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و  تحقیقات  علوم،   وزارت  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
فناوری در سفر به بیرجند، ضمن بازدید از دانشگاه بیرجند، سه 

پروژه عمرانی دانشگاه را افتتاح کرد.
دکتر  بیرجند،  دانشگاه  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
علی خطیبی در بدو ورود به بیرجند با نماینده ولی فقیه در استان 
و استاندار خراسان جنوبی دیدار کرد. وی پس از  حضور در مزار 
شهید گمنام دانشگاه بیرجند و اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام 
ادبیات  افتتاح بخش آموزشی دانشکده  شامخ شهیدان در مراسم 
علوم  وزیر  معاون  کرد.  شرکت  بیرجند،  دانشگاه  انسانی  علوم  و 
همچنین از پروژه های خوابگاه دانشجویی، سالن ورزشی خواهران، 
نیروگاه خورشیدی، آزمایشگاه مرجع، آمفی تئاتر مهندسی، پروژه 
تکمیل  و  سردرب  پروژه  هنر،  دانشکده  اساتید،  بسیج  ساختمان 
المان و بوستان شهدای گمنام، زمین چمن  حصار ضلع شمالی، 
و موزه، مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند، ساختمان آموزشی 
امیریه  باغ  و  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  پردیس 

بازدید کرد.

دانشگاه بیرجند 30 پروژه نیمه تمام عمرانی دارد
 ۳۰ بیرجند حدود  اینکه دانشگاه  بیان  با  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
سوله  دانشجویی،  خوابگاه  افزود:  دارد،  عمرانی  تمام  نیمه  پروژه 
پردیس  مجموعه  پروژه های  و  اساتید  بسیج  ساختمان  ورزشی، 
با  المعی گیو   احمد  دکتر  هستند.  پروژه ها  این  جمله  از  امیرآباد 
بیرجند  دانشگاه  خواهران  ورزشی  سوله  پروژه  اینکه  به  اشاره 
حدود ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، بیان کرد: تاکنون 
است. شده  هزینه  اعتبار  تومان  میلیارد  سه  پروژه  این   برای 

وی با اشاره به اینکه این پروژه از سال 1۳9۳ شروع شده است، 
گفت: سوله ورزشی چند منظوره خواهران بیرجند، حدود هزار و 
بیرجند خاطر نشان  بنا دارد. رئیس دانشگاه  ۸۰۰ متر مربع زیر 
کرد: برای تکمیل این پروژه به هشت میلیارد تومان اعتبار دیگر 
نیاز داریم. وی بیان کرد: پروژه دیگر، پروژه خوابگاه متأهلی است 
که دو هزار و ۳۳۳ متر مربع زیر بنا دارد. دکتر المعی گیو با اشاره 
به اینکه این پروژه ۲۴ سوئیت ۵۰ متری خواهد داشت که تاکنون 
برای آن 11 میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: ۲۵ میلیارد 
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بیرجند  پروژه خوابگاه متأهلی دانشگاه  برای تکمیل  تومان دیگر 
نیاز است.

اعتبار تومان  میلیارد   17 نیازمند  ادبیات  دانشکده   پروژه 
دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  پروژه  شد:  یادآور  وی 
بیرجند، یک پروژه ملّی است که تکمیل و محوطه سازی آن نیازمند 
1۷ میلیارد تومان اعتبار دیگر است. دکتر المعی گیو  با بیان اینکه 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند از پروژه های ملّی 
است که از محل اعتبارات ملّی و همچنین درآمدهای اختصاصی 
یادآور شد: ساخت  است،  بهره برداری رسیده  به  بیرجند  دانشگاه 
 ۶ زیربنای  با   1۴۰1 سال  در  و  آغاز   1۳۸۸ سال  از  پروژه  این 
هزار و ۵۰۰ متر مربع و هزینه ۳۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری 
دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  آموزشی  رسید. بخش 
بیرجند، به دلیل کمبود فضای آموزشی با حضور معاون وزیر علوم 

افتتاح شد.
 دو استخر ذخیره آب در دانشگاه بیرجند به بهره برداری رسید

معاون  حضور  با  همزمان  کرد:  بیان  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
استخر  بیرجند،  دانشگاه  در  همراه  هیئت  و  علوم  وزیر 
و  کشاورزی  پردیس  و  شوکت آباد  پردیس  آب  ذخیره 
رسید. بهره برداری  به  بیرجند،  دانشگاه  طبیعی   منابع 

وی با بیان اینکه استخرهای ذخیره آب با هزینه یک میلیارد تومان 
علوم،  وزارت  ابالغی  ردیف های  و  اختصاصی  درآمدهای  محل  از 
هرکدام با ظرفیت هزار متر مکعب افتتاح شد، ادامه داد: استخر 
ذخیره آب پردیس دانشگاه به منظور جمع آوری آب های سطحی 

و آب تصفیه فاضالب خاکستری و همچنین استفاده از چاه آب، 
افتتاح شد. 

عملیات اجرایی خوابگاه متأهلین با حضور معاون وزیر علوم 
آغاز شد

خوابگاه  اجرایی  عملیات  کرد:  عنوان  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
متأهلین با حضور دکتر علی خطیبی معاون اداری، مالی و مدیریت 
آغاز  بیرجند  دانشگاه  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  منابع 
شد. دکتر المعی گیو با اشاره به اینکه خوابگاه متأهلین با زیربنای 
دانشگاه  در  ریال  میلیارد   ۴۵۰ اولیه  هزینه  و  مترمربع   ۳۵۰۰
سال  پایان  تا  پروژه  این  داد:  ادامه  شد،  خواهد  ساخته  بیرجند 

1۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسید.
و علوم  ادبیات  دانشکده  پروژه  تکمیل  اعتبارات  تخصیص 

انسانی دانشگاه بیرجند 
تحقیقات  علوم،   وزارت  منابع  مدیریت  و  مالی  معاون اداری، 
دانشگاه  تمام  نیمه  پروژه های  از  بازدید  حاشیه  در  فناوری  و 
دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  پروژه  پیرامون  بیرجند 
رئیس  اول  سفر  مصوبات  جزء  پروژه  این  کرد:  اظهار  بیرجند، 
 جمهور به خراسان جنوبی بوده و حمایت بسیار خوبی از آن شد.

دکتر علی خطیبی با اشاره به اینکه، بخشی از این پروژه باقی مانده 
این پروژه کامل  اعتبارات سفر،  است، گفت: در مرحله تخصیص 
خواهد شد. وی ادامه  داد: اگر تکمیل پروژه دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه بیرجند نیاز به اعتبار بیشتری داشته باشد، تالش 

می کنیم از محل اعتبارات متمرکز وزارتخانه به آن کمک کنیم. 
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همایش علمی جشنواره ملی زرشک ۲۴ مهر ماه 1۴۰1 با حضور 
و  استان  رئیس سازمان جهاد کشاورزی  بیرجند،  دانشگاه  رئیس 

جمعی از مدیران و پژوهشگران در دانشگاه بیرجند برگزار شد.
دکتر  بیرجند،  دانشگاه  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
المعی گیو با خیرمقدم به میهمانان عالی قدر این نشست علمی، به 
مراسم افتتاحیه این جشنواره ملّی در روستای افین اشاره کرد و 
گفت: بر اساس منابع مختلف خاستگاه عناب در چین و زعفران نیز 
در یونان، ایران و آسیای صغیر است و زرشک نیز محصولی وارداتی 
 است که قدمت کاشت این محصول در استان بیش از ۲1۰ سال است.
وی با اشاره به اینکه، حضور این محصوالت همراه و همزاد با انسان به 
تاریخ درازنای خراسان جنوبی برمی گردد، گفت: یکی از رسالت های 
بدین منظور  است.  صنعت  و  جامعه  با  ارتباط  بیرجند،  دانشگاه 
دانشگاه بیرجند با دستگاه های مختلف ارتباط شایسته ای دارد و 
یکی از بهترین همکاری و تعامل در بین دستگاه ها با سازمان جهاد 
کشاورزی است. پیرو این همکاری متقابل، کمیته علمی این جشنواره 
ملّی به دانشگاه محول شد، که امروز و فردا شاهد برنامه های علمی 
 عالوه بر چاپ مقاالت و کتاب در دانشگاه بیرجند خواهیم بود. 

رجایی  شهید  استانی  جشنواره  در  اینکه،  به  اشاره  با  وی 
تحقق  زمینۀ  در  برتر  دانشگاه  عنوان  به  بیرجند  دانشگاه 
معرفی  العالی(  )مدظله  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت  منویات 
و  علمی  دستگاه های  همکاری  با  امیدوارم  افزود:  است،  شده 
باشیم. محصول  این  فناوری  عرصه  در  تحّول  شاهد   دانشگاه ها 

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  جعفری  دکتر  از  تقدیر  با   وی 
استان، که با برگزاری این جشنواره ضمن معرفی محصول منحصر 

به فرد استان به هویت فرهنگی و اقتصادی این محصوالت اشاره 
کردند، گفت: باغات زرشک، زعفران و گل نرگس خوسف می توانند 
 زمینۀ مناسبی برای ورود گردشگران عرصه کشاورزی را رقم بزند.

دبیر  و  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  جعفری  دکتر  همچنین 
این  برگزاری  غذا،  جهانی  روز  تبریک  با  زرشک،  ملّی  جشنواره 
جشنواره ملّی در طول هفت روز در بستر تولیدات و بصورت مردم 
 محور با حضور ۵۰ نهاد دولتی و تخصصی را بی سابقه دانست. 

مطبوعات،  خبرگزاری ها،  در  شده  منتشر  اخبار  به  اشاره  با  وی 
ملّی، گفت:  رویداد  این  از  و پوشش خبری مناسب  صدا و سیما 
سفیران  عنوان  به  جنوبی  خراسان  در  ارزشمند  میهمانان  حضور 
این محصول را شاهدیم. وی به حضور معاون محترم وزیر جهاد 
باعث  حضور  این  گفت:  و  کرد  اشاره  افین  منطقه  در  کشاورزی 
جارویه  زنگ  نوظهور  بیماری  با  مبارزه  برای  الزم  اعتبار  شد 
مناسب  بسیار  اقدامات  به  جعفری  دکتر  شود.  تأمین  زرشک 
کار  پای  و  مناسب  حضور  و  علمی  کمیته  توسط  شده  انجام 
مقاالت  کتاب،  قالب  در  تحقیقاتی  و  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها 
در  آموزشی  کالس های  و  ایده شو  رویدادهای  و  ترویجی  علمی- 
بسترهای اجرایی مزارع را مایۀ خیر و برکت دانست. وی با بیان 
ایران  به مردم  را  این محصول مزیت دار  نتوانسته ایم  اینکه، هنوز 
معرفی کنیم تا بتوانیم به گام بعدی یعنی معرفی زرشک به مردم 
جهان و جشنواره بین اللملی زرشک برسیم، بیان کرد: استفاده از 
بومی کشاورزان  اساتید دانشگاهی، دانش  فناوری  دانش علمی و 
شد. خواهد  تحول  باعث  این  و  می دهد  ارتقاء  را   زرشک کار 

برای  گفت:  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 

همایشعلمیجشنوارهملیزرشکدردانشگاهبیرجندبرگزارشد
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جلوگیری از خام فروشی زرشک باید در صادرات زرشک موفق عمل 
نماییم. برای ارتقاء صادرات در بحث زرشک باید نسبت به کاهش 
با استفاده  امر  این  اقدام کنیم که  بار میکروبی محصول  و حذف 
می شود. محقق  مزارع  کنار  در  بارگاه ها  ایجاد  و  علمی  دانش   از 

باید بر روی شرکت های دانش بنیان  اینکه،  با بیان  دکتر جعفری 
بخش  این  سرمایه گذاران  بهره گیری  و  زرشک  فرآوری  بحث  در 
می شود  پیش بینی  کرد:  اظهار  کنیم،  کار  علمی  نخبگان  کار  از 
این  در  که  رفته  مزرعه  گردشگری  سمت  به  مردم  آینده  در 
زرشک  همایش  افتتاحیه  در  بخش،  این  کردن  پررنگ  و  راستا 
کردیم. دعوت  فرهنگی  میراث  وزیر  گردشگری  معاون   از 

فناور  صنایع  حوزه  در  جشنواره،  این  با  همزمان  افزود:  وی 
شد. خواهند  آغاز  آن  اجرایی  عملیات  و  افتتاح  طرح   شش 

و  آبی  کم  به  تحمل  آب،  محدودیت  دلیل  به  گفت:  وی 
تحمل  و  خاک  و  آب  شوری  تنش  و  منطقه  با  سازگاری 
است. منطقه  اکولوژیک  محصول  زرشک  خاک،  غذایی   فقر 

از  برخی  منطقه  اقلیم  بدلیل  کرد:  اعالم  ادامه  در  جعفری  دکتر 
زرشک  ولی  شد،  خواهند  حذف  کشت  الگوی  از  به مرور  گیاهان 

هیچ گاه از الگوی کشت استان حذف نخواهد گردید.
همچنین در این همایش دکتر سیدسعیدرضا احمدی زاده رئیس 
بنیاد ملّی نخبگان خراسان جنوبی با تشکر از برگزاری این جشنواره 
ملّی، گفت: در این جشنواره حمایت از رویداد کارآفرینی انجام شده 
منتخبین  از  و  گردد  برنامه ریزی  متعدد  رویدادهای  است  الزم  و 
حمایت های الزم صورت خواهد گرفت. وی به طرح شهید بابایی بنیاد 
ملّی نخبگان و حمایت از رویدادهای مسأله محور اشاره کرد و ادامه 
 داد: از دانشجویان مستعد با سی و دو نوع تسهیالت حمایت می شود.

منابع  کشاورزی،  پردیس  رئیس  جهانی  دکتر  همچنین 

رویداد  این  به  بیرجند  دانشگاه  زیست  محیط  و  طبیعی 
همکاری  با  علمی  کمیته  بخش  در  گفت:  و  کرد  اشاره  مهم 
آموزشی  کارگاه  دانشگاه،  نوآوری  و  فناوری  پژوهش،  معاونت 
شد.  خواهد  برگزار  دانشجویان  برای  ارگانیک  زرشک   تولید 

خاص  مشکالت  و  جنوبی  خراسان  استان  ویژه  گیاهان  وی، 
عناب  تکثیر  زرشک،  سال آوری  مشکل  گفت:  و  برشمرد  را  آنها 
نیز مشکل  انار  در محصول  و همچنین  زعفران  پایین  راندمان  و 
دانه سفیدی را داریم که امیدواریم حاصل این جشنواره ارزشمند 
باشد.  کننده  کمک  جنوبی  خراسان  کشاورز  خانوار  اقتصاد  به 
پتانسیل  به  دانشکده کشاورزی  پیشینه  به  اشاره  با  دکتر جهانی 
گلخانه،  آزمایشگاه ها،  کارگاه ها،  بخش   در  پردیس  این  عظیم 
بیان  و  کرد  اشاره  امیریه  پهنه  و  دامپروری  واحد  نهالستان، 
بسیار  تعامل  خوشبختانه  دانشگاه  جدید  مدیریت  در  داشت: 
دارد. وجود  استان  مشکالت  رفع  برای  دستگاه ها  دیگر  با   خوبی 
است. ناچیز  بسیار  دنیا  در  ایران  سهم  مکمل ها   در  تجارت 

در ادامه این همایش، مهندس پویان رئیس کانون ملّی هماهنگی 
دانش، صنعت و بازار زرشک و عناب با اشاره به جنبه های ارزشمند 
موجب  جشنواره  این  رسانه ای  کار  گفت:  جشنواره  این  ویژه  و 
 پررنگ شدن مباحث مرتبط با این محصول استراتژیک شده است.

وی اظهار کرد: خام فروشی امروزه در تجارت جهانی منسوخ شده 
و از این جهت برای صادرات زرشک باید به سمت تولید مکمل های 
غذایی برویم. ایران جزء 1۰ کشور برتر دارای جاذبه گردشگری و 
پنج کشور اول دارای تنوع گردشگری بوده که یکی از مهم ترین 
با تکیه بر محصوالتی  آن آگروتوریسم و یا گردشگری کشاورزی 

چون زرشک است.
چند  می توانیم  زرشک  محصول  مورد  در  افزود:  پویان  مهندس 
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رایگان،  بصورت  سرمایه گذاران  به  و  باشیم  داشته  غذایی  مکمل 
طرح ها پیشنهاد می شوند.

رئیس کانون ملّی هماهنگی دانش، صنعت و بازار زرشک و عناب با 
تأکید بر اینکه خام فروشی در تجارت جهانی اکنون منسوخ شده است، 
تصریح کرد: درختچه زرشک یک محصول خاص و استثنایی است، 
 چرا که از اجزای مختلف آن از برگ و ساقه می توانیم بهره بگیریم.

تمرکز  مکمل ها  تولید  بر  باید  جهت  این  از  اینکه،  بیان  با  وی 
کنیم، افزود: تهیه مکمل از برگ زرشک و زعفران می تواند برای 
ایرانی  داد: طب  ادامه  وی  باشد، همچنین  مؤثر  بسیار  افسردگی 
فشار  کاهش  ریه ها،  سالمت  چون  فوایدی  زرشک  میوه  برای 
 خون، پیشگیری از پروستات و کاهش اوره خون ذکر کرده است.

و  خاص  گیاهانی  نیز  جنوبی  خراسان  در  اینکه  اعالن  با  پویان 
درختانی کهن داریم که میتواند در کنار زرشک موجب رونق اکو 
روزی  مصرف  با  انجام شده  تحقیقات  افزود: طبق  شود،  توریسم 
تأمین  را  مؤثری سالمت خود  تا حد  قاشق زرشک می توانیم  دو 

 کنیم که در این زمینه باید آگاهی بخشی به مردم داشته باشیم.
دانشگاهی  جهاد  دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  مدیر 
در  را  تحقیقات  این  نتایج  می توان  کرد:  تصریح  جنوبی  خراسان 
آینده  سال های  در  امیدواریم  و  داد  قرار  سرمایه گذاران  اختیار 
کند. پیدا  افزایش  زرشک  جشنواره  از  پس  علمی   محتواهای 

همچنین دکتر علیرضا جوانمردی معاون دبیر کارگروه تخصصی 
زیست  محیط  و  فرسایش  خشکسالی،  آب،  فناوری های  توسعه 
تلفنی،  ارتباط  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
عوامل  از  را  خاک  و  آب  شوری  و  آبی  کم  و  کشور  خشکسالی 
کاهش عملکرد و توسعه بیماری ها نام برد و برگزاری این جشنواره 
کننده  تهدید  عوامل  با  مقابله  برای  راهکارهایی  ایجاد  عامل  را 
دانست. وی به گیاهان قالب منطقه و اینکه منطقه خراسان جنوبی 
کرد. اشاره  است  زرشک  و  عناب  استراتژیک  محصوالت   قطب 

ارگانیک  این همایش علمی کارگاه علمی تولید زرشک  ادامه  در 
توسط دکتر دقیقی برگزار شد.
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دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته  بین الملل  دانشجوی  اولین 
بیرجند، از رساله دکتری خود با عنوان »فرهنگ تحلیل ترکیبات 

و تعبیرات کنایی گویش هزارگی بامیان« دفاع کرد.
روح  بیرجند،  دانشگاه  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتری  مقطع  بین الملل  دانشجوی  اولین  عنوان  به  دانشیار  اهلل 
دانش آموخته  بیرجند،  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته 
گویش  کنایی  تعبیرات  و  ترکیبات  تحلیلی  »فرهنگ  رساله   شد. 
هزارگی بامیان« در پنج فصل نگارش یافته است در این پژوهش 
نفوس  هزاره،  بامیان،  در  ساکن  اقوام  بامیان،  استان  والیت/ 
هزاره،  مردم  زبان  بامیان،  مردم  زبان  و  مذهب  و  دین  بامیان، 
است. گرفته  قرار  بررسی  مورد  لهجه  و  گویش  زبان،   تفاوت 

را  کنایه  انواع  و  تعریف  کنایه  رساله،  این  در  همچنین 
انتقال  لحاظ  به  مکنی عنه،  و  مکنی به  داللت  به  توجه  با 
است. شده  بیان  بالغت  کتب  مطابق  خفا،  و  وضوح   معنا، 

ترکیبات و تعبیرات کنایی گویش هزارگی بامیان را با آوانگاری و 
واژه های مخصوص گویش هزارگی معنا شد و به بررسی و تحلیل 
پرداخته شده  بامیان  هزارگی  کنایی گویش  تعبیرات  و  ترکیبات 
ترکیبات  کاربرد،  نظر  از  کنایی  تعبیرات  و  ترکیبات  اقسام  است. 

و تعبیرات کنایی زبان فارسی و گویش های خراسان و ترکیبات و 
 تعبیرات کنایی مخصوص گویش هزارگی مورد بررسی قرار گرفت

در این پژوهش ترکیبات و تعبیرات کنایی گویش هزارگی بامیان 
به سه بخش زیر دسته بندی و تحلیل گردیده است:

1. صورت و معنا: همسانی صورت و معنا، تضاد صورت و معنا، 
چند صورت و یک معنا و یک صورت و چند معنا.

۲. تحلیل محتوایی: اعتقادات دینی، باورها و پندارها، اخالقیات 
و اجتماعیات.

۳. تحلیل ادبی – بالغی: تشبیه، استعاره، جاندار انگاری، مجاز، 
کنایه به معنای خاص آن، اغراق، مثل و متناقض نما.

بود  دکتری  رساله  این  راهنمای  استاد  بهنام فر،  محمد  دکتر 
مشاوران  نوروزی،  حامد  دکتر  و  رحیمی  سیدمهدی  دکتر  و 
دکتر  و  داخلی  داور  جویباری  قربانی  کلثوم  دکتر  رساله، 
علمی  هیات  اعضای  دلبری  حسن  دکتر  و  خواجه ایم  احمد 
بودند. رساله  خارجی  داوران  سبزواری،  حکیم   دانشگاه 

روح اهلل دانشیار از دانشجویان افغانستانی دانشگاه بیرجند است که 
فارسی  ادبیات  و  زبان  بین الملل رشته  اولین دانشجوی  به عنوان 

دانشگاه بیرجند دانش آموخته شد.

درپژوهشانجامگرفتهتوسطپژوهشگراندانشگاهبیرجند؛

فرهنگتحلیلیترکیباتوتعبیراتکناییگویشهزارگیبامیان
بررسیوتحلیلشد
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اخبارحوزهریاست

پیامرئیسدانشگاهبیرجندبهمناسبتهفتهنیرویانتظامی
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همزمان با هفته گرامی داشت دفاع مقّدس، عطرافشانی و گلباران 
مزار شهید گمنام دانشگاه انجام شد و در ادامه نمایشگاه عکس و 
اسناد و نمایشگاه مجازی دفاع مقّدس دانشگاه بیرجند افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، همزمان 
با  دانشگاه  مزار شهید گمنام  مقّدس،  دفاع  گرامی داشت  با هفته 
حضور مسئوالن، اعضای هیأت علمی، کارمندان و دانشجویان عطر 
افشانی و گلباران شد. پس از گلباران و عطر افشانی مزار شهید گمنام 
حاضران از نمایشگاه عکس و اسناد دفاع مقّدس در محوطه مسجد 
امام جعفرصادق)ع( بازدید کردند. همچنین نمایشگاه مجازی دفاع 
مقّدس که به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، بصورت 
 دائمی ایجاد شده است با حضور بازدیدکنندگان آغاز به کار کرد.

 دکتر احمد المعی گیو رئیس دانشگاه بیرجند، در این مراسم یاد 
و خاطره تمامی شهداء بویژه شهدای دانشجوی دانشگاه بیرجند و 
بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت امام خمینی)ره( را گرامی داشت 
امام حسن  اکبرش حضرت  الهی و سبط  ارتحال آخرین سفیر  و 
اسالم حضرت  جهان  و  خراسان  امید  و  رئوف  امام  و  مجتبی)ع( 

برگزارکنندگان  از  وی  گفت.  تعزیت  و  تسلیت  را  رضا)ع(  امام 
یادآور حماسه های بی بدیلی است که  ارزشمند که  این نمایشگاه 
مردمان این سرزمین خلق کرده اند تشکر کرد و یاد و خاطره همه 
اعتالء و استحکام  آنهایی که در راه  ایثارگران و جانبازان و همه 
دانشگاه،  رئیس  گرامی داشت.  را  کردند  جان فشانی  اسالمی  نظام 
زحمات  با  که  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  و  کانون ها  تمامی  از 
بر  دیگری  زرین  برگ  نمایشگاه،  این  برگزاری  در  طاقت فرسا 
افتخارات حوزه فرهنگی افزودند، سپاسگزاری کرد. دکتر المعی گیو 
دوران  در  خود  حضور  توفیق  به  خاطراتی  بیان  با  همچنین 
اشاره کرد. لبنان   پرافتخار دفاع مقّدس و جنگ سی و سه روزه 
ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  مدیرکل  فالحی  سرهنگ 
اسالم)ص(  مکرم  نبّی  رحلت  تسلیت  با  استان،  مقّدس  دفاع 
علی ابن  حضرت  شهادت  و  مجتبی)ع(  حسن  امام  شهادت  و 
را  بیرجند  دانشگاه  دانشجوی  شهید  پنچ  یاد  الرضا)ع(  موسی 
و  بیرجند  دانشگاه  در  گرفته  صورت  زحمات  از  و  داشت  گرامی  
کرد. قدردانی  گمنام  شهید  جوار  در  مقّدسی  دفاع  فضای   ایجاد 

همزمانباهفتهدفاعمقّدسعطرافشانیوگلبارانمزارشهیدگمنامدانشگاهبیرجندانجامشد؛

افتتاحنمایشگاهعکسواسناددفاعمقّدس/آغازبهکار
نمایشگاهمجازیدفاعمقّدسدانشگاهبیرجند
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و  سیستان  گلستان،  استان های  در  انقالب  ابتدای  در  گفت:  وی 
بلوچستان و کردستان، ضّد انقالب با حمایت اسکتبار اقدامات ضّد 
ملّی و جنگ های قبیله ای و قومی خود را آغاز کردند و منافقین 
اینک  است  آلوده  کشور  جوانان  خون  به  دستشان  که  کوردلی 
در  می دهند.  سر  را  حجاب  و  آزادی  و  زن  حقوق  از  دفاع  شعار 
کردستان بهترین جوانان ما در مقابل تهاجم و ظلم گروهک های 
کومله و دموکرات به شهادت رسیدند و تعداد بسیاری از پاسداران، 
ارتشی ها، بسیجی ها و ... را در مقابل عروس و دامادهای خود به 
بدترین نحو به شهادت رساندند و هم اکنون آنها دارند از احساسات 
خدمت  و  تجزیه  داعیه  و  می کنند  استفاده  سوء  ما  جوانان  پاک 
دارند. این گونه بود که جنگ تحمیلی را با هدف ساقط کردن نظام 
اسالمی بر کشور ما تحمیل کردند. چرا که در آن جبهه ها راه به 
بر ۷۰ کشور  بالغ  با حمایت  توسط صدام  و جنگ  نبردند  جایی 
بر ما تحمیل شد. وی گفت: مردم خوزستان و به طور ویژه مردم 
خرمشهر با دستانی خالی، ارتش مجهز عراق را ۳۴ روز در پشت 
دروازه های شهر نگاه داشتند. مردم نقش بسیار اثر بخشی داشتند 
و اگر بخواهیم به نقش ایثارگران و عظمت کار آنها پی ببریم، باید 
تمامی  با  جنگ  طول  در  ما  ببریم.  پی  مقّدس  دفاع  عظمت  به 
محدودیت ها به پیروزی رسیدیم و هرچه برای دفاع مقّدس و برای 
منتقل کردن آن به نسل جوان کار کنیم کم است، الزم است آثار 
شود. منتقل  جوان  نسل  به  داریم  اختیار  در  که  گنجینه هایی   و 

و  مدیون  اسالمی  انقالب  عظمت  کرد:  تأکید  فالحی  سرهنگ 
مقاومت،  نبود  مقّدس  دفاع  اگر  و  است  مقّدس  دفاع  مرهون 
ایستادگی و مقابله با تنگناها حاصل نمی شد. در سوریه نیز فرهنگ 
نابودی  و  باعث سقوط  ایثارگری  و  دفاع مقّدس و فرهنگ بسیج 
داعش شد. ام القرای جهان اسالم، ایران اسالمی است و باید این 
منتقل شود. سرهنگ  دانشجو  نسل جوان  به  ایثارگری  و  روحیه 
فالحی در بخش دیگری از سخنانش به بیانات رهبر معظم انقالب 
دفاع  که  پرداخت  مقّدس  دفاع  دستاوردهای  بیان  در  اسالمی 
استعدادها  شکوفایی  عامل  ما  جوانان  نسل  و  مردم  برای  مقّدس 
در  و  رساند  ثمر  به  ما  برای  را  اخالقی  فضایل  عالی ترین  و  بود 
جامعه ما نهادینه کرد. اخالص، صدق و صفا، تواضع و ایثارگری 
در دفاع مقّدس بود. کسی فرمانده و مسئول و نیرو را نمی شناخت 
است. مقّدس  دفاع  سرمایه های  از  یکی  ما  امروزی  امنیت   و 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  فرزانه پور  حسین  دکتر  همچنین 
دانشگاه با تشکر از اعضای حاضر در این جلسه از تالش های صورت 
گرفته توسط بسیج دانشجویی و کانون تبلیغات و کانون حماسه 
کرد. قدردانی  فرهنگی  معاونت  همکاران حوزه  و  مقّدس  دفاع   و 

مستقل،  اسالمی  انجمن  دانشجویان  بیانیه  مراسم  این  پایان  در 
توسط دبیر این انجمن در محکومیت استکبار جهانی، آشوب ها و 

اغتشاشات و وقایع اخیر قرائت شد.
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مالی و مدیریت منابع وزارت  و  اداری  دکتر علی خطیبی معاون 
مهر   11 بیرجند  به  سفر  با  همزمان  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
1۴۰1 با حضرت آیت اهلل سیدعلیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در 

خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، حضرت 
معاون  علی خطیبی  دیدار دکتر  در  عبادی  اهلل سیدعلیرضا  آیت 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  منابع  وزارت  مدیریت  و  مالی  اداری، 
بدان  این  و  است  خدا  دست  امور  که  باشیم  معتقد  باید  گفت: 
ما  اختیار  در  که  معنوی  و  مادی  امکانات  از  آنچه  که  معناست 
کار  ما در  اگر  بدانیم که  و  نکنیم  است، در وظیفه خود کوتاهی 
نخواهد  کم  خدایی  کار  در  خداوند  شود،  انجام  درست  بندگی 
آورد. نماینده مقام معّظم رهبری در خراسان جنوبی تصریح کرد: 
وظیفه  که  هرجایی  که  دیده ایم  بارها  اسالمی  انقالب  دوران  در 
مشکالت  اما  کرده،  درست  را خدا  باقی اش  دادیم،  انجام  را  خود 

تمام  مردمی  دولت  امروز  است،  گذشته  کم کاری  حاصل  موجود 
دشمنی  اما  انجام  می دهد،  مشکالت  حل  برای  را  خود  تالش 
این  همه  در  و  است  انجام  حال  در  روز  هر  دشمن  فتنه های  و 
میان  در  که  چرا  است  میدان  پیروز  اسالمی  جمهوری  فتنه ها 
کند.  می  عمل  خود  وظیفه  به  که  هستند  کسانی   مسئولین 

است  معنا  بدین  نیز  توّکل  شد:  یادآور  عبادی  اهلل  آیت 
کند  عمل  خود  بندگی  و  انسانی  وظیفه  به  انسان  که 
نمی گذارد. کم  خدا  را  بقیه اش  که  باشد  مطمئن   و 

پایان خاطرنشان کرد: چشم و چراغ جامعه اسالمی و  ایشان در 
شده  آفریده  گونه ای  به  انسان  هستند.  علمی  پیشوایان  انسانی، 
که از صفر تا صد را باید با علم انجام دهد، پیشوایان علمی بسیار 
ارزشمند هستند، با همه تحریم ها، دانشمندان کشور در بخش های 
مختلف، امروز در بسیاری از نوابغ در ردیف کشورهای برتر جهان 

قرار گرفته است.

معاونوزیرعلومبانمایندهولیفقیهدرخراسانجنوبیوامام
جمعهبیرجنددیدارکرد
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مالی و مدیریت منابع وزارت  و  اداری  دکتر علی خطیبی معاون 
علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت همراه 11 مهر 1۴۰1 در بدو 
با حضور در مزار شهید گمنام دانشگاه  بیرجند  به دانشگاه  ورود 
بیرجند و اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهیدان ادای 

احترام کرد.
دکتر  بیرجند،  دانشگاه  اطالع  رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
وزارت  منابع  مدیریت  و  مالی  و  اداری  معاون  خطیبی  علی 

باحضورمعاونوزیرعلومدربیرجند؛

گلبارانوعطرافشانیمزارشهیدگمنامدانشگاهبیرجندانجامشد
سید  همراهی  با  همراه  هیأت  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  طالبی  محمدرضا 
بیرجند  دانشگاه  رئیس  المعی گیو  احمد  دکتر  جنوبی،  خراسان 
یادمان  در  حضور  ضمن  مسئوالن،  و  مدیران  از  جمعی  و 
این  افشانی  عطر  و  گل  اهدای  و  بیرجند  دانشگاه  گمنام  شهید 
کرد. میثاق  تجدید  شهیدان  و  امام  آرمان های  با  مقّدس،   مکان 
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همزمان با هفته گرامی داشت دفاع مقّدس، دکتر احمد المعی گیو 
محمدعلی  المسلمین  و  حجت االسالم  بیرجند،  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه،  در  رهبری  معّظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  جعفری 
تحصیالت  و  آموزشی  معاون  حسینی واشان  سّیدجواد  دکتر 
جواد  دکتر  فرهنگی،  مدیر  محمدی  علی اکبر  دکتر  تکمیلی، 
و  اطالع رسانی  و  روابط عمومی  زراعتکارمقدم سرپرست مدیریت 
محمد ساالری شهرستانک مسئول پایگاه بسیج خاتم االنبیاء)ص( 
و  دانشگاه  پیشکسوت  کارمند  ناصری  محمد  منزل  در  حضور  با 
ایثارگر و جانباز دفاع مقّدس با وی و خانواده ایشان دیدار و گفتگو 

کردند.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، در این 

از  خاطراتی  حاضران،  به  مقدم  خیر  ضمن  ناصری  محمد  دیدار 
جنوبی  خراسان  استان  موکب  در  بیت)ع(  اهل  عاشقان  حضور 
خادمان  اربعین  ایام  طول  در  گفت:  و  کرد  بیان  را  کاظمین  در 
برپایی موکب هایی در کاظمین  با  اهل بیت)ع(، همانند هر ساله 
رسانی می کنند.  الحسین)ع( خدمت  اباعبداهلل  زائرین حضرت  به 
پرشور  حضور  و  همکاری  همچنین  بیت)ع(  اهل  خادم  این 
با  را  حسینی  موکب های  در  آنها  همکاری  و  نوجوانان  و  جوانان 
کرد. مقایسه  مقّدس  دفاع  پرافتخار  دوران  در  جوانان   حضور 

از  به ذکر خاطراتی  ناصری  این دیدار صمیمانه، مهدی  ادامه  در 
عملیات های دوران دفاع مقّدس همچون خیبر، کربالی۴، والفجر 

۸ و ... پرداخت.

همزمانباهفتهگرامیداشتدفاعمقّدسانجامشد؛

دیداررئیسدانشگاهبیرجندباایثارگروجانبازدانشگاهی
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بیرجند  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  آموزشی  بخش 
دکتر  حضور  با   1۴۰1 مهر   11 آموزشی  فضای  کمبود  به دلیل 
علی خطیبی معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری افتتاح شد.
بخش  بیرجند،  دانشگاه  اطالع  رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند با حضور 
مالی و مدیریت منابع وزارت  و  اداری  دکتر علی خطیبی معاون 

علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند از پروژه های ملّی 
است که از محل اعتبارات ملّی و همچنین درآمدهای اختصاصی 

دانشگاه بیرجند به بهره برداری رسید.

سال  از  مترمربع   ۶۵۲۰ زیربنای  با  پروژه  این  ساخت 
رسید. بهره برداری   1۴۰1 سال  در  و  آغاز   1۳۸۸ 

برای پروژه ساختمان و تجهیز دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۲ 
میلیارد تومان هزینه شده است. 

معاون  همراهی  با  همراه  هیأت  و  علوم  وزیر  معاون  همچنین 
و رئیس  استانداری خراسان جنوبی  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
دانشگاه بیرجند از پروژه های در حال اجرای خوابگاه دانشجویی، 
مرجع،  آزمایشگاه  خورشیدی،  نیروگاه  خواهران،  ورزشی  سالن 
ساختمان بسیج اساتید و آمفی تئاتر دانشکده مهندسی دانشگاه 
پروژه ها  این  اجرایی  روند  در جریان  و  بازدید کردند  نیز  بیرجند 

قرار گرفتند.           

همزمانباحضورمعاونوزیرعلومدردانشگاهبیرجند؛

بخشآموزشیدانشکدهادبیاتوعلومانسانیبهدلیلکمبود
فضایآموزشیافتتاحشد
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و  تحقیقات  علوم،  وزارت  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
فناوری و هیأت همراه 11 مهر 1۴۰1 از موزه، مرکز اسناد و مفاخر 

دانشگاه بیرجند بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، دکتر علی 
خطیبی معاون وزیر علوم، از موزه، مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه 
بیرجند، بازدید کرد. وی در این بازدید در جریان روند احداث و 

تجهیز این مجموعه قرار گرفت.

بازدیدمعاونوزیرعلومازموزهومرکزاسنادومفاخردانشگاهبیرجند

محیط  و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  پردیس  آب  ذخیره  استخر 
مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون  حضور  با  بیرجند  دانشگاه  زیست 

منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به بهره برداری رسید.
معاون  بیرجند،  دانشگاه  اطالع رسانی  و  روابط عمومی  به گزارش 
با  بیرجند،  دانشگاه  از  بازدید  ادامه  در  و هیأت همراه  علوم  وزیر 
حضور در پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و حضور 
 در مزار شهدای گمنام به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مالی  و  اداری  معاون  ادامه،  در 
مسئوالن  و  معاونین  و  بیرجند  دانشگاه  رئیس  همراهی  با 
ساختمان  اجرای  حال  در  پروژه  از  بازدید  ضمن  دانشگاه، 
زیست،  محیط  و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  پردیس  آموزشی 
پهنه امیریه و باغ امیرآباد، استخر ذخیره آب پردیس کشاورزی، 
کرد. افتتاح  را  بیرجند  دانشگاه  زیست  محیط  و  طبیعی   منابع 

استخر ذخیره آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با هزینه ۵۰۰ 
میلیون تومان از محل درآمدهای اختصاصی و ردیف های ابالغی 
استخر  پروژه  شد.  افتتاح  مترمکعب  هزار  ظرفیت  با  علوم  وزارت 
بهره برداری  به  و در سال 1۴۰1  آغاز  از سال 1۴۰۰  ذخیره آب 

رسید.

استخرذخیرهآبپردیسکشاورزی،منابعطبیعیومحیط
زیستبهبهرهبرداریرسید
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خطیبی  علی  دکتر  حضور  با  متأهلین  خوابگاه  اجرایی  عملیات 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 

فناوری در دانشگاه بیرجند آغاز شد.
بیرجند،  دانشگاه  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
خطیبی  علی  دکتر  حضور  با  متأهلین  خوابگاه  اجرایی  عملیات 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
شد. آغاز  بیرجند  دانشگاه  پردیس  در   1۴۰1 مهر   11  فناوری 
اولیه ۴۵۰  و هزینه  زیربنای ۲۳۶۰ مترمربع  با  متأهلین  خوابگاه 
میلیارد ریال در دانشگاه بیرجند ساخته خواهد شد. این پروژه تا 

پایان سال 1۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسید.

عملیاتاجراییخوابگاهمتأهلینباحضورمعاونوزیرعلومآغازشد

استخر ذخیره آب دانشگاه بیرجند با حضور معاون اداری، مالی و 
مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 11 مهر 1۴۰1 به 

بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، همزمان با 
حضور معاون وزیر علوم و هیأت همراه در دانشگاه بیرجند، استخر 
 ذخیره آب پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند به بهره برداری رسید.

محل  از  تومان  میلیون   ۵۰۰ هزینه  با  آب  ذخیره  استخر  این 
درآمدهای اختصاصی و ردیف های ابالغی وزارت علوم با ظرفیت 
هزار مترمکعب افتتاح شد. پروژه استخر ذخیره آب از سال 1۳99 

استخرذخیرهآبدانشگاهبیرجندبهبهرهبرداریرسید
آب  ذخیره  استخر  رسید.  بهره برداری  به   1۴۰1 سال  در  و  آغاز 
تصفیه  آب  و  سطحی  آب های  آوری  جمع  منظور  به  دانشگاه 
شد.  افتتاح  آب  چاه  از  استفاده  همچنین  و  خاکستری   فاضالب 

امنیتی  سیاسی،  معاون  همراهی  با  علوم  وزیر  معاون  همچنین 
دانشگاه  رئیس  و  جنوبی  خراسان  استانداری  اجتماعی  و 
اجرای  حال  در  پروژه  از  مدیران  و  معاونین  از  جمعی  و  بیرجند 
کردند. بازدید  بیرجند  دانشگاه  گمنام  شهدای  بوستان  و   المان 

ضلع  حصار  تکمیل  و  سردرب  پروژه  از  خطیبی  دکتر  ادامه  در 
شمالی و زمین چمن پردیس دانشگاه بیرجند بازدید به عمل آورد.
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و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مالی  و  اداری  معاون  سفر  با  همزمان 
هیأت  اعضای  صنفی  کانون  شورای  بیرجند  دانشگاه  به  فناوری 

علمی دانشگاه با ایشان دیدار کردند.
بیرجند،  دانشگاه  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  صنفی  کانون  شورای  جلسه 
و  مالی  و  اداری  معاون  خطیبی  علی  دکتر  با  بیرجند 
شد. برگزار  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  منابع   مدیریت 

این جلسه، اعضای شورای کانون صنفی اعضای هیأت علمی  در 
دانشگاه به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

شورایکانونصنفیاعضایهیأتعلمیدانشگاهبیرجندبا
معاونوزیرعلومدیدارکردند

جلسه تجلیل از ایثارگران دانشگاه بیرجند)روایت عاشقی( 11 مهر 
وزارت  مالی  و  اداری  معاون  علی خطیبی  دکتر  با حضور   1۴۰1
امین رضا  والمسلمین  حجت االسالم  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
کمالی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار الرضا)ع( 
امور  و  بنیاد شهید  مدیرکل  نوفرستی  ابوالفضل  خراسان جنوبی، 
ایثارگران استان خراسان جنوبی و جمعی از ایثارگران دانشگاه در 

تاالر والیت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، در جلسه 
ایثارگران دانشگاه بیرجند، دکتر خطیبی معاون اداری  از  تجلیل 
و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشکر از میهمان نوازی 
و محّبت ریاست دانشگاه بیرجند، اعضای محترم هیأت رئیسه و 
تمامی شهروندان عزیز بیرجندی، گفت: خاطرات ایام دفاع مقّدس 
امروز ما در شرایطی قرار داریم که  هیچ گاه قدیمی نخواهد شد. 
امروز ما  این خاطرات را داریم. اگر  نیاز به مرور  از گذشته  بیش 
در امنیت و آرامش هستیم به دلیل این است که عده ای در آن 
ایام به درستی به وظیفه خود عمل کردند و ما باید امروز به وظیفه 

باحضورمعاونوزیرعلومبرگزارشد؛

جلسهتجلیلازایثارگراندانشگاهبیرجند)روایتعاشقی(
 خود به گونه ای عمل نماییم تا نسل بعدی ما نیز در آرامش باشد.

و  ما  برادران  و  پدران  از  مقاومت عده ای  علوم گفت:  وزیر  معاون 
شما عزیزان باعث شده که امروز هیچ کس تصور اینکه بتواند یک 
تیر هوایی هم به مرزهای ما شلیک کند را در ذهن خود ندارد. وی 
افزود: تحریم های ناجوانمردانه شدیدی به کشور ما اعمال می شود 
اقتصادی  فشار  مدل  این  حکومتی  سیستم  هیچ  به  تاکنون  که 
ایستاده ایم. محکم  و  می کنیم  مقاومت  ولی  است،  نشده   وارد 

بر هشتاد سال قبل رؤسای  بالغ  اینکه  به  اشاره  با  دکتر خطیبی 
جمهور آمریکا، انگلیس و شوروی تصمیم می گیرند درباره آینده 
بعد از اتمام جنگ جهانی دوم جلسه ای را در تهران تشکیل دهند 
و این اجالس را بدون اجازه از شاه برگزار می کنند و هنگامی که 
به  می کند  را  جمهوری  رؤسای  با  مالقات  درخواست  ایران  شاه 
ایران  به شاه  تحقیر  با  استالین  و  نمی شود  داده  اجازه مالقات  او 
به  ایران  امروز  گفت:  بیاید.  سفارتخانه شوروری  به  باید  می گوید 
جایی رسیده که با پنج کشور بزرگ دنیا در حال مذاکره درباره 
خودگذشتی  از  و  مقاومت  و  رشادت ها  است.  هسته ای  وضعیت 
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مقّدس  دفاع  سال  هشت  در  ما  برادران  و  پدران  ایثارگران، 
از  و  مقاومت  و  رشادت  آن  کنار  در  و  است  کشور  افتخار  عامل 
مجاهدت  عزیز،  و  شهدای  رزمندگان  ایثارگران،  خودگذشتگی 
علمی  مرزهای  قدرت  با  امروز  که  باعث شده  دانشگاهیان  علمی 
نماییم. وی گفت:  دنیا را درنوردیده و در مرزهای دانش حرکت 
ما توقع نداریم دشمنان از ما تعریف کنند، آنها پول می گیرند تا 
موضوعات را برعکس جلوه دهند، ما واقعیت را در میدان می بینیم. 
دفاع  سلحشوران  رشادت های  مدیون  ما  امروز  آرامش  و  افتخار 
است. دانشگاه ها  در  دانشمندان  علمی  مجاهدت های  و   مقّدس 
در  ما  کشور  اگر  داد:  ادامه  علوم  وزارت  مالی  و  اداری  معاون 
دفاعی  تجهیزات  و  موشکی  صنایع  در  و  هسته ای  مسائل 
مجاهدت های  بخاطر  دارد  را  برتر  دست  واکسن  ساخت  و 
است. دانشگاه ها  همین  در  شما  برادران  و  فرزندان   علمی 

بیرجند  دانشگاه  برای  خوبی  اعتبارات  کرد:  اعالم  پایان  در  وی 
پروژه های  و  شد  خواهد  داده  تخصیص  که  شده  پیش بینی 
افتتاح خواهد رسید. به  اعتبار و  تامین  آینده نزدیک   عمرانی در 

فرنگی  معاون  فرزانه پور  حسین  دکتر  جلسه،  این  در  همچنین 
خاطره  و  یاد  گرامی داشت  با  بیرجند  دانشگاه  اجتماعی  و 
گفت:  مقّدس  دفاع  افتخار  پر  ایام  جانفشانی های  و  رشادت ها 
صالحیت  های  و  مأموریت ها  با  نرم افزاری  حوزه  فرهنگی  معاونت 
یادآوری هشت سال  مأموریت ها،  آن  از  ویژه می باشد که بخشی 
دوران  رزمندگان  و  ایثارگران  افزود:  وی  است.  مقّدس  دفاع 
تاریخ ظاهر شده اند که سالیان سال  در  گونه ای  به  مقّدس  دفاع 

برگزاری  نمود.  خواهند  عمل  جامعه  محّرکه  موتور  عنوان  به 
بدون  که  است  افرادی  پیام  داشتن  نگاه  زنده  برای  جلسه  این 
رفتند. شهادت  استقبال  به  مقامی  و  پست  و  چشم داشت   هیچ 

از  دیگری  بخش  در  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
و  یاد  داشتن  نگاه  زنده  برای  حوزه  این  اقدامات  به  سخنانش 
مجازی  نمایشگاه  برپایی  گفت:  و  پرداخت  شهیدان  خاطره 
آموزش،  کمیته  در  فعال  عضویت  مقّدس،  دفاع  دائمی  و 
بویژه  و  شهدا  المان  ایجاد  و  مقّدس  دفاع  اسناد  و  پژوهش 
است. حوزه  این  اقدامات  از  بخشی  مقّدس  دفاع  گمنام   شهدای 

کرد:  درخواست  دانشگاهی  ایثارگران  از  همچنین  وی 
برای  را  پرشکوه  دوران  آن  آثار  و  عکس  خاطرات، 
دهند. قرار  فرهنگی  معاونت  اختیار  در  انتشار  و   ثبت 

مهدی  و  زمانی  غالمرضا  دکتر  افضلی،  نظر  دکتر  مراسم  این  در 
ایام  از  خاطراتی  ذکر  به  بیرجند  دانشگاه  ایثارگران  از  رضایی 
برگزاری  پرداختند.  بیرجند  دانشگاه  جنگ  ستاد  و  مقّدس  دفاع 
برنامه های این مراسم بود. از دیگر  با مضمون دفاع مقّدس   تئاتر 
دانشگاه  ایثارگر  نفر  شش  از  مراسم  این  در  است:  ذکر  شایان 
زنجیری،  محمدحسین  دکتر  حجت االسالم  شامل  بیرجند، 
هادی  قریشی،  سیدمحمدحسین  دکتر  زمانی،  غالمرضا  دکتر 
آمد. عمل  به  تقدیر  حاجی آبادی  محمد  و  اختری  احمد   سرابی، 

جلسه تجلیل از ایثارگران دانشگاهی به هّمت معاونت فرهنگی و 
اجتماعی با همکاری معاونت  اداری و مالی، معاونت دانشجویی و 
مدیریت روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، برگزار شد.
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ولیعصر)عج( 1۶  امامت حضرت  آغاز  مراسم گرامی داشت سالروز 
مهر 1۴۰1 با حضور رئیس دانشگاه بیرجند و رؤسای دانشگاه های 
استان، مدیرکل امور بانوان خراسان جنوبی، ریاست بنیاد نخبگان 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  مسئوالن  استان، 
رئیسه  هیأت  اعضای  هم اندیشی،  دفاتر  مسئوالن  دانشگاه ها، 
و  کانون ها  مسئوالن  اساتید،  بسیج  شورای  معاونین  دانشگاه ها، 
دفاتر بسیج اساتید دانشگاه ها و اعضای هیأت علمی دانشگاه های 

استان در تاالر والیت دانشگاه بیرجند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، در این 
مراسم حجت االسالم والمسلمین محمدعلی جعفری رئیس دفاتر 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه های خراسان جنوبی، 
ضمن تبریک ایام خجسته امامت و والیت حضرت حجت»عج« به 
حدیث افضل اعمال اّمتی انتظار الفرج؛ یعنی برترین اعمال اّمت 
من این است که منتظر فرج باشند، مطالبی پیرامون انتظار فرج 

بیان کرد.
رئیس  مطلق  اکبری  والمسلین  حجت االسالم  مراسم  این   در 
و  کرد  اشاره  الهی  ادیان  به  جنوبی،  خراسان  فرهنگیان  دانشگاه 
گفت: در تاریخ فلسفه و فلسفه ادیان بشر از ابتدای خلقت بدنبال 
نوشته  به مقاالت  بوده است. وی  با خالق  ارتباط  برای  واسطه ای 
شده در این مبحث پرداخت و ادامه داد: حکمت در فلسفه یونانی 
و یهودی واسطه بین خلق و خالق است. در مسیحیت واسطه بین 
خلق و خدا و تبیین این واسطه مشکل دارد و در گفتار یوحنا به 

انحراف کشیده شده است.

دفتر  مسئول  رحیم آبادی  والمسلمین  حجت االسالم  همچنین 
نمایندگی مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه موقت بیرجند، 
به ظرفیت فوق العاده قرآن و عترت اشاره کرد و گفت: همه بشر 
فرامادی هستند،  و  مادی  نیازهای  به  پاسخ  برای  در حال تالش 
نهایتاً تاریخ بشر نشان داده است که بیش از 9۸ درصد به مطلوب 
مؤمنین  به  که  آسیب هایی  و  نگرانی  از  بسیاری  نمی یابند.  دست 
وارد شده از عدم آرامش و عوامل مختلف آخرالزمانی است. خداوند 
است«. اکبر  «ذکر خداوند  آیه ۴۵ سوره عنکوبت می فرماید:   در 

در روایت اصول کافی آمده است؛ ذکر از نماز برد بیشتری دارد »نحن ذکر 
 اهلل و نحن اکبر« بسیاری از افراد با ذکر اهلل به مراتبی باال دست یافته اند.

و  خوان  نماز  ایستاند  حسین)ع(  امام  مقابل  در  که  افرادی  تمام 
دین داران جاهل به امام بودند. وی افزود: انقالب ما صد در صد به 
ظهور امام زمان)عج( وصل خواهد شد. در این زمینه حضرت امام 
خمینی)ره( می فرمایند: تمام دستگاه هایی که در کشور ما ایجاد 
شده اند و امیدواریم در دیگر کشورها توسعه یابند باید خودشان 
به  کنند. وی همچنین  مهیا  مهدی)عج(  برای مالقت حضرت  را 
نقل سخنی دیگر از حضرت امام خمینی)ره( پرداخت که انقالب 
حال  در  جهان  سطح  در  منان  خداوند  تأیید  با  ایران  اسالمی 
شیطانی  قدرت های  آن  گسترش  با  اهلل  ان شاء  و  است  گسترش 
انزوا کشیده خواهند شد. پرچم جمهوری اسالمی ماهیت آن  به 
به انتظار است و حکومت مستضعفان است و زمینه برای حکومت 
جهانی حضرت مهدی)عج( مهیا خواهد شد. نظم الهی جهانی به 

لطف خداوند در حال شکل گیری است.

دفترهماندیشیاساتیدونخبگانباهمکاریبسیجاساتیددانشگاههایخراسانجنوبیبرگزارکرد:

مراسمگرامیداشتسالروزآغازامامتحضرتولیعصر)عج(
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وی به فرمایش رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم که جوانان 
و  جوانانه  مسئولیت های  بار  زیر  را  دوششان  و  شوند  آماده 
جوانمردانه ببرند تا بسوی طلوع خورشید عالم تاب امامت و والیت 
امام خمینی)ره( در پیامی در  افزود:  حرکت نماییم اشاره کرد و 
نیمه شعبان می فرمایند: مسئوالن ما باید بدانند انقالب ما محدود 
به ایران نیست. انقالب مردم ایران نقطه شروع انقالب بزرگ جهان 
اسالم به پرچم داری حضرت مهدی)عج( است. وی در این زمینه 
با  اصفهانی  موسوی  سّیدمحمدتقی  اهلل  آیت  حضرت  از  کتابی 
عنوان  با  استاد محمد شجاعی  از  کتابی  و  المکارم  مکیال  عنوان 
آشتی با امام زمان)عج( که تخصصی، مستدل و فنی در مورد قائم 
 آل محمد حضرت مهدی)عج( نگاشته شده است را معرفی کرد.

را  دانشگاه ها  در  رهبری  نهاد  العاده  فوق  کارهای  از  یکی  وی 
دانست.  دانشجویی  پاسخ های  و  پرسش ها  و  پرسمان   کتب 

در پایان این مراسم بیانیه مشترک بسیج اساتید و دفاتر هم اندیشی 
شد: قرائت  ذیل  بشرح  اخیر  اغتشاشات  محکومیت  و  تحلیل   در 

الْکافرون  نوره ولْو کره  بأْفواههْم واهلل متّم  نور اهلل  لیْطفؤا  یریدون 
)سوره صف/آیه ۸(

آنکه  حال  و  کنند  خاموش  خود  دهان  با  را  خدا  نور  می خواهند 
 خداوند اگر چه کافران را ناخوش افتد نور خود را کامل می کند.

با عرض تبریک سالروز آغاز والیت امام زمان)عج( به محضر نایب بر 
حق ایشان رهبر فرزانه انقالب و ملت غیور و شهیدپرور ایران اسالمی، 
حوادث روزهای اخیر که با اتفاقی غمناک شروع شد و بصورتی غیر 
منطقی از مرحله اعتراض به اغتشاش رسید و با دخالت بیگانگان 
و فریب خوردگان داخلی آنها منجر به هتک حرمت به مقّدسات 
مردم شد، اساتید انقالبی و بسیجی دانشگاه های خراسان جنوبی 
 را بر آن داشت تا در این رابطه بیانیه ای به شرح ذیل صادر نماید:

انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران که میراث گرانقدر 
و  واالمقام  شهیدان  ثمره خون  و  رزمنده  هزاران  مجاهدت  علما، 
زمینه ساز اعتالی کلمه توحید و گسترش عدالت است از نعمات 
بزرگ الهی است که حفظ آن را امام راحل)قدس سره الشریف( 
اوجب واجبات دانسته اند. این نظام مقّدس در مسیر تحقق حکومت 
اما موقعیت ممتاز  است،  مواجه  با دشواری هایی  اگر چه  اسالمی 
جمهوری اسالمی ایران در صحنه های بین المللی، الهام بخشی به 
مظلومان جهان، عزتمندی مسلمانان و شیعیان، نقش تعیین کننده 
نظام در مناسبات و روابط بین المللی و اقتدار سیاسی و امنیتی امروز 
ما در حالی اتفاق افتاده است که از آغاز پیروزی انقالب اسالمی 

ایران، نظام سلطه و در رأس آنها آمریکا در خصومت با جمهوری 
از  است؛  نکرده  فروگذار  دشمنانه ای  اقدام  هیچ  از  ایران  اسالمی 
صدام  تحریک  کودتا،  برای  اقدام  تا  گرفته  اقوام  برخی  تحریک 
ایران و جنگ ۸ ساله ظالمانه، تحریم های  به  برای حمله  ملعون 
گسترده و ... این نظام به لطف الهی و با تکیه بر اراده یک ملت 
مومن و بصیر و با جانفشانی های بی نظیر جوانان این مرز و بوم با 
همه این دشمنی ها، همچنان توانمندتر از قبل به پیش می رود و 
به فضل الهی آینده بسیار روشن تر از گذشته خواهد بود. دانشگاه 
به عنوان یک نهاد علمی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی وظیفه خود 
می گذرد حساس  جامعه  در  آنچه  به  نسبت  همواره  که  داند  می 
اقدامات  و  علمی  تبیین  به  کمک  در جهت  توان  تمام  با  و  بوده 
اسالمی همفکری  نظام جمهوری  اعتالی  راستای  در  دانش بنیان 
کند. دانشگاهیان همواره در سال های گذشته با احساس مسئولیت 
در صحنه حاضر بوده و در دفاع از انقالب اسالمی مجاهدت کرده، 
طریق  از  مجاهدت  با  دیگر  برخی  و  رسیده اند  شهادت  به  برخی 
قلم، بیان و یا ورود در میدان و پذیرش مسئولیت تالش کرده اند 
نقش  اسالمی  جمهوری  نظام  مقّدس  اهداف  تحقق  جهت  در 
آفرین باشند. حضور دانشجویان در صحنه نیز به معنای احساس 
مسئولیت آنها و ارتقا دهنده سطح توانمندی های آنها برای پذیرش 
فراهم  مسیر  این  در  است.  فردا  جامعه  در  بزرگ  مسئولیت های 
آوردن زمینه های مناسب آموزشی، فرهنگی، تربیتی و علمی در 
بزرگی  مسئولیت  دانشجویان،  استعدادهای  تحقق  برای  دانشگاه 
بر دوش مسئوالن فعلی دانشگاه است. استادان دانشگاه با وزانت 
علمی و با اشراف و تعهد نسبت به مسئولیت خطیر خود همواره 
تالش کرده اند، آگاهی، بصیرت، اخالق، تعهد، مسئولیت پذیری و 
قدرت تفکر را در دانشجویان خود متجلی کرده و آنان را به کمال 
مستحق برسانند. همه دانشگاهیان نسبت به خطا و یا اجحاف به 
یک فرد بی گناه احساس مسئولیت دارند، همچنان که  نسبت به 
عدول از ارزش ها و معیارهای دانشگاه اسالمی نیز حساس هستند. 
دانشگاهیان عالوه بر اینکه با روحیه انتقادی نسبت به نقصان های 
موجود واکنش نشان خواهند داد، اجازه سوء استفاده به دشمنان 
انقالب  تراز  دانشگاه در  داد. قطعاً  نخواهند  نیز  را  بوم  و  این مرز 
اسالمی،  ایرانی-  نوین  تمدن  تحقق  در  آفرین  نقش  و  اسالمی 
کار  به  دانشگاهی  معیار  فضای  حفظ  برای  را  خود  اهتمام  همه 
نقش  با  و  نموده  رصد  را  وابسته  عوامل  تحرکات  و  بست  خواهد 
نمود. خواهد  خنثی  را  دشمنان  حیله  عقالنی،  و  علمی   آفرینی 
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خراسان  دانشگاه های  بسیجی  و  انقالبی  استادان  ما  بدینوسیله 
برای نسل  تبیینی  ایفای نقش  را در جهت  آمادگی خود  جنوبی 
رسانه ای  جنگ  از  ناشی  تهدیدهای  تا  می داریم  اعالم  امروز 
ترکیبی- شناختی دشمن را در بی ثبات سازی  های اخیر به فرصتی 
برای رشد و ترقی مبدل سازیم. همچنین بر خود الزم می دانیم 
به  حضور  و  انقالبی  بصیرت  دانشگاهی،  جامعه  تمامی  جانب  از 
موقع و میدانی ملت عزیز ایران را ستوده و از رشادت ها و از جان 
گذشتگی های دلیر مردان عرصه امنیت خصوصاً نیروهای مخلص 
فراجا که در این شرایط دشوار با صبر و عقالنیت زمینه ساز آرامش 
ایشان  قدردان  و  نموده  در جامعه هستند، سپاسگزاری  امنیت  و 
باشیم. دفاتر هم اندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و بسیج 
و  اعالم مرزبندی شفاف  با  اندیشه ورز،  نهادهای  به عنوان  اساتید 
دقیق و برائت از اغتشاش گران و غارت گران امنیت و اموال عمومی، 
ضمن رصد هوشمندانه و مستمر، آرامش و امنیت ایران اسالمی 
بسیار مهم  و  الزامی  فزاینده  رفاه  و  پیشرفت همه جانبه  برای  را 
دانسته و نیز بر این باور است که بایستی دانشگاه و دانشگاهیان 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  رفتار  و  کالم  در  که  همان طور 
 متجلی و نمایان است همواره مورد تکریم و احترام قرار بگیرند.

ولی  حضرت  امامت  آغاز  سالروز  مجدد  تبریک  با  پایان  در 
آن  با  جنوبی،  خراسان  استان  انقالبی  اساتید  ما  عصر)عج(، 

در  تا  بندیم  می  دوباره  پیمانی  و  کرده  عهد  تجدید  حضرت 
 طوفان فتنه های آخرالزمان وفادار به اسالم ناب محمدی بمانیم.

معظم  مقام  روشنگرانه  بیانات  از  فراوان  تشکر  ضمن  همچنین 
رهبری که نشان داد، در فتنه اخیر، مسئله حجاب نیست؛ معروض 
شیوه های  بهبود  و  مشکالت  رفع  برای  تالش  کنار  در  می داریم 
دشمنان  استفاده  سوء  و  توطئه  از  نباید  منکر،  از  نهی  اجرای 
جوان  دختر  یک  مرگ  مورد  در  جویی  بهانه  در  بوم،  و  مرز  این 
بود. با اصل نظام غافل  به مبارزه  اعتراض،  از یک   و کشاندن آن 

فرماندهی  بی گناهی  قانونی،  پزشکی  گزارش  ارائه  با  که  اکنون 
انتظامی کشور در قضیه اخیر مشخص شده است، جا دارد ضمن 
تبری جستن از تعرض ها و ظلم های اخیر به این نهاد زحمتکش، 
اغتشاشات  کنترل  و  امنیت  برقراری  در  عزیز  پلیس  زحمات  از 
قدردانی نموده و تضعیف پلیس را تضعیف امنیت و انسجام ملّی و 
باعث جری تر شدن متجاوزان به آرامش و امنیت مردم دانسته و 
محکوم کنیم. از خواصی که شتاب زده به قضاوت درباره این نهاد 
در  تا  کنند  مراقبت  عذرخواهی،  خواستاریم ضمن  نیز  پرداختند 
 حوادث احتمالی بعدی، با تأمل و دقت بیشتری اظهارنظر کنند.

إن شاء اهلل و به فضل الهی، ملت بزرگ و غیور ایران از این امتحان 
بزرگ الهی نیز پیروزمندانه بیرون خواهد آمد و آینده ای درخشان 

و با عزت را رقم خواهد زد.
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ارزیابی ستاد جشنواره شهید رجایی  و  بررسی ها  نتایج  اساس  بر 
استان در سال 1۴۰1، دانشگاه بیرجند حائز کسب عنوان دستگاه 
برتر در تحقق شعار سال)تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین( شد.

بیرجند،  دانشگاه  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  رجایی  شهید  جشنواره  رئیس  و  استاندار  قناعت  دکتر 
و  مدیریت  سازمان  رئیس  جهانشاهی  دکتر  و  جنوبی  خراسان 
تقدیر  لوح  ارسال  با  رجایی  شهید  جشنواره  دبیر  و  برنامه ریزی 
جشنواره  در  را  بیرجند  دانشگاه  برتر  عنوان  کسب  تندیس  و 
کردند. اعالم   1۴۰1 سال  جنوبی  خراسان  استان  رجایی   شهید 

در متن این لوح تقدیر به دکتر المعی گیو رئیس دانشگاه بیرجند 
آمده است: خدمت به مردم شریف استان خراسان جنوبی توفیق 
راحل  امام  که  است  ماندگار  میراثی  و  سترگ  نعمتی  الهی، 
ارزش های  تجلی  با  واالمقام  شهدای  و  سره(  عظیم الشان)قدس 
تحقق  راستای  در  نهادند.  یادگار  به  انقالبی  و  دینی  بزرگ 

رهبری)مدظله  معظم  مقام  ابالغی  اداری  نظام  کلی  سیاست های 
برنامه های  اجرای  بر  محترم  جمهور  رئیس  تأکیدات  و  العالی( 
توسعه  و  پیشرفت  بهره وری،  ارتقاء  هدف  با  اداری  نظام  اصالح 
استان و بر اساس نتایج بررسی ها و ارزیابی ستاد جشنواره شهید 
رجایی استان سال 1۴۰1 حائز کسب عنوان دستگاه برتر در تحقق 
شعار سال)تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین( شده اید. از زحمات 
کارکنان خدوم  و  مدیران  تمام  و  ارزنده جناب عالی  تالش های  و 
آن مجموعه برای ارتقای کارآمدی دولت مردمی، رضایت مردم و 
اعتالی استان قدردانی بعمل می آید. توفیق روزافزون جناب عالی 
و همه خدمتگزاران صدیق نظام مقّدس جمهوری اسالمی ایران را 
بقیه اهلل االعظم)ارواحنافداء( و تحت زعامت  ذیل والیت حضرت 
ولی امر مسلمین حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)دامت برکاته( 

از خداوند تبارک و تعالی خواستاریم.

کسبعنوانبرتردانشگاهبیرجنددرجشنوارهشهیدرجایی
استانخراسانجنوبی



24

نشست مدیران هسته های گزینش منطقه 9 کشور 1۷ مهر 1۴۰1 
در سالن شکوه شرق دانشگاه بیرجند برگزار شد. در این نشست، 
رأی گیری برای انتخاب دبیر شورای مدیران هسته های گزینش 
محمدجواد  مهندس  و  گردید  9  برگزار  منطقه  دانشگاه های 
باالترین رأی  با  بیرجند  مشاوری نیا مدیر هسته گزینش دانشگاه 
دانشگاه های  گزینش  هسته های  مدیران  شورای  دبیر  به عنوان 

منطقه 9  انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، در آیین 
افتتاحیه نشست مدیران هسته های گزینش منطقه 9 کشور، دکتر 
المعی گیو رئیس دانشگاه بیرجند، با تبریک میالد مسعود حضرت 
ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی)ص( و هفته وحدت، حضور 
گزینش گران،  و  گزینش  هسته های  مدیران  گرانقدر  میهمانان 
دانشگاه  اعضای هسته گزینش  و  رابطان  مصاحبه گران، محققان، 
دانشگاه که  مدیر هسته گزینش  از  و  را خیرمقدم گفت  بیرجند 
زمینه برگزاری این نشست را فراهم آوردند قدردانی کرد و افزود: 
اولیه دانشگاه  ایده  نماییم،  بیرجند مراجعه  تاریخ دانشگاه  به  اگر 
بیرجند به سال 1۳۴۵ بر می گردد که بنا به دالیلی این موضوع در 
آن زمان محقق نشد و در سال 1۳۵۴ با مصوبه شورای گسترش 
مرحوم  ریاست  به  بیرجند  عالی  آموزش  مرکز  عالی،  آموزش 
پروفسور گنجی آغاز به کار کرد. در ادامه دبیرخانه این مرکز در 
 مدرسه شوکتیه که دانشگاه بیرجند میراث دار آن است تشکیل شد.

دانشگاه  گسترش  و  تحوالت  کرد:  تأکید  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
همراه با انقالب اسالمی رقم خورد و اگر بخواهیم به موضوع تبیینی 
نماییم،  اشاره کردند رجوع  آن  به  العالی(  آقا)مدظله  که حضرت 
دانشگاه بیرجند بهترین مثال برای جهاد تبیین است. در حقیقت 
دانشگاه بیرجند مولود انقالب و شکوفایی آن بعد از انقالب شکل 
گرفته است. دکتر المعی گیو اعالم کرد: دانشگاه بیرجند در حال 
حاضر 1۲۶1۰ دانشجو دارد که از این تعداد قریب به چهار هزار 
 دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: دانشگاه بیرجند عالوه بر عرصه داخلی با سرمایه گذاری 
قابلیت های  دارای  گرفته  صورت  گذشته  در  که  هدایتی  و 

مختلف  عرصه های  در  قابلیت ها  این  وجود  با  که  است  متعدد 
اکنون  هم  بیرجند  دانشگاه  است.  فعالیت  مشغول  بین المللی 
فعالیت های  کنار  در  و  دارد  علمی  مراوده  دنیا  کشور   1۷ با 
کشور  از  بین الملل  دانشجوی   ۶۰۰ حدود  آموزشی  و  پژوهشی 
 افغانستان در دانشگاه بیرجند مشغول تحصیل و پژوهش هستند.

همچنین رئیس دانشگاه بیرجند بیان داشت: هسته گزینش چشم 
بینا و گوش شنوای هر سازمانی است. گزیش با انتخاب نیروهای 
رقم می زند.  را  پویایی هر دستگاهی  و  موجبات شکوفایی  اصلح، 
و  رسالت ها  از  یکی  عنوان  به  کادرسازی  گفت:  المعی گیو   دکتر 
از  یکی  است.  شده  تبیین  دانشگاه  مدیریت  راهبردی  برنامه های 
برنامه های دانشگاه بیرجند در حوزه یاوران علمی و اعضای هیأت 
علمی کادرسازی با نیروهای کارآمد، تحول گرا، دلداده والیت، دارای 
تفکر و اندیشه جهادی با در نظر گرفتن اصل شایسته ساالری است 
با  با همراهی حوزه گزینش محقق خواهد شد. وی  این مهم  که 
اعالم اینکه امروزه در کشورهای شرق جنگ جذب استعدادها و 
نخبگان است، گفت: این موضوع که همه سازمان ها به دنبال جذب 
 نیروهای اصلح و شایسته اند، بیانگر جایگاه و اهمیت گزینش است. 

تخصصی  نشست  افتتاحیه،  آیین  برگزاری  از  پس 
امکانات،  پیرامون   9 منطقه  گزینش  هسته های  مدیران 
شد. برگزار  اولویت ها  تعیین  و  کار  گزارش   ارائه 

مدیران  شورای  دبیر  انتخاب  برای  رأی گیری  نشست  این  در 
هسته های گزینش دانشگاه های منطقه 9  برگزار گردید و مهندس 
با  بیرجند،  دانشگاه  گزینش  هسته  مدیر  مشاوری نیا  محمدجواد 
گزینش  هسته های  مدیران  شورای  دبیر  عنوان  به  رأی  باالترین 

دانشگاه های منطقه 9  انتخاب شد.

مدیرهستهگزینشدانشگاهبیرجندبهعنواندبیرشورایمدیران
هستههایگزینشمنطقه۹کشورانتخابشد
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اعضای شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه 19 مهر 1۴۰1 با 
رئیس دانشگاه بیرجند دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، اعضای 
نوربخش  شهید  مطالعات  و  تحقیقات  مرکز  و  مرکزی  شورای 
فعالیت های  از  گزارشی  بیرجند  دانشگاه  رئیس  با  دیدار  در 
دانشجویی  بسیج  اجرای  دست  در  برنامه های  و  شده  انجام 
بسیج  اعضای  دیدار  این  ادامه  در  همچنین  کردند.  ارائه  را 
کردند. اعالم  را  خود  پیشنهادت  و  درخواست ها   دانشجویی 

ایجاد  و  دانشگاه ها  شدن  حضوری  به  اشاره  با  المعی گیو  دکتر 
با نشاط در دانشگاه، به جذب نیروهای ارزشی در  فضایی پویا و 

حوزه بسیج دانشجویی تأکید کرد.

جلسهبسیجدانشجوییبارئیسدانشگاهبیرجندبرگزارشد

نمایندگان دانشجویان بین الملل دانشگاه ۲۰ مهر 1۴۰1 با رئیس 
دانشگاه بیرجند دیدار کردند.

دیدار  بیرجند،  دانشگاه  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
نمایندگان دانشجویان بین الملل دانشگاه با رئیس دانشگاه بیرجند، 
علمی  همکاری های  گروه  رئیس  و  دانشجویی  معاون  حضور  با 
بین المللی برگزار شد. در این دیدار نمایندگان دانشجویان بین الملل 
 پیشنهادات خود را در حوزه های دانشجویی و آموزشی بیان کردند. 

دکتر المعی گیو رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه جذب دانشجویان 
بین الملل کیفی یکی از اولویت های دانشگاه است، گفت: توجه ویژه 
و رسیدگی به مشکالت دانشجویان افغانستانی دانشگاه به عنوان 
است. تأکید  مورد  بیرجند  دانشگاه  و  جنوبی  خراسان   میهمانان 

دیداردانشجویانبینالمللبارئیسدانشگاهبیرجند:
دانشگاه  دانشجویی  معاون  موسوی  دکتر  ادامه،  در 
اولویت  با  است  کرده  تالش  دانشگاه  گفت:  بیرجند 
نماید. فراهم  بین الملل  دانشجویان  برای  را  شرایط   ویژه 

گروه  رئیس  نویدی نیا  حسین  دکتر  دیدار  این  در  همچنین 
حوزه  اقدامات  برشمردن  ضمن  بین المللی،  علمی  همکاری های 
بین الملل دانشگاه در بخش جذب و پذیرش بر رسیدگی به امور 
جلسه  این  در  همچنین  وی  کرد.  تأکید  بین الملل  دانشجویان 
از طرف  بین الملل  خاطرنشان کرد که صالحیت 19۵ دانشجوی 
تحصیل  دانشجویان  این  که  است  شده  تأیید  آموزشی  گروه های 
کرد. خواهند  آغاز  بیرجند  دانشگاه  در  جاری  ترم  از  را   خود 
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راهپیمایی و اجتماع بزرگ بانوان با حضور جمع کثیری از بانوان 
عضو هیات علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه بیرجند ۲1 مهر 

1۴۰1 برگزار شد.
بیرجند،  دانشگاه  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
پرشور  حضور  با  دانشجویان  و  کارمندان  علمی،  هیات  اعضای 
کردند. شرکت  بانوان  بزرگ  اجتماع  و  راهپیمایی  در   خود 

هویت  عزت،  »زن،  عنوان  با  بانوان  بزرگ  اجتماع  و  راهپیمایی 
محکومیت  در  والیت«  و  انقالب  با  میثاق  »تجدید  و  ایرانی« 
میدان  به سمت  ابوذر  میدان  از  مهر   ۲1 روز  اخیر  اغتشاش های 

قدس بیرجند برگزار شد.

راهپیماییواجتماعبزرگبانوانباحضورجمعکثیریازدانشگاهیان
دانشگاهبیرجندبرگزارشد

جشن هفته وحدت همزمان با شب میالد رسول گرامی اسالم)ص( 
و امام صادق)ع( در دانشگاه بیرجند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، جشن 
همزمان  و  وحدت  هفته  گرامی داشت  مناسبت  به  وحدت  هفته 
با شب میالد رسول گرامی اسالم)ص( و امام صادق)ع( ۲1 مهر 
بیرجند،  دانشگاه  رئیس  المعی گیو  احمد  دکتر  1۴۰1  با حضور 
نهاد  مسئول  جعفری  محمدعلی  والمسلمین  حجت االسالم 
معاون  پور  فرزانه  حسین  دکتر  و  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
برگزار شد. بیرجند  دانشگاه  تاالر والیت  اجتماعی در  و   فرهنگی 

حجت االسالم والمسلمین مرادی معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه بیرجند، با اشاره به حدیث »طوبی لمن 
نیکو  اخالق  که  به حال کسی  )خوشال  الناس خلقه«  مع  حسن 
داشته باشد( به بیان پیامدها خوش اخالقی پرداخت و گفت: بخشوده 
در  اعمال  ترازوی  روزی، سنگینی  و  رزق  افزایش  گناهان،  شدن 
 قیامت، عمر طوالنی و محبوبیت از جمله آثار خوش اخالقی است.

اجرای سرود، برگزاری مسابقه، اجرای تئاتر از دیگر برنامه های این 
مراسم بود.

برگزاریجشنهفتهوحدت
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با حضور رئیس دانشگاه بیرجند و جمعی از رؤسا و مدیران، ۲۴ 
و  مرکزی  سازمان  جنب  در  زیتون،  مثمر  درختان   1۴۰1 مهر 

آزمایشگاه فالحی کاشته شد.
بیرجند،  دانشگاه  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  مرکزی  سازمان  ساختمان  جنب  در  زیتون  مثمر  درختان 
رئیس  المعی گیو،  احمد  دکتر  حضور  با  فالحی  آزمایشگاه 
معاون  حجازیان،  االسالم  حجت  همراهی  و  بیرجند  دانشگاه 
خراسان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 

مقام  نمایندگی  نهاد  معاون  مرادی،  االسالم  حجت  و  جنوبی 
رئیس  و دکتر مهدی جهانی،  بیرجند  دانشگاه  در  معظم رهبری 
شد. کاشته  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  کشاورزی،   پردیس 

درختان زیتون کاشته شده در این محل به منظور صرفه جویی در 
مصرف آب بصورت قطره ای آبیاری خواهند شد.

شایان ذکر است که در ادامه این پروژه درختان مثمر شامل زیتون، 
انار و توت در فضای در حال آماده سازی جنب خوابگاه پسران و 

دانشکده هنر  نیز کشت خواهند شد.

کاشتدرختانمثمردردانشگاهبیرجند

رئیس  جعفری  دکتر  همراه  به  دانشگاه  رئیس  المعی گیو  دکتر 
سازمان جهاد کشاورزی استان و دکتر موسوی معاون دانشجویی 
۲۴ مهر 1۴۰1، ضمن بازدید از سالن غذاخوری پردیس، ناهار را 

در جمع دانشجویان صرف کردند.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، در حاشیه 
رئیس  المعی گیو  دکتر  زرشک،  ملی  جشنواره  علمی  همایش 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  جعفری  دکتر  همراه  به  دانشگاه 
برادران  غذاخوری  سالن  از  بازدید  استان خراسان جنوبی، ضمن 

و دیدار با دانشجویان، ناهار را در کنار دانشجویان صرف کردند.

باحضوردرسالنغذاخوریدانشجویان،رئیسدانشگاهورئیسجهاد
کشاورزیاستانناهاررادرکناردانشجویانصرفکردند
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همراه  به  سرایان  جمعه  امام  مرتضایی نیا  غالمرضا  حجت االسالم 
اعضای شورای شهر سرایان ۲۵ مهر 1۴۰1 در محل سالن شکوه 

شرق با رئیس دانشگاه بیرجند دیدار کردند.
دیدار  بیرجند،  دانشگاه  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
اعضای  و  سرایان  جمعه  امام  مرتضایی نیا  غالمرضا  حجت االسالم 
مسئول  با حضور  بیرجند  دانشگاه  رئیس  با  سرایان  شهر  شورای 
اداری  معاونین  دانشگاه،  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 

رئیس  دانشجویی،  و  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  مالی،  و 
شد. زیست  برگزار  محیط  و  طبیعی  منابع  کشاورزی،   پردیس 
در ادامه حجت االسالم غالمرضا مرتضایی نیا امام جمعه سرایان و 
اعضای شورای شهر سرایان نقطه نظرات خود را در مورد آموزش 
عالی در منطقه بیان نمودند. همچنین مسئول نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی، 

معاون دانشجویی، معاون اداری و مالی به سخنرانی پرداختند.

امامجمعهواعضایشورایشهرسرایانبارئیسدانشگاهبیرجنددیدارکردند
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به منظور دریافت مجوز آزمایشگاه معتمد غذا دارو توسط مجموعه 
آزمایشگاهی دانشگاه بیرجند، معاون غذا و داروی

امکانات  از  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بیرجند بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، در راستای 
پیگیری های دریافت مجوز آزمایشگاه معتمد غذا دارو توسط مجموعه 
آزمایشگاهی دانشگاه بیرجند، خانم دکتر کیانی معاون غذا دارو و 

خانم مهندس کامیار مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات درمانی بیرجند، از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 
بیرجند بازدید کردند. این بازدید با حضور دکتر ابوالفضل اکبرپور 
معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه، مدیر شبکه آزمایشگاهی 
و  گرفت  مربوطه صورت  آزمایشگاه های  کارشناسان  و  کارگاهی  و 
کارشناسان توضیحاتی در مورد دستگاه های آزمایشگاه مرکزی برای 

بازدیدکنندگان ارائه کردند.

اخبارحوزهمعاونتپژوهش،فناوریونوآوری

بازدیدمعاونغذاودارویدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتی
درمانیبیرجندازامکاناتآزمایشگاهمرکزیدانشگاهبیرجند
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در  زرشک  ملی  نوآوری جشنواره  و  علمی  کمیته  سومین جلسه 
سالن رسانه دانشگاه بیرجند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، سومین 
زرشک  ملّی  جشنواره  نوآوری  و  علمی  کمیته  جلسه  آخرین  و 
به منظور نهایی کردن برنامه های علمی جشنواره در سالن رسانه 

دانشگاه برگزار شد.
جشنواره ملّی زرشک ۲1 تا ۲۷ مهرماه 1۴۰1 در استان خراسان 
بر  نوآوری  و  علمی  کمیته  مسئولیت  که  می شود  برگزار  جنوبی 
عهده دانشگاه بیرجند است. برنامه ریزی برای دعوت از سخنرانان 
آموزشی  کارگاه های  برگزاری  کشور،  داخل  برجسته  و  خارجی 
دانشجویی، تور بازدید، برگزاری کارگاه استاندارد جهت کشاورزان 
و چاپ کتابچه زرشک و سالمت، توسط کمیته علمی و نوآوری 

این جشنواره انجام خواهد شد.

برگزاریسومینجلسهکمیتهعلمیونوآوریجشنوارهملیزرشک

دکتر ابوالفضل اکبرپور معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه 
بیرجند به همراه جمعی از مدیران این حوزه با مهندس جرجانی 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، در دیدار 
مدیرکل  با  بیرجند  دانشگاه  نوآوری  و  فناوری  پژوهش،  معاون 
امکانات و دستاوردهای  صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 

دانشگاه بیرجند معرفی شد.

دیدارمعاونپژوهش،فناوریونوآوریدانشگاهبیرجندبا
مدیرکلصنعت،معدنوتجارتخراسانجنوبی

در این دیدار، امکانات آزمایشگاهی دانشگاه بیرجند برشمرده شد و 
درخواست معرفی امکانات آزمایشگاهی دانشگاه بیرجند به صاحبان 
 صنعت و معدن از مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خواسته شد.

و  پژوهشی  قراردادهای  انعقاد  مورد  در  نشست  این  در  همچنین 
همکاری متقابل و تأثیر دانشگاه در صنعت و اثرگذاری در جامعه و 
صنعت بحث و تبادل نظر شد. مقرر شد مهندس جرجانی در آینده 

نزدیک از امکانات و دستاوردهای دانشگاه بازدید به عمل آورد.
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نقل  به  بیرجند  دانشگاه  اطالع رسانی  و  روابط عمومی  به گزارش 
تالیف  سودمند«  میوه  »عناب  کتاب  علمی،  آثار  نشر  مرکز  از 
جهانی،  مهدی  دکتر  مرادی نژاد،  فرید  دکتر  خیاط،  مهدی  دکتر 
دکتر  و  بیرجند  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  مودی  دکتر سعید 
آموزش  و  تحقیقات  مرکز  علمی  هیات  سیاری  محمدحسن 

کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی منتشر شد.
آب  منابع  در  زمانی  های  سری  آماری  »تحلیل  کتاب  همچنین 
دانشگاه  دکترای  دانش آموخته   تهرودی  ناظری  محمد  تالیف   «
بیرجند،  بیرجند، دکتر یوسف رمضانی عضو هیأت علمی دانشگاه 

دکتر رسول میرعباسی نجف آبادی عضو هیأت علمی دانشگاه شهر 
کرد، دکتر کیوان خلیلی عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه، کتاب 
»اصول بهبود گیاه زراعی« ترجمه شده توسط دکتر محمد ضابط 
عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند، کتاب »منطق حکمت متعالیه و 
تاثیر قرآن بر آن« تألیف دکتر محمود زراعت پیشه عضو هیأت علمی 
دانشگاه بیرجند و کتاب »اثرات تغذیه علوفه بر شیر« ترجمه شده 
توسط دکتر محمدحسن فتحی نسری، دکتر سّیدهمایون فرهنگ فر 
دانشجوی  قوی پنجه  نوید  و  بیرجند  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای 

دکترای توسط انتشارات دانشگاه بیرجند چاپ و منتشر شد.

پنجعنوانکتابتوسطانتشاراتدانشگاهبیرجندمنتشرشد
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دکتر اکبرپور معاون پژوهش، فناوری و نوآوری و جمعی از اعضای 
بندی  بسته  و  فرآوری  نمایشگاه  از  بیرجند  دانشگاه  هیأت علمی 

زرشک در محمدآباد علم بازدید به عمل آوردند.
بیرجند، دکتر  دانشگاه  رسانی  اطالع  و  روابط عمومی  به گزارش 
اکبرپور معاون پژوهش، فناوری و نوآوری و جمعی از اعضای هیأت 
علمی دانشگاه بیرجند ۲۲ مهرماه از نمایشگاه فرآوری و بسته بندی 

زرشک در محمدآباد علم بازدید به عمل آوردند.

بازدیددکتراکبرپورمعاونپژوهش،فناوریونوآوریوجمعیاز
اعضایهیأتعلمیدانشگاهبیرجندازنمایشگاهفرآوریوبستهبندی

زرشکدرمحمدآبادعلم

مجله علمی Journal of Geomine که توسط گروه مهندسی 
معدن راه اندازی شده بود، از سامانه جامع رسانه های کشور مجوز 

انتشار دریافت کرد.
مجله  بیرجند،  دانشگاه  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
علمی Journal of Geomine بصورت فصلنامه با موضوعیت 

معدن منتشر خواهد شد.
در این نشریه مقاالت علمی مرتبط با تخصص های معدن شامل: 
محیط  سنگ،  مکانیک  معدنی،  مواد  فراوری  استخراج،  اکتشاف، 
زیست،GIS  و سنجش از دور، اقتصاد معدن، ماشین آالت معدنی، 
آماری،  هیدرولوژی  زمین  مدل سازی  معادن،  در  مدل سازی 
یافت. خواهد  انتشار  مرتبط  موضوعات  سایر  و  محیطی   زیست 

مجلهعلمیJournalofGeomineازسامانهجامعرسانههای
کشورمجوزانتشاردریافتکرد

سایت این نشریه در حال راه اندازی است که اطالع رسانی الزم در 
 خصوص شروع دریافت مقاالت توسط دفتر نشریه انجام خواهد شد.
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خراسان  استان  در  زرشک  ملی  جشنواره  برگزاری  با  همزمان 
جنوبی، پیش رویداد جذب ایده در حوزه کشاورزی و صنایع 

وابسته با تأکید بر محصول استراتژیک زرشک ۲۵ مهر 1۴۰1 به 
هّمت کمیته علمی این جشنواره در دانشگاه بیرجند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، در این 
خیر  ضمن  دانشگاه  مالی  و  اداری  معاون  عارفی  دکتر  مراسم، 
تولید  برای  تأثیرگذار  افراد  و  پژوهشگران، شرکت ها  مقدم حضور 
دانست. تاثیرگذار  را  جدید  فرآیندهای  ایجاد  و  بهتر   محصول 

معاون اداری و مالی دانشگاه بیرجند گفت: الزم است برای حفظ 
محصوالت استراتژیک در منطقه تالش مضاعفی داشته باشیم چرا که 
بی توجهی به محصوالت استراتژیک باعث خواهد شد این محصوالت 
 در مناطق دیگر کشور و یا حتی در کشورهای مجاور تولید شوند.

و  طرح ها  از  بیرجند  دانشگاه  حمایت  به  همچنین  عارفی  دکتر 
جلوگیری  برای  الزم  اقدامات  انجام  لزوم  به  و  کرد  اشاره  ایده ها 
کرد. تأکید  منطقه  استراتژیک  محصوالت  خام فروشی   از 

و  کارآفرینی  گروه  رئیس  اکبری  محمد  دکتر  همچنین 
رویداد  پیش  گفت:  دانشگاه  جامعه  و  صنعت  با  ارتباط 
بر  تأکید  با  وابسته  صنایع  و  کشاورزی  حوزه  در  ایده  جذب 
شود. می  برگزار  زرشک  محصول  و  استراتژیک   محصوالت 

فناوری و کارآفرینی  نوآوری،  بوم  اکبری در معرفی زیست  دکتر 
دانشگاه بیرجند گفت: در مجموعه های زیست بوم حمایت کارآفرینان، 
نهادهای مالی و نهادهای پشتیبان همانند دانشگاه، مراکز رشد و 
پارک های علم و فناوری باعث توسعه عملکرد کارآفرینی می شود. 
در حوزه زیست بوم دانشگاه بیرجند خدماتی همچون استقرار و 
برای  اولیه، شبکه سازی  تجهیزات  و  امکانات  قراردادن  اختیار  در 
پیدا کردن تیم های مدیریتی و نیروهای انسانی، تسهیل ارتباط با 
دانشگاه و مراکز صنعتی و جامعه، مشاوره مالی، بیمه، امور حقوقی 
می شود. انجام  وام  اخذ  و  مالی  حمایت های  برای  تسهیل گری   و 

اشاره   1۳9۷ سال  از  دانشگاه  بوم  زیست  ایجاد  سابقه  به  وی 
و  دانشجویان  بوم  زیست  مجموعه  به  ورود  برای  گفت:  و  کرد 

واحد  یا  و  نوآور  هسته  در  ایده  ارائه  برای  می توانند  عالقمندان 
این  مجموعه  این  هدف  یابند.  حضور  نوآور  شرکت  و  نوآور 
شوند. تبدیل  خالق بنیان  یا  دانش بنیان  شرکت  به  که   است 

وی همچنین با اشاره به همکاری دانشگاه بیرجند در کمیته علمی 
جشنواره ملی زرشک گفت: کمیته علمی این جشنواره در راستای 
 ایجاد اشتغال و برگزاری کارگاه ها و استارت آپ ها اقدام کرده است.

بررسی  منظور  به  را  رویداد  پیش  این  برگزاری  وی 
ایجاد  ساختارهای  معرفی  و  مشکالت  و  مسائل  چالش ها، 
دانست. عالقمندان  و  دانشجویان  به  استارت آپ   یک 

تحقیقاتی  و  آموزشی  کارگاه  رویداد،  پیش  این  ادامه  در 
و  باغبانی  گروه  مدیر  فرد  امینی  دکتر  توسط  زرشک  محصول 
و  بیرجند  دانشگاه  دارویی  و  خاص  گیاهان  پژوهشی  گروه  مدیر 
شد. ارائه  شورستانی  حسین  مهندس  توسط  ایده پردازی   کارگاه 

در ادامه دکتر فاطمه حسین زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
پرداخت.  همچنین  زرشک  تغذیه ای  نکات  به  بیرجند  پزشکی 
فالح  حسین  دکتر  توسط  زرشک  بهداشت  در  تکنولوژی  کارگاه 
زرشک  بازار  توسعه  کارگاه  و  بیرجند  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  دکتر حسینی  توسط 

منابع طبیعی ارائه گردید.
 

همزمانباجشنوارهملیزرشک؛

پیشرویدادجذبایدهدرحوزهکشاورزیوصنایعوابستهباتأکیدبر
محصولاستراتژیکزرشکدردانشگاهبیرجندبرگزارشد
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 9 از  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  حضوری  ثبت نام  با  همزمان 
تمامی مقاطع  مهر 1۴۰1 کالس های درس بصورت حضوری در 

تحصیلی در دانشگاه بیرجند رسماً آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، ثبت نام 
کارشناسی  مقطع  نوورود  دانشجویان  حضوری  مدارک  تحویل  و 
 دانشگاه بیرجند با حضور دانشجویان نوورود از 9 مهر 1۴۰1 آغاز شد.

و  حضوری  نام  ثبت  جهت  کارشناسی  مقطع  دانشجویان 
براساس   1۴۰1 مهر   1۲ لغایت   9 روز  از  مدارک  تحویل 
می توانند  دانشگاه  آموزشی  معاونت  سوی  از  اعالمی  اطالعیه 
نمایند. اقدام  حضوری  ثبت نام  برای  الفبایی  ترتیب   براساس 

و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  دانشجویان  ثبت نام  است؛  ذکر  شایان 
دکتری تا پایان شهریورماه جاری انجام شد و کالس های درسی از 

9 شهریور 1۴۰1 بصورت حضوری برگزار گردید. 

اخبارحوزهمعاونتآموزشیوتحصیالتتکمیلی

سالتحصیلیجدیدباحضوردانشجویاندردانشگاهبیرجندآغازشد

 1۵ کشور  سراسر  با  همزمان  اجتماعی  تأمین  استخدامی  آزمون 
مهر 1۴۰1 در دانشگاه بیرجند برگزار شد.

آزمون  بیرجند،  دانشگاه  اطالع رسانی  و  روابط عمومی  به گزارش 
استخدامی تأمین اجتماعی با حضور ۶۶۷ داوطب خانم و آقا در دو 
 نوبت صبح و بعدازظهر 1۵ مهر 1۴۰1 در دانشگاه بیرجند برگزار شد.
با حضور ۲۴۰  آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در نوبت صبح 
داوطلب خانم در بلوک الف دانشکده علوم و ۳۳9 داوطلب آقا در 
 9۸ نیز  بعدازظهر  نوبت  در  شد.  برگزار  علوم  دانشکده  ب  بلوک 
 داوطلب خانم و آقا در دو بلوک دانشکده علوم به رقابت پرداختند.

شایان ذکر است، همزمان با برگزاری این آزمون مدیرکل تأمین 
اجتماعی استان و مدیران این اداره کل با همراهی دکتر سّیدجواد 
از  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون  واشان  حسینی 

روند برگزاری آزمون بازدید کردند.

آزموناستخدامیتأمیناجتماعیدردانشگاهبیرجندبرگزارشد
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دستی  صنایع  آموزشی  گروه های  مدیران  معارفه  و  تکریم  جلسه 
دانشگاه  رسانه  سالن  در محل  مهر 1۴۰1  اسالمی 1۸  معارف  و 

بیرجند برگزار شد. 
در  بیرجند،  دانشگاه  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  آموزشی  معاون  حسینی واشان  جواد  سّید  دکتر  جلسه  این 
مکرم  نبی  میالد  تهنیت  و  تبریک  با  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت 
همچنین  و  مصطفی)ص(  محمد  حضرت  االنبیاء  خاتم  اسالم 
هفته  و  جعفرصادق)ع(  امام  حضرت  تشّیع  مذهب  رئیس  میالد 
دیانی  محمدمهدی  دکتر  ارزنده  تالش های  و  زحمات  از  وحدت 
صنایع  و  معارف  آموزشی  گروه های  سابق  مدیران  فخر  فرزانه  و 
دستی تقدیر و تشکر کرد و برای مدیران جدید این گروه ها دکتر 
کرد. موفقیت  آرزوی  خیرالهی  مژگان  دکتر  و  فروتن   مصطفی 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه افزود: نظم و انضباط 

از مهم ترین عوامل موفقیت کاری است که حضور به موقع  یکی 
مدیران گروه در محل کار و پاسخگویی به دانشجویان و اعضای 

هیأت علمی و یاوران علمی، بخشی از این انتظارات است.
وی همچنین به اثرگذاری اجتماعی و نقش و رسالت گروه معارف 
و  کرد  تأکید  اسالمی  نظام  دستاوردهای  از  صیانت  و  حفظ  در 
را  آموزشی  مهم  نکات  و  پرداخت  گروه  مدیران  وظایف  شرح  به 
زحمات  از  هدایایی  اهدای  با  نیز  مراسم  پایان  در  کرد.  یادآوری 
مدیران گروه تقدیر و تجلیل به عمل آمد. الزم به ذکر است؛ طی 
احکامی جداگانه از سوی دکتر المعی گیو رئیس دانشگاه بیرجند، 
دکتر مصطفی فروتن به سمت مدیر گروه آموزشی معارف اسالمی 
دستی  به  صنایع  گروه  مدیر  سمت  به  خیرالهی  مژگان  دکتر  و 

مدت دو سال منصوب شدند.

برگزاریجلسهتکریمومعارفهمدیرانگروههایمعارفاسالمیوصنایعدستی
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آزمون پایان دوره توجیهی بدو خدمت 1۷ مهر 1۴۰1 توسط کالج 
دانشگاه بیرجند برگزار شد.

آزمون  بیرجند،  دانشگاه  اطالع رسانی  و  روابط عمومی  به گزارش 
برای  دولت،  کارکنان  خدمت  بدو  توجیهی  دوره آموزش  پایان 
استان)صنعت،  اجرایی  دستگاه های  و  بیرجند  دانشگاه  کارکنان 
و  صنعتی  دانشگاه  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  تجارت،  و  معدن 
...( توسط کالج دانشگاه بیرجند، برگزار شد. این آزمون  بصورت 

حضوری در سالن پردیس شهدا برگزار گردید.

برگزاریآزمونپایاندورهتوجیهیبدوخدمتتوسطکالجدانشگاهبیرجند

آزمون استخدامی وزارت بهداشت و تعیین سطح مأموران مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی همزمان با سراسر کشور ۲۲ مهر 1۴۰1 در 

دانشگاه بیرجند برگزار شد.
آزمون  بیرجند،  دانشگاه  اطالع رسانی  و  روابط عمومی  به گزارش 
با حضور ۳۷9 داوطلب خانم و ۲۸۲  بهداشت  استخدامی وزارت 
امور  داوطلب آقا  و آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سازمان 
مهر  آقا ۲۲  داوطلب  و 1۵۵  خانم  داوطب   ۶۳ با حضور  مالیاتی 

1۴۰1 در دانشگاه بیرجند برگزار شد.

آزموناستخدامیوزارتبهداشتوتعیینسطحمأمورانمالیاتیدر
دانشگاهبیرجندبرگزارشد
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صمدیه  هادی  دکتر  حضور  با  همتا«  مربیان  با  »معارفه  جلسه 
فاطمه  و  نادری  فاطمه  توانمندسازی(،  و  مشاوره  مرکز  )ریاست 
از  پیشگیری  و  پژوهش  آموزش،  واحد  )کارشناسان  علی آبادی 
آسیب های اجتماعی مرکز مشاوره و توانمندسازی(، 1۲ مهر ماه 
دانشگاه  توانمندسازی  و  مشاوره  مرکز  بشارت  سالن  در   1۴۰1

بیرجند برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا به چرایی نیاز به مربیان همتا اشاره و سپس 
اهداف برنامه مربیان همتا برشمرده شد. انتظارها از مربیان همتا 
و  بایدها  و  تشریح  کامل  به طور  زمینه همکاری  و  دانشجویان  و 

نبایدهای همکاری در طرح مربیان همتا توضیح داده شد.
در اواسط جلسه، اهداف و جزئیات هر جلسه ای که مربیان همتا 
برگزار خواهند کرد به طور کامل و جامع تشریح گردید و به تمامی 

سؤاالت مربیان همتا پاسخ داده شد.
در پایان نیز تمامی پیشنهادهای مربیان همتا به طور کامل مورد 

بررسی قرار گرفت.

اخبارحوزهمعاونتدانشجویی

برگزاریجلسهمعارفهمربیانهمتا

این نشست با هدف تعیین دبیر، مسؤلین کمیته های تخصصی و 
اعضای شورای مرکزی کانون با حضور مسؤل کانون همیاران سالمت 
روان و جمعی از همیاران فعال 1۷ مهر ماه 1۴۰1 در محل اتاق 
 جلسات مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه بیرجند برگزار شد.

در این نشست همیاران بعد از توجیه نسبت به وظایف هر یک از 
جذب،  موضوع  پیرامون  را  خود  پیشنهادی  برنامه های  کمیته ها، 
اجرا و مداخالت مطرح کرده و در پایان نشست با رأی گیری، دبیر، 

نائب دبیر و مسؤلین کمیته های تخصصی کانون انتخاب گردید.

برگزاریجلسهمجمععمومیکانونهمیارانسالمترواندانشگاهبیرجند
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معرفی  و  گفتگو  دیدار،  هدف  با  و  وحدت  هفته  با  همزمان 
تشکل های  نمایندگان  از  جمعی  دانشگاه،  فرهنگی  فعالیت های 
علمی،  های  انجمن  از  نمایندگانی  بیرجند)  دانشگاه  دانشجویی 
کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی، بسیج دانشجویی، 
انجمن اسالمی دانشجویان مستقل و شورای فرهنگی خوابگاه های 
نسبی  )حدود  دانشجویی  خوابگاه های  در  حضور  با  دانشجویی( 

دیداروگفتگویصمیمانهفعاالنفرهنگیدانشگاهباجمعیاز
دانشجویانخوابگاهیبهمناسبتهفتهوحدت

۲۵۰۰ دانشجوی در قالب ۴۰۰ اتاق( و ضمن تبریک ایام و اهدای 
جذب  و  برنامه ها  معرفی  فعالیت ها،  تشریح  گلدان، به  عدد  یک 

دانشجویان عالقمند به فعالیت های فرهنگی دانشگاه پرداختند.
در این طرح تالش گردید، ضمن شناسایی استعدادها و توانمندی های 
دانشجویان خوابگاهی و تجدید دیدار دانشجویان، هر یک از تشکل ها 

نسبت به جذب اعضای تشکل های خود اقدام نمایند.

مرکز مشاوره و توانمندسازی با همکاری کانون همیاران سالمت 
جهانی  هفته  گرامی داشت  مناسبت  به  بیرجند  دانشگاه  روان 
سالمت روان، 1۸ تا ۲۴ مهرماه 1۴۰1، برنامه هایی را در 1۸، 19 
و  پایه  علوم  رفتاری،  علوم  پردیس  در محوطه سه  مهرماه  و ۲۰ 

کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست برگزار کرد.
برنامه گرامی داشت هفته جهانی سالمت روان با حضور کارشناسان 
دانشگاه  روان  سالمت  همیاران  کانون  اعضای  مشاوره،  مرکز 
از  جمعی  و  بدنی  تربیت  مدیریت  فعال  دانشجویان  بیرجند، 
شامل  برگزارشده  برنامه های  شد.  برگزار  عالقه مند  دانشجویان 
سالمت  همیاران  کانون  و  توانمندسازی  و  مشاوره  مرکز  معرفی 

برگزاریبرنامهگرامیداشتهفتهجهانیسالمتروان)۱۸تا۲۴
مهرماه۱۴۰۱(دردانشگاهبیرجند

برج  دارت،  و  فریزبی  مسابقات  برگزاری  دانشجویان،  به  روان 
هیجان و حدس عکس »استادت را پیدا کن«، برنامه حال خوب 
با بادکنک های رنگی و عکس با اساتید و دوستان با هشتگ »حال 
پردیس علوم  سه  در  پذیرایی  همچنین  و  دانشجویی»  خوب 
زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  و  پایه  علوم  رفتاری، 

دانشگاه بیرجند بود.
این برنامه که با شعار »سالمت و بهزیستی همگانی را در اولویت 
جهانی قرار دهید« برگزار گردید، با استقبال اساتید و دانشجویان 

دانشگاه بیرجند همراه شد.
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پنجمین همایش سراسری کانون های دانشجویی همیاران سالمت 
رئیس  و  وزیر  معاون  پور  داداش  حضور  دکتر  با  روان  و  جسم 
دفتر مشاوره و  نعیمی مدیرکل  و دکتر  دانشجویان  امور  سازمان 
مهرماه  و ۲1  روزهای ۲۰  در  دانشگاه شیراز  میزبانی  به  سالمت 
برگزار گردید. در این همایش که با هدف تعامل کانون ها و ارتقاء 
عملکرد آنان برگزار شد، نیما خزائی از اعضای اصلی کانون همیاران 
بهداشت اداره بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند نیز شرکت داشت. 

سالمت،  مختلف  موضوعات  با  گانه  چهارده  کارگاه های  برگزاری 
اجرای چالش و تور گردشگری از برنامه های این گردهمایی بود. در 

پایان به شرکت کنندگان گواهی حضور نیز اهداء گردید.
شایان ذکر است کانون همیاران بهداشت متشکل از گروهی از دانشجویان 
می باشد که به صورت داوطلبانه و خیرخواهانه با اداره بهداشت و درمان 
دانشگاه در زمینه خدمات مرتبط با بهداشت و سالمت جسمی، آموزش 

و یاری رسانی به سایر دانشجویان همکاری می نمایند.

حضورعضواصلیکانونهمیارانبهداشتادارهبهداشتودرمان
دانشگاهبیرجنددرپنجمینهمایشسراسریکانونهایدانشجویی

همیارانسالمت
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به  دانشگاه  کارکنان  ویژه  بادی  تفنگ  با  تیراندازی  مسابقات 
مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقّدس، ۳۰ شهریور 1۴۰1، در 

دو بخش خواهران و برادران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، مسابقات 
گرامی داشت  مناسبت  به  کارکنان  ویژه  بادی  تفنگ  با  تیراندازی 
هفته دفاع مقّدس، در دو بخش خواهران و برادران برگزار گردید. 
بخش  در  و  نفر   1۴ تعداد  خواهران  بخش  در  مسابقات  این  در 
مریم  خواهران  بخش  در  کردند.  شرکت  نفر   ۳۴ تعداد  برادران 
رحیمی مقام اول، حمیده مرکی مقام دوم و ملیحه بیجاری مقام 
رامین  اول،  مقام  حمیدی  عارفی  علی  برادران  بخش  در  و  سوم 

رحمانپور مقام دوم و رضا حسن زاده مقام سوم را کسب کردند.

مسابقاتتیراندازیویژهکارکناندانشگاهبهمناسبتگرامیداشت
هفتهدفاعمقّدسبرگزارشد

دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  علمی  هیأت  عضو  نوعی  جواد  دکتر 
)بام  کلیمانجارو  قله  ارتفاعات  به   ،1۴۰1 شهریور   ۲۸ بیرجند 
ارتفاع ۵۸9۵ متر صعود کرد. مدیریت تربیت بدنی و  آفریقا( در 
فوق برنامه کسب این موفقیت را به این ورزشکار محترم و جامعه 

دانشگاهی تبریک عرض نمود.

صعوددکترجوادنوعیعضوهیأتعلمیدانشکدهکشاورزیدانشگاه
بیرجندبهارتفاعاتقلهکلیمانجارو)بامآفریقا(
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در راستای آشنایی نودانشجویان با مسائل فرهنگی و اجتماعی و 
پیگیری خواسته ها و انتظارات دانشجویان، ۲۳ مهرماه 1۴۰1، دکتر 
حسین فرزانه پور و دکتر علی اکبر محمدی معاون و مدیر فرهنگی 
با دانشجویان خوابگاه دانشجویی  و اجتماعی در دیداری سرزده، 
برگزار  ساعت  دو  از  بیش  که  برنامه  این  در  کردند.  دیدار  ابوذر 
دانشجویان،  اتاق های  در  حضور  با  فرهنگی  حوزه  مسئوالن  شد، 
فرهنگی  معاونت  اهداف  و  برنامه ها  بخش ها،  مهم ترین  با  را  آنها 
دانشگاه آشنا کردند. شیوه عضویت و فعالیت در بیش از ۲۷ کانون 
فرهنگی، هنری، مذهبی و اجتماعی، ۴۵ انجمن علمی دانشجویی، 
اردوهای  دانشجویی،  نشریات  اسالمی،  و  سیاسی  تشکل های 
موضوعاتی  از  متنوع،  برنامه های  دیگر  و  جشنواره ها  دانشجویی، 

بود که مطرح شد.
برگزاری  خصوص  در  توضیح  و  فرهنگی  اتاق  از  بازدید 
و  مشاوره  اتاق  و  خوابگاه ها  فرهنگی  شورای  انتخابات 
انجام  که  بود  مواردی  دیگر  از  واحد  این  مسئول  با  گفتگو 

شد. اندیشی  چاره  آنها  امکانات  تجهیز  و  بهبود  برای   و 
امور  به  مربوط  دانشجویان  از خواسته های  بسیاری  است،  گفتنی 
دانشجویی و آموزشی بود که دکتر فرزانه پور برای طرح و پیگیری 
امکانات  و  فضا  نور  نامطلوب  وضعیت  دادند.  مساعد  قول  آنها 
ورزشی، وضعیت پوشش اینترنت، نماز جماعت و برنامه های نیایش 
و مناجات، محل و شیوه توزیع غذا، دسترسی بهتر و مطلوب به 
سالن مطالعه، فضاسازی و بهسازی محیط سبز خوابگاه و اجرای 
برنامه های هنری، مذهبی و اجتماعی در این خوابگاه، لزوم برگزاری 
تورهای یک روزه بیرجندگردی و بازدید از ابنیه میراث فرهنگی و 
گردشگری و ارائه بلیط نیم بهای سینما، تنها بخشی از خواسته های 
گرفت. قرار  نظر  تبادل  و  بحث  مورد  که  بودند   دانشجویان 

در این دیدار آقایان محمدامین شبخوان کارشناس سمعی بصری 
و کارشناس شورای فرهنگی خوابگاه ها و سّیدآرمان حسینی فعال 
انجام  درخواست  خصوص  در  توضیحاتی  اجتماعی،  و  فرهنگی 
فعالیت فرهنگی و انتخابات شورای فرهنگی خوابگاه ها ارائه کردند.

اخبارحوزهمعاونتفرهنگیواجتماعی

بازدیدسرزدهمعاونفرهنگیواجتماعیومدیرفرهنگیدانشگاهاز
خوابگاهپسرانهابوذردانشگاه)محلاسکاننودانشجویان(
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جلسه معارفه دانشجویان نوورود 1۴۰1 رشته جغرافیا ۲۴ مهرماه 
در  این رشته  دانشجویان  و  استادان  پرشور  و  با حضور صمیمانه 
محل تاالر فرهنگ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند 
دانشجویی  علمی  انجمن  هّمت  به  که  این جلسه  در  برگزار شد. 
گردید،  برگزار  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  همکاری  و  جغرافیا 
هر یک از استادان درباره رشته جغرافیا و وظایف دانشجویان در 

را  سخنانی  مرتبط  مهارت های  و  علمی  متون  همزمان  فراگیری 
ایراد کردند و به معرفی بازار کار و جنبه های کارآفرینی این رشته 
توانمندی های  و  امکانات  معرفی  مراسم ضمن  این  در  پرداختند. 
دکتر  فقید  استاد  خاطره  و  یاد  جغرافیا  گروه  و  بیرجند  دانشگاه 

عمران راستی نیز گرامی داشته شد.

جلسهمعارفهدانشجویاننوورود۱۴۰۱رشتهجغرافیابرگزارشد
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حجت االسالم و المسلمین نصیرایی نماینده مردم فردوس، طبس، 
به  مهر 1۴۰1  اسالمی 1۳  مجلس شورای  در  سرایان  و  بشرویه 
همراه فرماندار و اعضای شورای شهر فردوس از خوابگاه دانشجویی 

پردیس دانشکده فنی و مهندسی فردوس بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، حجت 
بازدید در جمع دانشجویان  این  والمسلمین نصیرایی در  االسالم 
کردند.  مطرح  را  درخواست هایشان  و  دانشجویان  شد  حاضر 
بشرویه  طبس،  فردوس،  مردم  شریف  نماینده  است  ذکر  شایان 
جهت  بازدید  این  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  سرایان  و 
داد. مساعد  وزارت  قول  سطح  در  دانشکده  مشکالت   پیگیری 

در  فردوس  فنی  دانشکده  رئیس  تورانی  مهدی  دکتر  همچنین 
این بازدید، گزارشی از خرید و تجهیز خوابگاه دانشجویی پردیس 
کرد.  ارائه  اعضای شورای شهر  و  فرماندار  دانشجویان،  در حضور 
آموزش  زیرساخت  توسعه  مهندسی،  و  فنی  دانشکده  رئیس 
عالی در شهرستان فردوس را ضروری دانست و از نماینده مردم 
درخواست کرد با توجه به ظرفیت و پتانسیل دانشجویان دانشکده 
برای ساخت ساختمان اداری و آموزشی، توسعه فضای سبز، ادامه 
را  ورزشی  پیگیری الزم  و ساخت سوله   محوطه سازی  تکمیل  و 

مبذول نمایند.

اخباردانشکدهها

دانشکدهفنیومهندسیفردوس

نمایندهمردمفردوس،طبس،بشرویهوسرایاندرمجلسشورای
اسالمیبههمراهفرماندارواعضایشورایشهرفردوسازخوابگاه
دانشجوییپردیسدانشکدهفنیومهندسیفردوسبازدیدکرد
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بسیج  مسئولین  همراه  به  استان  دانشجویی  بسیج  فرمانده 
و  فنی  دانشکده  ریاست  با  ماه  ۲۴مهر  شهرستان  دانشجویی 

مهندسی دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، در این 
جلسه، دکتر تورانی از حضور فرمانده بسیج دانشجویی استان در 
دانشکده فنی و مهندسی با توجه به حضوری شدن آموزش تشکر 
نظام  جایگاه  تبیین  برای  دانشکده  در  موجود  پتانسیل  به  و  کرد 
بسیج  و  ما  و خاطرنشان ساخت، رسالت همۀ  اشاره کرد  اسالمی 
دانشجویی، کار فرهنگی است تا بتوانیم از کیان انقالب اسالمی دفاع 
کنیم و فرزندانی را تربیت کنیم که حافظ این نظام و انقالب باشند.

در ادامه، مهندس زال حسینی معاون اداری مالی دانشکده، به بیان 

فرماندهبسیجدانشجوییاستانخراسانجنوبیباریاستدانشکده
فنیومهندسیفردوسدیدارکرد

انجام شده در حوزه بسیج دانشجویی  اقدامات  گزارشی در مورد 
پرداخت که از جمله آن می توان به برگزاری اردوی راهیان نور، 
زیارت اربعین دانشجویان، مراسم زنده نگه داشتن یاد شهدا و ... 

اشاره نمود.
سپس فرمانده بسیج دانشجویی استان آقای موسوی زاهد، حضور 
اقدامات  از  و  دانست  دانشگاه  محیط  در  نشاط  سبب  را  دانشجو 
تشکر  مهندسی  و  فنی  دانشکده  مطلوب  همراهی  و  شده  انجام 
کرد. ایشان بسیج دانشجویی را یار و یاور دانشکده در حوزه های 
فرهنگی، ورزشی، اردویی، معرفتی و بصیرتی دانست. موسوی زاهد 
و  بوده  دانشجویان  تمامی  به  مربوط  بسیج  خدمات  کرد،  تاکید 

هدف، ارتقاء سطح فرهنگی جامعه دانشجویی است.
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عاطفه خسروی، با دفاع از پایان نامه اش در مقطع کارشناسی ارشد 
رشته باستان شناسی گرایش هنر و تمدن دوران اسالمی، با موضوع 
 - قاجار  دوره  در  بیرجند  تاریخی  باغ های  آبیاری  نظام  »بررسی 
نتایج ارزشمند در  امیرآباد«، موفق به کسب  باغ  مطالعه موردی: 
باغ  به  آب  انتقال  مسیرهای  پژوهش  این  در  گردید.  زمینه  این 
امیرآباد)قنات ها( مورد بازنگری بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت.

بیرجند، عاطفه  دانشگاه  اطالع رسانی  و  روابط عمومی  به گزارش 
خسروی، با دفاع از پایان نامه اش در مقطع کارشناسی ارشد رشته 
موضوع  با  اسالمی،  دوران  تمدن  و  هنر  گرایش  شناسی  باستان 
 - قاجار  دوره  در  بیرجند  تاریخی  باغ های  آبیاری  نظام  »بررسی 
نتایج ارزشمند در  امیرآباد«، موفق به کسب  باغ  مطالعه موردی: 
باغ  به  آب  انتقال  مسیرهای  پژوهش  این  در  گردید.  زمینه  این 
 امیرآباد)قنات ها( مورد بازنگری بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت.

امیرآباد  شور  آب  قنات های  مسیر  بررسی  به  پژوهش،  این  در 
امیرآباد  باغ  به  چاه  مادر  از  خالق آباد  شیرین  آب  قنات  و 
بخشی  نجات  کاوش های  طی  همچنین  شد.  پرداخته 
به  باغ  در  آب  انتقال  سفالین  تنبوشه های  گرفته،  صورت 
گردید. کشف  موجود  استخرهای  و  کشاورزی   زمین های 

بنا به اظهار نظر اشخاصی در گذشته، مادر چاه قنات آب شور روبروی 
پارک آزادی قرار دارد که این نظریه با شک و تردید نگارنده روبرو شد 
و برای پیدا کردن مسیر میله چاه ها، با به دست آوردن عکس های 
هوایی دهه ۴۰ و مشخص کردن میله ها، نگارنده توانست اثبات کند 
 که مادر چاه این قنات از دشت مرک و باالتر از فرودگاه قرار دارد.

در داخل باغ نیز به مشخص کردن مسیر دقیق عبور آب در سطح باغ 
پرداخته شد و تغییرات نظام آبیاری، مظهر قنات ها، مسیر تنبوشه ها و 
 همچنین حذف و یا افزودن جوی های جدید مورد بررسی قرار گرفت.

و  شد  پرداخته  باغ  از  آب  خروج  مسیر  بررسی  به  نهایت  در 
کدام  آبیاری  برای  باغ  از  خروج  از  پس  آب  گردید  مشخص 

است. می گرفته  قرار  استفاده  مورد  امیرآباد  روستای   زمین های 
در یک جمع بندی کلی در این پژوهش، به بررسی میدانی از باغ 
مورد  ارگان های  و  مختلف  ذیصالح  اشخاص  با  مصاحبه  انجام  و 
برگزاری یک  به  اقدام  اثبات صحبت ها،  برای  نیاز پرداخته شد و 
جلسه تخصصی با کارشناسان باغ با حضور 1۲ نفر در باغ اکبریه 
گردید و در نهایت پس از جمع آوری مطالب مورد نیاز، به ترسیم 
و  مظهر  تا  مادرچاه  از  قنات  عبور  مسیر  از  نیاز  مورد  نقشه های 
 حرکت آب در باغ و در نهایت مسیر خروج آب از باغ پرداخته شد.

همچنین در پایان پیشنهاد گردید، با توجه به انسداد مسیر عبور 
در  و  دریافتی،  آب  میزان  شدن  کم  و  شیرین  و  شور  قنات های 
بین  از  با  بر حمایت های سازمان جهاد سازندگی،  تکیه  با  مقابل 
بردن انسدادها و باز شدن مسیر این دو قنات، می توان عالوه بر 
مجدداً  نیز  را  امیرآباد  شده  خشک  مزارع  باغ،  مجدد  زنده سازی 
 به زیر کشت برده و شاهد احیای مجدد این باغ و روستا باشیم.

دکتر  و  راهنما  استاد  فرزین  سامان  دکتر  است  ذکر  شایان 
بودند.  پایان نامه  این  مشاور  استاد  نژاد  خلیل  سّیدمحمدرضا 
همچنین محمد امیرآبادی، کارشناس ناظر قنوات اداره کل جهاد 
کشاورزی استان و علی جعفری، مسئول اداره آب و خاک بیرجند 
اداره کل جهاد کشاورزی استان نیز در جلسه دفاع حضور داشتند 
و قول اختصاص اعتبارات قابل توجهی را برای احیای مسیر قنات 

در سال 1۴۰1 دادند.

دانشکدههنر

درپژوهشصورتگرفتهتوسطپژوهشگراندانشکدههنردانشگاهبیرجند؛

نظامانتقالآبدرباغتاریخیامیرآبادبررسیوبازنگریگردید
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سابق  رئیس  بارانی،  حسین  دکتر  از  قدردانی  و  تکریم  آیین 
دانشکده هنر، ۲۴ آبان 1۴۰1 با حضور تمامی اعضای هیأت علمی 

و کارمندان دانشکده هنر در سالن جلسات برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، در آیین 
تکریم و قدردانی از دکتر حسین بارانی، رئیس سابق دانشکده هنر، 
دکتر خلیل نژاد، سرپرست دانشکده هنر ضمن قدردانی از تالش های 

مخلصانه دکتر حسین بارانی در زمان تصدی مسئولیت دانشکده، 
ایشان را فردی توانمند در حوزه های مختلف علمی و اجرایی دانست 
ایشان آرزوی موفقیت های روزافزون کرد. برای  از خداوندمنان   و 

نظرات  بیان  ضمن  دانشکده  همکاران  تمامی  جلسه،  ادامه  در 
بارانی  از خدمات دکتر  و  قدردانی  دانشکده  خویش در خصوص 

برای ایشان آرزوی سربلندی در همه مراحل زندگی کردند.

آیینتکریموقدردانیازرئیسسابقدانشکدههنر
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دانشکده زیست محیط آموزشی گروه سرپرست انتصاب
منابعطبیعیومحیطزیست

طی ابالغی از سوی دکتر احمد المعی گیو  رئیس دانشگاه بیرجند، 
محیط  آموزشی  گروه  علمی  هیأت  عضو  رضائی  محمدرضا  دکتر 
زیست به سمت سرپرست گروه آموزشی محیط زیست دانشـکده 

منابع طبیعی و محیط زیست منصوب شد.

انتصابوابقاء

علوم دانشکده آمار آموزشی گروه سرپرست انتصاب
ریاضیوآمار

دانشگاه  رئیس  المعی گیو ،  احمد  دکتر  سوی  از  ابالغی  براساس 
گروه  علمی  هیأت  عضو  نوقابی،  علیزاده  هادی  دکتر  بیرجند، 
آموزشی آمار به سمت سرپرست گروه آموزشی آمار دانشکده علوم 

ریاضی و آمار منصوب شد.
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دانشگاهدررسانهها

انعکاساخباردانشگاهدرخبرگزاریها
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