوم ورزشی

انتصاب مدیر گروه آموزشی آمار دانشکده علوم ریاضی و آمار

دکتر  اباغی  طی  بیرجند،  دانشگاه  رئیس  خامسان  احمد  دکتر 
محمدحسین ساالری فر را به عنوان سرپرست دانشکده علوم تربیتی 
و روانشناسی و رئیس دانشکده علوم ورزشی )پردیس علوم رفتاری( 

منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در این اباغ آمده است؛ نظر 
به مراتب تعهد، تجارب و شایستگی های علمی و اجرایی جناب عالی، به 
موجب این اباغ و با حفظ سمت آموزشی و پژوهشی به عنوان سرپرست 
تربیتی و روانشناسی منصوب می شوید. همچنین به  دانشکده علوم 
اول جلسه 2 شهریورماه 9۸ هیأت رئیسه دانشگاه و  استناد مصوبه 
صورتجلسه ساماندهی پردیس علوم رفتاری ) شامل: دانشکده علوم 
تربیتی و روانشناسی و دانشکده علوم ورزشی ( از تاریخ این اباغ، وظایف 
رئیس دانشکده علوم ورزشی نیز به جناب عالی واگذار می گردد. انتظار 
دارد مفاد صورتجلسه ساماندهی به طور کامل دربازه زمانی شش ماه 

آینده اجرا گردد.
دکتر محمدحسین ساالری فر استادیار گروه روانشناسی دانشکده 

علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند است. 
رئیس مرکز مشاوره و خدمات روان  شناختی دانش آموزان شهر تهران 

به مدت 12 سال، مدیر گروه روانشناسی 
دانشگاه به مدت دو سال و رئیس مرکز 
مشاوره بهداشت و درمان دانشگاه ) سه 
ایشان  از سوابق اجرایی  سال ( بخشی 

است.
راهنمایی  پژوهشی،  طرح   5 انجام 
کارشناسی  نامه  پایان   26 مشاوره  و 
ارشد، ارائه 20 مقاله علمی و پژوهشی، 
چاپ 13 مقاله در کنفرانس های معتبر، 

تدریس در کارگاه های متعدد آموزشی و عضو سازمان نظام روانشناسی 
و مشاوره جمهوری اسامی ایران از جمله سوابق علمی و پژوهشی دکتر 

ساالری فر می باشد. 
شایان ذکر است؛ دکتر خامسان در نامه های جداگانه ای با استعفای 
دکتر هادی پورشافعی از سمت رئیس دانشکده علم تربیتی و روانشناسی 
و دکتر مرضیه ثاقب جو از سمت رئیس دانشکده علوم ورزشی موافقت 

نمود و از تاش های مجدانه و مثمر ثمر آنها قدردانی کرد.

طی اباغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، 
وظایف مسئول امور پژوهشی دانشکده علوم ورزشی به دکتر غامحسین 

جهانگیر واگذار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در بخشی از این اباغ آمده 
است؛ به استناد اولین مصوبه جلسه مورخ 139۸/06/02 هیأت رئیسه 
دانشگاه و صورتجلسه ساماندهی پردیس علوم رفتاری ) شامل دانشکده 
علوم تربیتی و روانشناسی و دانشکده علوم ورزشی (، از تاریخ این اباغ، 
وظایف مسئول امور پژوهشی دانشکده علوم ورزشی به جناب عالی واگذار 

می گردد.
براساس این اباغ دکتر غامحسین جهانگیر عاوه بر تصدی مسئولیت 
امور پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی وظایف مسئول امور 

پژوهشی دانشکده علوم ورزشی را نیز عهده دار شد.

 10 پایه  استادیار  جهانگیر  دکتر 
و  روانشناسی  و  علوم تربیتی  دانشکده 
علم  تخصصی  دکتری  مدرک  دارای 
دانشگاه  از  دانش شناسی  و  اطاعات 

فردوسی مشهد است.  
و  اطاعات  علم  گروه  مدیر 
دانش شناسی ) از سال 13۸6 تا 13۸۸(، 
مدیر پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و 
روانشناسی دانشگاه بیرجند از سال 97 

تاکنون، استاد نمونه سال تحصیلی ۸7 و ۸۸، دبیر همایش کتابخانه های 
مجازی، انجام تحقیقات کتابداری، مشاوره و راهنمایی پایان نامه های 

تحصیلی بخشی از سوابق اجرایی و علمی ایشان می باشد. 

دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند طی اباغی دکتر فاطمه 
یوسف زاده عضو هیأت علمی گروه آمار دانشگاه بیرجند را به مدت دو 

سال به سمت مدیر گروه آموزشی آمار منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در متن این اباغ آمده 
است: نظر به مراتب تعهد، تجارب و شایسـتگی های علمی و اجرایی 
سـرکار عالی، به موجب این اباغ و با حفظ سمت آموزشی و پژوهشـی، 
به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی آمار دانشـکده علوم ریاضی 
و آمار منصوب می شوید. در این راستا، شـرح وظـایف و رئوس انتظـارات 
دانشـگاه بر اساس سـند چشم انـداز و مصوب هیأت امنا، به پیوست 

جهت آگاهی و برنامه ریزی مناسب برای اجرا تقدیم می گردد.

گروه   10 پایه  دانشیار  یوسف زاده  دکتر 
آموزشی آمار دانشگاه بیرجند و دارای مدرک 

دکتری آمار از دانشگاه فردوسی مشهد است.
تحصیات  نماینده  آمار،  گروه  مدیر  معاون 
تکمیلی گروه آمار، راهنمایی و مشاوره 27 پایان 
نامه کارشناسی ارشد و دکتری، چاپ 29 مقاله 
در نشریات معتبر داخلی و خارجی و ارائه 20 

مقاله در همایش های ملی و بین المللی بخشی از سوابق اجرایی، علمی و 
پژوهشی دکتر فاطمه یوسف زاده است.
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با صدور ابالغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، دکتر مجید 
جامی االحمدی به سمت » رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه 

بیرجند« منصوب گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر جامی االحمدی عضو هیأت 
علمی گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند است و در 
سال 1384 مدرک دکتری خود را در رشته و گرایش تحصیلی زراعت، فیزیولوژی 

گیاهان زراعی از دانشگاه فردوسی مشهد کسب نموده است.
در ابالغ صادره از سوی رئیس دانشگاه بیرجند آمده است: » بنا به پیشنهاد 
و  تجارب  تعهد،  مراتب  به  نظر  و  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون محترم 
شایستگی های علمی و اجرایی جناب عالی، به موجب این ابالغ و با حفظ سمت 
آموزشی و پژوهشی، به مدت دو سال به عنوان رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز 
اطالع رسانی منصوب می شوید. در ضمن، وظایف مرتبط با انتشارات دانشگاه نیز 

برعهده جناب عالی خواهد بود.«
دکتر جامی االحمدی از خردادماه سال جاری ریاست انتشارات دانشگاه بیرجند 

را بر عهده  دارد.
عضو کمیته انتشارات دانشگاه از سال 1392، مدیر گروه زراعت و اصالح 
نباتات، معاون گروه زراعت و اصالح نباتات، نایب رئیس انجمن علمی کشاورزی 

بوم شناختی ایران، رئیس کتابخانه دانشکده 
نمونه  پژوهشگر  عنوان  کسب  کشاورزی، 
دانشگاه در سال های 1389 و 1392، ترجمه 
کتاب،  عنوان  تألیف یک  کتاب،  عنوان   12
چاپ 3 فصل در کتب خارجی و 4 فصل در 
کتب داخلی، چاپ 90 مقاله در نشریات معتبر 
خارجی، ارائه 1۶0 مقاله کنفرانسی، انجام 12 
تنش  نشریه  مسئول  مدیر  پژوهشی،  طرح 
)دانشگاه  علوم کشاورزی  در  های محیطی 

بیرجند(، سردبیـر و عضـو هیـات تحریـریه نشـریـه تنش های محیطی در علوم 
کشاورزی) دانشگاه بیرجند(، عضو هیأت تحریریه نشریه پژوهش های زراعی 
ایران )دانشگاه فردوسی مشهد(، عضو هیات تحریریه نشریه پژوهش های زعفران 
)دانشگاه بیرجند(، عضو هیأت تحریریه نشریه مهندسی منابع طبیعی و توسعه 

پایدار )دانشگاه مالیر( بخشی از سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی ایشان است.
شایان ذکر است؛ پیش از این دکتر لیلی سیفی ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز 

اطالع رسانی را عهده دار بود.

انتصاب دکتر جامی االحمدی به سمت رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه بیرجند

برگزاری جلسه تکریم و معارفه معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند
طی مراسمی که روز شنبه 23 شهریور 139۸ در محل دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند برگزار شد از خدمات 
حجت االسام  جواد محمدی معاون پیشین نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه بیرجند تقدیر شد و  و حجت االسام مرادی معاون 
جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه بیرجند معارفه گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، حجت االسام و المسلمین 
جعفری رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ی 
خراسان جنوبی در مراسم تکریم و معارفه  ضمن  عرض تسلیت شهادت 
حضرت امام حسین)ع( گفت: اولویت سنجی برنامه ای  یک ضرورت 

مهم در فعالیت های دانشگاهی است .
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند ضمن 
اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید جهت برنامه ریزی و اثرگذاری مطلوب 

برنامه های فرهنگی افزود:  امیدواریم سربازان الیقی برای مقام عظمای 
والیت باشیم.

حجت االسام  مرادی معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
دانشگاه بیرجند نیز در این مراسم بیان داشت : مجموعه نهاد اولین 
هدفش اسام و ارزشهای انقاب است که باید با روحیه جهادی اهداف 

وفعالیت ها را پیش ببرد.
همچنین در پایان این مراسم با حضور همکاران نهاد رهبری دانشگاه 
از زحمات و خدمات شایسته تقدیر حجت االسام محمدی معاون سابق 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه  قدردانی به عمل آمد و 
معاون جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه بیرجند نیز 

معارفه گردید. 
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جلسه تکریم و معارفه رئیس کتابخانه مرکزی و  رئیس گروه کارآفرینی دانشگاه، 
شنبه 23 شهریور1398 در محل معاونت پژوهشی و فناوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر حمیدرضا نجفی معاون پژوهش 
و فناوری دانشگاه بیرجند با اشاره به ایجاد زیست بوم کارآفرینی و راه اندازی مرکز 
شتابدهی و نوآوری دانشگاه در دوره مسئولیت دکتر ناصر ولی پور مطلق، از زحمات 
و تالش های وی قدردانی و از دکتر علی سعیدی بابت قبول مسئولیت تشکر کرد.
دکتر نجفی در ادامه راه اندازی بخش روشن  دالن و برنامه کافه کتاب را ازجمله 

فعالیت های قابل تقدیر دکتر لیلی سیفی عنوان کرد و موفقیت وی را حاصل تجربه 
و تخصص وی در این زمینه دانست. وی از تالش های دکتر سیفی تشکر و برای 

دکتر مجید جامی االحمدی آرزوی موفقیت کرد.
گفتنی است دکتر سعیدی و دکتر جامی االحمدی طی احکام جداگانه ای از سوی 
دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند به عنوان رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط 

با صنعت و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه منصوب شدند.

برگزاری جلسه تکریم و معارفه  رؤسای کتابخانه مرکزی و گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
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انعکـاس اخبـار دانشگـاه در خبـرگـزاری ها

دانشگاه در رسانه
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