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فهرست مطالب

1. انتصاب رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند
ــی  ــن الملل ــی بی ــای علم ــکاری ه ــر هم ــس دفت ــر رئی 2. تقدی

ــا ــدی نی ــر نوی ــد از دکت ــگاه بیرجن دانش
3. نشســت سراســری معاونــان و مدیــران کل بیــن المللــی 
ــور ــاوری کش ــم و فن ــای عل ــگاه ها و پارک ه ــگاه ها، پژوهش دانش
ــر  ــجویان غی ــولی دانش ــات کنس ــک خدم ــدن لین ــزوده ش 4. اف

ــد ــگاه بیرجن ــایت دانش ــت س ــز خدم ــی در می ایران
5. نظــام منــد شــدن درخواســت انــواع گواهــی در حــوزه هــای 

کنســولی و دانشــجویی 
6. نظام مند شدن درخواست انواع گواهی های اعضای هیأت علمی

7. اصــاح ســاختار فیزیکــی دفتــر همــکاری هــای علمــی بیــن 
المللــی دانشــگاه بیرجنــد

8. نشســت صمیمــی دفتــر همــکاری هــای علمــی بیــن المللــی 
بــا حضــور برخــی از رؤســای پردیــس دانشــگاه بیرجنــد

9.احصـاء اینفـوگرافیـک وظایف مربوط به دفتر روابط بین الملل 
دانشگاه بیرجند

10. ایجاد فرم ثبت نام اولیه برای دانشجویان غیر ایرانی
11. بحــث و تبــادل نظــر بــا مدیــران روابــط بیــن الملــل 

کشــور مطــرح  دانشــگاه های 
12. شرکت و ثبت اطاعات در نظام رتبه بندی تایمز در سال 2020

ــد  ــای جدی ــربرگ ه ــرای س ــدی و اج ــام من ــی، نظ 13. طراح
ــل ــن المل ــر بی ــی دفت انگلیس

ــای  ــکده ه ــل دانش ــن المل ــن بی ــروه رابطی ــکیل کارگ 14. تش
ــد ــگاه بیرجن دانش

15. عضویــت در کارگــروه روســیه و رایزنــی بــرای ایجــاد 
جدیــد تحقیقاتــی  فرصتهــای 

ــی  ــی بین الملل ــای علم ــی همکاری ه ــروه مل ــت کارگ 16. نشس
بــا کشــور روســیه برگــزار شــد

17. برگـزاری اولیـن جلسـه شـورای دیپلماسی علمی و کارگروه 
رابطین بین المللی در خصوص نظام های رتبه بندی 

18. برگــزاری جلســه دوم شــورای دیپلماســی علمــی و کارگــروه 
ــه پیشــنهادات در حــوزه  ــل در خصــوص ارائ ــن المل ــن بی رابطی

ارتقــا رتبــه بیــن المللــی دانشــگاه بیرجنــد 

فصـل  نامـۀ خبـری
 دفتـر همکاری های 
علمـی بین المللـی
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دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند طی اباغی دکتر 
مهـران تقـی پور گرجی عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی 
برقـ  الکترونیک را به مدت دوسال به عنوان رئیس گروه همکاری های 
علمی بین المللی منصوب کرد. 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 مدت دو سال به 
عنوان رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی منصوب می شوید. 
اطمینان دارم با اتکال به خداوند سبحان و بهره گیری از مشارکت و 
همفکری همکاران دانشگاهی، منشاء خدمات ارزنده ای خواهید بود.
علمی  همکاری های  گروه  رؤسای  معارفه  و  تکریم  آئین  در 
بین المللی که صبح امروز شنبه 24 اسفند 98 در اتاق جلسات حوزه 
ریاست برگزار شد، دکتر خامسان با اشاره به جایگاه این گروه گفت: 
اقدامات خوبی همچون تأسیس اداره امور کنسولی، جذب نیرو و 
جذب دانشجویان خارجی و اختصاص مکان مناسب در این گروه 

انجام شده است.
دکتر آیتی معاون آموزشی و تحصیات تکمیلی از خدمات دکتر 
نویدی نیا و دکتر رضائیان دلوئی تشکر و قدردانی کرد و برای دکتر 

تقی پورگرجی آرزوی موفقیت نمود.
دکتر نویدی نیا رئیس سابق این گروه به اقدامات و فعالیت های 
انجام شده اشاره کرد و گفت: 50 تفاهم نامه با دانشگاه های معتبر، 
قرارداد اراسموس، رتبه بندی در تایمز، جذب شش عضو هیأت 
علمی وابسته، ترجمه سایت دانشگاه، طراحی بروشورهای معرفی 
دانشگاه به زبان  انگلیسی، ایجاد امور کنسولی، تدوین آئین نامه های 
فعالیت های گروه  از  مرتبط و جذب دانشجویان خارجی بخشی 

همکاری های علمی بین المللی است.
دکتر رضائیان دلوئی نیز به ترجمه سایت دانشگاه به دو زبان اردو 

و آلمانی اشاره کرد و بیان داشت: در این مدت کتابچه و بروشور بروز 
شده دانشگاه نیز آمده شد.

دکتر تقی پورگرجی از حسن اعتماد دکتر خامسان تشکر کرد 
و ضمن تأکید بر پیشرفت های حاصل در روابط بین الملل گفت: 
رسیدن به این نقطه یک کار سخت بود و تدوام این فرآیند و ادامه 
این مسیر کار سخت تری است و امیدوارم در ادامه این کار از تجربه 

و کمک این دوستان بهره مند شویم.
دکتر تقی پور گرجی سال 1395 مدرک دکتری تخصصی خود 
را در رشته مهندسی برق - الکترونیک )کاربرد بازشناسی الگو( از 

دانشگاه بیرجند دریافت کرد.
سرآمد  استاد  به عنوان  برگزیده  نخبگان،  ملی  بنیاد  برگزیده 
اولین  بنیاد ملی نخبگان، دبیر اجرایی  از سوی  خراسان جنوبی 
کنفرانس ملی سیستم ها و فناوری های محاسباتی در مراقبت از 
سامت، دبیر انتشارات اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل 
و  دائم  ایران، عضو  در  باشگاه محققان جوان  ایران، عضو  تصویر 
پیوسته انجمن بینایی ماشین بینایی و پردازش تصویر در ایران، 
 ،ISI انتشار 12 مقاله علمی و پژوهشی، 9مقاله کنفرانسی، 11 مقاله
9 عنوان مقاله کنفرانسی، معاون گروه آموزشی الکترونیک، نائب 
رئیس انجمن علمی پدافند غیرعامل خراسان جنوبی، رابط آموزشی 
و پژوهشی دانشگاه بیرجند در حوزه پدافند غیرعامل ، عضو وابسته 
کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه بیرجند بخشی از سوابق علمی و 

اجرایی ایشان است.
همچنین دکتر خامسان در نامه های جداگانه ای ضمن موافقت 
با استعفای دکتر نویدی نیا رئیس گروه همکاری های علمی بین 
المللی و دکتر رضائیان دلوئی دستیار این گروه از تاش های بی دریغ 

و مثمرثمر آنها قدردانی کرد.

انتصاب رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند )24 اسفند 1398(
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تقدیر رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند از دکتر نویدی نیا  )2۵ اسفند 1398(

ــای  ــگاه ها و پارک ه ــگاه ها، پژوهش ــی دانش ــن الملل ــران کل بی ــان و مدی ــری معاون ــت سراس نشس
ــت 1399( ــور )3۰ اردیبهش ــاوری کش ــم و فن عل

جناب آقای دکتر مهران تقی پور، رئیس دفتر همکاری های علمی 
بین المللی دانشگاه بیرجند از زحمات جناب آقای دکتر نویدی نیا 

تشکر و قدردانی کرد. 
متن این نامه بدین شرح است:

علمی  همکاری های  مرکز  میزبانی  به  مجازی  نشست  این 
بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با محوریت رویکرد 
جامعه علمی کشور در دوران کرونا و پساکرونا برگزار شد که شرکت 
کنندگان در این نشست به بیان دیدگاه های خود درخصوص موارد 

مطرح شده پرداختند. 
در این نشست هم اندیشی که به صورت وبینار برگزار شد، عاوه 
بر سخنرانی دکتر غامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر 

ساالر آملی، قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل، رؤسای برخی از 
دانشگاه ها به شرح عملکرد مجموعه خود در دوران کرونا پرداختند.

 همچنین در ادامه برخی از سفرای کشورهای مدعو نیز نظرات و 
پیشنهادات خود را در این خصوص مطرح نمودند.

تقدیر از عملکرد و تاش های دانشگاه های برتر حوزه بین الملل در 
سال 1398 از دیگر برنامه های این نشست بود.
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لینک»خدمات کنسولی دانشجویان غیر ایرانی« در میز خدمت 
دفتر  از سوی  که  اقدام  این  افزوده شد.  بیرجند،  دانشگاه  سایت 
همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند صورت پذیرفت، 
به منظور تسهیل دسترسی دانشجویان محترم تبعه افغانستان به 

انجام رسید. 
قادر  افغانستان  تبعه کشور  دانشجویان محترم  بعد،  به  این  از 
خواهند بود با مراجعه به میز خدمت سایت دانشگاه بیرجند در 

قسمت »خدمات کنسولی دانشجویان غیر ایرانی«، برای تکمیل فرم 
الکترونیکی صدور ویزا یا اقامت تحصیلی خود اقدام کنند. 

الزم به ذکر است، عاوه بر میز خدمت سایت دانشگاه بیرجند، 
شما میتوانید با مراجعه به سایت دفتر همکاری های علمی بین 
در  و  کرده  مراجعه   www.birjand.ac.ir/isc آدرس  به  المللی 
بخش خدمات کنسولی، به فرم های الکترونیکی صدور ویزا و اقامت 

تحصیلی دسترسی پیدا کنید.

در  دانشجویان  برای  تحصیل  به  اشتغال  های  گواهی  صدور 
دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند به صورت 

الکترونیکی انجام میشود. 
زمینه صدور  در  درخواستی  گونه  هر  که  محترمی  متقاضیان 
گواهی های اشتغال به تحصیل داشته باشند میتوانند به لینک های 
مربوطه در سایت دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه 
بیرجند مراجعه کرده و بعد از تکمیل فرم الکترونیکی مربوطه، جهت 
دریافت گواهی خود با دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه 
بیرجند در ارتباط قرار بگیرند. آدرس وبسایت دفتر همکاری های 

   https://birjand.ac.ir/isc/fa :علمی بی المللی
تکمیل  روند  تسهیل  برای  کنسولی  امور  حوزه  در  همچنین، 

مدارک جهت صدور ویزا و اقامت تحصیلی برای دانشجویان محترم 
تبعه افغانستان نیز، فرم های الکترونیکی طراحی و بارگزاری شده 
است. دانشجویان محترم تبعه کشور افغانستان از این به بعد قادر 
خواهند بود جهت تکمیل فرم صدور ویزا و اقامت تحصیلی از طریق 

لینک هایی که در ادامه آورده شده، اقدام کنند. 
فرم صدور ویزا:

https://birjand.ac.ir/isc/fa/form/213

فرم صدور اقامت تحصیلی:
https://birjand.ac.ir/isc/fa/form/212 

تصاویر زیر، مربوط به محل قرار گرفتن این لینک ها بر روی سایت 
دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند می باشد. 

افزوده شدن لینک خدمات کنسولی دانشجویان غیر ایرانی در میز خدمت سایت دانشگاه بیرجند )2۰ فروردین 1399(

نظام مند شدن درخواست انواع گواهی در حوزه های کنسولی و دانشجویی  )21 فروردین 1399(



7



8

صدور گواهی های اشتغال به کار برای اساتید، فرم های مخصوص 
فرصت مطالعاتی و سفرهای خارجی برای کنفرانس های بین المللی 
در دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند به صورت 

الکترونیکی انجام میشود. 
زمینه صدور  در  درخواستی  گونه  هر  که  محترمی  متقاضیان 
گواهی های اشتغال به کار داشته باشند میتوانند به لینک های زیر 
مراجعه کرده و بعد از تکمیل فرم الکترونیکی مربوطه، جهت دریافت 
گواهی خود با دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند 

در ارتباط قرار بگیرند. 
جهت صدور گواهی اشتغال به کار انگلیسی، فرصت مطالعاتی و 
سفرهای خارجی برای کنفرانس های بین المللی )مخصوص اساتید 
محترم و اعضای محترم هیأت علمی(، به این لینک مراجعه فرمایید: 

 /https://birjand.ac.ir/isc/fa/form/74
تصاویر زیر، مربوط به محل قرار گرفتن این لینک ها بر روی 
سایت دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند میباشد. 

یکی از اقداماتی که در جهت اجرای اصاحات نظام مند در دفتر 
همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند صورت پذیرفت، 
امور  و  الملل  بین  روابط  دفتر  فیزیکی ساختمان  اصاح ساختار 
کنسولی است. در طی این اقدام که در فروردین 1399 به دستور 
مدیریت این دفتر، جناب آقای دکتر مهران تقی پور صورت گرفت، 
اتاق مدیریت دفتر همکاری های علمی بین المللی، مدیریت امور 

کنسولی، کارشناس دفتر روابط بین الملل و کارشناس دفتر امور 
کنسولی از یکدیگر تفکیک شده و تجهیز گردیدند. همچنین جهت 
برگزاری جلسات مهم کاری در حوزه امور بین الملل نیز، سالن 
برگزاری جلسات تفکیک و در حال تجهیز میباشد. این مجموعه 
اقدامات نظام مند، همچنان در این حوزه در حال اجرا است و در 
سایر بخشهای دفتر روابط بین الملل طراحی و به انجام خواهد رسید. 

نظام مند شدن درخواست انواع گواهی های اعضای هیأت علمی   )21 فروردین 1399(

اصالح ساختار فیزیکی دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند   )3۰ فروردین 1399(
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در این نشست صمیمی که با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
حفظ فاصله اجتماعی برگزار شد، رئیس فتر همکاری های علمی 
بین المللی در حضور برخی از رؤسای پردیس دانشگاه بیرجند عنوان 
کرد این مجموعه از هر گونه پیشنهادات و ارائه نظرات در حوزه های 
بین المللی استقبال خواهد کرد. جناب آقای دکتر مهران تقی پور، 
رئیس دفتر همکاری های علمی بین الملل دانشگاه بیرجند با اشاره 
به ضرورت همفکری و استفاده از ایده های نوین، از تمامی حاضران 
در این نشست صمیمی درخواست داشت تا هر گونه پیشنهادی که 

به بهتر شدن عملکرد دانشگاه بیرجند در سطوح بین الملل کمک 
میکند را با این مجموعه در میان بگذارند. وی ابراز امیدواری کرد با 
همفکری و مشورت با اساتید تراز بین المللی و همکاری بیشتر این 
اساتید قادر خواهیم بود، راه بین المللی شدن این دانشگاه را هموارتر 

سازیم.  
در پایان نیز،  اساتید حاضر و مسئولین محترم برای شرکت در این 

جلسات به صورت ماهانه در آینده اعام آمادگی کردند.

یکی از اقداماتی که در جهت اجرای اصاحات نظام مند در دفتر 
همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند صورت پذیرفت، 
احصاء وظایف دفتر همکاری های علمی بین المللی و همچنین دفتر 
امور کنسولی و طراحی این مجموعه وظایف در قالب اینفورگرافیک 

است. در طی این اقدام، تمامی مراجعه کنندگان به دفاتر روابط بین 
الملل و امور کنسولی قادر خواهند بود با بررسی این اینفوگرافیک، 
مرجع مربوط به امور خود را مشخص کرده و در طی زمان کمتری 

برای حل مشکات خود اقدام کنند. 

نشســت صمیمــی دفتــر همــکاری هــای علمــی بیــن المللــی بــا حضــور برخــی از رؤســای پردیــس 
ــن 1399( ــد  )3۰ فروردی ــگاه بیرجن دانش

احصاء اینفوگرافیک وظایف مربوط به دفتر روابط بین الملل دانشگاه بیرجند  )31 فروردین 1399(
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علمی  و صاحیت  مدارک  بررسی   اولیه جهت  نام  ثبت  فرم 
متقاضیان غیر ایرانی ادامه تحصیل در دانشگاه بیرجند، بر روی 
بیرجند  دانشگاه  المللی  بین  وبسایت دفتر همکاری های علمی 

بارگزاری گردید. 
ایرانی در  این فرم که میبایست توسط تمامی متقاضیان غیر 

مرحله اول درخواست برای ادامه تحصیل در این دانشگاه تکمیل 
گردد، شامل اطاعاتی همچون اطاعات شخصی، تحصیلی، سوابق 
کاری و ... میباشد. جهت ورود به  سامانه اینترنتی ثبت نام دانشگاه 

بیرجند به لینک مقابل مراجعه فرمایید:
/https://birjand.ac.ir/isc/fa/page/2634

در طی چند ماه گذشته، مدیریت محترم دفتر همکاری های 
علمی بین المللی، جناب آقای دکتر مهران تقی پور، جلسات مجازی 
متعددی با روسای روابط بین الملل دانشگاههای مختلف برگزار 
کردند که در این جلسات به بحث و تبادل نظر در حوزه نیازمندی 
های بین المللی دانشگاهها پرداختند. این جلسات که با دانشگاههای 
مازندران، امیرکبیر، شهیدبهشتی، فردوسی مشهد، حکیم سبزواری، 

یزد، صنعتی نوشیروانی بابل، و تهران برگزار گردید، سبب ایجاد 
پلهای ارتباطی میان دفتر روابط بین الملل دانشگاه بیرجند با حوزه 
های بین الملل دانشگاه های ذکر شده گردید و در بسیاری از موارد 
نیز برنامه ریزی هایی مبنی بر همکاری های علمی بین المللی به 

صورت مشترک با این دانشگاه ها به انجام رسید. 

از اقداماتی که اخیرا در دفتر همکاری های علمی بین الملل 
صورت گرفته است، شرکت در جدیدترین رتبه بندی موسسات 
آموزش عالی تایمز است که در سال 2020 صورت گرفت. در این 
دوره بسیاری از اطاعات آماری وارد شده در ارتباط با حوزه های 

مختلف دانشگاه بیرجند، به روز و اصاح گردید. همچنین بر اساس 
شاخص های مورد نظر این رتبه بندی، تصمیماتی در خصوص بهبود 

این شاخص ها در دانشگاه بیرجند اتخاذ شد. 

با توجه به اهمییت نامه های بین المللی صادره از سوی دفتر 
همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند، این مجموعه به 
طراحی، نظام مندی و اجرای سربرگ های جدید انگلیسی اقدام 
کرد. در نتیجه این اقدام جدید، طرح سربرگ های انگلیسی طراحی 
شد و برای هر کدام از گروههای مختلف که مخاطب این گونه 

مکاتبات محسوب میشدند، سربرگ جداگانه ای طراحی و اجرا شد. 
الزم به ذکر است هم اکنون شیوه رفرنس دهی و شماره گذاری این 
نامه های برای سه گروه دانشجویان، اساتید و اعضای هیأت علمی، و 

همچنین ریاست محترم دانشگاه، متفاوت است. 

ایجاد فرم ثبت نام اولیه برای دانشجویان غیر ایرانی  )1۵ اردیبهشت 1399(

بحث و تبادل نظر با مدیران روابط بین الملل دانشگاه های مطرح کشور  )11 خرداد 1399(

شرکت و ثبت اطالعات در نظام رتبه بندی تایمز در سال 2۰2۰  )17 خرداد 1399(

طراحی، نظام مندی و اجرای سربرگ های جدید انگلیسی دفتر بین الملل )2۵ خرداد 1399(
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پس از پیگیری و مکاتبات موثر در خصوص ایجاد امکان عضویت 
در کارگروه روسیه و انجام رایزنی های الزم، دفتر همکاری های 
علمی بین المللی دانشگاه بیرجند به مدیریت جناب آقای دکتر 

مهران تقی پور، موفق به عضویت در کارگروه روسیه شد. 
پژوهشگاه ها،  دانشگاه ها،  بین  در  بیرجند  دانشگاه  اکنون،  هم 

موسسات و مراکزی قرار دارد که عضو »کارگروه ملی همکاری های 
علمی بین المللی با کشور روسیه« می باشند. جهت بررسی بیشتر و 
آشنایی با جزئیات فعالیت های حوزه روسیه میتوانید به لینک مقابل 

مراجعه کنید: 
www.Russia.sbu.ac.ir/fa/اعضای-کارگروه/

جامعه  با  همفکری  و  نظرات  از  استفاده  اهمییت  به  توجه  با 
دانشگاهی در امور بین الملل، نمایندگانی از تمامی دانشکده های 
دانشگاه بیرجند به عنوان رابطین بین الملل معرفی و منصوب شدند. 
به موجب این انتصاب، رابطین بین الملل که از میان اعضای محترم 
هیأت علمی و توسط ریاست محترم دانشکده های دایر در دانشگاه 
بیرجند معرفی شده اند، میبایست در طی جلسات هفتگی و برنامه 
ریزی شده، بر اساس موضوعی که از قبل مشخص شده است، به 
بحث، تبادل نظر، و ارائه پیشنهادات بپردازند. اعضای محترم کارگروه 
رابطین بین الملل میبایست تمامی نظرات و دیدگاههای مرتبط با 
حوزه بین الملل از دانشکده خود را به مدیریت دفتر همکاری های 
علمی بین المللی دانشگاه بیرجند، جناب آقای دکتر مهران تقی پور، 

منتقل نمایند. اعضای کارگروه رابطین بین الملل شامل: 
ــل  ــن المل ــط بی ــر حســین فرســی: راب ــای دکت ــاب آق  * جن

ــوم دانشــکده عل
ــل  ــن المل ــط بی ــی: راب ــد بخش ــر احم ــای دکت ــاب آق * جن

ــانی ــوم انس ــات و عل ــکده ادبی دانش

*  جنــاب آقــای دکتــر ســعید ایــل بیگــی: رابــط بیــن الملــل 
دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی

ــل  ــن المل ــط بی ــی: راب ــد ارباب ــر وحی ــای دکت ــاب آق  * جن
ــی ــکده مهندس دانش

ــن  ــط بی ــژاد: راب ــدت ن ــد وح ــر حام ــای دکت ــاب آق  * جن
ــر ــرق و کامپیوت ــی ب ــکده مهندس ــل دانش المل

ــل  ــن المل ــط بی ــی: راب ــا مالک ــر هم ــم دکت ــرکار خان * س
ــر ــکده هن دانش

ــل  ــن المل ــط بی ــی: راب ــعید دقیق ــر س ــای دکت ــاب آق * جن
ــاورزی ــکده کش دانش

ــل  ــن المل ــط بی ــگری: راب ــی عس ــر عل ــای دکت ــاب آق * جن
ــی ــی و روانشناس ــوم تربیت ــکده عل دانش

* جنــاب آقــای دکتــر ســجاد محمــدزاده:  رابــط بیــن الملــل 
دانشــکده فنــی فــردوس

* جنــاب آقــای دکتــر حمیدرضــا فاحــی:  رابــط بیــن الملــل 
دانشــکده منابــع طبیعــی و محیــط زیســت

عضویت در کارگروه روسیه و رایزنی برای ایجاد فرصت های تحقیقاتی جدید )2۵ خرداد 1399(

تشکیل کارگروه رابطین بین الملل دانشکده های دانشگاه بیرجند )2۰ خرداد 1399(
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پنجمین نشست کارگروه ملی همکاری های علمی بین المللی با 
کشور روسیه به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور دکتر 
نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی، دکتر نجفی رایزن 
علمی ایران در روسیه، دکتر غامی نماینده معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، دکتر کریمیان مدیر همکاری های علمی بین المللی 
دانشگاه شهید بهشتی و نمایندگان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز 
عضو کارگروه روسیه، روز سه شنبه 27 خرداد ماه 1399، به صورت 

مجازی برگزار شد.
در این نشست ابتدا دکتر نصیری قیداری، ضمن اعام آغاز به کار 
»اتاق فکر روسیه« در دانشگاه شهید بهشتی از امروز، بر لزوم اهمیت 
گسترش همکاری های علمی بین المللی با کشور روسیه تاکید نمود.
سپس دکتر کریمیان در سخنانی کوتاه ضمن ارائه گزارشی از 
چهارمین جلسه نشست کارگروه روسیه که در تاریخ 5 بهمن ماه 
1398 به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده بود، به تشریح 
اقدامات صورت گرفته در خصوص تصمیمات جلسه مذکور پرداخت.

در ادامه دکتر نجفی نیز ضمن اعام فرصت های همکاری موجود 
با کشور روسیه، حول دو محور اصلی بورس دولتی کشور روسیه و 
آموزش زبان روسی و همچنین تمهیدات صورت گرفته در خصوص 

ساماندهی این امر نکاتی را بیان کرد.
پس از ایشان مهندس پارسی زاده سرپرست واحد دیپلماسی 
ارائه  به  کشور  فناوران  و  پژوهشگران  از  حمایت  صندوق  علمی 
گزارشی در خصوص »فراخوان های مشترک با بنیاد پژوهش های 

بنیادین روسیه«  )RFBR( پرداخت.
دکتر غامی دیگر سخنران این نشست با برشمردن فرصت های 
موجود در کارگروه همکاری های علمی بین المللی با کشور روسیه 
لزوم همکاری  بر  ریاست جمهوری،  فناوری  و  معاونت علمی  در 
گسترده تر دانشگاه ها و مراکز علمی کشور جهت استفاده حداکثری 

از ظرفیت های مذکور تاکید نمود.
»فعالیت مشترک با روسیه در قالب اتحادیه دانشگاه های دولتی 

حاشیه دریای خزر« و »راه اندازی رشته مشترک با همکاری پنج 
مدیر  بانی  دکتر  سخنرانی  موضوع  ترتیب  به  روسی«  دانشگاه 
همکاری های علمی بین المللی دانشگاه گیان و دکتر رحیم نژاد 
مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه نوشیروانی بابل بود که 

در ادامه نشست پیگیری شدند.
ابطحی رئیس  از برگزاری جلسه پرسش و پاسخ، دکتر  پیش 
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی به ارائه گزارشی در 

خصوص »چشم انداز فناوری و نواوری در روسیه امروز« پرداخت.
کارگروه  محورهای حمایت  مهمترین  غامی،  دکتر  همچنین 

روسیه را به شرح زیر اعام نمود: 
1. اعزام هیأت های مدیریتی و تصمیم گیری های عملیاتی 

2. اعزام اساتید جهت گذراندن دوره فرصت مطالعاتی 
3. اعــزام دانشــجویان مقطــع تحصیــات تکمیلــی بــرای 

گذرانــدن دوره فرصــت مطالعاتــی 3 الــی 9 ماهــه 
ــور در  ــرای حض ــیه ب ــور روس ــن کش ــوت از متخصصی 4. دع

ــران  ــگاههای ای دانش
5. اعزام گروه دانشجویی برای شرکت در مسابقات علمی 

6. اعــزام دانشــجویان مقطــع تحصیــات تکمیلــی بــرای دوره 
)summer school( هــای کوتــاه مــدت تابســتانه

ــب  7. جــذب دانشــجویان مقطــع تحصیــات تکمیلــی در قال
ــورس دول کشــور روســیه  ب

8. برگزاری دوره های مشترک دانشگاهی 
ــرم  ــی دو ت ــک ال ــرای مــدت ی ــادل اســتاد و دانشــجو ب 9. تب

ــی  تحصیل
10. تعریــف و تصویــب پــروژه هــای مشــترک کــه منجــر بــه 

انتقــال فنــاوری شــود. 
در نهایت جلسه با پرسش و پاسخ سایر اعضای کارگروه و جمع بندی از 

سوی دکتر کریمیان پایان یافت.

نشست کارگروه ملی همکاری های علمی بین المللی با کشور روسیه برگزار شد )27 خرداد 1399(
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اولین جلسه کارگروه رابطین بین الملل دانشکده های دانشگاه 
بیرجند، در تاریخ 1399/04/03  در سامانه برگزای جلسات مجازی 
دانشگاه بیرجند با شرکت اعضای این کارگروه و رئیس دفتر همکاری 
های علمی بین المللی دانشگاه، جناب آقای دکتر تقی پور برگزار 

گردید.
در این جلسه که با موضوع »معرفی نظام های رتبه بندی بین 
المللی و بررسی شاخص های این نظام ها« برگزار گردید، در خصوص 
راهکارهای ارتقاء دانشگاه در نظام های رتبه بندی، تبادل نظر صورت 
پذیرفت. در نتیجه بحث و تبادل نظر میان اعضای کارگروه رابطین 
بین الملل و رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی، دانشگاه 
بیرجند میبایست بر تقویت 3 حوزه از میان شاخص های رتبه 
بندی جهانی دانشگاهها، تمرکز کند. بر این اساس، دانشگاه بیرجند 
میبایست، فعالیت های خود را روی 3 حوزه »اعتبار جهانی«، »حوزه 
پژوهشی )شامل میزان استناد به مقاالت چاپ شده انگلیسی، تعداد 
مقاالت مشترک بین المللی و تعداد طرح های مشترک بین المللی 

و درآمد صنعتی حاصل از پژوهش(« و همچنین »امور آموزشی 
)شامل تعداد اعضای هیأت علمی بین المللی و تعداد دانشجویان 

بین المللی(« تمرکز کند. 
همچنین در این راستا، بر اساس توافق نظر رابطین محترم، راهکار 

هایی ارائه شد که اهم این موارد عبارتند از: 
* اتخاذ سیاست های تشویقی برای مقاالت مشترک بین المللی 

*  اتخاذ تصمیماتی جهت تقویت زبان انگلیسی دانشجویان 
مقطع تحصیات تکمیلی 

* تهیه نقشه راه پژوهشی )Research Plan( برای گروههای 
آموزشی دانشگاه 

* ایجاد صفحات اختصاصی برای آزمایشگاههای مستقر در 
دانشگاه به زبان انگلیسی 

* ایجاد واحد های درسی به زبان انگلیسی 
 * برگزاری کارگاههای آشنایی با طرح های بین المللی )نحوه 

نوشتن پروپوزال، آموزش مکاتبه با اساتید، ....(

دومین جلسه کارگروه رابطین بین الملل دانشکده های دانشگاه 
بیرجند روز چهارشنبه مورخ 1399/04/11 به صورت مجازی برگزار 
شد. در این جلسه که با حضور اعضای محترم و همچنین همکار 
میهمان جناب آقای دکتر رئیسی، استاد محترم گروه شیمی برگزار 
شد، شرکت کنندگان به ارائه راهکار های پیشنهادی در حوزه های 
مختلف پرداختند. اهم مواردی که در دستور کار این جلسه قرار 

گرفت، بدین شرح است: 
دانشجویان  برای  المللی  بین  مشترک  های  دوره  برگزاری 

کارشناسی و تحصیات تکمیلی 
تقویت تسلط به زبان انگلیسی برای دانشجویان و اعضای هیأت 

علمی 
فعال شدن صفحه شخصی )home page( اعضای هیأت علمی 
ایجاد جو رقابتی برای جذب دانشجو توسط اساتید. و در اولویت 

بیشتری  المللی  بین  فعالیت های  اساتیدی که دارای  قرار دادن 
هستند. 

ایجاد سیاست های تشویقی در زمینه دریافت گرنت 
انعکاس فعالیت های بین المللی اساتید در سایت دانشگاه بیرجند 

و خبرنامه های دفتر همکاری های علمی بین المللی 
تشکیل میز گرد های مربوط به ارائه تجارب اساتید فعال در حوزه 

های بین المللی 
فراهم کردن زمینه تدریس دروس به زبان انگلیسی توسط اساتید 

محترم 
با تدریس مجازی در  تدوین و نگارش آئین نامه های مرتبط 

دانشگاههای کشورهای دیگر 
با اساتیدی که دارای  نامه های مرتبط  تدوین و نگارش آئین 

affiliation  دوم در دانشگاههای خارج از کشور هستند

برگــزاری جلســه دوم شــورای دیپلماســی علمــی و کارگــروه رابطیــن بیــن الملــل در خصــوص ارائــه 
پیشــنهادات در حــوزه ارتقــا رتبــه بیــن المللــی دانشــگاه بیرجنــد )11 تیــر 1399(

ــوص  ــی در خص ــن الملل ــن بی ــروه رابطی ــی و کارگ ــی علم ــورای دیپلماس ــه ش ــن جلس ــزاری اولی برگ
ــر 1399( ــدی )۰3 تی ــه بن ــای رتب نظام ه




