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مراسـم بزرگداشـت و راهپیمایـی با شـکوه مسـئولین، اعضـای هیـأت علمـی، کارکنان و 
بیرجند   دانشـگاه  دانشـجویان 

اخبار حـوزه ریـاست

و  ناجوانمردانه  اقدام  محکومیت  و  راهپیمایی  بزرگداشت،  مراسم 
ددمنشانه رئیس جمهور سفاک آمریکا در شهادت سردار بزرگ و  پرافتخار 
با حضور پرشور و خروش  سپاه اسالم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه  بیرجند روز شنبه ۱۴ 

دی ۱۳۹۸در پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند برگزار شد
از مسئولین،   بیرجند، جمع عظیمی  دانشگاه  روابط عمومی  به گزارش 

اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه بیرجند  با تجمع در 
پرافتخار سپاه اسالم  مقابل سازمان مرکزی دانشگاه ترور سرداربزرگ و 

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را محکوم کردند. 
سازمان  مسیر  تروریستی  اقدام  این  محکومیت  ضمن  دانشگاهیان 
مرکزی تا مسجدامام جعفرصادق)ع( را با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ  بر 

اسرائیل طی کردند. 

به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی؛
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گزارش تصویری از حضور پرشور دانشگاهیان در مراسم گرامیداشت ۹دی
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آغاز بهره برداری و عملیات اجرایی شش پروژه عمرانی در دانشگاه بیرجند
با حضور قائم مقام وزیر علوم، استاندار خراسان جنوبی، نماینده مردم 
دانشگاه  رئیس  اسالمی،  شورای  مجلس  در  خوسف  و  درمیان  بیرجند، 
بیرجند و تنی چند از مسئوالن ۵ پروژه عمرانی در دانشگاه بیرجند افتتاح 

و یک پروژه کلنگ زنی شد.
باقری قائم  بیرجند، دکتر عبدالرضا  به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
مقام وزیر علوم، دکتر شهاب کسکه معاون مرکز در امور هیأت های امنا، 
محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی و حجه االسالم محمدباقر 
عبادی نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان به همراه جمعی از مسئوالن 
و مدیران روز چهارشنبه 2۵ دی ۱۳۹۸ میهمانان ویژه مراسم بهره برداری 

و آغاز عملیات اجرایی شش پروژه عمرانی دانشگاه بیرجند بودند.

این  در  کنندگان  شرکت  همراه  به  علوم  وزیر  مقام  قائم  باقری  دکتر 
شهدای  یادمان  در  حضور  با  بیرجند  دانشگاه  به  ورود  بدو  در  مراسم 
قرائت  ضمن  دانشگاه  گمنام  شهید  مقبره  و  بیرجند  دانشگاه  دانشجوی 

فاتحه و اهدای گل، به مقام واالی شهدا ادای احترام کردند. 
عالمه  دانشجویی  سرای  افتتاح  به  اشاره  با  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
عبدالعلی بیرجندی )خوابگاه ویژه  متأهلین( افزود: زیربنای این پروژه ۴۸۰ 
متر مربع و در ۸ واحد است که عملیات اجرایی آن از اردیبهشت ۹۷ آغاز 
و در مهر ۹۸ به اتمام رسیده است و اعتبار هزینه شده در این پروژه ۱۰ 
میلیارد ریال بوده است. سرای دانشجویی عالمه عبدالعلی بیرجندی امروز 

با حضور قائم مقام وزیر علوم در دانشگاه بیرجند به بهره برداری رسید.

باحضور قائم مقام وزیر علوم؛
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افتتاح سالن چند منظوره امید با اعتبار ۴۶ میلیارد ریالی
همچنیـن سـالن چنـد منظـوره امید بـا حضـور قائم مقـام وزیر 
علـوم افتتـاح شـد کـه  زیربنـای این پـروژه نیـز ۲ هـزار و ۳۲ متر 

مربـع و اعتبـار هزینـه شـده ۴۶ میلیارد ریال اسـت. 
در ادامـه کارگاه هـای مهـارت آمـوزی دکتـر اسـدا... زنگویی نیز 
افتتـاح شـد.  ایـن پـروژه با زیـر بنـای ۱۸۰ متـر مربـع و اعتباری 
بالـغ بـر ۳۶۰۰ میلیـون ریـال از محل کمک های خیـر پروژه دکتر 
زنگویـی عضـو هیـأت علمـی پیشکسـوت دانشـگاه و درآمدهـای 

اختصاصـی دانشـگاه به بهـره برداری رسـید.
همچنیـن دکتـر باقـری بـه همـراه اسـتاندار خراسـان جنوبی و 
نماینـده مردم بیرجندف خوسـف و درمیـان از کارگاه های، کنترل 
و ابـزار دقیـق، کارگاه الکترونیـک، کارگاه نـرم افـزار، کارگاه تراش 
سـنگ هـای زینتـی، کارگاه فناوری انـرژی های نـو و تجدید پذیر 
بازدیـد کـرد. ایـن مجموعـه کارگاهی بـا همـکاری اداره کل فنی و 

حرفه ای و دانشـگاه راه اندازی شـده اسـت.
پـروژه محوطه سـازی پردیـس مهندسـی بـا ۶ هـزار متـر مربـع 
زیربنـا و ۱۸ میلیـارد ریـال اعتبـار هزینـه شـده از محـل اعتبارات 

ملـی و درآمدهـای اختصاصـی افتتـاح گردیـد.
رئیـس دانشـگاه بیرجنـد همچنیـن بـه افتتـاح مجتمـع رفاهی، 

فرهنگـی دانشـگاه بیرجنـد )بـاغ امیریه( اشـاره کـرد و ادامـه داد: 
ایـن پـروژه نیز بـا ۳۰ هـزار مترمربع زیربنـا و اعتباری بالـغ بر ۱۰ 
میلیـارد ریـال از محل درآمدهـای اختصاصی امروز بـه بهره برداری 

خواهید رسـید. 
گفتنـی اسـت؛ عملیـات اجرایی آزمایشـگاه مرجع بـا  زیربنای ۳ 
هـزار متـر مربـع و اعتبـار مورد نیـاز ۱۰۰ میلیـارد ریال اسـت که 
تاکنـون ۲ میلیـارد تومان اختصاص یافته اسـت، با مشـارکت بانک 

تجارت و درآمدهای اسـتانی سـاخته خواهد شـد.
گفتنـی اسـت در ادامـه دکتـر باقـری در نشسـت اعضـای هیأت 
امنـای دانشـگاه های خراسـان جنوبـی در دانشـگاه بیرجنـد حضور 

فت. یا
شـایان ذکـر اسـت؛ قائـم مقـام وزیـر علـوم در سـفر دو روزه 
خـود بـه خراسـان جنوبـی عـاوه بـر افتتـاح پـروژه هـای عمرانی 
دانشـگاه بیرجنـد در نشسـت مسـئوالن آمـوزش عالـی خراسـان 
جنوبـی شـرکت خواهد کرد. دکتـر باقری در روز دوم سـفر خود از 
دانشـگاه بزرگمهـر قاینـات، پارک علـم و فناوری خراسـان جنوبی، 

دانشـگاه صنعتـی بیرجنـد بازدیـد خواهـد کرد.
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دکتر باقری قائم مقام وزیر علوم در مراسم بهره برداری از پروژه های عمرانی 
دانشگاه بیرجند عنوان کرد: در سال های اخیر دانشگاه ها حرکت های بزرگی را 

برای کمک به رفع مشکالت صنعت و بخش های اجرایی داشته اند و این رویکرد 
جدید ما در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز 
هیأت های امنا و هیأت ممیزه روز چهارشنبه 2۵ دی ۱۳۹۸ با حضور در مجموعه 
تاریخی باغ امیرآباد دانشگاه بیرجند مجتمع رفاهی، فرهنگی دانشگاه بیرجند)باغ 

امیریه( را افتتاح کرد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز 
هیأت های امنا و هیأت ممیزه، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 
اسالمی، معاون مرکز هیأت های امنا و هیأت ممیزه، رئیس دانشگاه بیرجند، 
اعضای هیأت امنای دانشگاه های خراسان جنوبی و جمعی از مسئوالن و مدیران 
دانشگاه امروز در مراسم بهره برداری از فاز اول مجتمع رفاهی، فرهنگی دانشگاه 

بیرجند)باغ امیریه( شرکت کردند.
حاضران در این مراسم ضمن بازدید از این مجموعه، با سابقه تاریخی و 
اقدامات صورت گرفته برای راه اندازی این مجتمع رفاهی و فرهنگی آشنا شدند.

فاز یک مجتمع رفاهی، فرهنگی دانشگاه بیرجند)باغ امیریه( با فضای ۳۰ هزار 
مترمربع و اختصاص یک میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیرجند 
به بهره برداری رسید. در این فاز ضمن بهسازی فضای این باغ اقدامات زیربنایی 

جهت راه اندازی این مجتمع به انجام رسیده است.
شایان ذکر است دکتر باقری در سفر خود به خراسان جنوبی و دانشگاه بیرجند 
ضمن افتتاح و بهره برداری از پنج پروژه عمرانی کلنگ آزمایشگاه مرجع دانشگاه 

بیرجند را نیز به زمین زد.

حرکت های بزرگ دانشگاه ها برای رفع مشکالت صنعتی و اجرایی

افتتاح مجتمع رفاهی، فرهنگی دانشگاه بیرجند)باغ امیریه(

قائم مقام وزیر علوم در دانشگاه بیرجند؛

توسط قائم مقام وزیر علوم انجام شد
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برپایی پنجمین جشنواره رویش در دانشگاه بیرجند

نمایشگاه تاش ها و فعالیت های کانون های فرهنگی، هنری و مذهبی 
دانشجویی دانشگاه بیرجند در قالب پنجمین جشنواره  درون دانشگاهی 
رویش با حضور دکتراحمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند در محل 

سالن نمایشگاهی تاالر والیت  گشایش یافت.  
رئیس دانشگاه بیرجند در حاشیه افتتاح پنجمین جشنواره درون 
دانشگاهی رویش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جشنواره  رویش هرساله 
توسط معاونت فرهنگی دانشگاه های کشور برگزار می شود و در این 
جشنواره دانشجویان دانشگاه بیرجند  برای نمایش توانمندی های خود 

غرفه هایی را به نمایش گذاشته اند. 
دکتر خامسان با بیان اینکه یکی از ارکان مهم فعالیت های دانشگاهی 
ارکان فرهنگی آن است، بیان کرد: در این راستا  دانشگاه شرایطی را 

فراهم می کند که هر فردی در هر زمینه ای که بخواهد فعالیت کند. 
وی با بیان اینکه این جشنواره مورد استقبال دانشجویان قرار گرفته 
و  نمایشگاه  گسترش می یابد  این  کرد: هرساله  امیدواری  ابراز  است، 

دانشجویان بیشتری جذب فعالیت های فرهنگی و هنری می شوند. 
گامی برای ارتقاء و عاقمندی دانشجویان به محیط دانشگاه

رئیس دانشگاه بیرجند خاطر نشان کرد:  در این راستا دانشگاه بیرجند 
با برگزاری جشنواره هایی اعم از جشنواره رویش  سعی دارد تا این مهم 
را تحقق بخشد و گامی برای  ارتقاء و افزایش عاقه مندی دانشجویان به 

محیط دانشگاه ایجاد  نماید . 
وی یادآور شد:  ۱۸ غرفه شامل دستاوردهای کانون های فرهنگی، 
هنری و مذهبی و ۲۰ غرفه فروش آثار و صنایع دستی  در این نمایشگاه 
حضور دارند و  امید است این برنامه ها روحیه نشاط را در بین دانشجویان 

ارتقاء دهد. 
برنامه  این جشنواره ۱۵۰  اینکه در حاشیه  بیان  با  دکتر خامسان 
فرهنگی برگزار می شود تأکید کرد: در پایان از بین این  غرفه ها غرفه 

برتر انتخاب می شود. 
این که جشنواره در دو بخش  به  اشاره  با  بیرجند  رئیس دانشگاه 
نمایشگاهی و آثار برگزار می شود ادامه داد: این جشنواره از  بهترین 
جشنواره ها است که فعالیت های فرهنگی، هنری و ذوقی دانشجویان را 
ارتقاء می دهد. وی ادامه داد:  سال  گذشته در بین تمامی دانشگاه های 
کشور، دانشگاه بیرجند رتبه دوم را در بین کانون های فرهنگی و هنری 

کسب کرده  است. 
رویش جشنواره ای مختص توانمندی های دانشجویان

  رئیس اداره فرهنگی دانشگاه بیرجند نیز در حاشیه جشنواره یادآور 
شد: این جشنواره، پنجمین دوره جشنواره رویش است  که در سطح 
نمایشگاهی در دانشگاه بیرجند برگزار می شود و سطح رقابتی آن پایان 

سال جاری برگزار خواهد شد. 
رؤیا موحدی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه بازدید برای عموم آزاد 
است یادآور شد: در این جشنواره غرفه هایی مختص  ارائه توانمندی ها و 
فعالیت های دانشجویان و غرفه ای مختص صنایع دستی و فروش برپا 

شده است. 
موحدی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جشنواره، شناساندن 
فعالیت دانشجویان به مردم، افزایش ارتباط دانشگاه با  محیط بیرون و 

افزایش انگیزه و شور و نشاط در بین دانشجویان است. 
آیین اختتامیه پنجمین جشنواره دانشگاهی رویش با حضور معاون 
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فرهنگی و اجتماعی دانشگاه،مدیر فرهنگی، کارشناسان و جمعی از 
دانشجویان دانشگاه، شامگاه روز چهارشنبه ۲7 آذر ماه در محل تاالر 
فرهنگ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد. دکترقادری، 
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ضمن خداقوت به دانشجویان و 
اعضای کانونهای فرهنگی و هنری دانشگاه، گفت: معاونت فرهنگی و 
اجتماعی برخود وظیفه می داند درجهت توسعه و بهبود فضای فرهنگی 
تاش کند و به عاقمندان به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی این نوید را 

می دهد تا به درخواستهای آنان جامه عمل بپوشاند.
در ادامه این مراسم، از عوامل اجرایی پنجمین رویش دانشگاهی تقدیر 
بعمل آمد. اجرای موسیقی سنتی، برگزاری مسابقه از دیگر بخشهای این 

مراسم بود.
در پایان این مراسم، کانون های هنرهای تجسمی و خوشنویسی،مطالعات 
اجتماعی، شعر و ادب، رسانه معراج به عنوان کانونهای برتر پنجمین 
جشنواره دانشگاهی رویش معرفی شدند. همچنین کانون های گویندگی 
و اجرا، حماسه و دفاع، تئاتر، مهارت زندگی و عفاف و حجاب به عنوان 

کانونهای شایسته تقدیر معرفی شدند.
شایان ذکر است در حاشیه این مراسم از آقایان پوریا شکیبایی، احسان 
محمودی و امیرحسین عباسی بدلیل کسب افتخار در مسابقات، تقدیر 

ویژه بعمل آمد. 
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نشست هم اندیشی مسئوالن آموزش عالی خراسان جنوبی
حضور  با  جنوبی  خراسان  عالی  آموزش  مسئوالن  هم اندیشی  نشست 
دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رؤسای 
رؤسای  بیرجند،  دانشگاه  شورای  اعضای  جنوبی،  خراسان  دانشگاه های 

اسبق دانشگاه و جمعی از مدیران و مسئوالن شامگاه چهارشنبه 2۵ دی 
۱۳۹۸ در سالن بشارت برگزار شد..

همزمان با حضور قائم مقام وزیر علوم در دانشگاه بیرجند برگزار شد؛
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برگزاری دوازدهمین نشست هیأت امنای دانشگاه های خراسان جنوبی 

دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیأت های امنا و 
هیأت ممیزه، دکتر شهاب کسکه معاون مرکز هیأت های امنا و هیأت ممیزه 
روز چهارشنبه 2۵ دی ۱۳۹۸ با حضور در دانشگاه بیرجند در دوازدهمین نشست 

هیأت امنای دانشگاه های خراسان جنوبی شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دوازدهمین نشست هیأت امنای 
دانشگاه های خراسان جنوبی روز چهارشنبه 2۵ دی ۱۳۹۸ با حضور تمامی اعضا 

در سالن گردهمایی های حوزه ریاست دانشگاه بیرجند برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر احمد خامسان ضمن خیرمقدم به حاضران در این 

نشست گزارشی از وضعیت جاری دانشگاه ارائه کرد.
در ادامه براساس دستور کار، مصوبات این نشست مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.

همزمان با حضور قائم مقام وزیر علوم در دانشگاه بیرجند
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برگزاری نشست صمیمی معاونین دانشگاه بیرجند با دانشجویان مقطع دکتری

نشست صمیمی معاونین دانشگاه با دانشجویان دوره دکتری شامگاه 
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸ در سالن فرهنگ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، نشست صمیمی معاونین 
دانشگاه با دانشجویان مقطع دکتری با حضور دکتر سیدوحید اسامی 
و  آموزشی  معاون  آیتی  دکتر محسن  دانشگاه،  مالی  و  اداری  معاون 

تحصیات تکمیلی، دکتر محسن خورشیدزاده معاون دانشجویی، دکتر 
محمدقادری قادری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در تاالر فرهنگ 

برگزار شد.
در این جلسه در مورد مسائل صنفی، فرهنگی و رفاهی بحث و تبادل 

نظر صورت گرفت.
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در اولیـن نشسـت رابطان حقوق شـهروندی دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالـی منطقه 
۹ کشـور که در دانشـگاه فردوسـی مشـهد  برگزار شـد از رابط حقوق شـهروندی دانشـگاه 

آمد. به عمـل  تقدیر  بیرجنـد 

نکوداشت دکتر علی محمد ولوی استاد برجسته تاریخ اسالم در دانشگاه بیرجند

۲۳    مقاله مناسب در تکریم استاد ولوی

در نخستین نشست رابطان حقوق شهروندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور صورت گرفت

به همت دانشگاه بیرجند و با همکاری بنیادنخبگان خراسان جنوبی برگزار شد:

در نشست رابطین حقوق شهروندی دانشگاه های منطقه ۹ از رابط حقوق 
شهروندی  دانشگاه بیرجند برای انجام فعالیت ها، پیگیری ها، مکاتبات و ارسال 

گزارش ها به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تقدیر به عمل  آمد. 
در این مراسم دستیار ویژه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری با اهدای 
بیرجند  رابط حقوق  شهروندی دانشگاه  از دکتر حسین فرزانه پور  تقدیر  لوح 

سپاسگزاری کرد. 
همچنین دکتر فرزانه پور در این مراسم با ارائه گزارش مبسوطی از اقدامات 
انجام شده در این حوزه، گفت: کسب این موفقیت  صرفاً به دلیل عنایات خاص 
یکایک  تالش  و  همکاری  و  بیرجند  دانشگاه  محترم  ریاست  ویژه  توجه  و 

دانشگاهیان حاصل شده است. 

دکتر خلیفه عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند و دبیر این نشست هم عنوان 
کرد:  ایده این نکوداشت به یک سال و نیم  پیش برمی گردد و بنیاد ملی نخبگان 
همکاری خوبی در این زمینه با ما داشتند . وی یادآور شد: در  روند تهیه ارج نامه 

دکتر ولوی تعداد  2۳ مقاله  دریافت نموده ایم که این مقاالت رونمایی می شود. 
وی  همچنین افزود: امیدواریم برای  تقدیر و بزرگداشت دکتر ولوی قدم های 

خوبی برداریم . 

مراسم تجلیل و تکریم از مقام علمی دکتر علی محمد ولوی  به همت دانشگاه 
بیرجند و همکاری بنیاد نخبگان خراسان  جنوبی در محل دانشگاه بیرجند برگزار 

شد . 
دکتر محمدقادر قادری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند در این 

مراسم ضمن تبریک  روز وحدت حوزه و دانشگاه  گفت: هیچ نعمتی باالتر از این 
نیست قدردان و شکرگزار بزرگانی باشیم که خداوند به ما  ارزانی داشته است. وی 
یادآور شد:  این از وظایف دانشگاه است و به آن متعهد شده ایم که با  برگزاری 

چنین جلساتی نقش پررنگی در معرفی نخبگان در  جامعه داشته باشیم . 
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تجلیل از شخصیت های علمی و فرهنگی یک گفتمان دانشگاهی است

خراسان جنوبی سرزمین نخبه پروری  

تأسیس بنیادی برای احیای فرهنگ و تاریخ منطقه شرق کشور

روحیه تحول آفرین و جسور به همراه مدیریت مقتدر

دکتر قادری خاطر نشان کرد: تجلیل از شخصیت های علمی و فرهنگی یک 
گفتمان فرهنگ دانشگاهی است.  معاون  فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند 
تاکید کرد: نباید جایگاه علم و جایگاه عالم فراموش شود وقتی به یک شخصیت 
نخبه   و فرزانه اهمیت داده شود در واقع جایگاه فرهنگ باالی شهر و استان را 

به نمایش گذاشته ایم  
دکتر محسن شاه رضایی مدیرکل تکریم و الگوسازی بنیاد ملی نخبگان  نیز 
با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان پنج هدف را در  برنامه های خود پیگیری می کند: 
افزود: هدف اول شناسایی گوهرهایی است که در شهرهای گوناگون زندگی 

می کنند که  برای معرفی آنها متمرکز شده ایم . 

وی قدرشانسی از  بزرگان را دومین هدف این بنیاد عنوان کرد و ادامه داد: 
اگر ما امروز توانسته ایم به این زیبایی زبان  فارسی را صحبت کنیم باید قدردان 

بزرگی چون فردوسی  هستیم . 
شاه رضایی الگوسازی و الگو برداری برای جوانان را هدف سوم بنیاد علمی 
نخبگان نامید و ادامه داد: تجمع نخبه ها هدف  چهارم این بنیاد است تا تجربه 
علمی  و فرهنگی آنها که به صورت شفاهی وجود دارد جمع شود و برای آینده 
سازان  الگوسازی شود. مدیرکل تکریم و الگوسازی بنیاد ملی نخبگان یادآو شد: 
پنجمین و آخرین هدف اینگونه مراسم زمینه  سازی برای حضور نخبگان در 

جامعه است تا جامعه، دانشگاه و جوانان از این سرمایه ها استفاده بهینه ببرند  . 

دکتر سیدسعیدرضا احمدی زاده رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی نیز گفت:  
هر روز در این استان شاهد حرکت قطار  تکریم از بزرگان هستیم که به جرأت 

می توان خراسان جنوبی را سرزمین نخبه پروری نامید
وی با اشاره به وجود هفت پدر علم در این استان ادامه داد: باید اصالت را 

بشناسیم و استاد ولوی  روحیه جوانمردی و  دانش پروری را در دانشجویان پررنگ 
کرده است و این در حجم عظیم کتب و و تألیفات ایشان مشخص است  . 

   وی با اشاره به مثل ملتی که تاریخ نخواند محکوم به فناست، افزود:  شناخت 
تاریخ و مفاخر راه ما را به آینده روشن  می کند. 

استاد علی محمد ولوی استاد برجسته تاریخ هم با بیان اینکه از نظر من همه 
جای ایران ارزش واحد دارد و همه جای ایران  سرای من است، افزود: به هرحال 

کودکی را در این خطه از کشور گذارنده ام و تعلق خاطر زیادی به آن دارم . 
وی با تأکید براینکه شک ندارم خراسان جنوبی مهد تمدن است، افزود: الزم و 
شایسته است زبان شناسان و کارشناسان  میراث  به مطالعه و تحقیق  در تپه های 

باستانی استان بپردازند چرا که به نظر من حرف های زیادی برای گفتن دارد  . 

استاد برجسته تاریخ یادآور شد: همین زبان و لهجه منطقه ذخیره ارزشمندی 
از فرهنگستان ادب است که به آن پرداخته  نشده است  . 

ولوی ضمن انتقاد به اینکه کارهای علمی جدی برای تاریخ و فرهنگ منطقه 
شرق کشور نشده است ادامه داد:  قصد داریم  بنیادی را  با همت جانانه گروه تاریخ 
دانشگاه بیرجند  تأسیس کنیم تا فرهنگ و زبان و اصالت  منطقه را احیا کند و 

در این  زمینه همه پژوهشگران را دعوت به همکاری می کنیم  . 

در این مراسم دکتر جمیلی همسر استاد ولوی و عضو هیأت علمی دانشگاه 
الزهرا )س( هم به جایگاه رفیع دکتر ولوی  پرداخت و خاطر نشان کرد: من جذب 

فعالیت های انقالبی او شدم و ازدواج ما توفیقی بود که خداوند به من داد. 
وی تأکید کرد: شاکله زندگی و انرژی مثبت ما تحت تأثیر فضای خانوادگی و 
ریشه در اصالت پدر و مادر همسرم بوده است.  جمیلی ادامه داد: قطعا پدر همسرم 
ابوالفضل ولوی و مادر ایشان طیبه جلیلی با روحیه تحول آفرین و جسور به همراه 

 مدیریت مقتدر در زندگی ما نقش مؤثری داشته اند.  
دکتر غالمرضا محتشمی برزادران رئیس اسبق دانشگاه بیرجند و عضو هیأت 
علمی دانشگاه  فردوسی نیز ضمن برشمردن  سجایای اخالقی استاد ولوی افزود: 
ما سال ها در دوران دانشگاهی هم اتاقی بوده ایم، اخالق و منش بزرگ ایشان 

سرلوحه  زندگیم بوده است.  
استاد یک انسان نو اندیش  و روشنفکر دینی است

دکتر اسماعیل حسن زاده عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا )س( نیز با بیان 
اینکه بیشتر از ۱۵ سال با استاد در نشریات و  مقاالت مختلف همکاری دارم افزود: 
بارزترین ویژگی استاد از نظر من نو اندیشی و روشنفکر دینی بودن ایشان است. 

وی ادامه داد: دکتر ولوی شناخت اسالم را با روز و باورمند به دانشجویان 
عرضه می کند و فعالیت در چهار نشریه و مقاالت  علمی نشان از همت واالی 

استاد است.
 

حسن زاده تاکید کرد: دکتر ولوی یک استاد برجسته است و بارها شاهد 
بوده ایم که نگاه جدید و باورمندانه ایشان با اهتمام  از قرآن و نهج البالغه در 

مباحث و مقاالت آورده می شود. 
در پایان این مراسم از استاد ولوی با اهدای لوح و رونمایی از ارج نامه تقدیر 

شد. 
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برگزاری سخنرانی علمی دکتر علی عابدی عضو هیأت علمی دانشگاه واترلو کانادا

بازدید معاون اداری و مالی دانشگاه از جشنواره )شهر من فرهنگ من(

سخنرانی علمی دکتر علی عابدی عضو هیأت علمی دانشگاه واترلو 
کانادا روز شنبه ۳۰ آذر ۹۸ در  دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند برگزار 

شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، سخنرانی علمی دکتر علی 

عابدی عضو هیأت علمی دانشگاه واترلو کانادا با  موضوع »ارتباط رادیویی 
وای فای بدون باتری« در دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند برگزار شد. 

در این نشست، دکتر عابدی به بیان جدیدترین پیشرفت ها و تحقیقات 
خود در این حوزه  پرداخته و به سؤاالت اساتید و  دانشجویان پاسخ داد. 

از  بیرجند  دانشگاه  مالی  و  اداری  معاون  اسامی  سیدوحید  دکتر 
جشنواره یک روزه »شهر من فرهنگ من« بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر سیدوحید اسامی 
معاون اداری و مالی دانشگاه امروز شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸ از جشنواره یک 

روزه »شهر من فرهنگ من« بازدید کرد.
دکتر اسامی ضمن بازدید از غرفه های این جشنواره بر برگزاری چنین 
برنامه هایی جهت ایجاد فضای نشاط و شادابی بین دانشجویان تأکید کرد
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اولین جلسه هماهنگی گردهمایی دوساالنه بیرجند پژوهی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، جلسه هم فکری و تبادل 
نظر به منظور برگزاری اولین گردهمایی دوساالنه بیرجند پژوهی با 
حضور دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند و دیگر اعضای این 

کمیته روز گذشته در دانشگاه بیرجند برگزار شد.
از مصوبات این نشست می توان به تأسیس بنیاد بیرجند پژوهی و 

برگزاری همایشی با این عنوان اشاره کرد.

در دانشگاه بیرجند برگزار شد؛
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آئین پایانی نخستین جشنواره ملی شعر آب
آئین پایانی نخستین جشنواره ملی شعر آب توسط دانشگاه بیرجند 
و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی خراسان جنوبی، حوزه 
هنری و شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی شامگاه سه شنبه ۳ دی 
۱۳۹۸ با حضور جمعی از مسئوالن و میهمانان کشوری در تاالر والیت 

دانشگاه بیرجند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، درابتدای این جشنواره 
جعفر عباسی دبیر اجرایی جشنواره با خیرمقدم به حاضران در این 
مراسم گفت: برای نخستین بار در تاریخ ادبیات فارسی شعر با موضوع 

آب به صورت مستقل خلق شد.
به  کشور  شاعران  از  اثر  داشت: ۳۵7  بیان  جشنواره  اجرایی  دبیر 
دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که از بین آثار ارسالی ۱۰ اثر توسط 
هیأت داوران برگزیده شد که در این جشنواره ارائه خواهد گردید و ۴۳ 

اثر دیگر نیز چاپ خواهد شد.
ارشاد اسامی خراسان  و  نبی زاده مدیرکل فرهنگ  ناصر  ادامه  در 
جنوبی با تقدیر و تشکر از ریاست دانشگاه و مجموعه دانشگاه بیرجند 
گفت: آب در ذهن خاق ایرانیان از گذشته تاکنون جایگاه بی بدیلی 

داشته است.
نبی زاده وجود آب را درفرهنگ ایرانی عنصری مهم و اساسی دانست و 

افزود: نمادهای گوناگون آب در ذهن ما حضور پررنگی دارد و این 
موضوع در جامعه ایرانی جایگاه خود را پیدا کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی خراسان جنوبی عنوان کرد: آب کام 
ما ایرانیان را در اقلیم خشک منطقه از تشنگی رهانیده است و ذهن 
ایرانیان را به خدا پیوند داده است و در قرآن کریم ۶۱بار کلمه آب تکرار 
شده است و مایه اصلی حیات، حیات بخشی، عمران، آبادی و پاکی از 

حوزه آب برداشت می شود.
امامی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی نیز در ادامه 

افزود: مباحث علوم انسانی، اجتماعی و فرهنگی در مبحث آب جای آن 
خالی بود که با برگزاری این جشنواره این خا پر شد.

وی با اشاره هزینه های صورت گرفته برای نجات دریاچه ارومیه و 
سفره های زیرزمینی تشریح کرد: این جشنواره می تواند کمک زیادی به 

فرهنگ سازی در بخش آب داشته باشد.
وی ضمن بیان نقش آب در حیات گفت: در اسطوره ها آب نمادی 

مقدس به ویژه در شرق بوده است.
در حاشیه این مراسم دکتر محمدرضا عزیزی دبیر همایش ملی آب، 
فرهنگ وپژوهش های علوم انسانی عنوان کرد:از شهریورماه سال گذشته 
فراخوان این جشنواره به تمام کشور ارسال شد و در دوبخش اصلی ) آب 
و فرهنگ، آب و اقتصاد، آب و مسائل اجتماعی( و بخش فرعی ) کودک 

و نوجوان و شعر آیینی( آثار جمع آوری گردید.
در ادامه جشنواره هادی فردوسی، محبوبه عباسی، کاویانی، خانم 
تورجی، خانم داوری، حسینیان، مهدی جهاندار و حجه االسام رضازاده 

به قرائت اشعار خود در این جشنواره پرداختند.
در پایان این جشنواره و پس از قرائت بیانیه پایانی، تندیس جشنواره 
و لوح تقدیر به همراه مبلغ ۱۲ میلیون ریال به شاعر برگزیده محسن 

کاویانی از استان قم اهدا شد.
تندیس جشنواره به همراه لوح تقدیر و مبلغ ۱۲ میلیون ریال به 

محمد زارعی از استان مرکزی اهدا گردید.
جال طاهری از استان اصفهان و محبوبه عباسی از خراسان جنوبی، 
زهرا سعادتی از کاشان، هادی فردوسی از استان فارس، سمیه تورجی از 
استان فارس، زهرا داوری از خراسان شمالی و حمید حسینیان از یاسوج 

به عنوان شاعران شایسته تقدیر معرفی شدند.
همچنین از هیأت داوران این جشنواره نیز تقدیر به عمل آمد.

توسط دانشگاه بیرجند برگزار شد؛
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نهمین جلسه شورای دانشگاه روز چهارشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۸ در سالن 
گردهمایی های حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

شورای  جلسه  نهمین  بیرجند،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه در سال جاری روز چهارشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۸ در محل سالن 
گردهمایی های حوزه ریاست برگزار شد. این جلسه که با حضور تمامی 

اعضای حقوقی و حقیقی برگزار گردید در مورد برخی از موضوعات 
جاری دانشگاه بحث و گفتگو شد.

شایان ذکر است؛  این جلسه نیز همانند هشتمین جلسه شورای 
دانشگاه به صورت ویدئو کنفرانس با رؤسای دانشکده فنی فردوس و 

آموزشکده کشاورزی سرایان برگزار شد.

برگزاری نهمین جلسه شورای دانشگاه در سال جاری
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دکتر مهدی کشمیری مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه بیرجند با اشاره به اهمیت کارآفرینی 

گفت:ذات دانشگاه ها حرکت به سمت کارآفرینی و نوآوری است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر مهدی کشمیری 
ضمن اشاره به حرکت دانشگاه های دنیا به سمت نوآوری و کارآفرینی، 
عدم حرکت به سمت نوآوری و کارآفرینی را باعث از بین رفتن جایگاه 

دانشگاه دانست.
قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری ذات دانشگاه را 
حرکت به سمت کارآفرینی و نوآوری توصیف کرد و گفت با توجه به 
وجود اشتراکات بین دانشگاه و پارک های علم و فناوری بر لزوم تعامل 

بین پارک های علم و فناوری و دانشگاه ها تأکید کرد.
وی همچنین از تغییر ساختارهای توسعه فناوری و تخصیص گرند 

فناوری به دانشگاه ها و مراکز علم و فناری در وزارت علوم خبر داد.
دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به زیست بوم 

فناوری از  اهمیت کارآفرینی در دانشگاه گفت.
دکتر خامسان تعامل و همکاری بین دانشگاه و مراکز علم و فناوری 
را در خراسان جنوبی مناسب توصیف کرد و از تمرکز بر کارآفرینی و 
نوآوری در دانشگاه ها به عنوان عامل کاهش آسیب های اجتماعی نام برد.
وی همچنین به نبود اشتیاق مناسب در اعضای هیأت علمی برای 
بر لزوم برگزاری  حضور در فعالیت های کارآفرینی و نوآوری اشاره و 

کارگاه هایی برای استادان تأکید کرد.
و  نوآوری  حول  خود  پیشنهادات  و  نظرات  حاضران  نیز  ادامه  در 

کارآفرینی بیان کردند.

ذات دانشگاه ها حرکت به سمت کارآفرینی و نوآوری است
مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه بیرجند؛
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تقدیر رئیس دانشگاه از پرستاران مرکز بهداشت و درمان

برگـزاری سخنـرانی عمـومـی دکتـر فرانچسـکو وگلیـو
 استاد دانشگاه الکوئیالی کشور ایتالیا در دانشگاه بیرجند

جلسه سخنرانی دکتر فرانچسکو وگلیو استاد تمام و رئیس سابق 
دانشگاه الکوئیای کشور ایتالیا با عنوان »معرفی زمینه های همکاری 
تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه های ایران و اتحادیه اروپا« در سالن 

بشارت دانشگاه بیرجند برگزار شد. 
در این سخنرانی دکتر وگیلو ضمن برشمردن فرصت های تحقیقاتی 
مشترک و حمایت های موجود از محققان بین المللی در سطح اتحادیه 
با  تحقیقاتی مشترک  پروژه  انجام 7  از  تجربیات خود  بیان  به  اروپا، 

محققانی از کشورهای مختلف پرداخت. 
در پایان این جلسه دکتر وگیلو به سؤاالت اساتید و دانشجویان شرکت 

کننده پاسخ داد.

والدت  مناسبت  به  بیرجند  دانشگاه  رئیس  خامسان  احمد  دکتر 
حضرت زینب)س( و روز پرستار از زحمات پرستاران مرکز بهداشت و 

درمان تقدیر کرد.
رئیس  خامسان  دکتر  بیرجند،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

دانشگاه ، دکتر محسن خورشیدزاده معاون دانشجویی و دکتر سامان 
فرزین مدیر روابط عمومی، روز چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸، سالروز والدت 
حضرت زینب)س( و روز پرستار، ضمن حضور در مرکز بهداشت و درمان 

از زحمات و تاش های پرستاران این مجموعه تقدیر و تشکر کردند.

به مناسبت سالروز والدت حضرت زینب)س( و روز پرستار انجام شد:
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دوازدهمین آئین تجدید دیدار پیشکسوتان دانشگاه بیرجند

برگزاری نشست هم اندیشی نمایندگان سازمان های مردم نهاد با رئیس دانشگاه بیرجند
دکتر  با  نهاد  مردم  سازمان های  نمایندگان  هم اندیشی  نشست 
سالن  در  دی۱۳۹۸  روز ۱۶  بیرجند  دانشگاه  رئیس  خامسان  احمد 

گردهمایی های روابط عمومی دانشگاه بیرجند برگزار شد.
دکتر خامسان ضمن اشاره به عاقه شخصی خود نسبت به فعالیت 

سمن ها، بر اهمیت و تاثیرگذاری سمن ها بر جامعه تأکید کرد.
وی در ادامه از زمینه های موجود جهت همکاری بین دانشگاه بیرجند 
و سمن های استان گفت که از مهم ترین آن می توان به امضای تفاهم نامه 

همکاری بین سمن ها و دانشگاه بیرجند در قالب چهارچوب های قانونی، 
استفاده از ظرفیت های اساتید و دانشجویان دانشگاه، همکاری و تعامل با 

مرکز کارآفرینی اشاره کرد.
در ابتدای این نشست نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان به ارائه 
گزارش کوتاهی از فعالیت سمن خود پرداخته و نظرات و پیشنهادات 
خود در مورد بسترهای همکاری بین دانشگاه بیرجند و سازمان های 

مردم نهاد مطرح کردند.

آئین تجدید دیدار، تکریم و تجلیل از بازنشستگان دانشگاه بیرجند 
شامگاه دوشنبه ۱۶دی ۱۳۹۸ در سالن مرکزی سلف دانشگاه با حضور 

اعضای شورای دانشگاه و جمعی از پیشکسوتان برگزار شد.

به منظور تکریم و تجلیل بازنشستگان دانشگاه بیرجند برگزار شد؛
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بـرگزاری جلسـه بررسـی و تصویـب آئیـن  نامه اجـرایی داخـلی
)HSE( شـورای سالمـت، ایمنی و محیـط زیست دانشـگاه بیرجند 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، جلسه بررسی و تصویب 
دانشگاه  زیست  محیط  و  ایمنی  بهداشت،  اجرایی شورای  آئین  نامه 
بیرجند)HSE( با حضور دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه، ۱۸ دی 

۱۳۹۸ در سالن گردهمایی روابط عمومی برگزار گردید.
در این جلسه پیش نویس آئین نامه اجرایی شورا مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت و با ویرایش برخی بندها، به تصویب رسید.
هدف از تشکیل این شورا، ارتقای ضریب ایمنی کلیه فعالیت های 
پژوهشی، آموزشی، اداری و عمرانی دانشگاه، به منظور حفظ بهداشت، 

سامت و ایمنی افراد و محیط زیست  می  باشد.
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برگزاری جلسه قرارگاه هماهنگی و پیشتیبانی راهیان نور دانشجویی  شهید علم الهدی خراسان 
جنوبی در دانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، جلسه قرارگاه هماهنگی 
و پیشتیبانی راهیان نور دانشجویی  شهید علم الهدی خراسان جنوبی 
روز شنبه ۲۱ دی۱۳۹۸ با حضور دکتر احمد خامسان رئیس قرارگاه در 

سالن گردهمایی روابط عمومی دانشگاه بیرجند برگزار شد

در این جلسه در مورد تاریخ، نحوه و تعداد افراد جهت اعزام دانشگاهیان 
استان به اردوی راهیان نور بحث و تصمیم گیری شد.

در ادامه نیز حاضران نظرات و پیشنهادات خود را در مورد راهکارهای 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها بیان کرد
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در حاشیه برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش دکتر علی سعیدی رئیس 
مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه با دکتر سورنا ستاری معاون علمی و 

فناوری رئیس جمهور دیدار کرد.
دکتر  دیدار   این  در  بیرجند،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
علی سعیدی با ارائه گزارشی از فعالیت های مرکز نوآوری و شتابدهی 
دانشگاه به دکتر ستاری، درخواست تسریع در پرداخت های جاری و 
ادامه مساعدت های معاونت ریاست جمهوری تا تکمیل شش فاز توسعه 

زیست بوم فناوری، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه بیرجند را مطرح کرد.
نوآوری  مرکز  دستاوردهای  ارائه  بر  عاوه  دیدار  این  در  همچنین 
از  جمهور،  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  به  دانشگاه  شتابدهی  و 
رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  از سوی  گرفته  مساعدت های صورت 
جمهور تقدیر به عمل آمد و درخواست تسریع در پرداخت برای تکمیل 
فاز دوم و شروع عملیات فاز سوم زیست بوم فناوری مورد طرح قرار 

گرفت.

الزم به توضیح است؛ جهت تکمیل فاز چهارم تا ششم زیست بوم 
از سوی  بیشتر  اعتبار  اختصاص  بیرجند درخواست  دانشگاه  فناوری 
دکتر سعیدی مطرح گردید که دکتر ستاری نیز دستورات الزم جهت 

مساعدت و همکاری را صادر نمود.

دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم به همراه 
دکتر عبدالساده نیسی مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و 
فناوری روز پنج شنبه ۲۸آذر ۱۳۹۸ از غرفه دانشگاه بیرجند در بیستمین 

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر مسعود برومند معاون 
پژوهش و فناوری وزارت علوم به همراه دکتر عبدالساده نیسی مدیرکل 
دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری روز پنج شنبه ۲۸آذر 
۱۳۹۸ از غرفه دانشگاه بیرجند در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای 

پژوهش، فناوری و فن بازار بازدید کرد.
در این بازدید موضوع قراداد شرکت دانش بنیان کیان فناور فردای 
شرق که مشمول یارانه حمایتی نمایشگاه قرار گرفته است نیز از سوی 

دکتر برومند مورد تقدیر  قرار گرفت.
همچنین در این دیدار مساعدت های الزم جهت استفاده از صندوق 

نوآوری و شکوفایی از جانب دکتر برومند صورت پذیرفت.
شایان ذکر است؛ در خال برنامه های نمایشگاه قرارداد فروش دستگاه 
گلچین گل زعفران به مبلغ ۵ میلیارد ریال با بخش خصوصی منعقد 

گردید.

اولین بار در کشور توسط دکتر  دستگاه برداشت گل زعفران برای 
امیرحسن اسعدیان عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند در شرکت دانش 

بنیان کیان فناور فردای شرق اختراع شده است.
دانشگاه بیرجند در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری 
و فن بازار  با رونمایی از ۲۸  دستگاه و طرح پژوهشی در حوزه های 

مختلف حاضر شد. 

اخبار حوزه معاونت پژوهش و فناوری

ارائه گزارش فعالیت های مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند 
به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از غرفه دانشگاه بیرجند 
در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش صورت پذیرفت:
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حضور دانشگاه بیرجند در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار  
دانشگاه بیرجند در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری 

و فن بازار شرکت کرد. 
دانشگاه بیرجند در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری 
و فن بازار  با رونمایی از ۲۸  دستگاه و طرح پژوهشی در حوزه های 
الکترونیک و  محتلف مکانیک، گیاهان دارویی، کشاورزی، رباتیک و 

صنایع دستی حاضر شد. 
از میان طرح های ارائه شده از سوی دانشگاه بیرجند و براساس ارزیابی 
 TRL ) سطح آمادگی فناوری( دو طرح با امتیاز ۵ و ۳ به عنوان طرح های 
 طایی و چهار طرح با امتیاز های 7، ۵، ۲ و ۱ به عنوان طرح های نقره ای 

ثبت شده اند. 

در  دانشگاه  شتابدهی  و  نوآوری  مرکز  رئیس  سعیدی  علی  دکتر 
و  نوآوری  مرکز  دانشگاه گفت:  روابط عمومی  با  مصاحبه  اختصاصی 
شتابدهی دانشگاه بیرجند با حمایت های مادی و معنوی از  طرح ها و 
ایده های نوآورانه و کسب  و کاری در دانشگاه بیرجند و زیرنظر مستقیم 
معاونت علمی و فناوری ریاست  جمهوری در خرداد سال ۱۳۹۸ فعالیت 

رسمی خود را آغاز نموده است. 
دکتر سعیدی با بیان اینکه هدف این مجموعه خلق اکوسیستمی 
برای ایجاد و توسعه نوآوری پایدار با تمرکز بر آموزش  و خلق فضای باز 
نوآوری و حمایت از تیم های استارتاپی و توسعه اقتصاد دانش بنیان 
است، افزود: در حال حاضر ۴۰  ایده در زمینه های مختلفی همچون 
محیط زیست، سامت، رباتیک، الکترونیک، کاالی فرهنگی، گردشگری، 

مدیریت  پسماند، ....ثبت شده است. 
رئیس مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه تعداد واحدهای مستقر در 
این مرکز را ۹ واحد برشمرد و بیان داشت: دو  شرکت دانش بنیان، چهار 
شرکت ثبت حقوقی، دو واحد نوآور و دو هسته نوآور در مرکز استقرار 
یافته اند و ۴ واحد نیز  فرایند داوری آنها به اتمام رسیده که در انتظار 

استقرار در فاز جدید می باشند. 
دکتر سعیدی گفت: در حال حاضر شرکت های دانش بنیان بهسازان 
آب و انرژی بیرجند،) مجری طرح و تولید کننده  قطعه کاهنده مصرف 
انرژی  )الکترونیک ـ  الکترونیک خاوران  آب کولرهای تبخیری، پاک 
خورشیدی، دارای محصول  اینورتور خورشیدی منفصل از شبکه( در این 

مرکز مستقر هستند.  

شتابدهی  و  نوآوری  مرکز  در  شرکت  شش  اینکه  اعام  با  وی 
دانشگاه مشغول فعالیت هستند، خاطرنشان کرد:  شرکت  بادیرفناوران 
قهستان در زمینه های الکترونیک، شبیه سازی، رباتیک، آموزش، انرژی 
خورشیدی،IOT  فعال است و  دارای محصول سیستم هوشمند ضد 

سرقت می باشد. 
رئیس مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه افزود: شرکت دنیای مجازی 
کاربردهای  برای  نرم افزارهای  کاربردی  طراحی  زمینه های  در  اونیک 
مهندسی، آموزشی، خدماتی، عمومی دارای محصول اپلیکیشن کنفرانس 

یار و اپلیکیشن  ناظر فعال است. 
های  زمینه  در  پارسیان  هیدروپایاب  شرکت  گفت:  همچنین  وی 
خدمات اصاح، مدیریت و بهینه سازی، کاهش خطر  پذیری، مطالعات 
پدافند غیر عامل در شبکه های توزیع آب و شرکت صنایع رباتیک 
آریا آیوار شرق نیز در حوزه رباتیک  و برنامه نویسی و تولید محصوالت 

کشاورزی هوشمند و تب سنج هوشمند  فعال است. 
وی با اعام اینکه سه واحد  نوآور در این مرکز فعالند گفت: واحد 
بازی های  تولید  اسباب  و  نوآوران هنر و مهندسی در زمینه طراحی 
فکری، رومیزی و تولید محصول هزارماز با توانمندی حل مسأله و تفکر 
آمایش شهری  آرمانشهر  هوشمند در زمینه های  واحد  و  استراتژیک 
شهر،  و  پژوهی  آینده  هوشمند،  شهرهای  ریزی  برنامه  منطقه ای،  و 

سیستم های  اطاعات جغرافیایی در این مرکز حضور دارند. 
وی در ادامه به حضور هسته نوآور آرکا در حوزه خدمات دهی به 
اعضای هیأت علمی اشاره کرد و بیان داشت: بزودی  چهارواحد، هسته و 

اسـتقرار ۹ واحـد هسـته نـوآور و شـرکت دانش بنیـان و ثبـت ۴۰ ایـده در مرکز نـوآوری و 
شـتابدهی دانشـگاه بیرجند

همزمان با گذشت شش ماه از فعالیت رسمی مرکز نوآوری و شتابدهی ؛
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شرکت نوآور که که فرایند داوری آنها نیز به اتمام رسیده در این مجموعه 
استقرار می یابند. 

استقرار  مجموعه  این  در  بزدوی  که  چهار شرکتی  دکتر سعیدی 
خواهند یافت را  به شرح ذیل نام برد: 

 ۱.  آب شیرین کن خورشیدی در زمینه تولید آب شیرین و حرارت 
برای مصارف مختلف صنعتی و خانگی  

 ۲.  اپلیکشین گردشگری 7۲۴ که به منظور تسهیل فرآیند گردشگری 
و ارائه اطاعات کامل از تمامی جاذبه های  گردشگری کشور طراحی شده 

است
 ۳.  طراحی مواد غذایی با تکنولوژی پرینتر سه بعدی که چاپگر سه 
بعدی جدید این امکان را به آشپزان می دهد که با  استفاده از هوموس، 
موس شکات و یا ترکیبات پوره ای غذاهایی فوق العاده با ظاهری بسیار 

زیبا تهیه کنند. 
 ۴.  شربت گیاهی سیاس که با هدف فراوری گیاهان دارویی وتولید 

داروهای  برای  و  جایگزینی  نگهدارنده  مواد  بدون  ارگانیک  محصول 
شیمیایی است. 

وی در پایان برگزاری کارگاه عملی و تئوری۱۶ ساعته طراحی مدل 
کسب و کار، برگزاری همایش سرمایه گذاری  هوشمند،  برگزاری رویداد 
آنچه دانشگاه به من نمی آموزد )ویژه دانشجویان نوورود(، برگزاری کارگاه 
سرمایه گذاری  هوشمند)با همکاری هسته کارآفرینی دانشکده ادبیات(، 
برگزاری کارگاه ۱۶ ساعته آموزش اصول و مبانی طراحی  نیروگاه های 
فتوولتائیک)شرکت بادیر فناوران قهستان مستقر در پارک(، برگزاری 
پیش رویدادهای هم نت محصوالت  استراتژیک بنیاد نخبگان )عناب و 
زرشک(، برگزاری همایش انگیزشی رویاتو زندگی کن) با همکاری هسته 
کارآفرینی  پردیس مهندسی(، بازید از منطقه ویژه اقتصادی در هفته 
کارآفرینی )با همکاری هسته کارآفرینی پردیس مهندسی(،  برگزاری 
کافه فیلم و کافه کارآفرینی را از مجموعه رویدادها، کارگاه ها، همایش ها 

و بازدیدهای این مرکز در شش ماه  گذشته دانست. 
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اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای ایمنی آزمایشگاه های دانشگاه بیرجند

نشست روش های مشارکت مراکز علمی در توسعه و بهبود وضعیت استان

دکتر حمیدرضا نجفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ایجاد ایمنی 
و رعایت مقرارات  HSE  در کارگاه ها و  آزمایشگاه ها را بسیار مهم دانست 
و گفت؛ قدم اول برای درآمدزایی وجود و رعایت ایمنی برای اساتید و 

دانشجویان  است.  
دکتر نجفی در مصاحبه اختصاصی با روابط عمومی دانشگاه گفت: 
برای ایجاد  ایمنی و رعایت مقرارات  HSE  برای اولین بار در دانشگاه 
بیرجند مبلغ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار با حمایت ریاست محترم  دانشگاه 

برای ایمنی آزمایشگاه های دانشگاه در نظر گرفته شد. 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه افزود: اعتبار اختصاص یافته در 
آزمایشگاه های دانشکده علوم و دانشکده کشاورزی  هزینه گردید و در 

اولین اقدام هودهای آزمایشگاهی تعویض می شود. 
وی روند اجرای این اقدام را اینگونه برشمرد که در دانشکده علوم 
بخش عمده ای از این پروژه عملیاتی شده و تا دهه  فجر به پایان خواهد 

رسید.  
معاون پژوهش و فناوی دانشگاه به ایجاد شورای  HSE  در دانشگاه 
جلسات  با  برگزاری  شورا  این  آیین نامه  افزود:  و  نمود  اشاره  بیرجند 
کارشناسی تهیه شده است و از این پس رعایت بحث ایمنی از طریق این 

شورا بررسی خواهد شد. 
   ) Safety( ایمنی ،) Health ( متشکل از سه واژه، بهداشت  HSE

ابزاری مدیریتی    HSE  باشد )Environment(   می  و محیط زیست 
برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در همه 

برنامه های توسعه و  تشکیات سازمانی است.  
HSE  موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب بر محیط و افزایش 
اثرات مطلوب آن از طریق تأمین ایمنی همه جانبه  کلیه کارکنان و 
دانشجویان، تجهیزات، تأسیسات و به صفر رساندن حوادث و آسیب های 
ناشی از کار از طریق کنترل  یا حذف شرایط ناایمن و ارتقاء سطح سامت 
افراد از طریق اعمال راهکارهای کنترلی، مدیریتی، مهندسی و اجرایی 
در  کلیه سطوح سازمان و همچنین صیانت از محیط زیست به عنوان 

سرمایه بشریت می گردد 

نشست روش های مشارکت مراکز علمی در توسعه و بهبود وضعیت 
استان به همت گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند 

چهارشنبه ۲۰ آذر در محل سالن بشارت برگزار شد.
این نشست با حضور مدیران و نمایندگان بیش از ۲۰ ارگان در محل 

سالن بشارت دانشگاه بیرجند برگزار شد.
دکتر حمیدرضا نجفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند ضمن 
اشاره به  ظرفیت ها و توانمندی های علمی استان از روش های بهره گیری 

از ظرفیتهای علمی در راستای رونق تولید و توسعه استان گفت.
دکتر نجفی در ادامه از امکانات و تجهیزات در اختیار دانشگاه بیرجند 
برای خدمات دهی به سایر سازمان هاو دستگاه ها گفت و بر اهمیت 

انتقال پیشنهادها و انتقادهای سازنده به دانشگاه تأکید کرد.
دکتر علی سعیدی مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه 
توضیحاتی در مورد دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در 
جامعه و صنعت، مشارکت صنایع و دستگاه های اجرایی در برگزاری 
ارتباط دانشگاه ها  افزایی دانشجویان، طرح تحول  دوره های مهارت 
با جامعه و صنعت و لزوم و راهکارهای افزایش پروژه های تحصیات 
تکمیلی و قراردادهای خارجی دانشگاه در راستای ارتقا و بهبود حضور 

دانشگاه در جامعه و صنعت ارائه کرد.

دکتر علی زراعتکار مسئول راه اندازی شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه های 
دانشگاه بیرجند نیز  ظرفیتهای علمی- آزمایشگاهی دانشگاه برای ارائه 
خدمات به جامعه را برشمرد و همکاری با دانشگاه در این زمینه توسط 

سازمانهای دولتی را خاطر نشان کرد.
در ادامه نشست، مدیران و نمایندگان سازمان ها و ارگان ها به ارائه 
پیشنهادها و راهکارهای خود پرداخته و تصمیماتی نیز به اجماع رسید. 
برگزاری این نشست به صورت فصلی یک بار، لزوم ارتباط سازمانها و 
ارگانهای دولتی با هم و هم افزایی دانشگاه ها، مشارکت در دوره های 
توانمند سازی توسط سازمان ها از مهمترین موارد مطرح شده در این 

نشست بود.

به منظور رعایت مقرارت  HSE  صورت گرفت؛

به همت گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بیرجند برگزار شد،
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افتتاح غرفه کتاب دانشگاه بیرجند در نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی

برگزاری هفتمین کافه کتاب در نمایشگاه استانی کتاب خراسان جنوبی

غرفه کتاب دانشگاه بیرجند، همزمان با آغاز سیزدهمین نمایشگاه 
کتاب خراسان جنوبی در محل نمایشگاه های بین المللی افتتاح شد.

غرفه کتاب دانشگاه بیرجند به همت کتابخانه مرکزی و مرکز اطاع 
رسانی و واحد انتشارات غرفه در نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی افتتاح 
شد. نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی سیصد و نود و نهمین نمایشگاه 
کتاب کشور و همچنین سیزدهمین نمایشگاه استانی کتاب است که با 
حضور عاقه مندان به کتاب و کتابخوانی و جمع کثیری از اهل قلم و 

مسئوالن استانی افتتاح شد.
انتشارات  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس  جامی االحمدی  مجید  دکتر 
دانشگاه با بیان این خبر، گفت: هدف از برگزاری نمایشگاه کتاب در وهله 
اول ارتقای سطح فرهنگی و سپس ارتقای سطح مطالعه جامعه است که 
بر اساس برنامه ریزی ها و با همکاری متولیان امر، اصحاب رسانه و همه 
کسانی که در این بخش فعالیت می کنند، انتظار داریم به این اهداف 

برسیم.
مردم  مطالعه  فرهنگ  بهبود  در  مختلفی  عوامل  داد:  ادامه  وی 
دخیل هستند که از آن جمله می توان به خانواده ها، جامعه، مدارس 
و شهرداری ها و حلقه تکمیل کننده آنبرگزاری این چنین نمایشگاه ها 

است.
دکتر جامی االحمدی افزود: نمایشگاه فرصت مناسبی برای فروش 
کتاب توسط ناشرین و فروشندگان است و باعث می  شود ناشران کمتر 
برخوردار بتوانند کتاب های خود را معرفی کنند و از موج ایجاد شده در 

این راستا بهره ببرند و از آنجا که همه مردم بیرجند و خراسان چنوبی 
توانایی شرکت در نمایشگاه کتاب تهران را ندارند برگزاری نمایشگاه 
کتاب استان فرصت مغتنمی برای مردم فرهیخته استان است تا بتوانند 

نسبت به شناخت و خرید کتاب ها اقدام کنند.
وی در ادامه گفت: اولین نمایشگاه اسناد تحت عنوان بیرجند در آیینه 
اسناد ) اسنادی از مدرسه شوکتیه ( در محل این غرفه برگزار شد که 
عاقه مندان به تاریخ و اسناد تاریخی می توانند از این نمایشگاه دیدن 

فرمایند.
شایان ذکر است؛ اولین برنامه فرهنگی جنبی نمایشگاه کتاب استان 
نیز در قالب کافه کتاب توسط دانشگاه بیرجند با ارائه سخنرانی توسط 
دکتر مفید شاطری ، دکتر محمد بهنام فر و دکتر زهره علیزاده بیرجندی 

از اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزار شد.

هفتمین کافه کتاب در نمایشگاه استانی کتاب با شعار » پاتوق کتاب 
با طعم لذت« در محل سالن جنبی نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی 

برگزار شد.
هفتمین کافه کتاب به همت کتابخانه مرکزی و اعضای  هیأت علمی 
دانشگاه بیرجند با شعار » پاتوق کتاب با طعم لذت« در محل سالن 
جنبی نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی سوم آذر ۱۳۹۸ از ساعت ۱۸ 

لغایت ۲۰ برگزار شد.
دکتر مجید جامی االحمدی رئیس کتابخانه مرکزی ضمن اعام این 
خبر گفت: کافه کتاب  ها و صاحبان شان فرصت را مهیا می  کنند تا به 
ضیافت دانایی قدم بگذارید. این که نخستین کافه کتاب ابتکار چه کسی 
بود یا درکجا به وجود آمد، چندان مهم نیست. مهم این است که امکاناتی 
در شهر ما وجود دارد که با استفاده از آنها می  توانیم به دانسته هایمان 

اضافه کنیم.
در هفتمین کافه کتاب دکتر محمد بهنام فر عضو هیأت علمی گروه 
زبان و ادبیات فارسی با معرفی کتاب » وحی دل موالنا« که به قلم ایشان 
به رشته تحریر در آمده بود ضمن سخنانی در ارتباط با این کتاب و قلم 

و اندیشه، به معرفی اجمالی این اثر پرداخت.
پس از آن دکتر مفید شاطری عضو هیأت علمی گروه جغرافیا به 
معرفی کتاب » بینش مذهبی و پدیده های جغرافیایی حسینیه ها و 

تکایای تاریخی خراسان جنوبی« پرداخت.
همچنین دکتر زهرا علیزاده بیرجندی  اثر خود تحت عنوان» تاریخ 

جنون در ایران« را معرفی کرد.
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انتشـار کتاب مبانـی کاربـردی اسـتفاده از پردازنده گرافیکـی برای محاسـبات عددی در 
انتشـارات دانشـگاه بیرجند علوم مهندسـی توسط 

اختصاص ۳ میلیارد  تومان به توسعه زیرساخت های پژوهشی و فناوری

کتاب »مبانی کاربردی استفاده از پردازنده گرافیکی برای محاسبات 
عددی در علوم مهندسی« توسط انتشارات دانشگاه بیرجند منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، کتاب »مبانی کاربردی 
استفاده از پردازنده گرافیکی برای محاسبات عددی در علوم مهندسی« 
تألیف دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری عضو هیأت علمی گروه مهندسی 
مکانیک دانشگاه بیرجند، دکتر حمید سعادت فر عضو هیأت علمی 
گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بیرجند و  مهندس علی فؤادالدینی  

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند می باشد.
 در این کتاب ضمن معرفی پردازنده گرافیکی به عنوان ابزاری برای 
افزایش سرعت محاسبات در علوم مهندسی، به تبیین مفهوم پردازش 

موازی پرداخته شده است. 
ارائه مثال های متنوع در حوزه محاسبات عددی، معرفی الگوریتم های 
توصیه هایی  و  گرافیکی  پردازنده  روی  بر  به کارگیری  برای  مناسب 

کاربردی جهت افزایش سرعت اجرای برنامه های مبتنی بر محاسبات 
عددی بر روی پردازنده گرافیکی از ویژگی های بارز این کتاب است.

برای توسعه زیرساخت های فناوری با حمایت هیأت امنای دانشگاه های 
توسعه  به  میلیارد   تومان  مبلغ ۳  خراسان جنوبی  در سال ۱۳۹7 

زیرساخت های پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجند اختصاص یافت. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر حمیدرضا نجفی معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه با اعام این خبر  افزود؛ سامانه جامع دانشگاه 
بیرجند با تاش تمامی بخشهای دانشگاه و حمایت ریاست محترم 
دانشگاه بیرجند در  حوزه های مالی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و 

فرهنگی راه اندازی شد. 
وی با اعام اینکه تاکنون بیش از ۸۰ درصد از سامانه جامع دانشگاه 
اجرایی شده است، گفت:  پیش از راه اندازی این  سامانه ۲۴ سامانه متفاوت 
در دانشگاه موجود بود که با راه اندازی این سامانه تمامی مشکات موجود 

در این سامانه ها  برطرف شد. 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با اشاره به توسعه زیرساخت فناوری 
و لزوم اقدام در این بخش و نیاز به توسعه  زیرساخت های فناوری اظهار 
داشت: با حمایت هیأت امنا و اختصاص ۳ میلیارد  تومان از مانده های 
پژوهشی، تحقیقاتی  به توسعه زیرساخت های پژوهشی و فناوری برای 
توسعه، بروزرسانی و بازسازی زیرساخت ها و استقرار مرکز محاسبات 

 سنگین ) HPC ( به عنوان نیازمندی دانشگاه اقدام کردیم. 
دکتر نجفی ضمن بیان اینکه با راه اندازی مرکز محاسبات سنگین 
امکان ارائه خدمات در سطح استان و درآمدزایی از  این محل بوجود آمده 
است، افزود: هم اکنون صف انتظار برای استفاده از امکانات منحصر به فرد 
این مرکز حدود ۱۰  روز است که در نظر داریم نسبت به توسعه و افزایش 

توانمندی های این سامانه بیش از این اقدام نماییم. 

وی در ادامه این مصاحبه با اشاره به طراحی و توسعه برخی سامانه های 
نرم افزاری دانشگاه همچون )Help Desk) ،  اپلیکیشن حضور و غیاب 
دانشجویان و ... گفت: افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه از ۲۵۰ به ۶۰۰ 
مگابیت بر ثانیه،  خریداری و اجرای مرکز تلفن  VoIP  دانشگاه و راه اندازی 
اولیه در سازمان مرکزی، معاونت دانشجویی، معاونت  فرهنگی، پردیس 
علوم رفتاری و کتابخانه مرکزی از دیگر اقدامات صورت گرفته برای بهبود 

و توسعه زیرساخت های  نرم افزاری و سخت افزاری دانشگاه است. 
دکتر نجفی با اعام اینکه در سال ۱۳۹7 اصاحات  Passive   شبکه 
   Active  آرایش رک ها، کابل کشی، برچسب گذاری و ...(  و اصاحات(
شبکه )پیکربندی سوئیچ ها و تجهیزات شبکه، تنظیمات امنیتی و ...( نیز 
اجرا شده است افزود:  راه اندازی لینک رادیویی پردیس امیرآباد با پهنای 
باند ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه   و انعقاد تفاهم نامه با شرکت مخابرات  جهت 
اتصال خوابگاه های ابوذر و توحید به شبکه دانشگاه   از دیگر اقدامات این 

حوزه می باشد. 

در سال 1397 برای توسعه زیرساخت های فناوری با حمایت هیأت امنا انجام شد؛
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معرفی پژوهشگران پراستناد دانشگاه بیرجند

افزایش ۶۲ درصدی تعداد طرح های پژوهش خارج دانشگاهی  

پژوهش اثربخش و فناوری ارزش آفرین در خدمت رونق تولید  

فهرست  هرساله   ) WOS (  Web of Scienc استنادی  پایگاه 
پـراستنـاد تریـن پژوهشگـران دنیا را به نام پژوهشگران  پراستناد 

) Highly Cited Researchers ( منتشر می کند. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دراین فهرست پژوهشگران 
تاثیرگذار درسطح دنیا که با دریافت میزان استناد باال نقش پررنگی در 
انتقال علم ودانش درعرصه  بین المللی ایفا می کنند مشخص و معرفی 
می شوند.  این فهرست تنها مقاالت پراستناد در مجات حوزه علوم، 
شامل علوم پایه،  فنی، مهندسی، کشاورزی وعلوم اجتماعی را مورد 

بررسی قرارمی دهد. 
در گزارش ارسالی از سوی این پایگاه ۲۵ نفر از نویسندگان پراستناد 
دانشگاه بیرجند بهمراه عنوان مقاالت و عنوان نشریاتی که مقاالت در آن 

به چاپ  رسیده و همچنین میزان استناد به هر مقاله آورده شده است. 
شدن  مشخص  امکان   Web of Science استنادی  پایگاه  در 
محصولی  در  امکان  این  دارد.  وجود  پراستناد  و  برتر  نویسندگان 
دیگری از  شرکت کلریویت آنالیتکس )Clarivate analytics (  تحت 

  ) Essential science  indicators( عنوان شاخص های اساسی علم
 نیز موجود است که مؤسسات برتر، نشریات برتر هر حوزه موضوعی، 
نویسندگان برتر، مقاالت برتر، مقاالت داغ و مقاالت پراستناد  و همچنین 

جبهه های داغ علمی را معرفی می کند. 

هفته  با  همزمان  بیرجند  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
پژوهش و فناوری افزایش ۶۲ درصدی تعداد طرح های  پژوهش 
خارج دانشگاهی را حاصل تاش و همت اساتید دانشگاهی دانست. 

حمیدرضا  دکتر  بیرجند،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
خبرنگار  با  مصاحبه  در  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  نجفی 
 روابط عمومی ضمن تبریک هفته پژوهش به اعضای هیأت علمی 
و همکاران حوزه پژوهش ابراز امیدواری کرد؛  پژوهش های انجام 
شده در سال گذشته بتوانند به ارتقای جایگاه دانشگاه کمک کند 

و باعث حضور و تأثیر بیشتر  دانشگاه در جامعه شود. 
دکتر نجفی با اعام اینکه در سال  ۱۳۹۵ طرح های پژوهشی 
این  طرح ها ۱۸  خارج دانشگاه ۲۱ طرح و در سال ۱۳۹۶ تعداد 
سال  در  دانشگاه  اساتید  تمامی  همت  با  گفت:  است  بوده  مورد 
۱۳۹7 طرح های خارج از دانشگاه به ۲۹  طرح اضافه گردید که در 
شش ماهه دوم این سال رقمی حدود یک میلیارد و سی میلیون 

تومان قرارداد پژوهشی خارج  دانشگاهی امضا شد. 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه افزود: در شش ماهه اول سال 
رشد  دانشگاهی  شاهد  برون  پژوهشی  طرح   ۱۸ انعقاد  با  جاری 

خوبی در ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه بوده ایم. 
ساله   ۵ افق  در  گرفته  صورت  پیش بینی های  به  نجفی   دکتر 
دانشگاه  انداز  چشم  سند  براساس  گفت؛  و  کرد  اشاره   ۱۴۰۴
طریق  از  باید  بیرجند  دانشگاه  اختصاصی  درآمدهای  درصد   ۱۰  
طرح های پژوهشی حاصل گردد که خوشبختانه به همت  همکاران 
تا پایان سال  تا امروز 7 درصد این درآمدها محقق شده است و 

جاری به ۱۰درصد این درآمد خواهیم رسید. 

و  اثربخش  پژوهش  انجام  دانشگاه،  فناوری  و  پژوهش  معاون 
به  سمت  حرکت  و  تولید  رونق  خدمت  در  آفرین  ارزش  فناوری 
دانشگاه مولد ثروت بر پایه دانش را از اهداف این معاونت دانست 
و بیان کرد؛ ۱۶۲ طرح تحقیقاتی داخل  دانشگاهی با اعتبار ۳7۳ 

میلیون تومان و 7۴ طرح تحقیقاتی خارج دانشگاهی با اعتبار سه 
درحال   ۱۳۹7 سال  در  تومان  پنجاه  میلیون  و  و سیصد  میلیارد 

اجرا است. 

در گزارشی از سوی پایگاه استنادی Web of Science ؛

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند؛
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برگزاری هشتمین جلسه کمیته پژوهش استان در سال ۹۸

دیدار استادتمام دانشگاه الکوئیالی کشور ایتالیا با معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

هشتمین جلسه کمیته پژوهش استان در سال ۱۳۹۸ در محل دفتر 
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، هشتمین جلسه کمیته پژوهش 
استان  روز ۴ دی ماه ۱۳۹۸ با حضور دکتر حمید رضا نجفی معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند و دبیر کمیته، آقای اکبری راد معاون 
مدیرکل برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خراسان جنوبی، 
مهدی فاطمی مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان و دکتر میری مقدم مدیر امور پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در محل دفتر معاونت پژوهش و فناوری 

دانشگاه بیرجند برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر نجفی ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در 
جلسه دستور کار جلسه را با توجه به دستورالعمل اباغی توسط دکتر 

نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قرائت نمود.
در ادامه جلسه طرح های ارسال شده از دبیرخانه کارگروه آموزش، 

پژوهش، فناوری و نوآوری استان توسط مجریان طرح های پژوهشی ارائه 
گردید و نمایندگان کمیته پژوهش استان به بحث و ارزیابی طرح های 

مذکور پرداختند.

دکتر فرانچسکو وگلیو استاد تمام و رئیس سابق دانشگاه الکوئیای 
کشور ایتالیا با دکتر حمیدرضا نجفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه  
دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در این 
دیدارکه  روز دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸ در حوزه معاونت پژوهش و فناوری 
دانشگاه برگزار شد، دکتر نجفی از آمادگی دانشگاه بیرجند جهت انجام 
پروژه های تحقیقاتی مشترک با محققان بین المللی خبر داد و ابراز 
امیداوری کرد که بازدید دکتر وگیلو از دانشگاه بیرجند مقدمه ای برای 

آغاز فعالیت های علمی مشترک بین محققان دو دانشگاه باشد. 
دکتر وگیلو نیز ضمن بیان پروژه های تحقیقاتی خود در سطح اتحادیه 
اروپا و همچنین تجربیات خود در تأسیس و راه اندازی شرکت های دانش 
بنیان، بر آمادگی دانشگاه الکوئیا جهت اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه 

امضا شده توسط رؤسای دو دانشگاه تأکید کرد.
 وی عنوان کرد که بتواند با محققان دانشگاه بیرجند پروژه های علمی 

مشترک انجام دهد. 
در این دیدار دکتر نویدی نیا رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی 

دانشگاه با اشاره به مفاد تفاهم نامه امضا شده توسط رؤسای دو دانشگاه، 
گزارشی از  اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای مفاد تفاهم نامه و 
اقدامات در دست انجام جهت افزایش مروادات بین دو دانشگاه ارائه کرد. 
شایان ذکر است، دانشگاه الکوئیا یکی از دانشگاه های دولتی کشور 
ایتالیا می باشد که دارای هفت دانشکده و حدود بیست هزار دانشجو 

است.
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رتبه کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه بیرجند

انتشار سه عنوان کتاب توسط انتشارات دانشگاه بیرجند

به گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطاعات ایران ) ایرانداک( در 
میـان ۱۶۵ کتابخانـه تحـت پـوشش وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری 
) عتف( کتابخانه مرکزی و مرکز اطاع  رسانی دانشگاه بیرجند رتبه 
قابل ماحظـه ای را بـدست آورده اسـت. در این نظام رتبـه بندی  
آمار کتابخانه  های دانشگاه  های تابعه وزارت عتف بر اساس استاندارد  
NISO Z39.7 گردآوری و در سامانه آمار کتابخانه ها )آک( به نشانی: 
AK.irandoc.ac.ir  منتشر شده است. این آمار بر پایه پنج شاخص: 
مجموعه، نیروی انسانی، زیرساخت، اعتبارات و خدمات تنظیم شده 

است.
کتابخانه مرکزی دانشگاه در میان ۱۶۵ کتابخانه در شاخص منابع 
بیست و یکم، در شاخص نیروی انسانی پانزدهم، مساحت مخزن نهم، 
مساحت سالن مطالعه چهاردهم، هزینه برای گردآوری منابع داخلی 
ششم، هزینه  کرد منابع خارجی چهل و هفتم، هزینه کرد برای تحقیق 
و توسعه بیست و یکم، شاخص اعضاء پنجم، تعداد امانت به مراجعان 
بیستم شده است. در مجموع کتابخانه های دانشگاه های تهران، تربیت 
مدرس، الزهراء، اصفهان، بین المللی امام خمینی ) ره( و سیستان و 

بلوچستان رتبه باالتری نسبت به کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند داشته 
اند.

براسـاس شـاخص های یـاد شـده به نظر می  رسد که در این نظام 
رتبه بندی کتابخانه مرکزی و مرکز اطاع  رسانی دانشگاه بیرجند رتبه 

چشم گیری را به دست آورده است.

به گزارش واحد نشر آثار علمی دانشگاه بیرجند کتاب »حامل های 
تحویل داروی مبتنی بر نانو مواد موثر در درمان سرطان« ترجمه شده 
توسط دکتر ناصر ولی پور مطلق عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، دکتر 
زهرا عرب پور مدرس دانشگاه، دکتر احمدرضا سبزاری عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و دکتر رویا جهانشاهی مدرس دانشگاه، 
کتاب »یادگیری ماشین باپایتون » ترجمه شده توسط دکتر امیرکیوان 

شفیعی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، و کتاب »الگوریتم های فرا 
ابتکاری و کاربرد آن در مدیریت منابع آب« تالیف دکتر ابوالفضل اکبرپور 
عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، محمد جواد زینلی دانشجوی دکتری 
دانشگاه بیرجند، دکتر ام البنی محمدرضاپور عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان توسط انتشارات دانشگاه بیرجند 

چاپ و منتشر شده است.
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دانشگاه اخالق محور  درکنار آموزش و پژوهش

اخبار حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

سومین نشست معاونان آموزشی و تحصیات تکمیلی منطقه ۹ کشور 
با حضور معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه ۹  کشور 

روز  چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ در دانشگاه بیرجند برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در ابتدای این نشست دکتر 
احمد خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند ضمن خوشامد گویی به مهمانان 
گفت: از اهداف دانشگاه در نسل  های مختلف آموزش همراه با فرهنگ 
است. وی با بیان اینکه دانشگاه های منطقه ۹  در یک بافت همگون 

فرهنگی قرار دارند،  افزود:  یکسال گذشته مجموعه معاونت آموزشی و 
تحصیات تکمیلی دانشگاه بیرجند  اکثر آیین نامه ها و شیوه نامه ها را 

براساس سیاست ها و  برنامه های جدید به روزرسانی کرده است.
رئیس دانشگاه بیرجند یادآور شد:  باید تجربیات آموزشی و فرهنگی 
را در قالب داخل سازمانی و برون سازمانی به همدیگر انتقال دهیم  چرا 
که رقیب هم نیستیم،  الزم است از این نشست ها  برای انتقال فرهنگ 

و آموزش استفاده کنیم.  

نشست معاونان آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه های منطقه 9 کشور در دانشگاه بیرجند برگزار شد
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آموزش رکن اساسی توسعه است

استعدادهای درخشان  بین دانشجویان و هیأت علمی دانشگاه

استفاده سامانه یکپارچه آموزشی صدف در دانشگاه بیرجند

از استانداردهای  فرهنگی، اخالقی  و آموزشی کوتاه نیایم

گزینش دانشجوی خارجی و ارتباط بین الملل

رئیس دانشگاه بیرجند ضمن اشاره به اینکه افتخار می کنیم که 
در بیرجند و منطقه خراسان جنوبی از لحاظ آموزش عالی چیزی کم 
 نداریم، خاطر نشان کرد: ما معتقدیم آموزش رکن اساسی توسعه است.

دکتر خامسان با بیان اینکه در گذشته مصطلح بود که صادرات این 
منطقه معلم است، ادامه داد: امروز ما معتقدیم راه های برون رفت از 

 مشکات به معنای اعم در آموزش عالی است.  رئیس دانشگاه بیرجند 
افزود: امیدواریم در دانشگاه نقش اصلی خود یعنی فرهنگ به  همراه 
با همدلی و همراهی همه  این  را توسعه داریم و  آموزش و پژوهش 

همکاران محقق می شود. 

دکتر محسن آیتی، معاون آموزشی و تحصیات تکمیلی دانشگاه 
بیرجند هم در این جلسه عنوان کرد:  مفتخر هستیم که استعدادهای 
 درخشانی با محوریت مدیران  بین دانشجویان و هیأت علمی دانشگاه 

داشته ایم. 
وی یاد آور شد:  استعدادهای درخشان رتبه تک رقمی در کشور در 

سنوات و در المپیادهای گوناگون داشته ایم و  امیدوارم با برنامه  ریزی های 
دقیق به اهداف بلند مدت آموزشی برسیم.

وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی در بخش های مختلف دانشگاه عنوان 
کرد: باید شیوه نامه منظم و مشخصی برای آموزش و پژوهش  صادر شود. 

دکتر آیتی یادآور شد: در دانشگاه بیرجند سامانه یکپارچه آموزشی 
صدف راه اندازی گردید و الزم است دانشگاه ها براساس یک برنامه  جامع 
و یکپارچه به سوی اهداف پیش روی نظام آموزشی حرکت نمایند. 

معاون آموزشی دانشگاه بیرجند خاطر نشان کرد: منشور  اخاقی اساتید 
دانشگاه بیرجند نیز رونمایی شده است و گا م های خوبی در این زمینه 

برداشته شده تا به یک نظام نامه قوی برسیم.  

دانشگاه  تکمیلی  تحصیات  و  آموزشی  معاون  قدم،  پیش  دکتر 
فردوسی مشهد و دبیر این نشست با اشاره به اینکه االن وضع بحرانی 
 است و باید تصمیمات هم بر همین اساس اتخاذ شود، افزود: نباید از 
استانداردها کوتاه بیایم، استاندارد در حوزه دانشجویی، محیط  دانشگاه و 
کیفیت کاس و درس حق همه دانشجویان است. وی بیان کرد:  برای 
رسیدن به استاندارهای آموزشی، هیأت علمی باید  آموزش و پژوهش را 
به هم پیوند دهد و ارتباط متقابل بین آنها برقرار کرد.  وی با تأکید براینکه 

انتخاب استاد نمونه یعنی در کاس و  آموزش طرح نو و بروز داشته باشد،  
یادآور شد: تألیفات و داشتن کتاب نشانه نمونه بودن نیست چرا که کتاب 

از مصادیق ترویج و  پژوهش است و آموزشی نیست. 
وی با بیان اینکه اخاق حرفه ای در دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفته 
است،  افزود: اخاق آموزشی اثرگذاری بیشتر دارد و باید نظامنامه  اخاق 

آموزشی تدوین شود. 

در ادامه مراسم دکتر خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری نیز با ارتباط ویدئو کنفرانس گفت: دانشگاه های منطقه   ۹ 
بیشترین و گسترده ترین وسعت را دارد و به دلیل هم مرزی با دو کشور 

همسایه  از لحاظ دانشجو خارجی نیز رتبه اول را دارا است. 
وی با بیان اینکه به دلیل این هم مرزی می توانیم در زمینه جذب 
دانشجوی خارجی کار کنیم افزود: گزینش دانشجوی خارجی و ارتباط 
 بین المللی در دستور کار وزارت علوم است. وی یادآور شد: سیاست 
کلی معاونت آموزشی وزارت علوم مهارت آموزی و رتبه بندی در  زمینه 
اشتغال زایی است که با تبادل تجربیات و آنتقال آن قوت بیشتری 
می گیرد. دکتر خاکی صدیق ضمن اشاره به صندلی های خالی  در برخی 
مختلف  دانشگاه های  همکاری  با  داد:  پیشنهاد  دانشگاه ها  رشته های 
از  جابجایی دانشجویی به منظرو تکمیل ظرفیت ها و حتی  استفاده 

آزمایشگاه ها و زیرساخت ها همدیگر را پوشش دهیم.

در ادامه دکتر ساده مدیر آموزشی دانشگاه فردوسی نیز  یادآور شد: 
ما در دانشگاه فردوسی خدمات آموزشی به بیش از ۲۵ هزار دانشجو  و 

صدور روزانه بیش از ۱۰ دانشنامه را داریم. 
وی تأکید کرد: ما امیدواریم هر دانشجو و مراجعه کننده ای با لبخند و 
رضایت از دانشگاه خارج شود.  وی با بیان اینکه منشور حقوق،  وظایف و 
منشور اخاقی کارمندان طراحی شده است، افزود: نارضایتی دانشجویان 
بیشتر مربوط به یک سری سؤاالت پر تکرار است.  وی پیشنهاد داد: این 
سؤاالت پرتکرار جمع آوری شده و بر روی سایت یا در مکان های پر تردد 

برای جوابگویی و استفاده دانشجویان و  مراجعان قرار گیرد.  
وی تأکید کرد: کرامت انسانی و برخورد با مسئوالن و دانشجویان و 
ایجاد فرصت های برابر آموزشی در چارچوب آیین نامه ها از اهداف  ما 

است.  
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اخالق آموزشی با اخالق پژوهشی در هم تنیده است

برگزاری آزمون جذب کارشناسان رسمی دادگستری در دانشگاه بیرجند

دکتر رستمی نژاد، مدیر توسعه و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه بیرجند 
نیز در این مراسم عنوان کرد:  تدوین منشور اخاقی اساتید و  دانشجویان 

از ضروریات است. 
وی با اشاره به قرارگیری وجدان حرفه ای در دستور کار، افزود: اخاق 

آموزشی با  اخاق پژوهشی  در ارتباط و در هم تنیده است.  
وی حضور فعال در کاس، در دسترس بودن ، پایبندی به برنامه  
وبروز بودن و ترغیب افزایش اعتماد به نفس را از اهداف عدالت  آموزشی 

دانست. 

دکتر رستمی نژاد با اشاره به رو نمایی از منشور اخاقی در روز جهانی 
کیفیت در دانشگاه بیرجند ادامه داد: پیشنهاد ما برای داشتن یک  شعار 

محوری در زمینه آموزش »دانشگاه اخاق مدار«  است. 
در ادامه این نشست پنل تخصصی با موضوع مسائل آموزش عالی 
ارائه  در نشست ضمن  و حاضران  برگزار گردید  منطقه ۹  در سطح 
 پرسش هایی درخصوص موضوع افزایش توان اشتغال پذیری به جمع 

بندی محورهای این نشست پرداختند. 

آزمون جذب کارشناسان رسمی دادگستری سال۱۳۹۸ در دانشگاه 
بیرجند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، آزمون جذب کارشناسان 
استان  در  کشور  سراسر  با  همزمان  سال۱۳۹۸  دادگستری  رسمی 
خراسان جنوبی صبح جمعه ۶ دی با شرکت ۹۰۶ داوطلب در پردیس 

شوکت آباد دانشگاه بیرجند برگزار شد.
تام االختیار سازمان  نماینده  آیتی  است، دکتر محسن  شایان ذکر 

بیرجند،  دانشگاه  تکمیلی  تحصیات  و  آموزشی  معاون  و  سنجش 
حجت االسام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان، سید حسین 
مقدس دادستان عمومی و انقاب خراسان جنوبی، محمد ولی عبدالهی 
عباس  جنوبی،  خراسان  کل  دادگستری  اطاعات  و  حفاظت  رئیس 
داریوش معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان، ، دکتر محمدعلی 
بهدانی  و مهندس خوشنام رئیس  و نائب رئیس کانون کارشناسان 

رسمی دادگستری استان از روند برگزاری آزمون بازدید کردند.
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اخذ مجوز رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه بیرجند

دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان توسط دو دانشجوی دانشگاه بیرجند

اخذ مجوز جذب دانشجو در رشته مدیریت دولتی در دانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، محمدعلی رستمی نژاد 
رئیس گروه برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه   با بیان این خبر که 
 دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی آتی در مقطع کارشناسی مهندسی 
پزشکی موفق به اخذ مجوز جذب دانشجو شده است، افزود: اخذ  مجوز 
رشته مذکور بر اساس سیاست های توسعه رشته ها در دانشگاه بیرجند، 

به ویژه توسعه متوازان رشته ها در مقاطع مختلف بوده  است. 
رئیس گروه برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه    تصریح کرد: رشته 
مذکور حاصل تاش همکاران و همکاری و بررسی کارشناسی  شورای 
برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه و همچنین پیگیری های معاونت 

محترم آموزشی دانشگاه در وزارت بوده است. 
دکتر رستمی نژاد ضمن تشکر از تمامی افرادی که در اخذ مجوز این 
رشته همکاری داشته اند، ابراز امیدواری کرد: تعداد رشته های در  سال 
آتی از این فراتر برود و شاهد ایجاد حداقل دو رشته جدید دیگر در 

دانشگاه باشیم. 

در پایان از پیگیری های نویسنده طرح توجیهی این رشته که توسط 
دکتر ناصر مهرشاد عضو محترم گروه آموزشی مهندسی  برقـ  الکترونیک 
و ریاست وقت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر جناب آقای دکتر 

فرسی که با جدیت پیگیر ایجاد رشته بودند تقدیر  و تشکر کرد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، فرشته احمدآبادی دانشجوی 
دکتری فیزیولوژی ورزشی و محمد ناظری تهرودی دانشجوی دکتری 
مهندسی کشاورزی آبیاری مشمول دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی 

نخبگان در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ شدند.
شایان ذکر است دانشگاه بیرجند جزو دانشگاه های نخبه پرور کشور 
بوده و بیش از 7۰ درصد از سهمیه جوایز تحصیلی خراسان جنوبی را به 

خود اختصاص داده است

دانشگاه بیرجند موفق به اخذ مجوز جذب  دانشجو در مقطع کارشناسی 
مدیریت دولتی از سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر محمدعلی رستمی نژاد 
رئیس گروه برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه   با  بیان این خبر افزود: 
انقباضی وزارت و دفتر  اخذ مجوز رشته ها در شرایط بسیار سخت 
گسترش صورت گرفته  است و رشته مذکور حاصل تاش همکاران، 
برنامه ریزی و توسعه آموزشی  همکاری و بررسی کارشناسی  شورای 
 دانشگاه و همچنین پیگیری های معاونت محترم آموزشی دانشگاه در 

دفتر گسترش  وزارت بوده است. 
 وی همچنین گفت:  رشته مدیریت دولتی با توجه به سیاست های 
کان توسعه رشته ها صورت گرفته است و مبتنی بر برنامه راهبردی 

 دانشگاه و دانشکده ادبیات در سال ۱۴۰۴ است.
دکتر رستمی نژاد در پایان از پیگیری های  دکتر حسن امامی رئیس 
، دکتر الهی زاده معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دکتر 

سمیرا پور عضو هیأت علمی گروه آموزشی جامعه شناسی و  نویسنده 
طرح توجیهی این رشته تقدیر  و تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد با  تاش 
همکاران دانشگاه شاهد تحقق اهداف دانشگاه در سند برنامه توسعه  از 

منظر ایجاد رشته باشیم. 
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اتصال خوابگاه های ابوذر و توحید به شبکه داخلی دانشگاه بیرجند

توزیع ۳۷۰۰ بسته رفاهی در خوابگاه های دانشجویی

تقدیر از اعضای اصلی کانون همیاران بهداشت

اخبار حوزه معاونت دانشجویی 

خوابگاه های دانشجویی ابوذر و توحید به شبکه داخلی دانشگاه بیرجند 
متصل شدند.

خوابگاه دانشجویی ابوذر و خوابگاه دانشجویی توحید با توسعه  زیر 
ساخت فیبر نوری شرکت مخابرات به شبکه داخلی دانشگاه متصل 

شدند.
  دانشجویان ساکن در این خوابگاه ها می توانند از کلیه سرویس های 
الکترونیکی دانشگاه از جمله اینترنت دانشگاه و دیگر سرویس های مورد 

نیاز  در خوابگاه استفاده نمایند. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، علیرضا منصوری مدیر 
دانشجویی دانشگاهبا اعام این خبر افزود: ۳7۰۰ بسته رفاهی شامل 
آبمیوه، تخمه وشیرینی در مجموعه خوابگاه های دانشجویی سرو، صدف، 
ابوذر، توحید، گلستان، امیر ، خوابگاه دانشجویان بین الملل و خوابگاه 

متاهلین دانشگاه ، طبق روال همه ساله در شب یلدا توزیع شد.

روز دوشنبه دوم دی ماه ۹۸ مراسم تقدیر از زحمات و تاش های 
معاونت  حضور  با  بهداشت  همیاران  کانون  اصلی  اعضای  خالصانه 

دانشجویی دکتر خورشیدزاده، مدیر دانشجویی مهندس منصوری و 
دکتر عقیلی مدیر مرکز بهداشت و درمان برگزار گردید.

به مناسبت شب یلدا انجام شد:
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تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از مسئول مرکز بهداشت و درمان دانشگاه
دکتر محمد دهقانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی از دکتر رؤیا عقیلی 
مسئول مرکز بهداشت و درمان دانشگاه  به پاس تاش های این مرکز  در 

زمینه کنترل اچ ای وی )ایدز( در سطح خراسان جنوبی قدردانی نمود
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کسـب مدال طالی مسـابقـات تـکواندو دانشجـویـان پسر دانشگاه ها
 و مؤسسات  آموزش عالی منطقه ۹ کشور توسط دانشجوی دانشگاه بیرجند

کسب مقام دوم و سوم تیم کاراته دانشگاه بیرجند در مسابقات کاراته دانشجویان پسر 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور

حضور دبیران انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه بیرجند در گردهمایی
 ونشست انجمن های ورزشی دانشگاه های کشور

اخبار ورزشی

تکواندو  مسابقات  در  بیرجند  دانشگاه  دانشجوی  عرفانیان  احسان 
 ۹ منطقه  عالی  آموزش  موسسات   و  ها  دانشگاه  پسر  دانشجویان 

کشورموفق به کسب مدال طا شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، احسان عرفانیان دانشجوی 
و  تکواندو دانشجویان پسر دانشگاه ها  بیرجند در مسابقات  دانشگاه 
مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور که از ۲7 الی ۲۹ آذرماه ۱۳۹۸ 
به میزبانی دانشگاه دامغان برگزار شد، موفق به کسب مدال طا گردید.

مهدی جعفرزاده و مجتبی خالصی اعضای تیم دانشگاه بیرجند در 
این مسابقات بودند، خالصی مربیگری  و سرپرستی تیم تکواندو دانشگاه 

بیرجند در این رقابت ها بود

دبیران انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه بیرجند در گردهمایی 
ونشست انجمن های ورزشی دانشگاه های کشور حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند بیژن هوشمند مقدم واسماء 
محمدی  به سرپرستی آقای رحمانپور در گردهمایی ونشست انجمن های 

ورزشی دانشگاههای کشورکه در دانشگاه تربیت مدرس شرکت کردند.

تیم کاراته دانشگاه بیرجند موفق به کسب دو مقام دومی و یک 
مقام سومی در مسابقات کاراته دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالی منطقه ۹ کشور شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، پیمان رضایی اصل موفق 
به کسب مقام دوم در بخش کمیته در وزن ۸۴+ کیلوگرم، امیرحسین 
مهربان موفق به کسب مقام دوم در بخش کاتا و ابراهیم محمدی وفق 
به کسب مقام سوم در بخش کمیته در وزن ۶۰- کیلوگرم در مسابقات 
کاراته دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ 

کشور شدند.
آقایان محمدعلی بخشی و امین برفی به عنوان مربی و سرپرست تیم 

کاراته دانشگاه در رقابت ها بودند.
مسابقات تکواندو دانشجویان پسر دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش عالی 
منطقه ۹ کشور از ۲7 الی ۲۹ آذر۱۳۹۸ با حضور ۱۰ تیم به میزبانی 

دانشگاه سمنان برگزار شد.

گفتنی است نفرات برتر این رقابت ها جواز حضور در پانزدهمین 
به  آینده  تابستان  دانشگاه های کشور که  دانشجویان  المپیاد ورزشی 

میزبانی دانشگاه گیان برگزار می شود را کسب کردند.
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نایب قهرمانی تیم دانشگاه بیرجند در مسابقات فوتبال دانشجویان پسر دانشگاه ها
 و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ ورزش کشور

کسب مقام نایب قهرمانی مسابقه جایزه بزرگ تریال کشور توسط دانشجوی دانشگاه بیرجند

کسب مقام اول تیم دانشگاه بیرجند درمسابقات آمادگی جسمانی کارکنان
 دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی

فوتبال دانشجویان پسر  بیرجند در مسابقات  فوتبال دانشگاه  تیم 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ ورزش کشور موفق به 

کسب مقام نائب قهرمانی این مسابقات شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در این مسابقات که به 

میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد از ۴ لغایت 7 دی ۱۳۹۸ برگزار شد.
مسابقات فوتبال دانشجویان پسر  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی منطقه ۹ ورزش کشور با حضور تیم های فردوسی مشهد، بیرجند، 

اسفراین و جامع علمی و کاربردی سمنان برگزار گردید.
در پایان این مسابقات تیم دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول و تیم 
دانشگاه بیرجند نائب قهرمان این مسابقات شد. همچنین تیم دانشگاه 
جامع علمی و کاربردی سمنان  و اسفراین به ترتیب مقام های سوم و 

چهارم را به دست آوردند.
حسین عظیمی سرمربیگیری و سیدعلی زجاجی سرپرستی تیم 

دانشگاه بیرجند در این مسابقات را برعهده داشتند

علی اختر دانشجوی ورزشکار دانشگاه بیرجند بر سکوی نایب قهرمانی 
مسابقه جایزه بزرگ تریال کشور ایستاد.

به گزارش روابط عومی دانشگاه بیرجند به نقل از روابط عمومی هیأت 
دوچرخه سواری استان، علی اختر قهرمان رشته دوچرخه سواری تریال 
استان توانست مقام دوم مسابقه جایزه بزرگ تریال- اکو مال که در روز 
جمعه ۶ دیماه برگزار گردید را کسب نماید و بر سکوی نایب قهرمانی 

این مسابقات قرار بگیرد.
مشکین  میزبانی  به  ایران  و  آسیا  قهرمانان  حضور  با  مسابقه  این 
رضا  و  اختر  علی  آقایان  جنوبی  خراسان  از  شد.  برگزار  کرج  دشت 
بیدختی)دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق( در این رویداد 

ورزشی شرکت کردند که در پایان به نفرات برتر هر بخش مدال و جایزه 
اهدا گردید.

اجرایی  در مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان خانم دستگاه های 
دانشگاه  تیم  برگزار شد،  ورزشکار  با حضور ۴۸  که  خراسان جنوبی 

بیرجند توانست مقام اول این دوره از مسابقات را به نام خود کند.
در مسابقات آمادگی جسمانی دستگاه های اجرایی استان خراسان 
شعله  دکتر  ترکیب  با  بیرجند  دانشگاه  خانم  کارکنان  تیم  جنوبی 
قاسی مود، زهرا پارسا، زهرا انجیری، منیره تر کاونی و زهرا اخاقی 

شرکت کرد.
در این رقابت ها شعله قاسی مود در رده سنی ۵۰ سال و باالتر، زهرا 
پارسا در رده سنی ۴۵ تا ۴۹ سال و زهرا انجیری در رده سنی ۴۰ تا 
۴۴ سال توانستند مقام اول  انفرادی در سه رده سنی این مسابقات را 

کسب نمایند.
این دوره از مسابقات روز چهارشنبه ۲۵  دی ۱۳۹۸ در سالن تعاون 

،کار و رفاه اجتماعی بیرجند برگزار شد.
مربیگری تیم دانشگاه بیرجند در این مسابقات برعهده حمیده مرکی 

بود.
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اخبار حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

سومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه بیرجند، 
با حضور تمامی اعضای حقیقی و حقوقی در محل اتاق جلسات معاونت 

فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.
جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر با حضور دکتر محمدقادر 
قادری، مشاور رئیس در امور امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه، دکتر 
سیدوحید اسامی معاون اداری و مالی و عضو شورا، دکتر سامان فرزین، 
مدیر روابط عمومی و عضو شورا و دیگر اعضای حقیقی و حقوقی این 
شورا در محل اتاق جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار 

شد.
دکتر قادری، رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه گفت: 

در این جلسه که با حضور تمامی اعضای شورا برگزارشد، حاضرین در 
ابتدای این نشست ضمن تأکید بر پاسداشت عالمانه امر به معروف و نهی 
از منکر در دانشگاه، به بیان مباحث نظری در خصوص موضوع امر به 

معروف و نهی از منکر در دانشگاه پرداختند.
جلسه  این  ادامه  در  شورا  اعضای  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  وی 
ضمن بحث و بررسی پیرامون نحوه پوشش متناسب با شأن دانشجو 
و اولویت های عفاف در دانشگاه، درخواست های رسیده را مورد بررسی 

قرار دادند. 
شایان ذکر است؛ در این جلسه، دکتر علی زنگوئی، مدیر فرهنگی 

دانشگاه، به عنوان دبیر این شورا انتخاب و معرفی شد.

نشست جمعی از اعضای هیئت علمی با معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد
نشست جمعی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه بیرجند با معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه، روز سه شنبه ۲۴ دیماه در محل اتاق جلسات معاون 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در ابتدای این نشست، دکتر 
قادری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن تشریح ماموریت ذاتی 
این معاونت و حرکت در راستای آن، گفت: معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه با وجود محدودیت های اعتباری مادی و معنوی وظیفه خود می 
داند در جهت بهبود اوضاع فرهنگی دانشگاه تاش کند. در ادامه اعضاء 

هیئت علمی حاضر در جلسه به بیان دغدغه ها و انتظارات خود در بخش 
فرهنگ دانشگاهی پرداختند.

در پایان دکتر قادری ضمن تشکر از دغدغه مند بودن اساتید و اعضای 
هیئت علمی دانشگاه در این بخش، آمادگی این معاونت را برای استفاده 

از نظرات همکاران دانشگاهی بیان کرد.
شایان ذکر است این نشست به در خواست جمعی از اعضاء هیئت 

علمی دانشگاه و در خصوص مسائل فرهنگی دانشگاه برگزار شد.

لزوم پاسداشت عالمانه امر به معروف و نهی از منکر
در سومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه مطرح شد؛

باهدف بررسی مسائل فرهنگی دانشگاه
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انتشار چهار عنوان کتاب توسط اعضا هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نشست صمیمانه کارمندان با رئیس و معاون پردیس علوم رفتاری

چهار عنوان کتاب توسط اعضا هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، کتاب »تاریخ و جغرافیای 
بلوک القور« تالیف دکتر مفید شاطری، عضو هیات علمی گروه آموزشی 
جغرافیا توسط انتشارات چهاردرخت، کتاب »جستاری در احوال و آثار 
بیرجندی، هیات  مفاخر خراسان جنوبی« نوشته دکتر زهرا علیزاده 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  همکاری  با  تاریخ،  آموزشی  گروه  علمی 

اسامی خراسان جنوبی و توسط انتشارات فکربکر، کتاب »بسترهای 
تاریخی وقف بر شکل گیری حسینیه های عصر قاجار بیرجند« محصول 
پژوهش مرضیه  فاریابی، حسن هاشمی زرج آباد، مفید شاطری و علی 
زارعی توسط انتشارات آریارمنا و کتاب »ارزیابی مخاطرات محیطی« 
تالیف دکتر مرتضی اسمعیل نژاد، دانشیار گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه 
بیرجند و دکتر محمدرضا پودینه عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و 

بلوچستان توسط انتشارات ماهواره چاپ و منتشر شد.

دیدار صمیمانه کارمندان پردیس با رئیس و معاون محترم پردیس 
علوم رفتاری در روز سه شنبه ۹۸/۱۰/۳در محل اتاق ریاست برگزار شد.

در این نشست ابتدا کارمندان به بیان مسائل و مشکات موجود در 

پردیس پرداختند و در ادامه آقایان دکتر محمد حسین ساالری فر و دکتر 
سعید ایل بیگی ضمن خوشامدگویی و عرض خداقوت، قول پیگیری 

مسائل مطرح شده را دادند.

اخبار دانشکده ها

دانشکده ادبیات علوم انسانی

پردیس علوم رفتاری
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دکتر سیده عذرا میرکاظمی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی 
دانشگاه بیرجند به عنوان رئیس هیئت ورزش های دانشگاهی استان 

انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، مجمع انتخابات ریاست 
هیات ورزشی های دانشگاهی استان ، با حضور اکثریت اعضا و دکتر 
مرجان صفاری نائب رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و ناظر 

فدراسیون، شامگاه چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ در دانشگاه بیرجند برگزار 
شد.

دکتر سیده عذرا میرکاظمی دانشیار گروه آموزشی علوم ورزشی و  
مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند با کسب اکثریت آرا به 
عنوان رئیس هیئت ورزش های دانشگاهی استان خراسان جنوبی انتخاب 

شد.

و  نفیس  از سنگ های  مجموعه ای  بیرجند  دانشگاه  هنر  دانشکده 
قیمتی را به مجموعه موزه دانشگاه بیرجند اهدا نمود. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، مجموعه ای از سنگ های 
تزئینی و قیمتی دانشکده هنر با ارزش تقریبی بالغ بر ۶۰۰ میلیون  ریال 

به موزه دانشگاه اهدا شد.
 دکتر حسین بارانی رئیس دانشکده هنر دانشگاه بیرجند با اعام این 
خبر گفت: این مجموعه نفیس توسط یکی از فارغ التحصیان  دانشکده 
هنر آقای منصور رجائی به این دانشکده اهدا گردیده است که براساس 
مجوز کسب شده از ایشان به مجموعه موزه، مرکز  اسناد و مفاخر فرهنگی 

و دانشگاهی بیرجند اهدا شد.
منصور رجایی در مصاحبه تلفنی با روابط عمومی دانشگاه بیرجند 
بیان داشت: بنده بالغ بر ۲۴ سال در حرفه تراش جواهرات و  سنگ های 
قیمتی فعال بوده ام و مجموعه نامبرده شامل آثار هنری و قیمتی است 

که به دانشکده هنر اهدا نمودم. 
از فارغ التحصیان کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی  وی که 
دانشکده هنر است در خصوص دلیل اهدای این مجموعه نفیس گفت: 
 با اهدای این مجموعه یادگاری از دوران حضور خود در این دانشکده را 

برای ثبت و ضبط باقی گذاشتم. 
رجایی همچنین به انجام کاووش های متعدد در مناطق مختلف 
خراسان جنوبی من جمله خور و ... اشاره کرد و افزود: در این مجموعه 
 عاوه بر سنگهای قیمتی و تزئینی استان خراسان جنوبی فسیل عاج 
از استان آذربایجان، صدف از جزایر جنوب کشور و سنگهای  الجورد از 

خارج کشور نیز وجود دارد. 
و  کرد  برآورد  تومان  میلیون   ۶۰ را  مجموعه  این  کل  ارزش  وی 
خاطرنشان ساخت: به منظور توسعه و ترویج این هنر مجموعه فوق  الذکر 
به مرکز موزه، مرکز اسناد و مفاخر فرهنگی و دانشگاهی بیرجند اهدا شد. 

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند به عنوان رئیس هیئت ورزش های دانشگاهی استان

دانشکده هنر

اهدای مجموعه نفیس سنگ های قیمتی و زینتی به موزه دانشگاه بیرجند
توسط دانش آموخته دانشکده هنر صورت گرفت: 
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گرامیداشت  منظور  به  بیرجند  دانشگاه  هنر  دانشکده  دانشجویان 
فرهنگ باستانی جشن یلدا با برگزاری  جشنواره یک روزه »شهر من 

فرهنگ من« این آداب و سنن را به تماشا گذاشتند.

آزمون انتخابی و ارتقاء سطح علمی دانشجویان فرش در روز دوشنبه 
۹۸/۱۰/۲در سطح دانشجویان دانشکده هنر برگزار شد.  نفرات برگزیده 
آزمون  شد.  خواهند  اعزام  ماه  اسفند  در  کشوری  المپیاد  آزمون  به 
المپیاد کشوری فرش هر ساله در سطح دانشجویی و دانش آموزی در 
گرایش های طراحی، بافت، مرمت و رنگرزی، با حضور دانش آموزان و  
دانشجویان فرش از سراسر کشور در یکی از شهرهای شاخص کشور در 

حوزه فرش دستباف برگزار می شود.

جشنواره یک روزه شهر من فرهنگ من در دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

آزمون آمادگی و انتخابی دانشجویان گروه فرش به منظور اعزام به المپیاد کشوری برگزار شد

جلسه بررسی گزارش عملکرد پژوهشی دانشکده هنر
جلسه بررسی تولیدات علمی اعضای هیات دانشکده هنر با حضور 
جناب آقای دکتر شریعتی نسب، مدیر پژوهشی دانشگاه و اعضای هیات 
علمی دانشکده هنر برگزار شد. در ابتدا مدیر محترم پژوهشی دانشگاه، 
عوامل تاثیر گذار و سهم آنها در تعیین رتبه دانشگاه بیرجند در رتبه بندی 
تایمز و پایگاه استنادی علوم جهان اسام را معرفی نمود و سپس در ادامه 
در خصوص میزان تولیدات علمی معتبر اعضای هیات علمی دانشکده هنر 
در بازه زمانی ۱۸ ساله در مجات علمی معتبر ملی و بین الملی نمایه شده 
در نمایه های معتبر بین المللی و ملی از قبیل وب آف ساینس، اسکوپوس 

و همچنین پایگاه استنادی علوم جهان اسام ارائه گزارش نمودند.
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برپایی نمایشگاه مرگ آب
به همت شورای راهبری مدیریت سبز و دانشکده هنر دانشگاه بیرجند 
نمایشگاه مرگ آب عصر روز شنبه 7  دی ۹۸ در نگارخانه بیرجند برپا 

شد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در نمایشگاه مرگ آب 

موضوع  بحران آب با آثار سرامیکی  به  نمایش درآمده است. 

در این نمایشگاه اهمیت صرفه جویی در مصرف آب و مسئله کمبود 
آب با آثار سرامیکی به نمایش گذاشته  شده است . 

در نمایشگاه مرگ آب ۳۵ اثر سرامیکی از کاظم ابراهیمی مدرس 
مدعو دانشکده هنر در معرض دید  عاقه مندان قرار گرفته است .
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راه اندازی لینک ماکروویو اینترنت با پهنای باند Mb ۱۰۰ در پردیس امیرآباد

برگزاری ویژه برنامه روز جهانی خاک در شبکه تلویزیونی خاوران 
با حضور عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند

این لینک رادیویی که از ابتدای آبان ماه توسط شرکت مبین نت 
بصورت آزمایشی به بهره برداری رسیده بود هم اکنون بصورت عملیاتی 

درآمده و با کیفیت باالیی درحال استفاده است .

عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند در ویژه برنامه شبکه تلویزیونی 
خاوران گفت: با توجه به شرایط اقلیمی استان و مقدار پایین مواد آلی 
در خاک های استان، حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از سوزاندن بقایای 
گیاهی، شخم در خاف جهت شیب و برگرداندن مواد آلی به خاک نقش 

مهمی در کاهش هدر رفت خاک بوسیله فرسایش دارد.

دکتر فرهاد آذرمی عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی خاک 
دانشگاه بیرجند با اشاره به اهمیت و جایگاه خاک از جنبه های مختلف 
از جمله کشاورزی و تولید غذای انسان، از فرسایش و شوری به عنوان 

مهمترین عوامل تهدید کننده منابع خاک استان نام برد. 
عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه بیرجند افزود: 
با توجه به شرایط اقلیمی استان و مقدار پایین مواد آلی در خاک های 
استان، حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی، شخم 
در خاف جهت شیب و برگرداندن مواد آلی به خاک نقش مهمی در 

کاهش هدر رفت خاک بوسیله فرسایش دارد. 
وی همچنین با اشاره به مقدار کم نزوالت جوی و تبخیر و تعرق زیاد 
در استان به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر ایجاد شوری در خاک، کشت 
گیاهان مقاوم، استفاده از آب های با کیفیت و روش های نوین آبیاری را 

از راهکارهای ضروری برای مقابله با افزایش شوری خاک ها عنوان کرد.

دانشکده کشاورزی
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نقشه راه گیاهان دارویی و طب سنتی استان خراسان جنوبی براساس 
افق ۱۰ ساله توسط محققان دانشگاه بیرجند طراحی و اجرا شد.

محمدحسین  دکتر  بیرجند،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
امینی فرد عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجندبا تأکید 
بر اینکه این نقشه بر اساس روش برنامه ریزی استراتژیک بوده و بر مبنای 
اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت  ارائه شده است، یادآور شد: 
عاوه بر مطالعات علمی و پژوهشی برای این طرح، کارگروهای علمی و 
تخصصی از اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی، 
جهاد دانشگاهی، مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و 
صنایع و بخش خصوصی استان، تشکیل و از نظرات این کارگروه ها به 

عنوان اساس و پایه این طرح استفاده شد.

افزود: روش تهیه نقشه راه گیاهان دارویی استان  امینی فرد  دکتر 
خراسان جنوبی را بر اساس روش برنامه ریزی استراتژیک و بر مبنای 
اهداف ۱۰ ساله )۱۳۹7 تا ۱۴۹7( ارائه شد و بر این اساس، این طرح در 

چهار مرحله اجرایی شده است.
وی »تجزیه و تحلیل وضعیت موجود گیاهان دارویی و طب سنتی 
استان خراسان جنوبی«، »نقاط ضعف و تهدیدها گیاهان دارویی  و طب 
سنتی استان«، »نقاط قوت و فرصت های گیاهان دارویی و طب سنتی 
استان خراسان جنوبی« و »ارائه اقدامات، راهبردها و برنامه عملیاتی 
جهت تهیه نقشه گیاهان دارویی و طب سنتی استان« را از مراحل 

چهارگانه اجرای نقشه گیاهان دارویی استان خراسان جنوبی نام برد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی و مهندسی فردوس، کتاب  
» عاشقت می مانم«  اثر خانم طاهره احمدیان دانشجوی مهندسی 

کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی فردوس به چاپ رسید.
این کتاب با همکاری انتشارات فراونگ با شماره کتابشناسی ملی 

۴۹۶۶۵۰۰   و شماره شابک ۶-۱۱-۸۵۴۹-۶۰۰-۹7۸  انتشار یافت .

تهیه نقشه راه گیاهان دارویی استان خراسان جنوبی توسط محققان دانشگاه بیرجند

دانشکده فنی و مهندسی فردوس

چاپ کتاب توسط دانشجوی دانشکده فنی و مهندسی فردوس
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به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی و مهندسی فردوس، دانشجویان 
کارشناسی پیوسته ورودی عمران ۹7 دانشکده فنی و مهندسی فردوس 

از کارخانه گچ این شهرستان بازدی به عمل آوردند.
در این بازدید تعداد ۲۵ نفر از دانشجویان با روند تولید  و بسته بندی 

گچ و انواع آن آشنا شدند. 
در این بازدید دکتر سید مجتبی موسوی نژاد به عنوان استاد راهنما 

دانشجویان را همراهی نمودند. 

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی و مهندسی فردوس، بیش از 
۱۰ پروژه فتو ولتاییک خانگی )پنل های خورشیدی( توسط دانشجویان 
برق  آموزشی  گروه  با همکاری  و  فردوس  مهندسی  و  فنی  دانشکده 
دانشکده و شرکت توسعه و تجارت پردیس درسطح استان خراسان 

جنوبی نصب و راه اندازی گردید.
این پروژه های در شهرستان بشرویه ، روستاهای رقه، غنی آباد، فتح 

آباد، نیگان،ارسک و شهرک امام خمینی )ره( اجرا گردید.

تیم  فردوس،  مهندسی  و  فنی  دانشکده  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس در استارت آپ هم افرینی 
فردوس که به میزبانی شهرداری  فردوس و با رویکرد توسعه گردشگری 
و فضاهای شهری  در روزهای ۴ تا ۶ دی ماه در شهرستان فردوس 

برگزارگردید شرکت نمودند.
این هم آفرینی با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از عاقه مندان و صاحب 
نظران و ایده پردازان با همکاری مرکز نو آوری شهرداری مشهد، پارک 
علم و فناوری استان خراسان جنوبی و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 

شهرستان فردوس  برگزار شد.
تیم دانشکده فنی و مهندسی فردوس که متشکل از ۶ نفر از دانشجویان 
شهر، در این استارت آپ جزء ۱۰ تیم برتر شناخته شدرشته عمران و کامپیوتربا ایده هوشمند سازی میادین و پارک های سطح 

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی و مهندسی فردوس، اولین 
جلسه ارتباط با صنعت شهرستان با حضور نمایندگانی از صنعت و معدن، 
دانشگاها و بسیج سازندگی در محل دفتر ریاست این دانشکده برگزار 
گردید. در این جلسه دانشکده فنی و مهندسی به عنوان دبیرخانه دائمی 
ارتباط با صنعت شهرستان فردوس انتخاب شد و مقرر گردید برای تعامل 
بیشتر دانشکده فنی با صنعت ، جلسات متوالی با نمایندگانی از صنایع 
هر ماه در این دانشکده یا محل صنایع تشکیل و ضمن ابررسی مشکات، 

ارائه راهکار به منظور حل آن صورت پذیرد

بازدید علمی از کارخانه گچ

نصب و راه اندازی بیش از ۱۰ پروژه فتو ولتاییک خانگی

کسب مقام دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس در استارت آپ هم افرینی فردوس

استقرار دبیرخانه ارتباط با صنعت شهرستان فردوس در دانشکده فنی و مهندسی
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انتصـاب و ابقـاء

انتصاب دو عضو حقیقی در پنجمین دوره هیأت نظارت، 
ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان جنوبی

ارزیابی و  براساس احکام جداگانه ای از سوی رئیس مرکز نظارت، 
تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر عباس  عابدی عضو 
هیأت علمی دانشگاه بیرجند و دکتر حمیدرضا نیلی ثانی عضو هیأت 
علمی دانشگاه بیرجند به عنوان اعضای  حقیقی در پنجمین دوره هیأت 
نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان جنوبی منصوب شدند .

عضــو     نخعــی پــور  قــاسم  دکتـــر 
 هیــأت   علمــی   گــروه   آمــوزشی   حقوق به 

سمت رئیس اداره امور حقوقی دانشگاه منصوب شد. 

مرکز  رئیس  از سوی  براساس حکمی 
نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت 
دکتر حسین  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 

شکوهی فرد عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند به عنوان دبیر و عضو 
حقوقی در پنجمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان 

خراسان جنوبی منصوب شد . 

انتصـاب دبیر و عضو حقوقـی  پنجمین دوره هیأت نظـارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت اسـتان خراسان جنوبی

انتصاب رئیس اداره امور حقوقی دانشگاه بیرجند

انتصـاب دکتر مختاری به سـمت اسـتاد راهنمای اسـتعدادهای درخشـان 
دانشـکده فنی و مهندسـی فردوس
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انتصــاب معاون فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه به عنــوان مسـئول کارگروه 
دانشـجویی سـتاد دهه فجـر انقالب سـالمی خراسـان جنوبی

انتصـاب دکتـر خطیبی نیـا به عنـوان عضـو حقوقی شـورای برنامـه ریزی و 
بیرجند توسـعه آموزشی دانشـگاه 

انتصاب دکتر محمد حسین ساالری فر عضو هیات علمی گروه  اموزشی روانشناسی 
به عنوان مدیر   مسئول   نشریه دو   فصلنامه پژوهش   کیفی   در   علوم   رفتاری

انتصاب دکتر حامد نوروزی عضو هیأت علمی گروه آموزشی ادبیات فارسی  به 
عنوان مدیر   مسئول   نشریه )پژوهش های بینامتنی(

انتصاب دکتر سیدمهدی رحیمی عضو هیأت علمی گروه آموزشی  ادبیات فارسی به 
عنوان  مدیر   مسئول   نشریه )پژوهشنامه فرهنگ   و   ادبیات   آیینی(
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انتصاب دبیر و اعضای کمیته انضباط مالی دانشگاه بیرجند

انتصاب دکتر شاطری به سمت عضو حقوقی کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه بیرجند

بـه موجب ابالغـی از سـوی رئیس دانشـگاه بیرجنـد دکتر حسـین بارانی 
عضو هیـأت علمی گـروه آموزشـی فرش دانشـکده هنـر به عنـوان  مدیر 

مسـئول نشـریه رجشـمار منصوب شد.

دکتـر ابراهیـم محمدی عضو هیـأت علمی گروه آموزشـی ادبیات  فارسـی به 
عنوان مدیر   مسـئول   دو   فصلنامـه   مطالعات   بین   رشـته ای   ادبیات،   هنـر   و   علوم  

 انسـانی منصوب شد. 

DCS  معرفی مدیر مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی

براساس اباغ های جداگانه ای از سوی دکتر سیدوحید اسامی معاون 
اداری و مالی دانشگاه بیرجند دبیر و اعضای کمیته انضباط مالی دانشگاه 

منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در این اباغ ها آمده است، 
به استناد بخشنامه شماره ۶/۲۱7۴۸۶ مورخ ۹۸/۸/۲۶ معاونت محترم 
اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت خانه متبوع و نظر به تعهد، تجربه 
و تخصص جناب عالی، به موجب این اباغ به عنوان نماینده حوزه و 
امید  می شوید؛  منصوب  بیرجند  دانشگاه  مالی  انضباط  عضوکمیته 
است با همکاری سایر اعضاء گام مؤثری در پیشبرد اهداف دانشگاه و 

سیاست های اقتصاد مقاومتی برداشته شود.
براین اساس محمدعلی خالدی مدیر امور مالی دانشگاه به عنوان دبیر 

کمیته انضباط مالی دانشگاه مصوب شد.

همچنین دکتر محسن فرشاد به عنوان نماینده حوزه ریاست و عضو 
کمیته انضباط مالی دانشگاه، دکتر حمزه نخعی مطلق به عنوان عضو 
کمیته انضباط مالی دانشگاه، دکتر حسین خزیمه نژاد معاون مدیر امور 
آموزشی به عنوان نماینده حوزه معاونت آموزشی و عضوکمیته انضباط 
مالی، علی رضا منصوری مدیر امور دانشجویی به عنوان نماینده حوزه 
معاونت دانشجویی و عضو کمیته انضباط مالی، مریم شیدفر کارشناس 
مسئول امور پژوهشی به عنوان نماینده حوزه معاونت پژوهشی و عضو 
کمیته انضباط مالی، مهندس علی یعقوبی مدیر امور فنی و نظارت بر 
طرح های عمرانی  به عنوان عضو کمیته انضباط مالی و محمد جواد 
مشاوری نیا کارشناس امور فوق برنامه مدیریت فرهنگی به عنوان نماینده 
حوزه معاونت فرهنگی و عضو کمیته انضباط مالی دانشگاه بیرجند 

منصوب شدند.

پژوهش  معاون  نجفی  حمیدرضا  دکتر  سوی  از  اباغی  براساس 
و فناوری دانشگاه دکتر هادی فرهادیان عضو هیأت علمی دانشگاه و 
 مسئول   هسته   کارآفرینی   و   ارتباط   با   صنعت   و   جامعه   پردیس   مهندسی 

به مدت دوسال به عنوان مدیر مرکز  مهارت 
آموزی و مشاوره شغلی منصوب شد. 
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دانشگاه در رسانه

انعکـاس اخبـار دانشگـاه در خبـرگـزاری ها
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