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دستاوردهایعلمی،پژوهشیوشرکتهایدانشبنیان

دکتــر هاشــم داداش پــور، معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان 
دانشــجویان  ۲۸ بهمــن ۱۴۰۱ و دکتــر عبــاس قربانــی، معــاون 
پشــتیبانی و مدیریــت منابــع ســازمان امــور دانشــجویان و رضــا 
حمیــدی، مشــاور رســانه ای ســازمان امــور دانشــجویان بــا 
ــد  ــگاه بیرجن ــس دانش ــو، رئی ــد المعی گی ــر احم ــی دکت همراه
و اعضــای هیئــت رئیســه از پروژه هــای در حــال احــداث، 
ــای  ــزی و فضاه ــای دانشــجویی، ســلف ســرویس مرک خوابگاهه

ــرد. ــد ک ــد بازدی ورزشــی دانشــگاه بیرجن
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
دکتــر هاشــم داداش پــور معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان 
امــور دانشــجویان در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه دانشــگاه 
بیرجنــد طالیــه دار حــوزه علــم و دانــش در شــرق کشــور اســت، 
ــی داشــته و جــزء  ــد پیشــرفت های خوب ــزود: دانشــگاه بیرجن اف

دانشــگاه های بســیار خــوب کشــور اســت.
دکتــر داداش پــور دربــاره کمبود هــای دانشــگاه بیرجنــد در 
حوزه هــای خوابگاهــی، ســلف ســرویس، فضاهــای ورزشــی 
ــگاه  ــروز از دانش ــه ام ــدی ک ــی بازدی ــت: ط ــاختی گف و زیرس
ــا  ــد و ب ــاء ش ــا احص ــن کمبود ه ــت، ای ــورت گرف ــد ص بیرجن
توجــه بــه کمبــود اعتبــارات، براســاس اولویت هــا بــرای رفــع آن 

برنامه ریــزی خواهــد شــد.

ــا  ــجویان ب ــور دانش ــازمان ام ــس س ــوم و رئی ــر عل ــاون وزی مع
ــی در کل کشــور  ــای متأهل ــه اینکــه ســاخت خوابگاه ه اشــاره ب
فرامــوش شــده بــود و اگــر قانــون جوانــی جمعیــت و تأکیــدات 
ــود،  ــی نب ــای متاهل ــاخت خوابگاه ه ــرای س ــیزدهم ب ــت س دول
ایــن موضــوع اساســاً از دســتور کار دانشــگاه ها هــم خــارج شــده 
بــود، گفــت: تــا ســال قبــل فقــط ۱۷ دانشــگاه کشــور در حــوزه 
ســاخت خوابــگاه متأهلــی یــک ســری خوابگاه هایــی را داشــتند 
و حــدود ۱۳ درصــد دانشــگاه های مــا درگیــر خوابــگاه متاهلــی 

بودنــد.
ــگاه ها  ــی در دانش ــگاه متأهل ــاخت خواب ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
منابــع قابــل توجهــی الزم دارد، گفــت: در قانــون جوانــی جمعیت 
ــرای تأمیــن منابــع اعتبــاری ایــن مهــم بــه ســه منبــع مالــی  ب
اشــاره شــده و دانشــگاه ها هــم مکلــف شــدند کــه ۱۰ درصــد از 
ــا  ــک دارایی ه ــد اختصاصــی دانشــگاه ها، ۱۰ درصــد از تمل درآم
و منابــع بانکــی می توانــد محــل تامیــن منابــع مالــی باشــد، امــا 
ایــن مهــم در زمــان کوتــاه امــکان پذیــر نیســت چراکــه نیازمنــد 

منابــع مالــی زیــاد اســت.
ــه اینکــه مجلــس امســال حــدود ۷۰۰ میلیــارد  ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــای متأهل ــاخت خوابگاه ه ــرای س ــان ب توم
اســت کــه عــدد بزرگــی نیســت و انتظــار نمــی رود کــه بــا ایــن 

بازدیدمعاونوزیرعلومازپروژههاومجموعههایخوابگاهیو
فضاهایورزشیدانشگاهبیرجند
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ــی رخ  ــای متاهل ــاخت خوابگاه ه ــی در س ــاق خاص ــا اتف عدد ه
بدهــد، اظهارداشــت: چنانچــه خیریــن، منابــع اعتبــاری بانک هــا 
و حمایت هــای دولــت نباشــد، امــکان ســاخت خوابــگاه متاهلــی 

ــدارد. ــاز دانشــگاه های کشــور وجــود ن ــدازه نی ــه ان ب
معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان با اشــاره 
بــه اینکــه دانشــگاه بیرجنــد ۲۴۳۳ نفــر دانشــجوی متاهــل دارد 
ــد تامیــن  کــه بخشــی از آن هــا بومــی هســتند و مابقــی نیازمن
ــن  ــاخت ای ــی س ــع مال ــن مناب ــت: تامی ــی، گف ــگاه متاهل خواب
حجــم از خوابــگاه دانشــجویی بــه ســادگی امــکان پذیــر نیســت.

۸۷ هــزار تقاضــای موثــر خوابــگاه متاهلــی در دانشــگاه های 
ــود دارد ــور وج کش

دکتــر دادش پــور بــا بیــان اینکــه منابــع مالــی و تملــک دارایــی 
ــاخت  ــخگوی س ــه پاس ــت ک ــاال نیس ــدر ب ــم آنق ــگاه ها ه دانش
ــه  ــد ب ــگاه بای ــذا دانش ــد، ل ــی باش ــگاه متاهل ــم خواب ــن حج ای
ــدازه تــوان خــودش کار ســاخت را شــروع کنــد و منتظــر کار  ان
بــزرگ باشــد، افــزود: تنهــا منبــع ممکــن کــه می توانــد ظرفیــت 
ســازی کنــد و بــه دانشــگاه ها در بحــث ســاخت خوابــگاه 

ــن هســتند. ــد، خیری ــی کمــک کن متاهل
ــگاه متاهلــی  ــا بیــان اینکــه ۸۷ هــزار تقاضــای موثــر خواب وی ب
ــزار  ــداث ۸۷ ه ــزود: اح ــود دارد، اف ــور وج ــگاه های کش در دانش
ــل ۶۹ هــزار  ــرای دانشــجویان متاهــل حداق واحــد خوابگاهــی ب
میلیــارد تومــان اعتبــار می خواهــد کــه یــک و نیــم برابــر بیــش 
از بودجــه کل دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی و پارک هــای علــم 

و فنــاوری کشــور اســت.
معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان بــا بیــان 
اینکــه ســعی شــده بــا اســتفاده از منابعــی موجــود و مشــکالتی 
ــه وجــود دارد، در حــوزه ســالمت روان و جســم دانشــجویان  ک
اقداماتــی را انجــام دهیــم، گفــت: امســال چهــار المپیــاد ورزشــی 

را برگــزار کردیــم کــه در هیــچ دوره ای برگــزار نشــده بــود.
ــت و  ــاوره اس ــث مش ــر روی بح ــز ب ــه تمرک ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــل خوابگاه ه ــه داخ ــاوره را ب ــای مش ــه اتاق ه ــده ک ــعی ش س
ــی  ــز اقدامات ــجویان نی ــوزه دانش ــزود: در ح ــم، اف ــل کنی منتق
ــن  ــه و ســعی شــده جــذب دانشــجوی بی ــی صــورت گرفت خوب

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــی در دس الملل
ــگاه های  ــه در دانش ــکالتی ک ــا و مش ــه کمبود ه ــه ب ــا توج وی ب
کشــور وجــود دارد از بودجــه ســازمان امــور دانشــجویان راضــی 
نیســتیم چراکــه منابــع بســیار محــدود و چالش هــا و مشــکالت 
در دانشــگاه ها بســیار زیــاد اســت. معــاون وزیــر علــوم و رئیــس 
ســازمان امــور دانشــجویان بــا اشــاره بــه اینکــه همــه مجموعــه 

وزارت علــوم تــالش دارد تــا بودجــه وزارت علــوم و ســازمان امــور 
دانشــجویان افزایــش پیــدا کنــد، گفــت: متأســفانه دولــت قبــل 
ــنگینی  ــاد و س ــای زی ــور بدهی ه ــی کش ــوزش عال ــوزه آم در ح
ــالش و  ــا بخشــی از ت را در دانشــگاه ها گذاشــت و باعــث شــد ت

انــرژی مــا صــرف تامیــن بدهی هــای دولــت قبــل باشــد.
ــور  ــازمان ام ــت س ــن اولوی ــت: مهمتری ــور گف ــر دادش پ دکت
ــاوره ای  ــی و مش ــوزه ورزش ــت ح ــوم تقوی ــجویان وزارت عل دانش

ــت. ــی اس ــن الملل ــجویان بی ــذب دانش و ج
همچنیــن  دکتــر احمــد المعی گیــو،  رئیــس دانشــگاه بیرجنــد 
در حاشــیه بازدیــد معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان امــور 
دانشــجویان از دانشــگاه بیرجنــد در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره 
ــگاه  ــجو در دانش ــزار و ۳۰۰ دانش ــون ۱۳ ه ــم اکن ــه ه ــه اینک ب
هــزار  افــزود: حــدود چهــار  بیرجنــد تحصیــل می کننــد، 
دانشــجوی دانشــگاه بیرجنــد در ۱۶ مجموعــه خوابگاهــی داخــل 

ــد. و خــارج دانشــگاه ســکونت دارن
اساســی  چالش هــای  از  یکــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
دانشــگاه های خراســان جنوبــی در زمینــه تامیــن خوابــگاه 
اســت، اظهارداشــت: دانشــگاه بیرجنــد در حــوزه خوابــگاه 
مجــردی مشــکلی نــدارد، امــا از ۲۴۰۰ دانشــجوی متأهــل ایــن 

دانشــگاه تنهــا ۲۰ دانشــجو خوابــگاه دارنــد.
ــا بیــان اینکــه توســعه خوابگاه هــای  رئیــس دانشــگاه بیرجنــد ب
ــگاه  ــزود: دانش ــت، اف ــوم اس ــتور کار وزارت عل ــی در دس متاهل
ــه ۱۵۰۰ واحــد خوابگاهــی متاهلــی  بیرجنــد در حــال حاضــر ب
دانشــجویی و ۵۰۰ واحــد هــم بــرای هیــات علمــی و کارمنــدی 

ــاز دارد. نی
دو  حاضــر  حــال  در  همچنیــن  گفــت:  المعی گیــو  دکتــر 
ــد در  ــن در دانشــگاه بیرجن ــه همــت خیری ــی ب ــوک خوابگاه بل
ــا و  ــن  خوابگاه ه ــل ای ــرای تکمی ــه ب ــت ک ــاخت اس ــال س ح
ــن هســتیم ــازی خیری ــد ی ــد نیازمن ــی جدی ــای متأهل خوابگاه ه
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ــوس، توســط  ــی فان ــت اطالعــات جغرافیای ســامانه بومــی مدیری
پژوهشــگران دانشــگاه بیرجنــد در شــرکت هوشــمند اتابــکان از 

ــدازی شــد. واحدهــای فنــاور دانشــگاه راه ان
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
ســامانه بومــی مدیریــت اطالعــات جغرافیایــی فانــوس الیه هــای 
ــا ســهولت و ســرعت یکپارچــه ســازی و  مختلــف اطالعاتــی را ب
اشــتراک گذاری می نمایــد. ایــن ســامانه قابلیــت طراحــی مطابــق 
بــا نیازهــای کاربــران در ســطوح مختلــف را دارا اســت و صــدور 
ــای  ــرم افزاره ــامانه از ن ــن س ــد.  ای ــا را تســهیل می نمای مجوزه
خارجــی کامــاًل مســتقل اســت و امــکان ارائــه ســامانه در قالــب 

اپلیکیشن را دارد. 
ــر  ــه کمت ــان GIS ادارات، هزین ــم کاری متخصص ــش حج کاه
نســبت بــه نمونه هــای خارجــی، بهره گیــری از موتورهــای 
ــف  ــای مختل ــش بینی ه ــام پی ــکان انج ــی و ام ــوش مصنوع ه
ــرم  ــتقل از ن ــاًل مس ــتفاده از Machine Learning، کام ــا اس ب
افزارهــای خارجــی ArcGIS و ArcGIS Server اســتفاده از 
Py� بروزتریــن زبان هــا و متدهــای برنامــه نویســی دنیــا نظیــر

ــی و  ــن الملل ــت بی ــه اینترن ــتگی ب ــدم وابس thon و React، ع
ــازمان ها و  ــی س ــبکه داخل ــتر ش ــازی در بس ــاده س ــت پی قابلی
امــکان گزارشــگیری ســریع از دیگــر قابلیتهــای ایــن نــرم افــزار 

است.  
ایــن ســامانه بــا دریافــت اطالعــات از ارگان هــای مختلــف امــکان 
ویــراش بصــورت آنالیــن را نیــز دارا اســت. در این ســامانه قابلیت 
اشــتراک گذاری بیــن دســتگاه های مختلــف و امــکان خصوصــی 

 ســازی اطالعــات هــر دســتگاه وجــود دارد
دســتگاه ها می تواننــد اطالعــات خواســته شــده از دســتگاه 
ــا کمــک هــوش مصنوعــی پیــش بینــی  دیگــر را نیــز رصــد و ب
ــامانه  ــن س ــرح در ای ــوارد مط ــر م ــد. از دیگ ــام ده ــز انج را نی
ــرون  ــای درون و ب ــاد مجوزه ــخ، ایج ــش و پاس ــکان پرس ــه ام ب

دســتگاهی اســت. 
ایــن ســامانه در نتیجــه پایــان نامــه تحصیلــی رضــا کوچکــی و 
محمدمهــدی قربــان زاده دانشــجویان مقطــع کارشناســی ارشــد 
ــا اســتاد راهنمایــی دکتــر  ــع آب ب رشــته عمــران مدیریــت مناب

ابوالفضــل اکبرپــور تولیــد شــد.

توسطپژوهشگراندانشگاهبیرجندراهاندازیشد؛

سامانهبومیمدیریتاطالعاتجغرافیاییفانوس
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آییــن افتتــاح ســومین همایــش ملــی پژوهش هــای نویــن 
ــور  ــا حض ــی ب ــای محیط ــت تنش ه ــا محوری ــی ب ــوم دام در عل
پژوهشــگران، کارآفرینــان، مدیــران و مســئوالن،  ۲۶ بهمــن 

ــد ــزار ش ــد برگ ــگاه بیرجن ۱۴۰۱ در دانش
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
ــن در  ــای نوی ــی پژوهش ه ــش مل ــومین همای ــاح س ــن افتت آیی
ــگاه  ــی در دانش ــای محیط ــت تنش ه ــا محوری ــی ب ــوم دام عل

ــزار شــد. ــد برگ بیرجن
در آییــن افتتاحیــه ایــن همایــش ملــی، دکتــر احمــد المعی گیــو، 
ــمندان و  ــه اندیش ــدم ب ــا خیرمق ــد، ب ــگاه بیرجن ــس دانش رئی
اســاتید حاضــر در ایــن مراســم، از برگــزار کننــدگان ایــن 
همایــش باشــکوه ملــی تشــکر کــرد. وی بــا اعــالم فراهــم بــودن 
بســتر تعامــل دانشــگاه و جامعــه ابــراز امیــدواری کــرد: بــا حضور 
مدیــران و پژوهشــگران زمینــه تعامــل هرچــه بیشــتر دانشــگاه و 

جامعــه فراهــم گــردد.
ــه اینکــه هــر تولیــدی کــه بنیــاد  ــا اشــاره ب دکتــر المعی  گیــو ب
ــراز  ــرد، اب ــد ب ــی نخواه ــه جای ــش نباشــد راه ب آن براســاس دان
امیــدواری کــرد کــه زمینــه تعامــل و تبــادل فکــر و اندیشــه بیــن 

دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی و تولیــدی عملیاتــی گــردد.
همچنیــن دکتــر مهــدی جعفــری، رئیــس ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان خراســان جنوبــی بــه معرفــی حــوزه دامپروری 
ــژه اســتان در حــوزه دام  ــگاه وی ــی و جای اســتان خراســان جنوب
ــا وجــود ۳۲  ــی ب و طیــور پرداخــت و ادامــه داد: خراســان جنوب
هــزار نفــر شــتر، دومیــن اســتان پــرورش شــتر در کشــور اســت. 
ــژادی در حــوزه دام ســنگین، ســبک  ــا اعــالم گونه هــای ن وی ب

ــترمرغ  ــار ش ــی دی ــان جنوب ــتان خراس ــرد: اس ــان ک ــور بی و طی
کشــور اســت. وی تشــکل های بخــش کشــاورزی اســتان را دارای 
ــز و  ــدات گوشــت قرم ــه تولی توانمندی هــای خــوب دانســت و ب
شــیر خــام اشــاره کــرد و گفــت: الزم اســت زنجیــره تولیــدات را 
ــت اســتان  ــم. وی وضعی ــل نمایی ــه شــیر کام در اســتان از جمل
ــی تولیــدی  ــور، وضعیت ــی را در بخــش دام و طی خراســان جنوب
ادامــه داد: در وزارت جهــاد کشــاورزی بدنبــال  برشــمرد و 
ــرای  ــتیم و ب ــیا هس ــرب آس ــی در غ ــدار غذای ــه اقت ــیدن ب رس
ــدار و  ــعه پای ــای توس ــد مؤلفه ه ــور بای ــن منظ ــه ای ــیدن ب رس

ــرد.  ــرار گی افزایــش بهــره وری مدنظــر ق
در ادامــه آییــن افتتــاح ایــن همایــش، دکتــر ابوالفضــل اکبرپــور، 
ــن  ــت: اولی ــگاه گف ــوآوری دانش ــاوری و ن ــش، فن ــاون پژوه مع
و دومیــن همایــش پژوهش هــای نویــن در علــوم دامــی در 
دانشــگاه بیرجنــد برگــزار شــده اســت. بحــران موجــود در حــوزه 
ــد در تولیــدات  ــع آب می توان ــارش و مناب آب کشــور و کمبــود ب
ــن همایش هــا  ــا برگــزاری ای حــوزه دامــی اثرگــذار باشــد کــه ب
مــی تــوان بــه روش هــای نویــن در حفــظ منابــع آبــی و تولیــد و 
تأمیــن منابــع آبــی و پیــاده ســازی الگــوی پایــدار در ایــن حــوزه 
ــد  ــن حــوزه مــی توان ــادل نظــر در ای ــت. بحــث و تب دســت یاف
راه حلهــای مثبتــی را در حــوزه علــوم دامــی و تأمیــن تولیــدات 

دامــی داشــته باشــد.
همچنیــن دکتــر محمدحســن فتحی نســری، دبیــر علمــی 
ــا  ــی ب ــوم دام ــن در عل ــی پژوهشــهای نوی ــش مل ســومین همای
ــن همایــش  ــا اعــالم اینکــه ای ــت تنش هــای محیطــی، ب محوری
مبتنــی بــر تجربیــات بدســت آمــده از برگــزاری موفــق دو دوره  

آیینافتتاحیهسومینهمایشملیپژوهشهاینویندرعلومدامیبا
محوریتتنشهایمحیطیدردانشگاهبیرجندبرگزارشد
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قبلــی همایــش در ســالهای ۹۴ و ۹۷ در دانشــگاه بیرجنــد 
ــان  ــردی محقق ــات کارب ــج تحقیق ــن نتای ــت: آخری ــت، گف اس
بــرای اســتفاده در اختیــار تولیــد پایــدار و امنیــت غذایــی قــرار 
ــکده و  ــه دانش ــأت رئیس ــکر از هی ــا تش ــت. وی ب ــد گرف خواه
ــش،  ــن همای ــق ای ــزاری موف ــرای برگ همــکاران و دانشــجویان ب
ابــراز امیــدواری کــرد: بــا برگــزاری ایــن همایــش گامــی هرچنــد 
کوچــک در جهــت حــل مشــکالت و ارتقــای صنعــت دام و طیــور 

ــی برداشــته شــود. کشــور و اســتان خراســان جنوب
دبیــر ســومین همایــش ملــی پژوهش هــای نویــن در علــوم دامــی 
ــه اســتقبال خــوب اســاتید،  ــا محوریــت تنش هــای محیطــی ب ب
ــور  ــر کش ــی سراس ــوم دام ــته عل ــجویان رش ــان و دانش محقق
ــی و  ــه علم ــت: ۱۴۶ مقال ــرد و گف ــاره ک ــش اش ــن همای در ای
ــده اســت کــه  ــه همایــش ارســال  گردی ــه دبیرخان ــی ب تحقیقات

پــس از داوری هــای دقیــق ۱۳۳ مقالــه پذیرفتــه شــد. وی افــزود: 
ــورت  ــش بص ــن همای ــدی در ای ــه زمانبن ــق برنام ــه طب ۱۴ مقال
ــه می گــردد و باقــی مقــاالت در ســایت همایــش  ســخنرانی ارائ
بصــورت پوســتر در اختیــار عالقمنــدان قــرار می گیــرد. وی 
ــی  ــن یافته هــای علمــی و  تحقیقات ــراز امیــدواری کــرد: آخری اب
محققــان سراســر کشــور راه گشــای چالش هــای پیــش روی 

ــور باشــد. ــت دام و طی صنع
دکتــر فتحــی گفــت: ســخنرانان کلیــدی ایــن همایــش از 
ــتند.  ــل هس ــواز و زاب ــاری، اه ــران، س ــان، ته ــگاه های زنج دانش
همچنیــن حامیــان مالــی ایــن همایــش را شــرکت ســتاره کیــان 
ــت  ــن دش ــرکت په ــرق، ش ــه ش ــرکت دان و علوف ــد، ش بیرجن
بیرجنــد و مجتمــع کشــت صنعــت و دامپــروری فــالح تشــکیل 

می دهنــد.
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اولیــن همایــش بین المللــی و دومیــن همایــش ملــی مدل ســازی 
ــی از  ــور جمع ــا حض ــت آب ب ــد در مدیری ــای جدی و فناوری ه
پژوهشــگران، متخصصــان، مســئوالن و مدیــران صنعتــی  ۲ 

ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــد آغ اســفند ۱۴۰۱ در دانشــگاه بیرجن
بــه گــزارش روابــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجنــد، در 
ییــن افتتاحیــه اولیــن همایــش بین المللــی و دومیــن همایــش 
ملــی مدل ســازی و فناوری هــای جدیــد در مدیریــت آب، دکتــر 
ابوالفضــل اکبرپــور، معــاون پژوهــش، فنــاوری و نوآوری دانشــگاه 
ــش  ــت و افزای ــد جمعی ــا، رش ــود بارش ه ــت: کمب ــد، گف بیرجن
برداشــت از ســفره های آب زیــر زمینــی منجــر بــه افــت شــدید 
ــتراتژیک  ــر آب اس ــی مصــرف ذخای ــده و از طرف ــع ش ــن مناب ای

ــه وضعیــت نگران کننــده ای رســیده اســت. تجدیدناپذیــر ب
ــر  ــی کشــور از نظ ــع آب ــت مناب ــزود: محدودی ــور اف ــر اکبرپ دکت
ــع آب هــای ســطحی  کمــی و کیفــی، اســتفاده نادرســت از مناب
و زیــر زمینــی، نبــود مدیریــت و برنامه ریــزی اصولــی و صحیــح 
ــا از خشکســالی  ــود، نگرانی ه ــدار آب موج ــتفاده از مق ــرای اس ب
ــن بحــران آب به خصــوص در مناطــق خشــک را  و شــدت گرفت

افزایــش داده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای مقابلــه بــا خشکســالی و جلوگیری 
از شــدت گرفتــن بحــران آب بایــد همزیســتی بــا کم آبــی مــورد 
توجــه قــرار گیــرد، گفــت: امــروزه بایــد از برنامه هــا و راهکارهــای 
ــه  ــد ب ــرد و تهدی ــی اســتفاده ک ــا کم آب ــر ســازگاری ب ــی ب مبتن
ــر  ــای مؤث ــری از راهکاره ــا بهره گی ــذا ب ــل شــود ل فرصــت تبدی

کمبودهــا را جبــران کــرد.
ــش  ــن همای ــی و دومی ــش بین الملل ــن همای ــی اولی ــر دائم دبی
ملــی مدل ســازی و فناوری هــای جدیــد در مدیریــت آب اظهــار 
ــای  ــازی و فناوری ه ــی مدل س ــش مل ــن دوره همای ــت: اولی داش
جدیــد در مدیریــت آب، آبــان ســال ۱۳۹۷ برگــزار و ۱۸۵ مقالــه 

پذیرفتــه شــد.
وی افــزود: امــروز اولیــن همایــش بین المللــی و دومیــن همایــش 
ــت آب بــا  ــی مدل ســازی و فناوری هــای جدیــد در مدیری مل
همــکاری مشــترک دانشــگاه هایی از آلمــان و قطــر در دانشــگاه 

بیرجنــد آغــاز بــه کار کــرد کــه تــا فــردا ادامــه دارد.
دکتــر اکبرپــور گفــت: آخریــن مهلــت ثبت نــام بــرای شــرکت در 
ــه  ــه ب ــود و در مجمــوع ۲۴۹ مقال همایــش تــا ۳۰ دی امســال ب
ــه بــه صــورت  دبیرخانــه رســید کــه پــس از بررســی، ۲۱۴ مقال

دردانشگاهبیرجندبرگزارشد؛

آیینافتتاحیهاولینهمایشبینالمللیودومینهمایشملی
مدلسازیوفناوریهایجدیددرمدیریتآب
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شــفاهی و پوســتر پذیرفتــه شــد همچنیــن چــاپ مقــاالت برتــر 
در مجــالت علمــی و پژوهشــی در برنامــه اســت.

وی برگــزاری نشســت ها و کارگاه هــای تخصصــی را از برنامه هــای 
ــگاه  ــاح نمایش ــت: افتت ــرد و گف ــر ک ــش دو روزه ذک ــن همای ای
صنعــت آب بــا حضــور تولیدکننــدگان و نامــداران ایــن حــوزه از 

ــت. ــش اس ــی همای ــای جانب برنامه ه
روش هــای ســازگاری بــا خشکســالی و تغییــر اقلیــم بــرای 
ــرد RS و GIS در پایــش خشکســالی و  ــع آب، کارب مدیریــت مناب
تغییــر اقلیــم، بازیافــت و اســتفاده مجــدد از فاضــالب شــهری و 
صنعتــی، روش هــای نویــن در تصفیــه آب هــای شــور، مدیریــت 
ــدار  ــت پای ــی، مدیری ــک زدای ــی از نم ــورآبه های ناش ــدار ش پای
تامیــن آب در کشــاورزی مبتنــی بــر افزایــش راندمــان آبیــاری، 
مدل ســازی حــوزه آبریــز و تغذیــه آب هــای زیرزمینــی، مدیریــت 
ــر زمیــن از محورهــای  کاهــش آلودگــی آب هــای ســطحی و زی

ایــن همایــش اســت.
ــل،  ــط متخلخ ــی در محی ــی و کیف ــازی کم ــن مدل س همچنی

ــی  ــوش مصنوع ــرد ه ــع آب، کارب ــال و توزی ــتم های انتق سیس
و یادگیــری ماشــین در مدل ســازی سیســتم های منابــع آب، 
ــک،  ــک و نیمه خش ــق خش ــتحصال آب در مناط ــای اس روش ه
ــهری،  ــریع ش ــیالب های س ــی س ــد در پیش بین ــای جدی روش ه
روش هــای جدیــد در مدیریــت پیشــروی آب شــور دریــا و 
احیــای منابــع آب هــای زیرزمینــی، روش هــای جدیــد در تصفیــه 
آب، فناوری هــای نانــو و کاربــرد آن در صنعــت آب، فناوری هــای 
ــط  ــای مرتب ــرژی، فناوری ه ــات آب و ان ــش تلف ــا کاه ــط ب مرتب
ــه  ــی و تجزی ــر زمین ــای ســطحی و زی ــت آب ه ــش کیفی ــا پای ب
و تحلیــل سیســتم های تصمیم گیــری از دیگــر محورهاســت.

اولیــن همایــش بین المللــی و دومیــن همایــش ملــی مدل ســازی 
و فناوری هــای جدیــد در مدیریــت آب، ۲ و ۳ اســفندماه ۱۴۰۱ 

در دانشــگاه بیرجنــد برگــزار شــد.
در حاشــیه ایــن همایــش نمایشــگاه تخصصــی صنعــت آب نیــز 

در دانشــگاه بیرجنــد گشــایش یافــت.
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ــع  ــی از صنای ــا حضــور جمع نمایشــگاه تخصصــی صنعــت آب ب
تولیــد کننــده محصــوالت صنعــت آب  ۲ اســفند ۱۴۰۱ در 

ــد. ــاح ش ــد افتت ــگاه بیرجن دانش
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
ــع  ــی از صنای ــا حضــور جمع نمایشــگاه تخصصــی صنعــت آب ب
تولیــد کننــده محصــوالت صنعــت آب در ســالن امیــد دانشــگاه 
ــر  ــش، دکت ــن همای ــیه ای ــرد. در حاش ــه کار ک ــاز ب ــد آغ بیرجن
ــن  ــی و دومی ــش بین الملل ــن همای ــر اولی ــری دبی ــد اکب محم
ــت  ــد در مدیری ــای جدی ــازی و فناوری ه ــی مدل س ــش مل همای
آب در گفتگــو بــا خبرنــگاران گفــت: نمایشــگاه تخصصــی صنعت 
آب بــا حضــور شــرکت بیــن الملــل میــراب آغــاز بــه کار کــرد و 
ــر ایــن شــرکت، ســایر مجموعــه هــا و متولیــان حــوزه  عــالوه ب
آب اســتان و مجموعه هــای علمــی و فنــاوری در ایــن نمایشــگاه 
حضــور دارنــد. ایــن نماشــگاه از دوم اســفند بمــدت ســه روز در 

ــن  ــدان ای ــر اســت و عالقمن ــد دای ــد دانشــگاه بیرجن ســالن امی
ــن  ــا آخری ــگاه ب ــن نمایش ــور در ای ــا حض ــد ب ــوزه می توانن ح

ــوند . ــنا ش ــت آب اش ــای صنع یافته ه
ــد  ــرای بازدی ــی الزم ب ــزاری، هماهنگ ــول برگ ــت: در ط وی گف
دانشــجویان و دانش آمــوزان مهیــا شــده اســت. در ایــن نمایشــگاه 
شــرکت میــراب، شــرکت مهندســین مشــاور نــام آوران هورویــدا، 
زیســت بــوم نــوآوری، فنــاوری و کارآفرینــی، معاونــت، پژوهــش، 
ــرکت آب و  ــاورزی، ش ــاد کش ــازمان جه ــاوری، س ــوآوری و فن ن
منطقــه ای خراســان جنوبــی، شــرکت فنــی و مهندســی پــاک آب 
ــه اکســید  ــکان، کارخان ــک، شــرکت مدیریــت هوشــمند اتاب چاب
منیزیــم سربیشــه، کارخانــه صنایــع، معــادن و عمــران رضــوی، 
شــرکت آب و فاضــالب خراســان جنوبــی، شــرکت مهندســی آب 

ابــزار باقــران حضــور داشــتند

گشایشنمایشگاهتخصصیصنعتآبدردانشگاهبیرجند
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ــای  ــا و گویش ه ــی زبان ه ــش مل ــتین همای ــاح نخس ــن افتت آیی
مناطــق مــرزی ایــران  ۱۰ اســفند ۱۴۰۱،  با حضور پژوهشــگران، 
متخصصــان و میهمانانــی از سراســر کشــور در فرهنگســرای 
ــش  ــن همای ــه ای ــن افتتاحی ــزار شــد. در آیی ــد برگ شــهر بیرجن
پیــام وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری توســط رئیــس دانشــگاه 
بیرجنــد قرائــت شــد. پخــش پیــام تصویــری دکتــر حــداد عــادل، 
رئیــس فرهنگســتان زبــان و ادبیــات فارســی و دکتــر پاکتچــی، 
ســفیر و نماینــده دائــم جمهــوری اســالمی ایــران در یونســکو از 

ــود. ــش ب ــن همای ــه ای ــای افتتاحی ــر برنامه ه دیگ
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
و  زبان هــا  ملــی  همایــش  نخســتین  افتتاحیــه  آییــن  در 
ــو،  ــد المعی گی ــر احم ــران، دکت ــرزی ای ــق م ــای مناط گویش ه
ــق  ــا از طری ــگ ملت ه ــت: فرهن ــد گف ــگاه بیرجن ــس دانش رئی
ــاز ارتباطــی بشــر اســت. ــان اولیــن نی ــان منتقــل شــده و زب زب

ــی و  ــان جنوب ــخ  خراس ــه تاری ــاره ب ــا اش ــو، ب ــر  المعی گی دکت
شــهر بیرجنــد، اظهــار کــرد: ایــن شــهر دانشــمندان، دین بــاوران 
ــم  ــدران عل ــد پ ــرورش داده و مه ــیاری را پ ــگران بس و پژوهش
بســیاری اســت. وی افــزود: در جهــان معاصــر نیــز اندیشــمندانی 
داریــم کــه راه پیشــینیان را در پیــش گرفتــه و در عرصــه دیــن، 

ادب و دانــش فعالیــت دارنــد.
ــای  ــخ حوزه ه ــه تاری ــان اینک ــا بی ــد ب ــگاه بیرجن ــس دانش رئی

علمیــه ایــن دیــار بــه ۸۰۰ ســال قبــل برمی گــردد، افــزود: ایــده 
ــردد و  ــه ســال ۱۳۴۵ برمی گ ــز ب ــد نی تأســیس دانشــگاه بیرجن
بــا یــک دهــه تاخیــر در ســال ۱۳۵۴ مــورد تأییــد وزارت علــوم 

وقــت قــرار گرفــت.
ــب  ــن دانشــگاه در قال ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب ــو ب دکتــر المعی گی
ــاد پروفســور  ــده ی ــه ریاســت زن ــی ب یــک مؤسســه آمــوزش عال
ــگان مدرســه شــوکتیه و  ــش آموخت محمدحســن گنجــی از دان
پــدر علــم جغرافیــای نویــن ایــران تأســیس شــد، اظهــار کــرد: 
توســعه دانشــگاه بیرجنــد در دوران انقــالب شــکل گرفــت؛ ایــن 
دانشــگاه کــه در ســال ۵۸ یــک مجتمــع آموزشــی عالــی بــود، در 

ســال ۷۱ عنــوان دانشــگاه بیرجنــد را اخــذ کــرد. 
ــتانه  ــه در آس ــون ک ــرد: اکن ــان ک ــد بی ــگاه بیرجن ــس دانش رئی
ــن دانشــگاه هســتیم بیــش از ۱۳  ــن ســال فعالیــت ای پنجاهمی
ــتند و  ــل هس ــه تحصی ــغول ب ــجو در آن مش ــزار و ۳۰۰ دانش ه
ــی،  ــالت تکمیل ــته های تحصی ــجو در رش ــزار دانش ــش از ۵ ه بی
۳۵۲ عضــو هیــأت علمــی، ۵۸۰ کارمنــد و ۵۸۰ دانشــجوی بیــن 
الملــل در ۴۸ گــروه آموزشــی در ۱۹۸ رشــته و گرایــش مشــغول 

ــند. ــش می باش ــل و پژوه ــه تحصی ب
ــجویی در  ــر دانش ــد از منظ ــگاه بیرجن ــت: دانش ــان داش وی بی
ســطح دانشــگاه های ســطح دو کشــور و در زیرســاخت های 
آموزشــی، پژوهشــی و تحقیقاتــی، رفاهــی و ورزشــی جــزء 

بههمتدانشگاهبیرجندبرگزارشد؛

نخستینهمایشملیزبانهاوگویشهایمناطقمرزیایران
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ــگاه  ــس دانش ــت. رئی ــور اس ــه کش ــعه یافت ــگاه های توس دانش
ــای  ــاد و زوای ــش از ابع ــن همای ــه ای ــالم اینک ــا اع ــد ب بیرجن
مختلفــی حائــز اهمیــت اســت، گفــت: عرصــه فرهنگــی در ایــن 
همایــش از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. دکتــر المعــی  بــا 
بیــان اینکــه فرهنــگ ملتهــا از طریــق زبــان متجلــی مــی شــود، 
ــاز انســان در  ــراع بشــر و اولیــن نی ــن اخت ــان بزرگتری گفــت: زب
ــای  ــا و لهجــه ه ــش ه ــع اســت. گوی ــا و جوام ــا ملته ــاط ب ارتب

ــتند. ــی  هس ــان فارس ــل زب ــف مکم مختل
ــی  ــش مل ــتین همای ــه نخس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر المع دکت
زبان هــا و گویش هــای مناطــق مــرزی ایــران بــه همــت دانشــگاه 
ــت  ــود، از حمای ــزار می ش ــان برگ ــکاری حامی ــا هم ــد و ب بیرجن
اســتاندار محتــرم خراســان جنوبــی و معــاون محتــرم سیاســی، 

ــرد. ــی ک ــی قدردان ــی و اجتماع امنیت
در ادامــه، متــن پیــام دکتــر محمدعلــی زلفــی گل، وزیــر علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری بــه ایــن همایــش توســط رئیــس دانشــگاه 

بیرجنــد قرائــت شــد.
متن پیام مقام عالی وزرات علوم بدین شرح است؛

ــاد  ــز نه ــان و نی ــر انس ــاط و تفک ــزار ارتب ــه اب ــه منزل ــان ب زب
هویت بخــش، از جهــات گوناگــون می¬توانــد مــورد توجــه 
ــی  ــع دانشــگاهی و ســازمان¬ های فرهنگــی باشــد. هنگام مجام
ــم  ــاورت ه ــرزی در مج ــی م ــا در نواح ــا و گویش ه ــه زبان ه ک
قــرار می گیرنــد، در خــالل زمــان، داد و ســتدهای زبانــی در میان 
آنهــا قابــل ردیابــی اســت کــه موضــوع مــرز و تعامــل زبان هــا و 
گویش هــا در نواحــی مــرزی و ســرحدات و بررســی داد و ســتد 
آنهــا بــرای زبــان شناســان و مــردم شناســان از زوایــای مختلــف 
در عرصــه ملــی و بین المللــی، جــذاب و جالــب توجــه بــه نظــر 
ــان  ــا زب ــا ب ــا و گویش ه ــن زبان ه ــل ای ــی تعام ــد. بررس می رس
ــهم  ــه س ــی ب ــل وحــدت و انســجام مل ــوان عام ــه عن فارســی ب
ــان  ــی می ــی فرهنگ ــتای همگرای ــی در راس ــد گام ــود می توان خ

ــران و کشــورهای همســایه تلقــی شــود. ای
در ایــن میــان، زبان¬هــا، گویش هــا و لهجه هــای محلــی، 
ــی  ــه عل ــتند ک ــوی هس ــی معن ــراث فرهنگ ــی از می نمونه های
رغــم کاربــرد پررنــگ و مشــهود آنهــا در زندگــی روزمــره مــردم، 
همســو بــا گســترش ارتباطــات و تنــوع وســایل ارتبــاط جمعــی، 
ــی و ماشــینی و  ــری در زندگــی صنعت رشــد شهرنشــینی، درگی
ــان  ــون بیــش از هــر زم ــت مهاجرت هــای گســترده، اکن در نهای
ــرگ  ــا م ــویی ب ــد. از س ــرار دارن ــودی ق ــرض ناب ــر در مع دیگ
از جلوه هــای فرهنگــی مرتبــط چــون  بســیاری  گویش هــا 
افســانه های عامیانــه و ترانه هــای محلــی نیــز بــا همــان ســرعت 

ــوند. ــپرده می ش ــی س ــه فراموش ب
ــوان  ــه عن ــۀ ۲۰۲۲-۲۰۳۲ را ب ــکو ده ــتا، یونس ــن راس در همی
ــرایط  ــا ش ــت ت ــرده اس ــی ک ــی« معرف ــای بوم ــه زبان ه »ده
ــد.  ــم آی ــا فراه ــن زبان ه ــای ای ــداری و احی ــرای نگه ــری ب بهت
ــان، بــه عنــوان یــک میــراث  ایــن ارزشــمندی ناظــر بــه هــر زب
ــگاه مصاعــف می شــود  ــی اهمیــت موضــوع آن بشــری اســت، ول
کــه ســخن از نقــش زبان هــا و گویش هــا در تعامــل دوجانبــه و 
ــه طــور عــام بخشــی  چندجانبــه میــان ملت هــا باشــد؛ آنچــه ب
ــوان آن را  ــه طــور خــاص می ت از دیپلماســی عمومــی اســت و ب

ــد. ــی نامی دیپلماســی زبان
ــا  ــی زبان ه ــه و بازخوان ــت مطالع ــد گف ــی، بای ــن دیپلماس ــا ای ب
و گویش هــای مــرزی، بازخوانــی ســوابق همزیســتی میــان 
مردمانــی اســت کــه بــا مرزهــای کنونــی در کشــورهای مختلــف 
زندگــی می کننــد و ارتقــا ایــن زبان هــا، گامــی مهــم در ارتبــاط 
روابــط فیمابیــن اســت. زبان هــا و گویش هــای مــرزی ظرفیتــی 
مهــم در تعامــل همگــرا میــان کشــورهای دو ســوی مرزنــد کــه 
ــال  ــوه فع ــت بالق ــن ظرفی ــد ای ــا بای ــد و تنه ــوه وجــود دارن بالق
گــردد. کشــور عزیزمــان ایــران، هــم بــه دلیــل تنــوع موجــود در 
اطلــس زبانــی آن و هــم بــه دلیــل تنــوع همســایگان، از غنایــی 
کم نظیــر در حــوزۀ زبان هــا و گویش هــای مــرزی برخــوردار 
ــی در  ــف زبان ــی از خانواده هــای مختل ــع نمایندگان اســت. در واق
ــرای  ــد و ایــن ظرفیــت عظیمــی را ب ــران حضــور دارن نواحــی ای
جمهــوری اســالمی ایــران در حــوزه دیپلماســی زبانــی رقــم زده 

اســت.
بیرجنــد در زمــره شــهرهای مــرزی ایــران اســت و مــرزی بــودن 
ــوب  ــبی آن محس ــای نس ــی از مزای ــات گویش ــث مطالع از حی
می شــود. برگــزاری »نحســتین همایــش ملــی زبــان هــا و 
گویش¬هــای مناطــق مــرزی ایــران« مــی توانــد زمینــه تبــادل 
دانــش بیــن صاحب نظــران مرتبــط و نیــز معرفــی دســتاوردهای 
و  زبان هــا  زمینــه  در  دانشــجویان  و  اســتادان  پژوهشــی 
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ــران محســوب شــده و از رهگــذر  گویش هــای نواحــی مــرزی ای
آن پرتــوی نــو بــه مطالعــات ایــن حــوزه افکنــده شــود و فرصتــی 
ــی  ــه پژوهش ــن عرص ــد در ای ــگاه بیرجن ــتازی دانش ــرای پیش ب
ــت از  ــی در راســتای حمای ــه ســهم خــود گام ــردد و ب ــی گ تلق
زبان هــا و گویش هــای رو بــه زوال محســوب شــود. »محمدعلــی 

ــاوری” ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی گل، وزی زلف
در ادامــه، پیام هــای تصویــری دکتــر حــداد عــادل، رئیــس 
فرهنگســتان زبــان و ادبیــات فارســی و دکتــر پاکتچــی، ســفیر و 

ــران در یونســکو پخــش شــد. ــم ای ــده دائ نماین
همچنیــن دکتــر محمدامیــن ناصــح، دبیــر همایــش ملــی زبــان 
و گویش هــای مناطــق مــرزی ایــران، اظهــار داشــت: ۱۵۰ مقالــه 
ــداد ۲۲  ــن تع ــه از ای ــده ک ــال ش ــش ارس ــه همای ــه دبیرخان ب

ــود. ــه می ش ــه مجــازی ارائ ــه بصــورت حضــوری و ۸ مقال مقال
ــش  ــادل دان ــدف تب ــا ه ــش ب ــن همای ــزود: ای ــح اف ــر ناص دکت
ــتاوردهای پژوهشــی  ــی دس ــط و معرف ــن صاحب نظــران مرتب بی
گویش هــای  و  زبان هــا  زمینــه  در  دانشــجویان  و  اســتادان 
ــا  ــا زبان ه ــی ب ــژه از منظــر تطبیق ــه وی ــران ب ــرزی ای نواحــی م
ــطحی کالن  ــرز و در س ــوی م ــط در آن س ــای مرتب و گویش ه

برگــزار می شــود.
ــای  ــا و گویش ه ــت از زبان ه ــرورت حمای ــر ض ــد ب ــا تأکی ی ب
ــازی و  ــی س ــار داشــت: بوم ــرزی اظه ــه زوال در مناطــق م رو ب
کاربــردی کــردن منابــع درســی دانشــجویان در زمینــه معرفــی و 

ــی  ــران و بررس ــرزی ای ــق م ــای مناط ــا و گویش ه ــت زبان ه ثب
ــه  ــان فارســی ب ــا زب ــا ب ــا و گویش ه ــن زبان ه ــل ای ــی تعام کیف
عنــوان عامــل وحــدت و انســجام ملــی در ایــن همایــش مــورد 

نظــر اســت.
ــی  ــدگار علم ــره مان ــدم، چه ــد دبیرمق ــر محم ــخنرانی دکت س
ــا  ــی ب ــه طباطبای ــگاه عالم ــی دانش ــأت علم ــو هی ــور و عض کش
ــر  ــان دیگ ــناختی خراس ــان ش ــل زب ــف و تحلی ــوع توصی موض

ــود. ــش ب ــن همای ــه ای ــم افتتاحی ــه مراس برنام
تعامــل زبــان هــا و گویــش هــای مناطــق مــرزی ایــران، مطالعات 
ــران،  ــرزی ای ــق م ــای مناط ــش ه ــا و گوی ــان ه ــی زب تطبیق
مطالعــات آوایــی، ســاختواژی و نحــوِی زبــان هــا و گویــش هــای 
ــان هــا و گویــش  مناطــق مــرزی ایــران، وامگیــری زبانــی در زب
هــای مناطــق مــرزی ایــران، دوزبانگــی یــا چندزبانگــی و مســائل 
زبــان آمــوزی در مناطــق مــرزی ایــران، تمــاس زبانــی و همگرایی 
ــران،  ــرزی ای ــای مناطــق م ــش ه ــا و گوی ــان ه ــی در زب فرهنگ
مهاجــرت و تغییــر زبانــی در زبــان هــا و گویــش هــای مناطــق 
ــان هــا و گویــش هــای مناطــق مــرزی ایــران  مــرزی ایــران، زب
در متــون کهــن، مالحظــات زبانــی و گویشــی در بررســی اســناد 
ــتراکات  ــش اش ــران، نق ــرزی ای ــق م ــی مناط ــات تاریخ و مکاتب
ــران  ــرزی ای ــق م ــگرِی مناط ــق گردش ــی در رون ــی و گویش زبان
و ســایر مطالعــات مرتبــط بــا زبــان هــا و گویــش هــای مناطــق 

مــرزی ایــران از محورهــای اصلــی ایــن همایــش اســت.
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دکتـر غالمعلـی حـداد عـادل، رئیـس فرهنگسـتان زبـان و ادب 
فارسـی ۱۰ اسـفند ۱۴۰۱ در ارتباط تصویری با مراسـم افتتاحیه 
نخسـتین همایـش ملـی زبان هـا و گویش هـای مناطـق مـرزی 
ایـران کـه به میزبانی دانشـگاه بیرجند در فرهنگسـرای این شـهر 
بیرجنـد برگـزار شـد، گفـت: دانشـگاه بیرجنـد کـه در مرزهـای 
شـرقی ایـران واقـع شـده، بـا برگـزاری نخسـتین همایـش ملـی 
زبان هـا و گویش هـای مناطـق مـرزی ایـران به وظایـف تخصصی 

و بومی سـازی در ایـن منطقـه عمـل کـرده اسـت.
بیرجنـد،  دانشـگاه  اطالع رسـانی  و  روابـط عمومـی  گـزارش  بـه 
رئیـس فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی در ارتبـاط تصویـری بـا 
مراسـم افتتاحیـه نخسـتین همایـش ملـی زبان هـا و گویش هـای 
برگـزاری  بـا  بیرجنـد  دانشـگاه  گفـت:  ایـران،  مـرزی  مناطـق 
نخسـتین همایـش ملـی زبان هـا و گویش هـای مناطـق مـرزی 
ایـران بـه وظایـف تخصصـی و بومی سـازی در ایـن منطقـه عمل 
کـرده اسـت. وی ادامـه داد: اشـتراک زبان هـا در دو سـوی مرزها 
بـر تسـهیل داد و سـتدهای مـرزی و مبـادالت اقتصـادی تاثیـر 
مثبتـی دارد و در مناطـق مـرزی فعـال بـه لحاظ اقتصـادی، زبان 

هـم دسـتخوش تحـول قـرار گرفتـه اسـت.
دکتـر حـداد عـادل افـزود: در بازارچه هـای مـرزی مشـکل زبـان 
وجـود ندارنـد چون اقـوام برخـی خانواده ها آن طرف مرز هسـتند 
لـذا بازارچه هـای مـرزی می توانـد بـه لحـاظ مبـادالت اقتصـادی 

عامـل مثبـت در بحـث زبان هـا و گویش هـا باشـد.
رئیـس فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی گفت: ملـت ایران از چند 
هـزار سـال قبـل در چهارراه تمـدن و فرهنگ قرار گرفته و کشـور 
مـا بـا ۱۵ کشـور همسـایه مـرز مشـترک دارد کـه ایـن تنـوع از 
جهات مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی قابل بررسـی اسـت.
وی اظهـار داشـت: وقتـی یـک خط مـرزی ۲ کشـور را از هم جدا 
می کنـد بـه معنـای آن نیسـت کـه در مـرز همه چیـز تابـع اداره 
دولت هاسـت بلکـه یـک سلسـله امـور از جملـه اوضـاع اقلیمـی، 
مسـتقل از تقسـیمات سیاسـی اسـت و امـروز فرهنـگ هـم تـا 

حـدودی پیوسـتگی خـود را دارد و حفـظ کـرده اسـت.
وی گفـت: در بسـیاری از مناطـق مـرزی زبـان ویـژه ایـن مناطق 
نزدیـک بـه کشـور همزبان، مسـتقل از تقسـیمات سیاسـی اسـت 
البتـه تحـت تاثیـر زبـان معیار کشـور خودشـان قرار می گیـرد اما 
بـرای مثـال زبـان کردهـا در ایـران و عـراق خیلـی شـبیه بـه هم 

اسـت امـا بـا چاشـنی و طعـم متفـاوت که یـک واقعیت اسـت.
از  نمونـه می تـوان  بـه عنـوان  دکتـر حدادعـادل تصریـح کـرد: 
موسـیقی اقـوام نـام برد بـا اینکه یـک مرز سیاسـی آنهـا را از هم 
جـدا کـرده امـا موسـیقی آنها متفـاوت نیسـت و زبان نیـز همین 

اسـت. طور 
رئیـس فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی با اشـاره بـه اینکه مرزها 
در کشـورها بـه ویـژه ایـران به ۲ دسـته فعـال و خاموش تقسـیم 
می شـوند یـادآور شـد: در مرزهـای خامـوش کـه داد و سـتدی 
نیسـت زبـان هـم خامـوش اسـت امـا در مناطق مـرزی فعـال به 
لحـاظ اقتصـادی، زبـان هـم دسـتخوش تحول قـرار گرفته اسـت.

وی گفـت: زبـان معیار دو کشـوری اسـت کـه مرز مشـترک دارند 
ایجـاد  تاریـخ موجـب  ایـن مناطـق مهاجرت هـا در طـول  و در 

تغییراتـی در زبـان ایـن مناطق شـده اسـت.
دکتـر حدادعـادل افـزود: زبان شناسـان می توانند هـم در مرزهای 
فعـال و هـم مرزهـای خامـوش بـه نتایـج خوبـی برسـند، هـم از 
جهـت محفـوظ مانـدن زبان هـا و هـم بـه لحـاظ متحول بـودن و 
تغییـرات آوایـی واژگان و صـرف و نحـوی که به هر حـال موضوع 
بکـری در کشـور ماسـت کـه در زبان شناسـی کاربـردی می توانـد 

مـورد توجه قـرار گیرد.
وی اظهـار داشـت: امیدواریـم نخسـتین همایـش ملـی زبان هـا و 
گویش هـای مناطـق مـرزی ایـران در بیرجنـد مقدمـه ای بـرای 
باشـد و موضـوع  مطالعـات علمی تـر، بهتـر و بیشـتر در آینـده 
مطالعـه زبان هـای مـرزی هـم بـه جامعه شناسـان زبـان مربـوط 
می شـود هـم بـا لحـاظ علمـی و ژئوپلتیـک یـا معـادل آن رابطـه 

جغرافیـا و مسـائل سیاسـی ارتبـاط دارد.

رئیسفرهنگستانزبانوادبفارسی؛

اشتراکزبانهادردوسویمرزهابرمبادالتتأثیرمثبتدارد
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی به همایش ملی زبان ها 
و گویش های مناطق مرزی ایران گفت: زبان به منزله ابزار ارتباط 
و تفکر انسان و نیز نهاد هویت بخش، از جهات گوناگون می تواند 

مورد توجه مجامع دانشگاهی و سازمان های فرهنگی باشد.
دکتر  بیرجند،  دانشگاه  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این پیام 
نخستین  افتتاحیه  مراسم  در  را  آن  بیرجند  دانشگاه  رئیس  که 
قرائت  ایران  مرزی  مناطق  گویش های  و  زبان ها  ملی  همایش 
کرد، اظهار داشت: زبان به منزله ابزار ارتباط و تفکر انسان و نیز 
توجه مجامع  از جهات گوناگون می تواند مورد  نهاد هویت بخش، 
و  زبان ها  که  هنگامی  باشد.  فرهنگی  سازمان های  و  دانشگاهی 
گویش ها در نواحی مرزی در مجاورت هم قرار می گیرند، در خالل 
که  است  ردیابی  قابل  آنها  میان  در  زبانی  ستدهای  و  داد  زمان، 
موضوع مرز و تعامل زبان ها و گویش ها در نواحی مرزی و سرحدات 
از  برای زبان شناسان و مردم شناسان  آنها  و بررسی داد و ستد 
زوایای مختلف در عرصه ملی و بین المللی، جذاب و جالب توجه به 
نظر می رسد. بررسی تعامل این زبان ها و گویش ها با زبان فارسی به 
عنوان عامل وحدت و انسجام ملی به سهم خود می تواند گامی در 
راستای همگرایی فرهنگی میان ایران و کشورهای همسایه تلقی 
شود. در این میان، زبان ها، گویش ها و لهجه های محلی، نمونه هایی 
پررنگ و  از میراث فرهنگی معنوی هستند که علی رغم کاربرد 
مشهود آنها در زندگی روزمره مردم، همسو با گسترش ارتباطات و 
تنوع وسایل ارتباط جمعی، رشد شهرنشینی، درگیری در زندگی 
صنعتی و ماشینی و در نهایت مهاجرت های گسترده، اکنون بیش 
از هر زمان دیگر در معرض نابودی قرار دارند. از سویی با مرگ 
افسانه های  چون  مرتبط  فرهنگی  جلوه های  از  بسیاری  گویش ها 
عامیانه و ترانه های محلی نیز با همان سرعت به فراموشی سپرده 
می شوند. در همین راستا، یونسکو دهۀ ۲۰۲۲-۲۰۳۲ را به عنوان 
»دهه زبان های بومی« معرفی کرده است تا شرایط بهتری برای 
نگهداری و احیای این زبان ها فراهم آید. این ارزشمندی ناظر به 
اهمیت موضوع  به عنوان یک میراث بشری است، ولی  زبان،  هر 
در  گویش ها  و  زبان ها  نقش  از  سخن  که  می شود  مضاعف  آنگاه 
تعامل دوجانبه و چندجانبه میان ملت ها باشد؛ آنچه به طور عام 
بخشی از دیپلماسی عمومی است و به طور خاص می توان آن را 

دیپلماسی زبانی نامید.
و  زبان ها  بازخوانی  و  مطالعه  گفت  باید  دیپلماسی،  این  با 
گویش های مرزی، بازخوانی سوابق همزیستی میان مردمانی است 
که با مرزهای کنونی در کشورهای مختلف زندگی می کنند و ارتقا 
این زبان ها، گامی مهم در ارتباط روابط فیمابین است. زبان ها و 
گویش های مرزی ظرفیتی مهم در تعامل همگرا میان کشورهای 
دو سوی مرزند که بالقوه وجود دارند و تنها باید این ظرفیت بالقوه 
در  موجود  تنوع  دلیل  به  هم  ایران،  عزیزمان  کشور  گردد.  فعال 
اطلس زبانی آن و هم به دلیل تنوع همسایگان، از غنایی کم نظیر 
واقع  در  است.  برخوردار  مرزی  گویش های  و  زبان ها  حوزۀ  در 
ایران حضور  نواحی  در  زبانی  مختلف  خانواده های  از  نمایندگانی 
ایران در  برای جمهوری اسالمی  را  این ظرفیت عظیمی  و  دارند 
عالی  مقام  پیام  ادامه  در  است.  زده  رقم  زبانی  دیپلماسی  حوزه 
وزارت آمده است؛ بیرجند در زمره شهرهای مرزی ایران است و 
مرزی بودن از حیث مطالعات گویشی از مزایای نسبی آن محسوب 
می شود. برگزاری »نخستین همایش ملی زبان ها و گویش¬های 
مناطق مرزی ایران« می تواند زمینه تبادل دانش بین صاحب نظران 
مرتبط و نیز معرفی دستاوردهای پژوهشی استادان و دانشجویان 
در زمینه زبان ها و گویش های نواحی مرزی ایران محسوب شده و 
از رهگذر آن پرتوی نو به مطالعات این حوزه افکنده شود و فرصتی 
برای پیشتازی دانشگاه بیرجند در این عرصه پژوهشی تلقی گردد 
و به سهم خود گامی در راستای حمایت از زبان ها و گویش های رو 

به زوال محسوب شود.

وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری؛

زبانها،گویشهاولهجههایمحلی،نمونههاییازمیراثفرهنگی
معنویهستند
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اخبارحوزهریاست

پیامتبریکرئیسدانشگاهبهمناسبتمیالدحضرتولیعصر)عجلاهللتعالیفرجهالشریف(
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پیامتسلیترئیسدانشگاهبهمناسبتدرگذشتمرحوماستاد»ناقوس«
شاعرناموراستانخراسانجنوبی
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دکتــر هاشــم داداش پــور، معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان 
ــدو  ــن ۱۴۰۱ در ب ــراه،  ۲۸ بهم ــأت هم ــور دانشــجویان و هی ام
ــام  ــزار شــهید گمن ــا حضــور در م ــد ب ــه دانشــگاه بیرجن ورود ب
ــام  ــه مق ــه ب ــت فاتح ــدای گل و قرائ ــا اه ــد ب ــگاه بیرجن دانش

ــرد. ــرام ک ــهیدان ادای احت ــامخ ش ش
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
دکتــر هاشــم داداش پــور، معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان 
ــتیبانی  ــاون پش ــی، مع ــاس قربان ــر عب ــجویان و دکت ــور دانش ام
ــا  ــر رض ــجویان و دکت ــور دانش ــازمان ام ــع س ــت مناب و مدیری
حمیــدی، مشــاور رســانه ای ســازمان امــور دانشــجویان بــا 
ــو، رئیــس دانشــگاه بیرجنــد و  همراهــی دکتــر احمــد المعی گی
اعضــای هپیــام تســلیت رئیــس دانشــگاه بــه مناســبت درگذشــت 

مرحــوم اســتاد »ناقــوس« شــاعر نامــور اســتان خراســان جنوبــی
یئــت رئیســه دانشــگاه بــا حضــور در مــزار شــهید گمنام دانشــگاه 
ــا  ــدس ب ــکان مق ــن م ــانی ای ــدای گل و عطرافش ــد و اه بیرجن

ــد. ــاق کردن ــد میث ــای شــهیدان تجدی آرمان ه
پــس از ایــن مراســم، معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان امــور 
ــران  ــی از مدی ــه و جمع ــت رئیس ــی هیئ ــا همراه ــجویان ب دانش
دانشــگاه از اماکــن خوابگاهــی، ســالن غذاخــوری مرکــزی، اماکن 
ــد کــرد. ورزشــی و پروژه هــای در حــال احــداث دانشــگاه بازدی

ــه  ــجویان ب ــور دانش ــازمان ام ــس س ــوم و رئی ــر عل ــاون وزی مع
منظــور بازدیــد میدانــی از امکانــات دانشــگاه ها بــه اســتان 

ــت. ــرده اس ــفر ک ــی س ــان جنوب خراس

باحضورمعاونوزیرعلومورئیسسازماناموردانشجویانمزارشهید
گمنامدانشگاهبیرجندعطرافشانیوگلبارانشد



19

ــجویان در  ــور دانش ــازمان ام ــس س ــوم و رئی ــر عل ــاون وزی مع
ــن  ــورخ ۲۸ بهم ــه بیرجند)م ــاز جمع ــای نم ــش از خطبه ه پی

۱۴۰۱( ســخنرانی کــرد.
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
ــوم و رئیــس ســازمان امــور  ــر عل ــور، معــاون وزی ــر داداش پ دکت
دانشــجویان در آییــن عبــادی و سیاســی نمــاز جمعــه بیرجنــد 
ضمــن تبریــک بعثــت رســول اکــرم)ص(، گفــت: تعلیــم و تعلــم 
وجهــی قرآنــی دارد و پیامبــر عظیــم الشــأن اســالم مبعــوث شــد 
تــا مــردم را بــه دانــش، آگاهــی و توانایــی دعــوت نمایــد. پیامبــر 
عظیــم الشــأن کــه نمــاد اخــالق و علــم اســت تحــوالت عظیمــی 

بــرای مــردم بــه ارمغــان آورد.
 معــاون وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه اینکــه بعــد از انقــالب اســالمی 
در حــوزه علمــی و دانشــگاهی کشــور اتفاقــات عظیــم و مبارکــی 
رخ داد، افــزود: هیــچ فنــاوری قابــل اعتنــا و زیرســاخت مناســب 
در پیــش از انقــالب اســالمی در کشــور وجــود نداشــت و امــروز 
ــز  ــا ج ــگاه م ــه جای ــی صــورت گرفت ــالب علم ــا انق در کشــور ب
جایگاه هــای برتــر دنیــا اســت. ایــن اتفــاق حاصــل تغییــر نگــرش 
ــت. در  ــالمی اس ــالب اس ــط انق ــی توس ــاد آگاه ــردم و ایج در م
بیانیــه گام دوم انقــالب اســالمی جهــت حرکــت، شــکل دادن بــه 
تمــدن نویــن اســت کــه بتوانــد جهــان امــروز را در نوردیــده و در 
تســخیر دلهــا و قلبهــا موفــق عمــل نمایــد. علــم بایــد بــه ســمت 
ــدن  ــوی تم ــای معن ــری ه ــت گی ــتر و جه ــدی بیش ــدف من ه

نویــن اســالمی حرکــت نمایــد.
ــزار  ــدود ۱۵۰ ه ــالب ح ــش از انق ــه در پی ــالم اینک ــا اع وی ب
دانشــجو در ۲۰ دانشــگاه کشــور وجــود داشــت و پــس از 
انقــالب در مقطعــی ۵ میلیــون دانشــجو در کشــور مشــغول بــه 
ــالمی ۴۰  ــالب اس ــل از انق ــت: قب ــان داش ــد، بی ــل بوده ان تحصی
ــی  ــطح علم ــد در س ــه بتوانن ــرای اینک ــجویان ب ــد از دانش درص

ــور  ــارج کش ــه خ ــد ب ــت آورن ــی را بدس ــگاهی جایگاه و دانش
ــل  ــه حجــم غیرقاب ــا توجــه ب ــروزه ب ــه ام ــد ک ــه می کردن مراجع
ــدار  ــن مق ــالب، ای ــش از انق ــا پی ــجویان ب ــداد دانش ــه تع مقایس
بــه زیــر یــک درصــد رســیده اســت، هــم اکنــون بــه بــه برکــت 
انقــالب اســالمی دانشــگاه های مــا در حــال حرکــت بــه ســمت 
ــتند.  ــی هس ــن الملل ــجویان بی ــذب دانش ــی و ج ــت علم مرجعی
وی افــزود: جــذب دانشــجویان بیــن الملــل یکــی از اولویت هــای 
اصلــی وزارت علــوم در دولــت ســیزدهم تعریــف شــده اســت. در 
ــز دانشــجویان خارجــی جــذب شــده اند و  ــد نی دانشــگاه بیرجن
ــای  ــه جغرافی ــران ب ــای ای ــر خــود را از جغرافی ــد اث دانشــگاه بای

ــد. ــا ده ــی ارتق ــترده تر جهان گس
ــک  ــداز ی ــم باران ــه بتوانی ــی اینک ــرف یعن ــن ح ــت: ای وی گف
ــه در  ــیم ک ــی باش ــتره جهان ــرای گس ــی ب ــم علم ــت عظی حرک

دانشــگاه های کشــور در حــال رخ دادن اســت.
رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان اظهــار داشــت: امیدواریــم در 
آینــده نزدیــک ایــران مرکــز ثقــل جــذب دانشــجو باشــد و کالم 
امــام راحــل مبنــی بــر اینکــه اســالم ســنگرهای کلیــدی جهــان 
ــق  ــم محق ــا ه ــرت ب ــا و آخ ــر دنی ــرد و خی ــد ک ــح خواه را فت
ــا  ــالب م ــرد: انق ــح ک ــم. وی تصری ــاد می کنی ــد را ی ــد ش خواه
ــادی نیســت بلکــه در حــال  ــده در فضــای م تنهــا حرکــت کنن
ــد در  ــه بای ــن اســالمی اســت ک ــه ســمت تمــدن نوی حرکــت ب
ــق  ــز موف ــا نی ــا و قلب ه ــرد و تســخیر دل ه ــروز در نب ــان ام جه
عمــل کنــد. دکتــر داداش پــور گفــت: ایــن چشــم انداز وجــود دارد 
ــع معنــوی  ــع مــادی و هــم مناب کــه انقــالب اســالمی هــم مناب
تحول ســاز خواهــد بــود و اینکــه گفتــه می شــود انقــالب 
ــا ســنگرهای  ــرد تنه ــح ک ــان را فت ــا ســنگرهای جه اســالمی م
فیزیکــی نیســت بلکــه ســنگر قلــوب نیــز هســت کــه ایــن اتفــاق 

رخ می دهــد و زیرســاخت ها و ظرفیت هــا وجــود دارد
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ــور  ــازمان ام ــس س ــوم و رئی ــر عل ــاون وزی ــی مع ــت علم نشس
دانشــجویان  جمعــه ۲۸ بهمــن ۱۴۰۱ بــا اعضــای هیــأت علمــی 

ــزار شــد. ــد برگ ــر دانشــگاه بیرجن دانشــکده هن
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
دکتــر داداش پــور، معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان 
ــای  ــس و اعض ــخنان رئی ــتماع س ــس از اس ــجویان پ ــور دانش ام
ــر از  ــکده های هن ــت: دانش ــر، گف ــکده هن ــی دانش ــأت علم هی
دانشــکده های جــوان کشــور هســتند. وی میــزان تمایــل جامعــه 
بــه حــوزه هنــر و افزایــش تقاضــای دانــش آمــوزان بــرای ورود به 
رشــته های هنــر را فرصــت مناســبی  بــرای دانشــگاه ها دانســت 
و اعــالم کــرد: اثرگــذاری هنــری در درون دانشــگاه بــرای معرفــی 
ایــن توانمنــدی بســیار ارزشــمند اســت.  معــاون وزیــر علــوم بــا 
تأکیــد بــر اینکــه هنــر بایــد در معنــی تجســمی محقــق شــود، 
گفــت: رشــته طراحــی صنعتــی بســیار مهــم اســت و در حــوزه 
ــد  ــار دیگــر رشــته ها مــی توان صنعتــی طراحــی صنعتــی در کن
فضــای صنعتــی را در بــازار دنیــا اثرگــذار نمایــد. بــه گفتــه دکتــر 

ــه  ــگاه هنــری و معماران ــا ن ــور باســتان شناســیی اگــر ب داداش پ
ــای  ــی را در فض ــیع و مکتب ــبت وس ــد نس ــود می توان ــق ش تلفی

تاریخــی و امــروز  ایجــاد نمایــد.
ــه  ــه ب ــن جلس ــر در ای ــکده هن ــس دانش ــژاد، رئی ــر خلیل ن دکت
ــرد و در  ــاره ک ــکده اش ــن دانش ــیس ای ــالگرد تأس ــتمین س بیس
ادامــه اقدامــات و دســتاوردهای شــاخص ایــن دانشــکده را 
برشــمرد. وی جایــگاه ویــژه و منحصربفــرد دانشــکده هنــر را در 
شــرق کشــور برشــمرد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا مســاعدت 
وزارت علــوم پــروژه در حــال احــداث ســاختمان دانشــکده هنــر 
ــن  ــرد. وی همچنی ــرار گی ــرداری ق ــورد بهره ب هرچــه ســریعتر م
درخواســت های دانشــگاه بــرای ســاخت پــارک دانشــجویی، 
ــدازی  ــا و راه ان ــالح فضاه ــی، اص ــای خوابگاه ــب محیط ه تناس
کــرد.  مطــرح  را  و طراحــی صنعتــی  گرافیــک  رشــته های 
همچنیــن در ایــن نشســت اعضــای هیــأت علمــی دانشــکده هنــر 

ــد. ــرح کردن ــود را مط ــرات خ ــت ها و نظ درخواس
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نشســت هم اندیشــی معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان امــور 
دانشــجویان  ۲۸ بهمــن ۱۴۰۱ بــا حضــور اعضــای هیئــت رئیســه 
ــتانداری  ــی اس ــی و اجتماع ــی، امنیت ــاون سیاس ــگاه و مع دانش

خراســان جنوبــی برگــزار شــد.
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
ــوم و رئیــس ســازمان امــور  ــر عل ــور، معــاون وزی ــر داداش پ دکت
دانشــجویان در دیــدار بــا اعضــای هیئــت رئیســه دانشــگاه 
بیرجنــد، گفــت: دانشــگاه بیرجنــد، دانشــگاه بــا ظرفیتــی اســت 
ــه  ــر مقایس ــگاه های دیگ ــا دانش ــد را ب ــگاه بیرجن ــی دانش و وقت
ــت.  ــوردار اس ــری برخ ــت باالت ــگاه از ظرفی ــن دانش ــم ای می کنی
وی بــه ســرمایه گذاری نظــام در حــوزه علــم و فنــاوری و 
ــاوری و  ــم، فن ــعه عل ــوزه توس ــور در ح ــتاب کش ــت پرش حرک

ــت . ــی پرداخ ــش دانای افزای
وی در ادامــه بــه اهمیــت جــذب دانشــجویان بیــن الملــل 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــجویان اش ــورس دانش ــدن ب ــز ش و متمرک
فرصت هــای تحقیقاتــی بیــن دانشــگاهی بــرای دانشــجویان 

ــت. ــده اس ــم ش فراه
ــی  ــی و اجتماع ــاون سیاســی، امنیت ــی، مع ســیدمحمدرضا طالب
نیازهــای  مهمتریــن  از  یکــی  جنوبــی  خراســان  اســتاندار 
ــگاه  دانشــگاه های اســتان را در حــوزه زیرســاختی، احــداث خواب
جدیــد و نوســازی خوابگاه هــای قدیمــی عنــوان کــرد. وی 
ــزار و ۲۰۰  ــر ۴ ه ــغ ب ــد بال ــگاه بیرجن ــرد: دانش ــان ک خاطرنش
ــا تنهــا ۲۰ نفــر از اینهــا توانســته اند  دانشــجوی متأهــل دارد ام
خوابــگاه دریافــت کننــد و بــرای مابقــی افــراد خوابــگاه متأهلــی 
وجــود نــدارد. معــاون اســتاندار بــا تأکیــد بر اینکــه قانــون جوانی 
ــل  ــجویان متأه ــژه دانش ــگاه وی ــن خواب ــه تأمی ــگاه ها را ب دانش
مکلــف کــرده، افــزود: بخشــی از خوابگاه هــای دانشــجویی 

دانشــگاه بیرجنــد از محیــط دانشــگاه دور اســت و بخشــی نیــز 
ــا  ــتاندار ب ــاون اس ــازی دارد. مع ــه بازس ــاز ب ــده و نی ــی ش قدیم
ــتان،  ــگاه های اس ــود در دانش ــای موج ــاخت ه ــه زیرس ــاره ب اش
ــازی  ــل مج ــاخت های تحصی ــوم زیرس ــرد: وزارت عل ــح ک تصری
ــد  ــرای دانشــجویان خارجــی در دانشــگاه بیرجن و از راه دور را ب
فراهــم کنــد. طالبــی گفــت: تأمیــن ایــن زیرســاخت هــا، شــرایط 
را بــرای حضــور دانشــجویان خارجــی بــه خصــوص دانشــجویان 
ــم  ــازی و از راه دور فراه ــورت مج ــه ص ــا ب ــان در کالس ه افغ

می کنــد.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار خراســان جنوبی، 
ــان  گفــت: دشــمن در جنــگ رســانه ای تــالش دارد ذهــن جوان
ایــن ســرزمین را بــه ســمت مقاصــد مــورد نظــر خــود هدایــت 
ــا ایــن اقدامــات دشــمن،   کنــد و بهتریــن اقــدام بــرای مقابلــه ب
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــگاه ها ب ــن در دانش ــاد تبیی ــج جه تروی
اســاتید برجســته علمــی اســت. ســیدمحمدرضا طالبــی بــا اشــاره 
بــه اینکــه مقــام معظــم رهبــری بارهــا بــر موضــوع جهــاد تبییــن 
ــات بســیار  ــد توفیق ــزود: بای ــد داشــته اند، اف در دانشــگاه ها تأکی
ــای  ــران در حوزه ه ــوری اســالمی ای ــدس جمه خــوب نظــام مق
ــا ســند بــرای دانشــجویان بیــان شــود تــا در  ملــی و اســتانی، ب
جریــان خدمــات انقــالب قــرار بگیرنــد. وی اظهــار داشــت: برخی 
ــه  ــه دام حیل ــازی کاذب ب ــل سناریوس ــه دلی ــه ب ــی ک از جوانان
ــه  ــر علی ــی را ب ــد و اقدامات ــده بودن ــار ش ــمنان گرفت ــای دش ه
نظــام داشــتند، وقتــی دلســوزانه و بــا ســند بــرای آنهــا مســائل 
ــه راحتــی پذیرفتنــد.  ــد و ب و حقایــق تبییــن شــد، قبــول کردن
ــراد فرهیختــه و تحصیــل  ــه وجــود اســاتید و اف ــا اشــاره ب وی ب
ــی  ــل و زندگ ــور تحصی ــارج کش ــالها در را خ ــه س ــرده ای ک ک
ــالب  ــرو انق ــه دل در گ ــراد ک ــن اف ــر شــد: ای ــد، متذک ــرده ان ک
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ــالمی را  ــران اس ــا و ای ــرب، اروپ ــات غ ــی واقعی ــد و از طرف دارن
ــه ای مســایل را قضــاوت و تحلیــل  دیده انــد و بــه شــکل منصفان
مــی کننــد، بایــد در دانشــگاه ها و در جمــع دانشــجویان جهــاد 
ــن  ــزود: چنانچــه ای ــتاندار اف ــاون اس ــن داشــته باشــند. مع تبیی
ــا و دروغ  ــازی ه ــو س ــود، ج ــه ش ــان گفت ــرای جوان ــق ب حقای
پــردازی هــای دشــمنان نظــام اســالمی در نســل جــوان مــا بــی 

اثــر خواهــد شــد.
ــد  ــگاه بیرجن ــس دانش ــو، رئی ــد المعی گی ــر احم ــن دکت همچنی
ــک  ــت و تبری ــن نشس ــد در ای ــار ارجمن ــه حض ــدم ب ــا خیرمق ب
ــد و  ــد بازدی ــه گزارشــی از رون و تهنیــت عیــد ســعید مبعــث، ب
دیدارهــای معــاون وزیــر علــوم پرداخــت و گفــت: تکامــل و رشــد 
دانشــگاه بیرجنــد بــا ۴۵ ســال قدمــت مدیــون انقــالب اســالمی 
اســت و بهتریــن مثــال در حــوزه تبییــن دانشــگاه بیرجند اســت. 
وی بــا اعــالم امکانــات و دســتاوردهای دانشــگاه افــزود: دانشــگاه 
بیرجنــد تاکنــون مفتخــر بــه دانــش آموختگــی ۲۹ هزار دانشــجو 
شــده اســت. آمــار دانشــجویان متأهــل دانشــگاه بیــش از ۲۴۰۰ 
دانشــجوی متأهــل اســت و در حــوزه خوابــگاه متأهلــی دانشــگاه 
بیرجنــد متناســب بــا اســتان رشــد نداشــته اســت و امیدواریــم 
کــه نیازهــای حــوزه دانشــجویی بــا مســاعدت جناب عالــی 
ــه دیــدار شــب گذشــته معــاون  برطــرف شــود. دکتــر المعــی ب
وزیــر علــوم بــا دانشــجویان بیــن الملــل اشــاره کــرد و از 

ــل  ــن المل ــه درخواســت های دانشــجویان بی مســاعدت ایشــان ب
بــرای کمــک هزینــه ســفر ایــن دانشــجویان بــه مشــهد مقــدس 
و تعمیــر و تجهیــز خوابــگاه ســرو ۵ دانشــگاه بیرجنــد خبــر داد.

در ایــن نشســت، حجــت االســالم والمســلمین محمدعلــی 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــس نه ــری، رئی جعف
دانشــگاه بیرجنــد بــا تبریــک عیــد ســعید مبعــث گفــت: 
ــا دارد  ــت و ج ــی اس ــی واقع ــه معن ــتی ب ــت یکتاپرس ــام بعث پی
ــا  ــود. وی ب ــه ش ــتر پرداخت ــوع بیش ــن موض ــه ای ــه ب در جامع
اشــاره بــه اعتبــارات محــدود دانشــگاه گفــت: هزینــه در زمینــه 
ــه حضــور ۴۱  ــاره ب ــا اش ــرمایه گذاری اســت. وی ب ــی، س فرهنگ
ــن  ــن از ای ــش از ۱۳.۳۰۰ ت ــه بی ــتان ک ــجو در اس ــزار دانش ه
دانشــجویان در دانشــگاه بیرجنــد مشــغول بــه تحصیــل هســتند، 
ــدوق  ــوکاری و صن ــدوق نیک ــود صن ــه وج ــه ب ــا توج ــزود: ب اف
ــد، الزم  ــاری دانشــجویان نیازمن ــرای همی رســتگاری دانشــگاه ب
ــته  ــا داش ــن صندوق ه ــت الزم را از ای ــوم حمای ــت وزارت عل اس

ــد. باش
همچنیــن در ایــن نشســت معــاون دانشــجویی، معــاون آموزشــی 
ــه و تحــول اداری  ــه، بودج ــر برنام ــی و مدی ــالت تکمیل و تحصی
ــتاوردها،  ــات و دس ــمردن اقدام ــن برش ــد ضم ــگاه بیرجن دانش

ــد. ــه کردن ــا را ارائ ــن حوزه ه ــگاه در ای ــتهای دانش درخواس



23

ــجویان  ۲۷  ــور دانش ــازمان ام ــس س ــوم و رئی ــر عل ــاون وزی مع
ــد  ــگاه بیرجن ــل دانش ــن المل ــجویان بی ــا دانش ــن ۱۴۰۱ ب بهم

ــرد. ــدار ک دی
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
دکتــر هاشــم داداش پــور، معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان 
امــور دانشــجویان، در دیــدار بــا دانشــجویان بین الملــل دانشــگاه 
بیرجنــد گفــت: الکترونیکــی کــردن فرآینــد بارگــذاری تــا صــدور 
ویــزای دانشــجویان بین الملــل در مرحلــه پایانــی اســت. در 
ایــن راســتا نیــروی انتظامــی صــدور کارت اقامــت را بــه صــورت 
ــا  ــد و ب ــی از دانشــگاه انجــام می ده ــا اخــذ مبلغ ــی ب الکترونیک
اتمــام ایــن فرآینــد دانشــجو بین الملــل می توانــد از خانــه پیگیــر 
ــور  ــتان کش ــون در ۶ اس ــه تاکن ــد ک ــود باش ــزای خ ــدور وی ص

مقــرر شــده ایــن فرآینــد سیســتمی انجــام شــود.
معــاون وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه اینکــه اقامــت به طــول 
ــت  ــرا اس ــال اج ــل در ح ــجویان بین المل ــرای دانش ــل ب تحصی
اظهــار داشــت: در چنــد کشــور توانســتیم اقامــت به طــول 
ــه دانشــجو  ــدا ک ــان ابت ــا از هم ــم ت ــل را به دســت بیاوری تحصی
ــد  ــل باش ــول تحصی ــش به ط ــزا و اقامت ــود وی ــور می ش وارد کش
و در برخــی کشــورها هــم پیگیــری شــده تــا بعــد از یــک ســال 
ــت به طــول  ــدت ســه ســال اقام ــه م ــد ب ــت، دانشــجو بتوان اقام
ــه  ــأله را نهادین ــن مس ــم ای ــالش می کنی ــرد و ت ــل را بگی تحصی

ــم. کنی
ــاه  ــا یــک م ــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: ت ــر عل معــاون وزی
ــود و در  ــران ب ــه ته ــدود ب ــل مح ــول تحصی ــت به ط ــل، اقام قب
ــه  ــد شــد ب ــرای همــه اســتان ها جــاری خواه ــک ب ــده  نزدی آین
طــوری کــه از ۲ روز گذشــته در ۶ اســتان کشــور ایــن موضــوع 

ــود. ــرا می ش ــل اج ــجویان بین المل ــرای دانش ب
امــور  ســازمان  بورســیه های  از  نیمــی  شــد:  یــادآور  وی 
ــورد  ــت و در م ــان اس ــجویان افغ ــه دانش ــوط ب ــجویان مرب دانش
ــن  ــم و ای ــی داری ــم آمادگ ــان ه ــر افغ جــذب دانشــجویان دخت
موضــوع را از طریــق ســفارت خــود دنبــال می کنیــم تــا 
دانشــجویان دختــر نخبــه کــه وضعیــت مالــی خوبــی ندارنــد از 

ایــن ظرفیــت بهره منــد شــوند.
دکتــر داداش پــور گفــت: بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی ایجاد 
فرصت هــای شــغلی پــاره وقــت بــرای دانشــجویان بین الملــل در 

کشــور دنبــال می شــود تــا بتواننــد حداقــل ۲۰ ســاعت در هفتــه 
ــل  ــه تحصی ــران مشــغول ب ــی در ای ــراس و ناامن ــچ ه ــدون هی ب
شــوند. وی ادامــه داد: تــالش مــا بــر ایــن اســت کــه معتبرتریــن 
و بهتریــن دانشــگاه های کشــور جــذب دانشــجو بین الملــل 

داشــته باشــند و ایــن مســأله بــرای مــا مهــم اســت.
رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان بــرای راه انــدازی مرکــز 
ــان در دانشــگاه  ــر فارســی زبان ــرای غی ــان فارســی ب آمــوزش زب
ــداد  ــه تع ــی ک ــت: در صورت ــاعد داد و گف ــول مس ــد ق بیرجن
ــن  ــد، ای ــر برس ــزار نف ــه ه ــگاه ب ــل دانش ــجویان بین المل دانش
ــدازی  ــرای راه ان ــن ب ــدازی خواهــد شــد. وی همچنی ــز راه ان مرک

ــاعد داد. ــول مس ــز ق ــد نی ــگاه بیرجن ــولی در دانش اداره کنس
وی بــا بیــان اینکــه صــدور مــدرک دو زبانــه بــرای دانشــجویان 
ــه دانشــگاه ها  ــن هم ــت: همچنی ــود گف ــال می ش ــل دنب بین المل
ــتند و  ــازی نیس ــورت مج ــه ص ــجو ب ــرش دانش ــه پذی ــاز ب مج
دنبــال ایــن هســتیم کــه حداقــل در ۱۰ دانشــگاه اجــازه دهیــم 

پذیــرش دانشــجو از طریــق مجــازی انجــام شــود.
دکتــر داداش پــور بــه راه انــدازی ســامانه یکپارچــه بــرای 
دانشــجویان بیــن الملــل اشــاره کــرد و افــزود: جذب دانشــجویان 
ــوم  ــه عنــوان یکــی از اولویت هــای اصلــی وزارت عل ــل ب بین المل
ــی  ــور برنامه های ــن منظ ــرای ای ــف و ب ــیزدهم تعری ــت س در دول
ــم  ــورها ه ــر کش ــارب دیگ ــت و از تج ــده اس ــده  ش ــدارک دی ت

اســتفاده مــی شــود.
ــگاه  ــس دانش ــو، رئی ــد المعی گی ــر احم ــت، دکت ــن نشس در ای
بیرجنــد بــا خیرمقــدم بــه معــاون محترم مقــام عالــی وزارت علوم 
ــراه،  ــرم هم ــت محت ــور دانشــجویان و هیئ و رئیــس ســازمان ام

نشستهماندیشیدانشجویانبینالمللدانشگاهبیرجندبامعاون
وزیرعلومورئیسسازماناموردانشجویان
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فرارســیدن عیــد سراســر نــور و ســرور مبعــث را گرامی داشــت و 
گفــت: در دوره مدیریتــی جــاری، یکــی از برنامه هــای محــوری 
ــردی دانشــگاه جــذب دانشــجویان بیــن الملــل می باشــد  و کارب
ــاه ســال ۱۴۰۰ تعــداد دانشــجویان  ــه ای کــه در بهمن م ــه گون ب
ــون  ــم اکن ــوده اســت، ه ــر از ۲۰۰ دانشــجو ب ــل کمت ــن المل بی
۷۵۰ دانشــجو بین الملــل در خراســان جنوبــی مشــغول تحصیــل 
هســتند کــه از ایــن تعــداد ۵۸۰ دانشــجو در دانشــگاه بیرجنــد و 
در مقاطــع مختلــف کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــری در 

ــند. ــل می باش ــال تحصی ح
رئیــس دانشــگاه بیرجنــد افــزود: دانشــگاه بیرجنــد بــا ۴۵ ســال 
ــد  ــه می توان ــت ک ــیده اس ــه ای رس ــه مرحل ــروز ب ــت، ام قدم
ــی  ــی فرهنگ ــی و دیپلماس ــی، پژوهش ــع علم ــوان مرج ــه عن ب
ــه در  ــه ای ک ــا برنام ــود و ب ــرح ش ــور مط ــرق کش ــه ش در منطق
حــوزه بین الملــل ترســیم کــرده، عــالوه بــر جــذب دانشــجو ایــن 
زمینــه را فراهــم آورده کــه اســاتید کشــورهای همســایه بتواننــد 
ــپری  ــد س ــگاه بیرجن ــود را در دانش ــی خ ــای مطالعات فرصت ه

کننــد.
همچنیــن دکتــر حســین نویدی نیــا، رئیــس دفتــر همکاری هــای 
ــت:  ــت گف ــن نشس ــد در ای ــگاه بیرجن ــی دانش ــی بین الملل علم
ــذب  ــد ج ــگاه بیرجن ــای دانش ــت ها و اولویت ه ــی از سیاس یک
ــوده و در ایــن حــوزه سیاســتگذاری ها،  دانشــجویان بین الملــل ب

ــت. ــده اس ــوب ش ــی مص ــوق های خوب ــا و مش آیین نامه ه
ــل  ــه دالی ــد ب ــار داشــت: دانشــگاه بیرجن ــا اظه ــر نویدی نی دکت
مختلــف مزیــت نســبی بــرای جــذب دانشــجویان بین الملــل بــه 
ــودن  ــل همســایگی و دارا ب ــه دالی ــژه از کشــور افغانســتان ب وی

ــا ایــن کشــور دارد. مــرز مشــترک خراســان جنوبــی ب
وی افــزود: مــرز و فرهنــگ مشــترک و همچنیــن وجــود مرکــز 
پژوهشــی مطالعــات افغانســتان و تدریــس درســی بــه نــام 

سیاســت و دولــت در افغانســتان در دوره کارشناســی ارشــد 
در ایــن دانشــگاه از دیگــر مزیت هــای جــذب دانشــجویان 

ــت. ــتانی اس افغانس
دانشــگاه  بین المللــی  علمــی  همکاری هــای  دفتــر  رئیــس 
بیرجنــد خواســتار راه انــدازی مرکــز آمــوزش زبــان فارســی بــرای 
ــا توجــه  ــن دانشــگاه شــد و گفــت: ب ــان در ای ــر فارســی زبان غی
ــان فارســی در کشــور افغانســتان و سیاســتهای  ــه وضعیــت زب ب
دانشــگاه بــرای جــذب دانشــجو از شــبه قــاره الزم اســت مرکــز 
ــود  ــاد ش ــان ایج ــی زبان ــر فارس ــه غی ــی ب ــان فارس ــوزش زب آم
ــار مشــکل  ــل دچ ــل در مراحــل تحصی ــا دانشــجویان بین المل ت

نشــوند.
وی خوابــگاه مســتقل در دانشــگاه را از خواســته های دانشــجویان 
ــور  ــن منظ ــه ای ــی ب ــت: خوابگاه ــرد و گف ــر ک ــل ذک بین المل
ــان  ــارد توم ــه میلی ــد س ــز آن نیازمن ــه تجهی ــده ک ــداث ش اح
ــل از  ــن المل ــه دانشــجویان بی ــار اســت. اعطــای بورســیه ب اعتب

ــود. ــا ب ــر نویدی نی ــت های دکت ــر درخواس دیگ
در ادامــه، دکتــر ســیدمرتضی موســوی، معــاون دانشــجویی 
ــل درخواســت  ــا اعــالم اینکــه دانشــجویان بیــن المل دانشــگاه ب
اســکان در خوابگاههــای دانشــجویی را در ایــام تعطیــالت دارنــد، 
گفــت: هیئــت رئیســه دانشــگاه در مباحــث رفاهــی حمایت هــای 
مناســبی را از دانشــجویان بیــن الملــل داشــته اســت کــه از آن 
ــد  ــی تابســتان و عی ــم تعطیل ــه حضــور دانشــجویان علیرغ جمل
ــر  ــه کمت ــت هزین ــجویی و دریاف ــای دانش ــوروز در خوابگاه ه ن

ــت. ــر اس ــگاه های دیگ ــه دانش ــبت ب نس
در ابتــدای ایــن نشســت، تعــدادی از دانشــجویان بــه نمایندگی از 
ســوی ســایر دانشــجویان بیــن الملــل ســواالت و درخواســت های 

خــود را مطــرح کردند.
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نشســت مدیــران گــروه شــاهد و ایثارگــر منطقــه ۹ کشــور  ۲۶ 
ــجویان  ــور دانش ــروه ام ــت گ ــور سرپرس ــا حض ــن ۱۴۰۱ ب بهم

ــزار شــد. ــد برگ ــر دانشــگاه بیرجن شــاهد و ایثارگ
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
ــزار  ــمنان برگ ــگاه س ــی دانش ــه میزبان ــه  ب ــت ک ــن نشس در ای
گردیــد، در خصــوص ارتقــاء کمــی و کیفــی گروه هــای شــاهد و 

ایثارگــر بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت.
از دانشـگاه بیرجنـد پیشـنهاداتی از قبیـل جذب نیـروی امریه در 
مدیریـت شـاهد و ایثارگـر، بازبینـی تصویـب نامـه هیئـت وزیران 
در خصـوص تسـهیالت آموزشـی دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر، 
پیشـنهاد برگـزاری جشـنواره مثبـت دانشـجو بصورت کشـوری و 
میزبانـی از المپیـاد ورزشـی منطقه ۹ ارائه گردید، کـه با برگزاری 

المپیـاد ورزشـی منطقـه ۹  موافقـت به عمـل آمـد. در ادامه مقرر 
شـد سـایر پیشـنهادات بـه وزارت علـوم منعکـس و در صـورت 

موافقـت نسـبت بـه اجـرای آن اقدام شـود.

بهمیزبانیدانشگاهسمنان؛

نشستمدیرانگروهشاهدوایثارگرمنطقه۹کشوربرگزارشد

ــل  ــن المل ــجویان بی ــل از دانش ــی و تجلی ــن دانش آموختگ آیی
دانشــگاه بیرجنــد بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی و 
گــروه همکاری هــای علمــی بیــن المللــی  اول اســفند ۱۴۰۱ در 

دانشــگاه بیرجنــد برگــزار شــد.
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
در آییــن دانش آموختگــی و تجلیــل از دانشــجویان بیــن الملــل 
دکتــر حســین فرزانه پــور، معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه 
بــا تبریــک دانــش آموختگــی دانشــجویان بیــن الملــل در مقاطــع 
ــی  ــش، دانش آموختگ ــت: دان ــری، گف ــد و دکت ــی ارش کارشناس
ــن اســالم  ــن مبی ــای اساســی در دی ــی از ارزش ه ــت یک و معرف

اســت. معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه بیرجنــد بــا اشــاره 
ــاز  ــدن آغ ــا خوان ــش ب ــم)ص( مأموریت ــر اعظ ــه پیامب ــه اینک ب
ــف  ــلمانان تکلی ــر مس ــی ب ــه نوع ــش ب ــب دان ــزود: کس ــد، اف ش
اســت. شــما دانشــجویان نیــز در راهــی گام برداشــته اید کــه در 
راســتای هــدف رســالت اســت و بایــد ایــن مســئولیت و امانــت 
ــور  ــر فرزانه پ ــانید. دکت ــود برس ــزل مقص ــر من ــه س ــزرگ را ب ب
بیــان داشــت: بــرای دانشــگاه بیرجنــد باعــث افتخــار اســت کــه 
گام مهمــی در راســتای  اعتــالی علمــی و آموزشــی دانشــجویان 
ــئوالن  ــه مس ــالم اینک ــا اع ــت. وی ب ــته اس ــل برداش ــن المل بی
دانشــگاه بیرجنــد، اســتان خراســان جنوبــی و تمامــی مجموعــه 

برگزاریآییندانشآموختگیوتجلیلازدانشجویانبینالملل
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دانشــگاه از هیــچ تالشــی بــرای دانشــجویان بیــن الملــل فروگذار 
ــل  ــن المل ــجویان بی ــه دانش ــرد ک ــدواری ک ــد، ابرازامی ننموده ان
ــند. وی  ــران باش ــالمی ای ــوری اس ــرای جمه ــی ب ــفیران خوب س
ــراز  ــد اب ــگاه بیرجن ــی دانش ــتانداردهای علم ــه اس ــاره ب ــا اش ب
خرســندی کــرد کــه تعــداد زیــادی از  دانشــجویان بیــن الملــل 
ــوان اســتعداد درخشــان در مقطــع  ــه عن دانشــگاه توانســته اند ب

ــوند. ــل ش ــه تحصی ــزرگ مشــغول ب ــری دانشــگاه های ب دکت
دکتــر ســیدمرتضی موســوی، معــاون دانشــجویی دانشــگاه نیــز 
ــی و  ــش آموختگ ــن دان ــور در جش ــندی از حض ــراز خرس ــا اب ب
تجلیــل از  دانشــجویان برگزیــده بیــن الملــل، بــه وظیفــه 
انســانی و دینــی مــا براســاس آیــات قــرآن کریــم بــرای خواندن و 
دانایــی اشــاره کــرد و گفــت: دانشــجویان بیــن الملــل  بــا داشــته 
هــای علمــی چشــم و جــراغ کشــور افغانســتان باشــند و بعنــوان 
قشــر فرهیختــه و تغییــر دهنــده افغانســتان فــردا ایفــای نقــش 

نماینــد.

ــا، رئیــس گــروه همکاری هــای  ــر نویدی نی ــن مراســم، دکت در ای
ــت  ــکاران معاون ــا تشــکر از هم ــی دانشــگاه ب ــن الملل ــی بی علم
فرهنگــی در برپایــی ایــن مراســم و تبریــک بــه دانشــجویان بیــن 
ــد،  ــه دانش آموختگــی نائــل آمده ان ــا سختکوشــی ب الملــل کــه ب
ــرای  ــا تمــام تــوان خــود ب گفــت: مجموعــه دانشــگاه بیرجنــد ب
ــت  ــل  هم ــن المل ــجویان بی ــکالت دانش ــه و مش ــع دغدغ رف

گمــارده اســت. 
در  ادامــه، عزیــزاهلل احــدی، نماینــده کانــون دهکده، ســید نعمت 
ــواد  ــل و محمدج ــن المل ــجویان بی ــده دانش ــور، نماین اهلل دانش
ایوبــی نماینــده دانشــجویان فــارغ التحصیــل ســخنرانی کردنــد.

مقاطــع  در  اول  رتبــه  دانشــجوی   ۱۲ از  مراســم  ایــن  در 
کارشناســی و کارشناســی ارشــد تقدیــر شــد، همچنیــن در ادامــه 
ایــن مراســم  ۱۷ دانشــجوی بیــن الملــل بــا دریافــت لــوح تقدیــر 

ــدند. ــل ش ــارغ التحصی ف
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کارگاه تبییــن ابعــاد بحــران اجتماعــی و امنیتــی ســال ۱۴۰۱ بــا 
ــی های  ــز بررس ــس مرک ــتی، رئی ــی دش ــر محمدتق ــور دکت حض
ــگاه ها   ــی دانش ــأت علم ــای هی ــرکت اعض ــا و ش ــردی مبن راهب

ــاالر والیــت دانشــگاه برگــزار شــد. ۱۳ اســفند ۱۴۰۱ در ت
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
کارگاه تبییــن ابعــاد بحــران اجتماعــی و امنیتــی ســال  ۱۴۰۱ 

ــر محمدتقــی دشــتی، رئیــس مرکــز بررســی های  ــه دکت ــا ارائ ب
راهبــردی مبنا)صــراط مبیــن( و شــرکت اعضــای هیــأت علمــی 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــگاه های اس دانش
وی در ایــن کارگاه بــه ابعــاد بحــران اجتماعــی و امنیتــی ســال 
۱۴۰۱ پرداخــت و در پایــان حضــار ســؤاالت خــود را دربــاره ایــن 

مبحــث بیــان کردنــد.

برگزاریکارگاهتبیینابعادبحراناجتماعیوامنیتیسال۱۴۰۱
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ــوم تحقیقــات و فنــاوری،  ــر عل دکتــر محمدعلــی زلفــی گل، وزی
ــزاری نخســتین جشــنواره جــذب دانشــجویان  ــا برگ ــان ب همزم
بین المللــی کــه بــه همــت ســازمان امــور دانشــجویان کشــور، در 
دانشــگاه تربیــت مــدرس برگــزار شــد، از غرفــه دانشــگاه بیرجنــد 

بازدیــد کــرد.
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
ــوم، تحقیقــات و فنــاوری   ــر عل دکتــر محمدعلــی زلفــی گل، وزی
ــس  ــوم و رئی ــر عل ــاون وزی ــور، مع ــر داداش پ ــی دکت ــا همراه ب
جــذب  جشــنواره  حاشــیه  در  دانشــجویان  امــور  ســازمان 
ــی  ــه معرف ــفند ۱۴۰۱ از غرف ــل  ۱۵ اس ــن المل ــجویان بی دانش

ــرد. ــد ک ــد بازدی ــگاه بیرجن دانش
ــور  ــه همــت اداره کل ام اولیــن جشــنواره جــذب دانشــجویان ب
ــدف  ــا ه ــجویان ب ــور دانش ــازمان ام ــی س ــجویان بین الملل دانش
گفتمــان ســازی در حــوزه جــذب دانشــجویان بین المللــی، 

ــل،  ــت تحصی ــور جه ــی کش ــوزش عال ــای آم ــی ظرفیت ه معرف
ــجویی و  ــی دانش ــای علم ــان مهاجرت ه ــه در جری ــاد موازن ایج
ــذب  ــران ج ــوم کنش گ ــت ب ــترش زیس ــرای گس ــازی ب شبکه س
دانشــجویان بین المللــی ۱۵ و ۱۶ اســفند مــاه جــاری در دانشــگاه 

تربیــت مــدرس برگــزار مــی شــود.
در ایــن دیــدار دکتــر احمــد المعی گیــو، رئیــس دانشــگاه 
بیرجنــد، دکتــر حســین نویدی نیــا، رئیــس گــروه همکاری هــای 
علمــی و بین المللــی دانشــگاه و کارشناســان ایــن گــروه ضمــن 
خــوش آمدگویــی بــه وزیــر علــوم و هیــأت همــراه، توضیحاتــی 
ــد در حــوزه بیــن  را در خصــوص دســتاوردهای دانشــگاه بیرجن
ــر داداش  ــد دکت ــن بازدی ــن در ای ــد. همچنی ــه کردن ــل ارائ المل
پــور دربــاره ایجــاد مرکــز آمــوزش زبــان فارســی بــه غیر فارســی 

ــول مســاعد داد. ــد ق ــان در دانشــگاه بیرجن زبان

بازدیدوزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریازغرفهدانشگاهبیرجنددرجشنواره
جذبدانشجویانبینالمللی
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محدثــه کاووســی گیوشــاد، دانشــجوی مقطــع دکتــری دانشــگاه 
بیرجنــد، رتبــه اول رشــته علــوم و مهندســی آب مقطــع دکتــری 
ــی  ــنواره آموزش ــن جش ــی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ هفتمی ــال تحصیل س

تحصیلــی جایــزه ملــی ایثــار را بــه دســت آورد.
ــی  ــی تحصیل ــنواره آموزش ــن جش ــه هفتمی ــم اختتامی در مراس
جایــزه ملــی ایثــار، محدثــه کاووســی گیوشــاد، دانشــجوی مقطع 
دکتــری رشــته علــوم و مهندســی آب و فرزنــد جانبــاز ســرافراز 
ــی آب  ــوم و مهندس ــته عل ــام اول رش ــدس، مق ــاع مق دوران دف
مقطــع دکتــری ســال تحصیلــی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ را دریافــت کــرد.
در بخشــی از لــوح تقدیــر اهدایــی از ســوی وزیــر علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری و رئیــس ســازمان بنیــاد شــهید بــه محدثــه 

کاووســی گیوشــادی آمــده اســت؛ اینــک در گام دوم انقــالب و در 
آســتانه ســی و هفتمیــن ســال صــدور فرمــان تاریخــی حضــرت 
امــام خمینــی)ره( بــرای اجــرای طــرح شــاهد، بــا کمــال افتخــار 
کســب رتبــه اول رشــته علــوم و مهندســی آب مقطــع دکتــری 
هفتمیــن  در  را   ۱۴۰۱ - تحصیلــی ۱۴۰۲  ســال  تخصصــی 
ــما و  ــه ش ــار ب ــی ایث ــزه مل ــی جای ــی، تحصیل ــنواره آموزش جش

ــم. ــرض می نمائی ــک ع ــه تبری ــرم صمیمان ــواده محت خان
ــی  ــزه مل ــی »جای ــن جشــنواره آموزشــی تحصیل مراســم هفتمی
ــهید روز  ــاد ش ــس بنی ــت و رئی ــر بهداش ــور وزی ــا حض ــار« ب ایث
ــکده  ــای دانش ــالن همایش ه ــفند ۱۴۰۱ در س ــنبه ۱۶ اس سه ش

پزشــکی دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران برگــزار شــد.

دانشجویدانشگاهبیرجندرتبهاولجایزهملیایثاررابهدستآورد
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معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
در آییـن افتتاحیـه اولیـن همایش بیـن المللـی و دومین همایش 
ملـی مدل سـازی و فناوری هـای جدیـد در مدیریـت آب، گفـت: 
اکنـون ۲ میلیـون هکتـار از تاالب هـای ایـران بـه منشـاء گـرد و 
غبـار تبدیل شـده اسـت لذا باید بدون تعصب دسـتگاهی مشـکل 

آب کشـور را حـل کنیم. 
بـه گزارش روابـط عمومی و اطالع رسـانی دانشـگاه بیرجند، دکتر 
علـی سـالجقه  ۲ اسـفند ۱۴۰۱ بـا حضـور وبینـاری در مراسـم 
افتتاحیـه اولیـن همایـش بیـن المللـی و دومیـن همایـش ملـی 
مدل سـازی و فناوری هـای جدیـد در مدیریت آب که در دانشـگاه 
بیرجنـد برگـزار شـد، بـر لـزوم مدیریـت و اسـتفاده از آب هـای 
سـطحی تأکیـد کـرد و افـزود: حـق آبه هـای محیط زیسـتی یک 
تکلیـف قانونی اسـت کـه بعد از آب شـرب، باید حق آبه هـا را ارائه 

کنیـم امـا عمـال ایـن اتفـاق نمی افتد.
وی اظهـار داشـت: آب یکـی از اجزای اصلی محیط زیسـت اسـت 
و امـروز بـه فناوری هـای جدید در حـوزه مدیریت آب نیـاز داریم.

معـاون رئیـس جمهور تصریح کـرد: وقتی اسـتفاده از فناوری های 
نویـن مطـرح می شـود جوانان دلسـوز زیـادی که ِعرق ملـی دارند 
بـه مـا مراجعـه می کننـد تا مسـائل کشـور را حـل کننـد و بدون 
توجـه بـه منافـع شـخصی بایـد بـرای اسـتفاده از اندیشـه های نو 

جوانـان کـه می تواند راهگشـا باشـد، احترام قائل باشـیم.
همـه  مبنـای  بایـد  آبخیـز  حـوزه  جامـع  مدیریـت  گفـت:  وی 
سیاسـت گذاری های کالن کشـور قـرار گیـرد و آن را بـه عنـوان 
اصـل کلـی بـرای کشـور بپذیریـم، وقتـی ایـن موضوع بـه عنوان 
راهبـرد در کشـور مطـرح می شـود در مقابـل اندیشـه های بـزرگ 
مقاومت هـای بزرگـی هـم رخ می دهد ولـی اگر مقاومت هـا همراه 
بـا اسـتدالل باشـد همـه بـا مـا همسـو می شـوند کـه ایـن اتفـاق 

هنـوز در کشـور نیفتـاده اسـت.
رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت ادامه داد: همـه تالش ها 
و فعـل و انفعـاالت در یـک حـوزه آبخیـز کشـور بـه عنـوان حوزه 
مولـد آب اسـت امـا متأسـفانه بـه محـل تولیـد آب نـگاه نکردیم 
و همیشـه از نـگاه اسـتحصال، مصـرف و در نهایـت بازچرخانـی 
بـه حـوزه آب نـگاه شـده در حالـی کـه مدیریـت جامعـه حـوزه 
آبخیـز تمامـی اجزای یـک اکوسیسـتم و منطقه زیسـتگاهی زنده 
را در کنـار هـم می بینـد و بایـد بـه این مسـاله توجه ویژه داشـته 

شیم. با
وی گفـت: در طبیعـت منابـع آب به درسـتی چینش شـده اسـت 
بـه طـوری که تاالب هـا در پایین ترین حوضـه آبریز قـرار گرفته و 
سـالمت حـوزه آبخیـز را انعکاس می دهنـد، آنچه در حـوزه آبخیز 

اتفـاق می افتـاد را بـه لحـاظ کمیـت و کیفیت نشـان می دهد.

اخبارحوزهمعاونتپژوهش،فناوریونوآوری

و ملیمدلسازی ودومینهمایش المللی بین اولینهمایش افتتاحیه رئیسجمهوردرآیین معاون
فناوریهایجدیددرمدیریتآب؛

ایراندرمهندسیآبجزءکشورهایپیشرودردنیااست
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دکتـر سـالجقه تأکیـد کـرد: مـا بایـد همـه ظرفیت هـای آبـی و 
انواع آب های کشـور را شناسـایی و براسـاس آن نقشه سازی کنیم 
همچنین آمادگی داشـته باشـیم از هر کدام روش های اسـتحصال 
آب و اسـتفاده از روش هـای دانـش بنیـان امروزی اسـتفاده کنیم.

معـاون رئیـس جمهـور افـزود: اگر بـه پیشـینه تمدنی خـود نگاه 
کنیـم در آموزه هـای دینـی هـم آب موضوع بسـیار مهمـی بوده و 
دانش بومی کشـور ما سرشـار از تجارب اندیشـه ها و افکار بسـیار 

خالقانه اسـت.
وی گفـت: از ابتـدای دهـه ۴۰، مدیریـت بهره بـرداری از منابـع 
آب کشـور وارد مرحلـه جدید شـد، سـدهای مخزنی پـرآب مانند 
کارون، سـفید رود، زاینـده رود و کـرج ایجـا شـد و شـبکه های 
آبیـاری بـزرگ مقیـاس در کشـور رخ داد بنابرایـن بهره بـرداری از 

منابـع آب توسـعه یافت.
دکتـر سـالجقه بـا بیـان اینکـه هـر سـال بیـش از ۱۰۰ میلیـارد 
مترمکعـب از آب هـای سـطحی و زیـر زمینی در کشـور برداشـت 
می شـود افـزود: همچنیـن بـا احـداث بیـش از ۱۹۴ سـد مخزنی 
حـدود ۵۲ میلیـارد مکعـب آب های سـطحی اسـتحصال می شـود 
و بـر ایـن اسـاس ۳.۲ میلیـون هکتـار از اراضـی کشـاورزی تحت 

پوشـش شـبکه آبیـاری قـرار گرفته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه موضـوع اسـتفاده از منابع آبی کشـور بـه عنوان 
یکـی از عناصـر محیط زیسـت اظهار داشـت: وقتی آب بـه عنوان 
یـک موضـوع انتزاعـی نگاه می شـود نتیجه آن مشـکالتی از جمله 
افت سـفره های زیر زمینی و ایجاد مشـکل برای آب شـرب اسـت 

کـه امروز در کشـور اتفاق افتاده اسـت.
رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت گفـت: اکنـون دوران 
شـرکت هایی کـه بـه آب صرفـاً نگاه صنعتی دارند، گذشـته اسـت 
و برخـورد بـا طبیعـت بـه صـورت سـخت افزاری جای خـود را به 

شـیوه نرم افـزاری داده اسـت.
معـاون رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه هـر سـال بیـش از ۱۰۰ 
میلیـارد مترمکعـب از آب هـای سـطحی و زیـر زمینـی در کشـور 
برداشـت می شـود افـزود: همچنیـن با احـداث بیش از ۱۹۴ سـد 
مخزنـی حـدود ۵۲ میلیـارد مکعـب آب های سـطحی اسـتحصال 
می شـود و بـر این اسـاس ۳.۲ میلیـون هکتار از اراضی کشـاورزی 
تحـت پوشـش شـبکه آبیـاری قـرار گرفته اسـت تصریح کـرد: در 
حـوزه مدیریـت منابع کشـور بایـد خرد جمعـی اتفـاق بیفتد زیرا 
ایـن روزمرگـی در تـراز مدیریـت منابع آب کشـور نیسـت و همه 
متخصصـان و کارشناسـان در ایـن حـوزه بایـد دلسـوزانه بـرای 

کشـور برنامه داشـته باشـند.

وی افـزود: کشـور مـا در تمامـی مناطـق حتـی ایـران مرکزی که 
تمـدن خیـز بـوده اسـت بـا حداقـل آب، تمدن هـای بزرگـی را به 
جامعـه بشـری تحویل داده و توانسـته با این شـرایط کنـار بیاید و 
هارمونـی مناسـب بـرای حفـظ و همیاری بـا طبیعت ایجـاد کند.

ایران در مهندسی آب جزو کشورهای پیشرو در دنیا است
وی گفت: ایران در مهندسـی آب جزو کشـورهای پیشـرو در دنیا 
اسـت کـه همواره سـازگاری با آب را داشـته ایم اما اکنـون اتفاقات 
دیگـری می افتـد کـه بایـد بـرای آن چاره اندیشـی کنیم لـذا باید 
نگاه هـا و شـیوه ها در جامعـه آب کشـور عوض شـود و بـه موضوع 
آب بـه عنـوان یـک مقولـه انتزاعـی فکـر نکنیـم زیـرا آب یکی از 
اجزای اکوسیسـتم و ارکان محیط زیسـت اسـت و ادامه این روند 

تجربـه موفقی برای کشـور نیسـت.
معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
ادامـه داد: بایـد هرچه سـریعتر اکنون کـه در میانه شـرایط تغییر 

اقلیـم و خشکسـالی قـرار گرفتیـم، طرحی نو اجـرا کنیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه الیحـه قانـون جامـع آبخیـزداری کشـور 
در دسـتور کار دولـت سـیزدهم اسـت گفـت: بایـد در راسـتای 
برنامـه هفتـم توسـعه همـه اسـاتید و پژوهشـگران بـا توجـه بـه 
فناوری هـای جدیـد، دولـت را در تدویـن این الیحه کمـک کنند.

در ادامـه ایـن مراسـم دکتـر المعـی، رئیـس دانشـگاه بیرجنـد با 
خیرمقـدم بـه اندیشـمندان و فرزانـگان حاضر در  آییـن افتتاحیه 
ایـن همایـش علمی فاخـر، ابراز امیـدواری کرد که این نشسـت ها 
از جنبـه  نظـری خـارج شـود و به بعـد کاربردی و عملـی منتهی 
گـردد و زمینـه تعامـل هرچه بیشـتر دانشـگاه با جامعـه را فراهم 
نمایـد. وی بـه بـاور همگانی کـه آب اساسـی ترین الفبـای زندگی 
اسـت اشـاره کـرد و افـزود: ایـن آیـت الهـی و برکـت زندگـی را 
بایـد قـدر بدانیـم.  وی بـا برشـمردن اهمیت و نقـش بنیادین آب 
براسـاس آیـات قرآن و احادیـث، گفت: حضـرت باریتعالی در کنار 
ترغیب هـا و تشـویق ها بـه بعـد انـذار و تهدیـد و هشـدار نیـز در 
قـرآن کریـم اشـاره فرمـوده اسـت. وی ابـراز امیـدواری کـرد این 
نشسـت بـا نـگاه ویـژه تعامـل هرچـه بیشـتر و. بهتـر دانشـگاه با 
جامعـه را فراهـم کنـد.  وی با تأکیـد بر احیای فناوری سـنتی در 

خراسـان جنوبـی تأکیـد کرد.
در ادامـه ایـن مراسـم دکتـر مهـدی ضرغامـی، مدیـرکل دفتـر 
توسـعه اثربخشـی و اثرگذاری سـرآمدان و نخبگان و دکتر بنفشـه 
زهرایـی، دبیـر کارگروه ملی سـازگاری با کم آبـی و مهندس ضیاء 
الدیـن ایزدخواهـی، نماینده شـرکت میـراب به عنوان سـخنرانان 

کلیـدی این همایـش سـخنرانی کردند.
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ــی  ــأت علم ــو هی ــکندری ثانی ، عض ــد اس ــر محم ــروژه دکت پ
ــر رویــداد  گــروه آموزشــی جغرافیــا دانشــگاه بیرجنــد رتبــه برت

ــت آورد. ــه دس ــور را ب ــی کش ــی جغرافیای مل
دانشــگاه  اطالع رســانی  و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــر  ــروژه دکت ــا، پ ــی جغرافی ــداد مل ــتین روی ــد، در نخس بیرجن
ــی  ــروه آموزش ــی گ ــأت علم ــو هی ــکندری ثانی ، عض ــد اس محم
ــی  ــای جغرافیای ــوان لکه ه ــا عن ــد ب ــگاه بیرجن ــا دانش جغرافی
ســرمایه گذاری fingeo بــه عنــوان پــروژه برتــر در رویــداد 

ــد. ــی ش ــران معرف ــگاه ته ــای دانش ــی جغرافی مل
ــد فخــری،  ــر مجی ــرتیپ دوم دکت ــی از ســوی س ــوح اهدای در ل
رئیــس ســازمان جغرافیایــی نیروهــای مســلح بــه دکتــر محمــد 
اســکندری ثانی آمــده اســت؛ در راســتای اهــداف ســال ۱۴۰۱ بــا 

عنــوان تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال آفرینــی؛ ضمــن تبریــک 
ــی ســرمایه گذاری  ــروژه لکه هــای جغرافیای ــه ســبب انتخــاب پ ب
ــای  ــی جغرافی ــداد مل ــر در روی ــروژه برت ــوان پ ــه عن fingeo ب
دانشــگاه تهــران، از همــکاری جناب عالــی در راســتای مدیریــت 
و اجــرای پــروژه، تقدیــر بــه عمــل می آیــد. امیــد اســت اندیشــه 
ــم و ایمــان شــما، در  ــم عل ــر ترن ــه نســیم پ خــالق و آمیختــه ب
ســایه لطــف و عنایــت الهــی و توجهــات حضــرت ولــی عصر)عــج( 
ــران  ــرای ای ــد ب ــار از امی ــن و سرش ــده ای روش ــش آین ــد ب نوی

اســالمی باشــد.
ایــن رویــداد در ســه مرحلــه برگــزار شــد و مرحلــه نهایــی آن در 

ســازمان جغرافیایــی نیروهــای مســلح بــه اتمــام رســید.

کسبرتبهبرترپروژهعضوهیأتعلمیدانشگاهبیرجنددررویدادملی
جغرافیاییکشور
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رویــداد یــاد بگیــر بــه کار بگیــر بــا همــکاری شــتابدهنده 
ــوم  ــت ب ــی و زیس ــتارتاپ پازل ــتارتاپ کاریار،اس ــان، اس ویراپژوه

ــد. ــزار گردی ــد، برگ ــگاه بیرجن ــاوری دانش ــوآوری و فن ن
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
ــعه  ــر  توس ــه کار بگی ــر ب ــاد بگی ــداد ی ــزاری روی ــدف از برگ ه
دسترســی بــه آمــوز ش هــای کاربــردی و معطــوف بــه اشــتغال و 
دانــش در حــوزه تکنولــوژی بــرای جوانــان عالقمنــد اســت کــه  
ــی  ــاکنین مناطــق محــروم را در پ ــتغال س ــش فرصــت اش افزای

خواهــد داشــت .

ــوری  ــک کش ــه ی ــان درج ــور مربی ــا حض ــه ب ــداد ک ــن روی ای
ــه  ــراد عالق ــده از اف ــر ۱۰۰ شــرکت کنن ــغ ب ــد بال ــزار گردی برگ
ــگان  ــدن رای ــرای گذران ــیه ب ــورت بورس ــه ص ــتعد ب ــد و مس من
دوره هــای آموزشــی برنامــه نویســی ثبــت نــام بــه عمــل آمــد.

ــتارتاپ  ــن اس ــا بی ــی م ــه ای ف ــم نام ــاد تفاه ــا انعق ــان ب در پای
ــرادی  ــی اف ــد تمام ــرر ش ــان مق ــتابدهنده ویراپژوه ــار و ش کاری
ــدن دوره  ــت گذران ــان جه ــتابدهنده ویراپژوه ــرف ش ــه از ط ک
ــه صــورت بورســیه  هــای برنامــه نویســی معرفــی مــی شــوند ب

ــد. ــارا بگذرانن ــن دوره ه ای

برگزاریرویدادیادبگیربهکاربگیر
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همزمــان بــا نمایشــگاه بــزرگ صنعــت آب و در راســتای رســالت 
پژوهشــی دانشــگاه بیرجنــد در برگــزاری مطلــوب همایــش 
ــده  ــذب ای ــداد ج ــش روی ــه آب پی ــن در عرص ــای نوی فناوری ه
فناوری هــای حــوزه آب بــه همــت زیســت بــوم نــوآوری ، 
فنــاوری و کارآفرینــی دانشــگاه بیرجنــد در محــل غرفــه معاونــت 
پژوهشــی و زیســت بــوم نــوآوری دانشــگاه بیرجنــد برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجنــد، در 
پیــش رویــداد جــذب ایــده فناوری هــای حــوزه آب عالقه منــدان 
ــه  ــن جلس ــوآور، در ای ــای ن ــکیل واحد ه ــده و تش ــت ای ــه ثب ب
حضــور پیــدا کردنــد تــا بــا ماهیــت واحد هــای نــوآور و همچنیــن 

مزایــا و محاســن تشــکیل واحــد آشــنا شــوند.
ــاوری  ــوآوری، فن ــوم ن ــر زیســت ب ــی، مدی ــر ضیای ــدا دکت در ابت
ــه  ــی ب ــوش آمدگوی ــن خ ــد ضم ــگاه بیرجن ــی دانش و کار آفرین

ــد و  ــگاه بیرجن ــاد در دانش ــن نه ــکیل ای ــداف تش ــار از اه حض
ــر مجموعــه  ــرای ثبــت شــرکت هــای زی ــد الزم ب همچنیــن رون

ــرد. ــان ک ــی را بی ــد نکات ــوآوری دانشــگاه بیرجن ــز ن مرک
ســپس مهنــدس هوشــیار مقــدم از طــرف مــارک علــم و فنــاوری 
اســتان در فضایــی صمیمــی و همــراه بــا پرســش و پاســخ اقــدام 
بــه بیــان نــکات مرتبــط بــا شــرکت های دانــش بنیــان و مزایــای 
آنهــا داشــت. در ایــن بیــن عالقــه منــدان پرســش هــای مرتبــط 

خــود را در ایــن خصــوص بیــان کردنــد.
در انتهــای ایــن جلســه نیــز واحــد نــوآور هورویــدا کــه در حــال 
ــت ، در  ــز هس ــان نی ــش بنی ــرکت دان ــت ش ــل ثب ــی مراح ط
خصــوص دســتاورد علمــی خــود کــه در خصــوص تســویه پســاب 

خانگــی اســت، نــکات فنــی و علمــی خــود را بیــان کردنــد.
 

برگزاریپیشرویدادجذبایدهفناوریهایحوزهآب
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آزمون سراسـری مقاطع کارشناسـی ارشـد و دکتری سـال ۱۴۰۲ 
روزهـای  ۱۱ و ۱۲ اسـفند ۱۴۰۱ در دانشـگاه بیرجنـد بعنـوان 
متولی آزمون سراسـری ارشـد و دکتری در سـطح استان خراسان 
جنوبـی برگـزار ‘گردیـد آزمـون مقطـع دکتـری سـال ۱۴۰۲ در 
نوبـت صبـح روز پنجشـنبه و آزمون سراسـری کارشناسـی ارشـد 
نوبت هـای عصـر پنجشـنبه و صبـح و عصـر روز جمعـه در  در 

حوزه هـای آزمونـی دانشـگاه بیرجنـد برگزارشـد.
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
دکتــر ســیدجواد حسینی واشــان، معــاون آموزشــی و تحصیــالت 
تکمیلــی دانشــگاه و  دبیــر ســتاد اســتانی آزمونهــا در خراســان 
جنوبــی بــا اعــالم اینکــه آزمــون سراســری مقاطــع کارشناســی 
ــا کشــور در  ــان ب ــری ســال ۱۴۰۲ بصــورت همزم ارشــد و دکت

ــری  ــون مقطــع دکت ــت: آزم ــزار شــد گف ــد برگ دانشــگاه بیرجن
ســال ۱۴۰۲ در نوبــت صبــح روز پنجشــنبه ۱۱ اســفندماه جــاری 
بــا رقابــت ۱۳۶۸ داوطلــب شــامل ۶۱۸ داوطلــب زن و ۷۵۰ 
داوطلــب مــرد در ۲۴۷ کــد رشــته برگــزار شــد. وی همچنیــن 
در توضیــح رونــد برگــزاری آزمــون سراســری کارشناســی ارشــد، 
اعــالم کــرد: داوطلبــان در آزمــون سراســری کارشناســی ارشــد 
ــح و عصــر  ــت صب ــت عصــر پنجشــنبه ۱۱ اســفند و  نوب در نوب
روز جمعــه ۱۲ اســفند ۱۴۰۱ بــه رقابــت پرداختنــد وی بــا اعــالم 
ــان  ــب خراس ــون کارشناســی ارشــد ۴۸۷۶ داوطل ــه در آزم اینک
ــداد  ــن تع ــت: از ای ــان داش ــد، بی ــت پرداختن ــه رقاب ــی ب جنوب

ــرد هســتند.  ــب م ــب زن و ۲۳۱۴ داوطل ۲۵۶۲ داوطل

اخبارحوزهمعاونتآموزشیوتحصیالتتکمیلی

آزمونسراسریمقاطعکارشناسیارشدودکتریسال۱۴۰۲در
دانشگاهبیرجندبرگزارمیشود
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ــگاه  ــی دانش ــرآمد آموزش ــجویان س ــل از دانش ــی تجلی گردهمای
بیرجنــد بــه همــت مرکــز مشــاوره و توانمندســازی و گــروه امــور 
ــد  ۱۳ اســفند  ــت اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه بیرجن هدای

۱۴۰۱ برگــزار شــد.
بیرجنـد،  دانشـگاه  اطالع رسـانی  و  روابـط عمومـی  گـزارش  بـه 
در گردهمایـی تجلیـل از دانشـجویان سـرآمد آموزشـی دانشـگاه 
آموزشـی  معـاون  حسینی واشـان،  جـواد  سـید  دکتـر  بیرجنـد، 
باسـعادت  میـالد  تبریـک  بـا  دانشـگاه  تکمیلـی  تحصیـالت  و 
حضـرت علـی اکبـر)ع( و روز جـوان بـه حدیثـی از نبـی مکـرم 
کسـی  می فرماینـد:«  کـه  محمدمصطفـی)ص(  حضـرت  اسـالم 
کـه در جوانیـش علـم بیامـوزد ماننـد نقـش بـر سـنگ اندوختـه 
هـای علمیـش ثابـت می ماند و کسـی کـه در پیـری تحصیل علم 
می کنـد ماننـد نقـش بـرروی آب غیـر ثابـت اسـت اشـاره کـرد و 
گفـت: تمـام تکیه جوامـع بر جوانان اسـت و بهتریـن کار در دوره 
جوانـی تحصیـل علم، تـالش و مجاهدت علمی، عبـادت و بندگی 
خداوند و تحصیل و تهذیب نفس و ورزش و پرورش روح و جسـم 
بیـان شـده اسـت. وی افـزود: مقـام معظـم رهبـری می فرماینـد: 
»تحصیـل و تهذیـب نفـس و ورزش سـه عامـل اصلـی پیشـرفت 
جوانـان اسـت.« در بیانیـه گام دوم انقـالب نیـز ایشـان بـه نقـش 

جوانـان در کسـب قله هـای علمـی تأکیـد دارنـد.
وی گفـت: دانشـجویانی کـه در المپیادهای علمی رتبـه های برتر 
را کسـب مـی کننـد مـورد تقدیر قـرار مـی گیرنـد و همچنین به 
دانشـجویانی کـه بدون آزمـون در مقاطع باالتر پذیرفته می شـوند 
و بـه دانشـجویان نمونـه کشـوری نیـز  جوایـز اهدا می شـود. وی 
معیارهـای طـرح شـتاب را در چهـار محور برشـمرد و اعـالم کرد: 

بـه دانشـجویان حائـز شـرایط از سـوی دانشـگاه جوایـزی 
اهـدا می گـردد. دکتـر حسـینی واشـان در ادامـه ایـن نشسـت به 
امتیازهـای تعلـق گرفتـه بـه فرصـت مطالعاتـی خـارج، تحصیـل 
در دو رشـته و معـدل دیپلـم بـاالی ۱۷ ، ارتقـای معـدل نسـبت 
بـه سـال قبـل، مشـارکت در شـرکتهای دانـش بنیان، مشـارکت 
در پژوهشـکده ها و مراکـز رشـد، پژوهشـگر برتـر دانشـگاهی و 
کشـوری، انتشـارات در حـوزه مقـاالت و کتـب، اختـراع، حضـور 
دبیـران  همتـا،  مربیـان  هنـری،  و  فرهنگـی  جشـنواره های  در 
انجمن هـای علمـی در سـطح اسـتعدادهای درخشـان و کسـب 

قهرمانـی ورزشـی دانشـجویان اشـاره کرد.
بـا  دانشـجویی  معـاون  موسـوی،  همچنیـن دکتـر سـیدمرتضی 
تبریـک روز جـوان بـه رتبه هـا و مقام هـای کسـب شـده توسـط 
دانشـجویان دانشـگاه در المپیادهـای ورزشـی سـال جاری اشـاره 
کرد و از حوزه مشـاوره و توانمندسـازی و مربیان همتا و مشـاوران 

کرد. قدردانـی 
اسـت  الزم  تحصیلـی  دوره  طـول  در  دانشـجویان  گفـت:  وی 

دهنـد. افزایـش  را  خـود  زندگـی  و  کارآفرینـی  مهارتهـای 
در این جلسه خیرالنسـاء رمضان زاده، دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه 
بیرجنـد کـه به عنوان دانشـجوی نمونه کشـور در سـال ۱۴۰۰ معرفی 

شـد به ایراد سـخن با دانشـجویان حاضر در این نشسـت پرداخت.
همچنیـن در ایـن جلسـه، بـا اهدای لـوح تقدیـر و کارت هدیه، از  
۱۵ دانشـجوی برگزیـده طـرح شـتاب و ۹ دانشـجوی مربی همتا، 
۹۲ دانشـجوی اسـتعداد درخشـان ورودی ۱۴۰۰ و ۹۱ دانشجوی 
اسـتعداد درخشـان ورودی ۱۴۰۱ در مقاطع کارشناسـی ارشـد و 

دکتـری قدردانـی به عمـل آمد.

همزمانباسالروزوالدتحضرتعلیاکبر)ع(وروزجوانبرگزارشد؛

گردهماییتجلیلازدانشجویانسرآمدآموزشیدانشگاهبیرجند
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هفتمیــن آزمــون علمــی دانشــگاه بیرجنــد در ســال ۱۴۰۱ 
روز۱۶ اســفندماه در تــاالر والیــت برگــزار شــد. در ایــن آزمــون 
ــد. از  ــت پرداختن ــه رقاب ــف ب ــای مختل دانشــجویان در رشــته ه
دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی نیــز دانشــجویان رشــته هــای 

جغرافیــا، زبــان و ادبیــات فارســی، حقــوق و فلســفه و کالم 
ــه  ــون ب ــن آزم ــر ای ــجویان برت ــتند. دانش ــرکت داش ــالمی ش اس
مرحلــه منطقــه ای المپیــاد علمــی دانشــجویی معرفــی خواهنــد 

شــد.

هفتمینآزمونعلمیدانشگاهبیرجندبرگزارشد

ــت  ــه هم ــی، ب ــه طباطبای ــم عالم ــه دوازده ــوزان پای ــش آم دان
ســتاد جــذب دانشــجویان توانمنــد از امکانــات دانشــگاه بیرجنــد 

ــد. بازدیــد کردن
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
ــش  ــد دان ــد؛ بازدی ــتاد جــذب دانشــجویان توانمن ــه همــت س ب
آمــوزان پایــه دوازدهــم دبیرســتان عالمــه طباطبایــی از پردیــس 
مهندســی ۱۰ اســفندماه صــورت پذیرفــت. در ایــن بازدیــد 
ــد و  ــی پرداختن ــته های مهندس ــی رش ــه معرف ــروه ب ــران گ مدی
بــه ســواالت دانــش آمــوزان پاســخ دادنــد بازدیــد از آزمایشــگاه 
هــای پردیــس مهندســی و و زیســت بــوم فنــاوری بخــش 

ــود. ــد ب ــن بازدی ــای ای ــه ه دیگــری از برنام

دانشآموزانپایهدوازدهمعالمهطباطباییازدانشگاهبیرجند
بازدیدکردند
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 دانشــجویان بیــن الملــل دانشــگاه  ۲۳ بهمــن ۱۴۰۱ بــا 
معاونــت دانشــجویی، مدیریــت امــور دانشــجویی، رئیــس گــروه 
ــجویی و  ــر دانش ــاون مدی ــی، مع ــی بین الملل ــای علم همکاری ه
رئیــس اداره خوابگاه هــا دیــدار کردنــد. در ایــن دیــدار صمیمــی 

کــه در تــاالر فرهنــگ برگــزار شــد، مســائل و مشــکالت 
دانشــجویان بین الملــل توســط نماینــدگان دانشــجویان در حــوزه 
هــای مختلــف مطــرح و مــورد بحــث، بررســی و تبادل نظــر قــرار 

ــت. گرف

اخبارحوزهمعاونتدانشجویی

دیداردانشجویانبینالمللبامعاونومدیردانشجویی
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ــی  ــط، ط ــت محی ــی بهداش ــفند روز جهان ــبت ۱۱ اس ــه مناس ب
ــجویی،  ــاون دانش ــوی مع ــر موس ــور دکت ــا حض ــه ب ــمی ک مراس
دکتــر عارفــی معــاون اداری مالــی، دکتــر زراعتــکار دبیــر 
ــی  ــه نمایندگ ــت ب ــط زیس ــت و محی ــی، بهداش ــورای ایمن ش
ــران در  ــران و جمعــی از مدی شــورای HSE،نماینــدگان بیمــه ای
اداره بهداشــت و درمــان برگــزار گردیــد، از تــالش هــا و عملکــرد 

قابــل تقدیــر کمیتــه بازرســی HSE و کارشــناس بهداشــت 
دانشــگاه در زمینــه ارتقــاء ایمنــی و بهداشــت محیــط دانشــگاه، 

ــد. ــی ش قدردان
ــی  ــفند روز جهان ــتی ۱۱ اس ــای بهداش ــبت ه ــم مناس در تقوی

ــت. ــده اس ــذاری ش ــط نامگ ــت محی بهداش
 

گرامیداشتروزجهانیبهداشتمحیطدرادارهبهداشتودرمان

ــد، ۲ اســفند ۱۴۰۱،  ــی اشــتری، دانشــجوی دانشــگاه بیرجن عل
ــی امــارات اعــزام شــد. ــارا دو و میدان ــی پ ــه مســابقات جهان ب

ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
علــی اشــتری، دانشــجوی دانشــگاه بیرجنــد و عضــو تیــم ملــی 
ــی  ــارا دو ومیدان ــی پ ــابقات جهان ــه مس ــور ب ــی کش پارادومیدان
ــا  ــی ب ــارا دو ومیدان ــی پ ــابقات جهان ــد. مس ــزام ش ــارات اع ام
ــزار  ــارات برگ ــزاع ام ــور در ف ــکار از ۶۲ کش ــور ۷۰۰ ورزش حض

خواهــد شــد.

اعزامدانشجویدانشگاهبیرجندبهمسابقاتجهانیپارادوومیدانی
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کســب دو مقــام در رشــته فیزیــک مســابقات بدنســازی 
توســط دانشــجوی پســر دانشــگاه بیرجنــد

مســابقات بدنســازی و پــرورش انــدام شــرق کشــور بــه میزبانــی 
اســتان سیســتان و بلوچســتان در زمســتان ۱۴۰۱ و در رده 

ــد. ــزار گردی ــان و بزرگســاالن برگ ــنی جوان س
ــی  ــوم ورزش ــجو عل ــا دانش ــد کارگش ــابقات محم ــن مس در ای
ــته  ــام دوم در رش ــب دو مق ــه کس ــق ب ــد موف ــگاه بیرجن دانش

ــد. ــدام ش ــرورش ان ــک پ فیزی
مســابقات قهرمانــی بســکتبال ۳ نفــره دانشــجویان پســر دانشــگاه 
ــت ۱۷  ــورخ ۱۳ لغای ــور م ــی کش ــوزش عال ــات آم ــا و موسس ه

ــد، ۲ اســفند ۱۴۰۱،  ــی اشــتری، دانشــجوی دانشــگاه بیرجن عل
ــی امــارات اعــزام شــد. ــارا دو و میدان ــی پ ــه مســابقات جهان ب

ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
علــی اشــتری، دانشــجوی دانشــگاه بیرجنــد و عضــو تیــم ملــی 
ــی  ــارا دو ومیدان ــی پ ــابقات جهان ــه مس ــور ب ــی کش پارادومیدان
ــا  ــی ب ــارا دو ومیدان ــی پ ــابقات جهان ــد. مس ــزام ش ــارات اع ام
ــزار  ــارات برگ ــزاع ام ــور در ف ــکار از ۶۲ کش ــور ۷۰۰ ورزش حض

خواهــد شــد.
ــی  ــه میزبان ــاس ب ــام ای ــد ج ــس ریت ــطرنج بلیت ــابقات ش مس
شهرســتان آیســک اســتان خراســان جنوبــی، جمعــه ۵ اســفند 
ــزار  ــان برگ ــوان و آقای ــر در ۲ جــدول بان ــا حضــور ۵۰ نف ــاه ب م
ــتان و دانشــجوی  ــوان اس ــان بان ــد )قهرم ــوش آرمن شــد و مهرن
ــوان  ــگاه اول بان ــز در جای ــن مســابقه نی ــد( درای دانشــگاه بیرجن

ــت قرارگرف

کسبمقاماولتوسطدانشجویدختردانشگاهبیرجنددرمسابقات
شطرنججامایاس

کسبمقامدانشجویانپسردانشگاهبیرجنددرمسابقاتقهرمانیبسکتبال
۳نفرهدانشجویانپسردانشگاههاوموسساتآموزشعالیکشور

اســفند مــاه بــه میزبانــی دانشــگاه شــهید بــا هنــر کرمــان برگــزار 
گردیــد.

ایمــان احمــدی دانشــجوی دانشــگاه بیرجنــد  قهرمــان پرتــاب ۲ 
امتیــازی مســابقات بســکتبال ۳ نفــره دانشــجویان پســر دانشــگاه 
هــا و موسســات آمــوزش عالــی سراســر کشــور شــد. همچنیــن 
تیــم بســکتبال ۳ نفــره دانشــگاه بیرجنــد بــه عنــوان تیــم اخــالق 

ایــن دوره از مســابقات انتخــاب شــد.
ــرای  ــازی ب ــاب ۲ امتی ــابقه پرت ــابقات مس ــن مس ــیه ای در حاش
مربیــان تیــم هــا برگــزار گردیــد کــه جنــاب دکتــر رضــا قهرمانی 

مربــی تیــم دانشــگاه بیرجنــد مقــام دوم را از آن خــود کــرد.
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آییــن افتتاحیــه همایــش بزرگداشــت حکیــم نظامــی بــا حضــور 
جمعــی از پژوهشــگران و اســاتید حــوزه ادبیــات بــه همــت اداه 
ــت  ــی و معاون ــان جنوب ــالمی خراس ــاد اس ــگ و ارش کل فرهن
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه بیرجنــد ۱۴ اســفندماه جــاری در 

ســالن فرهنــگ دانشــگاه بیرجنــد برگــزار شــد.
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
ــی  ــی، عل ــم نظام ــش بزرگداشــت حکی ــاح همای در مراســم افتت
فرخنــده، مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی خراســان جنوبــی 
چشــم انداز و برنامــه ایــن اداره کل بــرای ســال آینــده را تقویــت 
هویــت ایرانــی اســالمی و انقالبــی بیــان کــرد و گفــت: در یــک 
برنامــه یکســاله بــرای بزرگداشــت مفاخــر اســتان طراحــی شــده 

اســت.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی خراســان جنوبــی بــا اشــاره 
بــه اینکــه خراســان جنوبــی در حــوزه مفاخــر بــا داشــتن بــزرگان 
و چهره هایــی در ســطح ملــی و بین المللــی حــرف بــرای گفتــن 
ــی  ــرای معرف ــد ب ــی مرتبــط بای ــزود: دســتگاه های اجرای دارد، اف
مشــاهیر و مفاخــر اســتان بــه نســل  جدیــد برنامه ریــزی و 

تــالش کننــد.
وی ادامــه داد: آنچــه در نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور ابــالغ 
ــوری  ــام جمه ــی نظ ــت فرهنگ ــده، نخســتین اولوی ــیم ش و ترس
ــی انقــالب فرهنگــی مصــوب  ــه توســط شــورای عال اســالمی ک

ــی اســت. ــی اســالمی و انقالب ــت ایران شــده، هوی

ــر  ــی ذک ــوزه فرهنگ ــای ح ــر را از اولویت ه ــه مفاخ ــه ب وی توج
کــرد و گفــت: بــه فرمــوده مرحــوم عالمــه حســن زاده آملــی یکی 
ــی  ــان بیرون ــد از ابوریح ــل بع ــراز بین المل ــای ت ــا و علم از عرف
ــدی  ــی بیرجن ــه عبدالعل ــد ب ــات بای ــوم و ریاضی ــوزه نج در ح
ــان در  ــت اهلل فاضــل بشــروی در حــوزه عرف ــا آی رجــوع کــرد ی
رده بــزرگان بنــام جهــان اســالم قــرار دارد در حالــی کــه هنــوز 

ــد. ــنایی ندارن ــر آش ــای فاخ ــن چهره ه ــا ای ــا ب ــان م جوان
ــدف  ــا ه ــتان ب ــری در اس ــار هن ــد آث ــر تولی ــد ب ــا تأکی وی ب
بزرگداشــت مفاخــر، افــزود: برگــزاری مراســم بزرگداشــت  و 
خلــق آثــار هنــری موجــب می شــود تــا ایــن بــزرگان بــه دســت 
فراموشــی ســپرده نشــوند و در کنــار شــاعرانی همچون فردوســی 
می توانیــم شــاعر نــام آور قــرن هشــتم و نهــم » ابن حســام 

ــم. ــرار دهی ــورد توجــه ق ــن خطــه م خوســفی« را از ای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیت شــعر آیینــی در خراســان جنوبی 
حــرف بــرای گفتــن دارد گفــت: بایــد نــگاه بــه داشــته های خــود 
ــت  ــدت تقوی ــه بلندم ــی برنام ــم انداز و طراح ــک چش ــا ی را ب

کنیــم زیــرا کار بــزرگ نیــاز بــه اراده بــزرگ دارد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی هــدف از برگــزاری مراســم 
ــوان،  ــل ج ــرای نس ــازی ب ــی، الگوس ــر فرهنگ ــت مفاخ بزرگداش
ــال  ــت: انتق ــزرگان دانســت و گف ــن ب ــر و اندیشــه ای ــج فک تروی
ــی ضــرورت دارد و از  ــه نســل کنون ــزرگان ب اندیشــه مفاخــر و ب

ــد در ایــن مســیر اســتفاده کــرد. ــزار هنــر بای اب

اخبارحوزهمعاونتفرهنگیواجتماعی

همایشبزرگداشتحکیمنظامیدردانشگاهبیرجندبرگزارشد
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ــور،  ــین فرزانه پ ــر حس ــش دکت ــن همای ــه ای ــن در ادام همچنی
گفــت:  بیرجنــد،  دانشــگاه  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
ــت دارد کــه هجمــه  ــت اهمی ــی از ایــن جه رویدادهــای ادب
فرهنگــی ماننــد حوزه هــای سیاســی و اقتصــادی ایــن روزهــا بــر 

ــت. ــده اس ــالمی وارد ش ــام اس ــور و نظ ــره کش پیک
دکتــر فرزانه پــور افــزود: برخــی کشــورها تــالش می کننــد 
ــه ایــن  ــران هســتند، عامدان ــه تاریــخ ای شــاعرانی کــه متعلــق ب
ــه  ــذا وظیف ــد ل ــان دربیاورن ــگ ایرانی ــی را از چن ــروت فرهنگ ث
ــم و  ــم نیاوری ــا ک ــه رقب ــی از بقی ــدال فرهنگ ــن ج ــم در ای داری
اقداماتــی کــه در تــوان ماســت بــرای حفــظ ایــن میــراث گرانبهــا 

ــم. انجــام دهی
ــت:  ــتان گف ــر اس ــت مفاخ ــظ و پاسداش ــر حف ــد ب ــا تأکی وی ب
نظامــی گنجــوی بــه کشــور مــا تعلــق دارد و در ادامــه سلســله 
شــاعران و ادیبانــی همچــون حافــظ، ســعدی و عطــار همــه آنــان 
یــک مجموعــه هســتند کــه فرهنــگ ایــران را غنــا بخشــیده اند 
ــن پرچــم  ــا ای ــم ت ــه کار بگیری ــوان خــود را ب ــه ت ــد هم ــذا بای ل

ــد. همچنــان ســرافراز باقــی بمان
ــی  ــد از هم افزای ــگاه بیرجن ــی دانش ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی خراســان جنوبــی در برگزاری 
رویدادهــای فرهنگــی قدردانــی و اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا 
ــرای  ــکوهی ب ــات باش ــی جلس ــل و هم افزای ــن تعام ــتمرار ای اس

بزرگداشــت مفاخــر اســتان برگــزار شــود.
همچنیــن دکتــر محمــد بهنام فــر، اســتاد زبــان و ادبیــات 
فارســی دانشــگاه بیرجنــد نیــز گفــت: سال هاســت برخــی 
کشــورها ســعی می کننــد شــاعران بــزرگ و بنــام ایــران از 
ــه نفــع خودشــان مصــادره کننــد  ــا و گنجــوی را ب ــه موالن جمل
ــده وحــدت اســت  ــال ش ــعرا دنب ــن ش ــداف ای ــا آنچــه در اه ام
ــا  ــرا موالن ــوده زی ــی ب ــک بحــث انحراف ــی ی ــن اختالف افکن و ای

ســخنگوی یگانــه انسان هاســت.
وی ادامــه داد: اگــر بخواهیــم بــه نــام موالنــا یــا نظامــی گنجــوی 
ــن شــاعران دچــا  ــرار دهیــم روح ای ــل هــم ق ملت هــا را در مقاب
ــکیل  ــان را تش ــت انس ــه هوی ــرا آنچ ــد زی ــد ش ــش خواه رنج
می دهــد زبــان و فرهنــگ اســت و بایــد دیــد ایــن شــعرا بــا چــه 
ــان آنهــا ریشــه در چــه فرهنگــی  ــی ســخن می گفتنــد و زب زبان

داشــته اســت.
ــی گوی  ــاعر و پارس ــوان ش ــه  عن ــی ب ــه نظام ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــت: نظام ــت گف ــده  اس ــناخته ش ــی ش ــدن ایران ــوزه تم ح
گنجــوی بــا دارا بــودن منظومه هــای عاشــقانه نقطــه عطفــی در 

ــی فارســی اســت. ــگ ادب فرهن
رویــداد ملــی بزرگداشــت حکیــم نظامــی گنجــوی شــاعر 
ــد. ــزار ش ــفندماه برگ ــا ۲۱ اس ــم، ۱۴ ت ــرن شش ــی گوی ق پارس
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 بــه همــت امــور دینــی و قرآنــی معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی، 
ــان  ــرآن پژوه ــون ق ــی کان ــا همراه ــرت و ب ــرآن و عت ــون ق کان
هفتمیــن  و  دانشــگاهی ســی  مرحلــه  بیرجنــد،  دانشــگاه  
ــور، ، ۲۶  ــجویان کش ــرت دانش ــرآن و عت ــری ق ــنواره سراس جش
ــت  ــای قرائ ــی و در رشــته ه ــاه ۱۴۰۱، در بخــش آوای بهمــن م
ترتیــل و تحقیــق، دعــا خوانــی، اذان و مداحــی در ســالن فرهنگ 
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی )ویــژه بــرادران( و ســالن والیــت 
ــان  ــتان خراس ــا حضــور داوران مطــرح اس ــران(  ب ــژه خواه ) وی

ــد. ــزار گردی ــی برگ جنوب
 بــه نقــل از جمالــی، کارشــناس امــور دینــی و قرآنــی دانشــگاه 
و دبیــر اجرایــی ایــن جشــنواره، در ایــن جشــنواره تاکنــون ۱۲۲ 
ــی،  ــی، پژوهش ــی، آوای ــای معارف ــش ه ــده در بخ ــرکت کنن ش
ادبــی، فنــاوری، هنــری، نهــج البالغــه، صحیفــه ســجادیه موفــق 
ــگاهی  ــه دانش ــج مرحل ــاً، نتای ــد. ضمن ــده ان ــام ش ــت ن ــه ثب ب

ــه زودی اعــالم خواهــد شــد.  ــی ب بخــش آوای

بخشآواییمرحلهدانشگاهیسیوهفتمینجشنوارهقرآنوعترت
دانشجویانکشوردردانشگاهبیرجندبرگزارشد.

ــژه  ــی وی ــهید آوین ــری ش ــی و هن ــی، فرهنگ ــنواره قرآن در جش
ــجوی  ــینی، دانش ــد شاحس ــر، حام ــاهد و ایثارگ ــجویان ش دانش
ــته  ــام دوم رش ــر مق ــکده هن ــد دانش ــی ارش ــع کارشناس مقط

ــت  آورد. ــه دس ــی را ب خوشنویس
بیرجند، حامد  دانشگاه  اطالع رستنی  و  روابط عمومی  گزارش  به 
شاحسینی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده هنر مقام 
دوم رشته خوشنویسی جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری شهید 

آوینی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر را له دست آورد.
داداش پور،  دکتر  امضای  با  تقدیری  لوح  اهدای  با  مراسمی  طی 
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و دکتر حسینایی، 
رئیس دانشگاه هنر کسب این موفقیت شایان به دانشجوی دانشگاه 

اعالم و تبریک گفته شد

دانشجویدانشگاهبیرجندمقامدوممسابقاتخوشنویسیجشنواره
شهیدآوینیرابهدستآورد
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ــوی  ــفر معن ــه س ــد ب ــگاه بیرجن ــجوی دانش ــداد ۱۵۰ دانش تع
ــدند. ــزام ش ــور اع ــان ن راهی

ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
ــه  ــفند ۱۴۰۱ ب ــد  ۱۴ اس ــگاه بیرجن ــر دانش ــجویان دخت دانش
ســفر معنــوی راهیــان نــور اعــزام شــدند. اردوی زیارتــی و 
ــگاه در  ــر دانش ــجویان دخت ــژه دانش ــور وی ــان ن ــی راهی فرهنگ
قالــب چهــار دســتگاه اتوبــوس از ۱۴ لغایــت ۲۰ اســفندماه 
ــفندماه  ــز در ۱۰ اس ــن نی ــش از ای ــردد. پی ــزار می گ ــاری برگ ج
ــفر  ــن س ــه ای ــد ب ــگاه بیرجن ــر دانش ــجویان پس ــاری دانش ج

ــدند. ــزام ش ــوی اع معن
ــفر  ــن س ــه ای ــازم ب ــر ع ــجویان دخت ــه دانش ــم بدرق در مراس
ــزار  ــادق)ع( برگ ــام جعفرص ــجد ام ــل مس ــه در مح ــوی ک معن
شــد، حجــت االســالم والمســلمین محمدعلــی جعفــری، رئیــس 
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه بیرجنــد بــا 
ــاع  ــت: در دف ــوی، گف ــت معن ــن حرک ــای ای ــمردن ارزش ه برش
ــام  ــری ام ــردم و رهب ــدس شــهدا و همــت م ــدس خــون مق مق
ــار  ــور در اختی ــاک کش ــب از خ ــک وج ــد ی ــث ش ــل باع راح

ــرد . ــرار نگی ــمن ق دش
ــُل  ــد؛ اَفَض ــه می فرماین ــرم)ص( ک ــر اک ــی از پیامب ــه حدیث وی ب

ــالش در  ــت:  ت ــرد و گف ــاره ک ــَرج اش ــاُر الَف ــی انِِتظ ــاِل اُّمت اَعم
ــت.   ــا اس ــف م ــور از وظای ــه ظه ــاد زمین ــور و ایج ــیر ظه مس
جمهــوری اســالمی حــرم اســت و تاکنــون نیــز بــا اشــاره حضرت 
حجــه ابــن الحســن توانســته اســت بــه راه پرافتخــار خــود ادامــه 
ــه  ــج( ب ــام معظــم رهبری)ع ــی مق ــاد نمایندگ ــس نه ــد. رئی ده
ســرمایه گذاری های انجــام شــده بــرای ایــن ســفر معنــوی 
اشــاره کــرد و  در ادامــه از ریاســت محتــرم دانشــگاه و معاونــت 
محتــرم فرهنگــی و اجتماعــی صمیمانــه تشــکر و قدردانــی کــرد.

ــی  ــی و اجتماع ــاون فرهنگ ــور، مع ــه پ ــر فرزان ــن دکت همچنی
دانشــگاه بــا اشــاره بــا اقدامــات انجــام شــده بــرای برگــزاری ایــن 
اردوی زیارتــی و فرهنگــی، ابــراز امیــدواری کــرد دانشــجویان از 

ــد. ایــن ســفر معنــوی بیشــترین بهــره و توشــه را ببرن
وی در بخــش دیگپــری از ســخنانش گفــت: در جنــگ تحمیلــی 
بیــش از ۵۰ کشــور در برابــر ایــران قــرار گرفتنــد و دنیــا بدنبــال 
آن بــود کــه از طریــق جنــگ ســخت صــدای انقــالب را خامــوش 
ــت  ــاره ماهی ــه درب ــجویان ک ــت از دانش ــا درخواس ــد. وی ب کن
دفــاع مقــدس تدبــر نماینــد، گفــت: دانشــجویان حاضــر در ایــن 
ــای  ــال آموخته ه ــود را در انتق ــی خ ــی و مل ــالت تاریخ اردو رس

ایــن ســفر معنــوی بــه دیگــر دانشــجویان همــت گمارنــد.

اعزامدانشجویاندانشگاهبیرجندبهسفرمعنویراهیاننور
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ــا  ــی ناکارآمدی ه ــی، اجتماع ــرد ریشــه های فرهنگ جلســه میزگ
ــر  ــور دکت ــا حض ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــرفت ها در جمه و پیش
محمدتقــی دشــتی، رئیــس مرکــز بررســی های راهبــردی مبنــا 
و دکتــر احمــد بخشــی، عضــو هیــأت علمــی دانشــکده ادبیــات 
ــه همــت انجمــن اســالمی  ــد ب ــوم انســانی دانشــگاه بیرجن و عل
دانشــجویان مســتقل و معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی  ۱۳ 

ــد. ــزار ش ــت دانشــگاه برگ ــاالر والی ــفند ۱۴۰۱ در ت اس
ــد،   ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
در ابتــدای ایــن جلســه میزگــرد، دکتــر دشــتی، رئیــس مرکــز 
بررســی های راهبــردی مبنــا  در مــورد محورهــای ایــن میزگــرد 
شــامل؛«دین«، »اســتعمار« و »عــدم حاکمیــت قانــون«، انــزوای 

ــا  ــردد؟ ی ــر میگ ــجویان ب ــود دانش ــه خ ــجویی ب ــات دانش جریان
ــرفت  ــیر پیش ــای مس ــت؟، در کج ــی حاکمی ــای امنیت رویکرده
قــرار داریــم؟ و  انقــالب یــا اصــالح؟ بــه بیــان ســخن پرداخــت.
ــروه  ــی گ ــأت علم ــو هی ــی، عض ــد بخش ــر احم ــه، دکت در ادام
ــانی  ــوم انس ــات و عل ــکده ادبی ــی دانش ــوم سیاس ــی عل آموزش
ــخنرانی  ــده س ــرح ش ــات مط ــاره موضوع ــد درب ــگاه بیرجن دانش

ــرد.  ک
در ایــن جلســه کتــاب هــای جدیــد و مؤثــر پیرامــون موضوعــات 
ــواالت  ــه س ــه ب ــان جلس ــدند و در پای ــی  ش ــث معرف ــورد بح م

طــرح شــده توســط حضــار پاســخ داده شــد.

دردانشگاهبیرجندبرگزارشد؛

میزگردریشههایفرهنگی،اجتماعیناکارآمدیهاوپیشرفتهادر
جمهوریاسالمیایران
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نمایشــگاه جــوان توانمند)بازارچــه فــروش تولیــدات دانشــجویی( 
ــت فرهنگــی  ــه همــت معاون ــدات دانشــجویی ب ــی تولی ــا معرف ب
ــا همــکاری شــورای هماهنگــی  و اجتماعــی، دانشــکده هنــر و ب
ــای فرهنگــی  ۱۴ اســفند ۱۴۰۱ در ســالن  ــا و انجمن ه کانون ه

امیــد دانشــگاه بیرجنــد افتتــاح شــد.
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
ــدات  ــروش تولی ــزرگ ف ــه ب ــد و بازارچ ــوان توانمن ــگاه ج نمایش
دانشــجویی بــا هــدف کارآفرینــی و بــه مناســبت اعیــاد شــعبانیه 
ــد.  ــاح ش ــد افتت ــد دانشــگاه بیرجن ــالن امی ــوروز در س ــد ن و عی
ــوای  ــا محت ــروش ب ــز ف ــد ۶۵ می ــوان توانمن ــگاه ج در نمایش

مصنوعــات چوبــی، تابلوهــای دکوراتیــو، زیــورآالت، صنایــع 
ــد.  ــروش می رس ــه ف ــرم ب ــاه و چ ــن، گل و گی ــرامیک و رزی س
در ایــن بازراچــه تولیــدات دانشــجویان دانشــگاه بیرجنــد، مرکــز 
ــر)ع(،  ــی اکب ــرت عل ــی حض ــز توانبخش ــه ای، مرک ــی و حرف فن
مرکــز ناشــنوایان، اتحادیــه بانــوان روســتایی و میــراث فرهنگــی 

ــده اســت. ــش درآم ــه نمای و گردشــگری اســتان ب
ــدات  ــروش تولی ــزرگ ف ــه ب ــد و بازارچ ــوان توانمن ــگاه ج نمایش
ــت سه شــنبه ۱۶ اســفندماه  دانشــجویی از روز یکشــنبه ۱۴ لغای

جــاری ســالن امیــد داشــگاه بیرجنــد دایربــود

باهدفکارآفرینیانجامشد؛

گشایشنمایشگاهجوانتوانمنددردانشگاهبیرجند

مراســم روز درختــکاری بــا عنــوان »یــک درخت=یــک زندگــی« 
بــه همــت کانــون محیــط زیســت و بــا همــکاری انجمــن علمــی 

باغبانــی در دانشــگاه بیرجنــد برگــزار شــد.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند، همزمان 
با روز درختکاری، کانون محیط زیست با همکاری انجمن علمی 
یک  عنوان  با  نهال  کاشت  مراسم  بیرجند،  دانشگاه  باغبانی 

درخت=یک زندگی را در محوطه دانشگاه برگزار کرد.
ایــن مراســم بــا حضــور معــاون فرهنگــی و اجتماعــی و معــاون 
پژوهــش، فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه بیرجنــد، جمعــی از 
کارکنــان و تعــداد ۴۰ نفــر از دانشــجویان برگــزار شــد. در ایــن 

مراســم تعــداد ۵۰ نهــال زیتــون کاشــته شــد کــه هــر نهــال بــه 
ــام یــک نفــر ثبــت خواهــد شــد ن

مراسمروزدرختکاریدردانشگاهبیرجندبرگزارشد
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اولیــن شــبی بــا تئاتــر بــه همــت کانــون تئاتــر دانشــگاه بیرجنــد 
ــد. برگزار ش

ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
ــی:  ــش آفرین ــا نق ــاران« ب ــروس ب ــر« ع ــم، تئات ــن مراس در ای
ــینی و  ــن حس ــکار، رامی ــال میرش ــیدی، مه ــیدمحمدرضا س س
ــا نقــش  ــار راه اندیشــه« ب ــز »چه ــر طن مهــدی کریمــی و  تئات
آفرینــی: مهــدی خالصــی، علــی رضــا خســروی، زینــب دلیــری، 

متیــن حیــدری، پارســا رحمانــی، محمدحســین حســینی، 
ــژاد اجــرا  نازنیــن حکیمــی، بیتــا حــق طلــب و معیــن مزگــی ن

شــد.
بــا توجــه بــه اســتقبال زیــاد دانشــجویان مقــرر شــد بعــد از ایــام 
ــا تئاتــر در دانشــگاه بیرجنــد  تعطیــالت مجــدداً شــاهد شــبی ب

باشــیم.

اولینشبیباتئاتردانشگاهبیرجندپسازحضوریشدندانشگاه
برگزارشد

مراســم شــبی بــا هنــر در آســتانه میــالد حضــرت مهدی)عــج( و 
ســال نــو، بــه همــت کانــون هــای موســیقی، تئاتــر، گویندگــی 
و اجــرا و کانــون هنرهــای تجســمی دانشــگاه بیرجنــد در تــاالر 

والیــت دانشــگاه برگــزار شــد.
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
ــی  ــر اجتماع ــظ زداه، مدی ــر واع ــر دکت ــا هن ــبی ب ــم ش درمراس
دانشــگاه، هنــر را زیبــا توصیــف کــرد و  گفــت: ایــن کــه زیبایــی 
ــده،  ــب ش ــه دارد ترکی ــأ خیرخواهان ــه منش ــی ک ــک هدف ــا ی ب
ــن اســت  ــر از آن هــم ای ــاز زیبات ــی اســت  و ب ــی در زیبای زیبای
ــجوی  ــوان دانش ــی ج ــوی گروه ــات از س ــن اقدام ــه ای ــه هم ک
ــای  ــه از همــه کانون ه ــرد.  وی در ادام ــد صــورت می پذی هنرمن

ــر  و تشــکر کــرد. برگــزار کننــده ایــن مراســم، تقدی
اجــرای موســیقی مقامــی و پاپ توســط اعضــای کانون موســیقی، 
اجــرای تئاتــر توســط اعضــای کانــون تئاتــر و اجــرای دکلمــه و 
شــعرخوانی توســط اعضــای کانــون گویندگــی و اجــرا، از  دیگــر 

بخــش هــای مهــم ایــن مراســم بــود. 

ــتی  ــع دس ــروش صنای ــز ف ــم، می ــن مراس ــان ای ــاً، درجری ضمن
توســط کانــون هنرهــای تجســمی دایــر بــود کــه مــورد اســتقبال 

دانشــجویان قــرار گرفــت.
الزم بــه ذکــر اســت، تمــام درآمــد حاصــل شــده از ایــن مراســم، 
ــرف  ــودکان کار از ط ــرای ک ــو ب ــال ن ــد کادوی س ــرف خری ص

ــد خواهــد شــد. دانشــجویان دانشــگاه بیرجن

برگزاریمراسمشبیباهنر
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ــد در  ــگاه بیرجن ــی دانش ــأت علم ــو هی ــور، عض ــر حجی پ دکت
ــده  ــوان برگزی ــه عن ــران ب ــهید چم ــی ش ــنواره علم ــن جش اولی

ــد. ــی ش ــی معرف ــش پژوهش بخ
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
ــأت علمــی گــروه آموزشــی  ــور، عضــو هی ــر محمــد حجی پ دکت
جغرافیــا در ســطح ملــی اولیــن جشــنواره علمــی شــهید چمــران 

مقــام دوم بخــش طــرح پژوهشــی و فناورنــه را کســب کــرد.
ــع  ــا حضــور جم ــن جشــنواره ب ــای ای ــی برترین ه مراســم معرف
ــدرس  ــت م ــگاه تربی ــکری در دانش ــوری و لش ــئوالن کش از مس
ــالی در ۱۳  ــار ارس ــنواره آث ــن جش ــه ای ــد. در اختتامی برگزارش
ــرح  ــه، ط ــاب، مقال ــن، کت ــوآور و کارآفری ــب و کار ن ــش کس بخ
پژوهشــی و فناورانــه، داوری و نظــارت علمــی، مســئولیت پذیری 
علمــی، بســته سیاســی، کرســی مناظــره، نقــد و نظریه پــردازی، 
جهــادی،  و  علمــی  اردوی  و  بازدیــد  علمــی،  نمایشــگاه 

و  رســاله  مشــاوره  و  راهنمایــی  علمــی،  مســئولیت پذیری 
پایان نامــه تقدیــر شــدند.

شــایان ذکــر اســت؛ ۱۹ هــزار و ۱۱۲ اثــر در دو بخــش اســتانی و 
ملــی بــه دبیرخانــه ایــن جشــنواره ارســال شــده اســت. از میــان 
ــه از  ــی شــدند ک ــده معرف ــر برگزی ــداد ۳۸۴ اث ــیده تع ــار رس آث
ایــن میــان، ۳۶ اثــر  و ۳ کانــون فعــال بســیجی برگزیــده شــدند.

اخباردانشکدهها

دانشکدهادبیاتوعلومانسانی

کسبمقامدومسطحملیجشنوارهعلمیشهیدچمرانتوسطعضو
هیأتعلمیدانشگاهبیرجند

نشســت رئیــس دانشــگاه بیرجنــد بــا مدیــران گروه هــای 
آموزشــی دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی  ۶ اســفندماه ۱۴۰۱ 

ــد ــزار ش ــکده برگ ــن دانش ــل ای در مح
بــه گــزارش روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه بیرجنــد، 
نشســت رئیــس دانشــگاه بیرجنــد بــا مدیــران گروه هــای 
آموزشــی دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی  ۶ اســفندماه ۱۴۰۱ 

ــزار شــد. ــن دانشــکده برگ در محــل ای
در ایــن نشســت مباحــث آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی مطــرح 

گردیــد و مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

نشسترئیسدانشگاهبیرجندبامدیرانگروههایآموزشیدانشکده
ادبیاتوعلومانسانی
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ــه  ــی خواج ــزرگ ایران ــمند ب ــت دانش ــبت گرامیداش ــه مناس ب
هفتــه  »نمایشــگاه  مهنــدس  روز  و  طوســی  نصیرالدیــن 
مهندس«توســط انجمن هــای علمــی دانشــکده مهندســی  ۷ 
اســفند ۱۴۰۱ بــا حضــور مدیــر امــور فرهنگــی دانشــگاه، رئیــس 
دانشــکده مهندســی و جمعــی از اعضــای هیــأت علمــی در 

ــد. ــاح ش ــد افتت ــگاه بیرجن ــی دانش ــس مهندس پردی
دانشــگاه  اطالع رســانی  و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــی  ــزرگ ایران ــمند ب ــت دانش ــبت گرامیداش ــه مناس ــد، ب بیرجن
ــه  ــدس »نمایشــگاه هفت ــن طوســی و روز مهن خواجــه نصیرالدی
مهندســی  دانشــکده  علمــی  انجمن هــای  مهندس«توســط 
ــکده  ــس دانش ــگاه، رئی ــی دانش ــور فرهنگ ــر ام ــور مدی ــا حض ب
مهندســی و جمعــی از اعضــای هیــأت علمــی در پردیــس 

ــد. ــاح ش ــد افتت ــگاه بیرجن ــی دانش مهندس
در ایــن نمایشــگاه دســتاوردهای انجمن هــای علمــی دانشــجویی 
ــاخت و  ــکی، س ــر، پزش ــک، کامپیوت ــی  مکانی ــوزه مهندس در ح
تولیــد، معــدن در ۵ غرفــه معرفــی می شــوند.همزمان بــا برگزاری 
ایــن نمایشــگاه، کارگاه هایــی بــا عناویــن در مســیر آینــده مــن، 
ــاخه های  ــر ش ــا زی ــنایی ب ــر از دانشــگاه ، کارگاه آش ــت، فرات گی
مهندســی پزشــکی و بــازار کار،  هــوش مصنوعــی در مهندســی 
پزشــکی ، بازدیــد از نیــروگاه قایــن و نیــز کارگاه آمادگــی بــرای 

ــه مهندســان برگــزار می شــود. ــه حرف آزمــون ورود ب
ــنبه ۸  ــت دوش ــفند لغای ــنبه ۷ اس ــگاه از روز یکش ــن نمایش ای
اســفندماه جــاری بــه مــدت دو روز در محــل دانشــکده مهندســی 

دانشــگاه بیرجنــد برپــا بــود. 

پردیسمهندسی

بهمناسبتروزمهندسانجامشد؛

نمایشگاههفتهمهندسدردانشگاهبیرجندافتتاحشد
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ــه  ــوم تربیتــی دانشــگاه بیرجنــد ب جشــن ۳۰ ســالگی گــروه عل
مناســبت روز امــور تربیتــی و تربیــت اســالمی بــه همــت انجمــن 
ــفند ۱۴۰۱ در  ــد،  ۸ اس ــگاه بیرجن ــی دانش ــوم تربیت ــی عل علم

تــاالر والیــت برگــزار شــد.
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
ــه  ــوم تربیتــی دانشــگاه بیرجنــد ب جشــن ۳۰ ســالگی گــروه عل
مناســبت روز امــور تربیتــی و تربیــت اســالمی بــا حضــور اعضــای 
ــگاه  ــی دانش ــوم تربیت ــروه عل ــجویان گ ــی و  دانش ــأت علم هی

برگــزار شــد.
در ایــن مراســم مســابقات و برنامه هــای شــاد و متنوعــی برگــزار 

. شد

پردیسعلومرفتاری

بهمناسبتروزامورتربیتیوتربیتاسالمیبرگزارشد؛

جشن۳۰سالگیگروهعلومتربیتیدانشگاهبیرجند

بــه مناســبت روز مهنــدس جلســه بزرگداشــتی  ۸ اســفند ۱۴۰۱ 
در محــل ســالن شــهید آوینــی فــردوس برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه بیرجنــد،  
در ایــن مراســم کــه بــه همــت امــور فرهنگــی و کانــون 
ــس  ــی، رئی ــدی توران ــر مه ــد،  دکت ــزار ش ــکده برگ ــای دانش ه
دانشــکده فنــی و مهندســی ضمــن تبریــک روز مهنــدس محضــر 
دانشــجویان گفــت: بــرای مهندســین بــن بســتی وجــود نــدارد، 

یــا راهــی خواهنــد یافــت یــا راهــی خواهنــد ســاخت. وی از روز 
ــاد  ــتکار ی ــالش، پش ــی، ت ــم، پویای ــوان روز عل ــه عن ــدس ب مهن
ــای  ــت ه ــتفاده از ظرفی ــا اس ــت ب ــجویان خواس ــرد و از دانش ک
موجــود و زمــان در اختیــار بــه منظــور ســاخت آینــده ای زیباتــر 

ــد. ــالش نماین ــرای کشــور و جهــان ت ب
گفتنــی اســت در ایــن مراســم برنامــه هــای شــاد و مفــرح همــراه 

بــا اجــری مســابقه بــرای دانشــجویان و اســاتید برگــزار شــد.

دانشکدهفنیومهندسیفردوس

بزرگداشتروزمهندسدردانشکدهفنیومهندسیفردوس
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دکتــر احمــد المعی گیــو، رئیــس دانشــگاه بیرجنــد، در ابالغــی، 
ــأت علمــی گــروه آموزشــی  ــر عبــاس واعــظ زاده، عضــو هی دکت
ــور  ــر ام ــمت مدی ــه س ــال ب ــدت دوس ــه م ــی را ب ــات فارس ادبی

ــد منصــوب کــرد. اجتماعــی دانشــگاه بیرجن

انتصابوابقاء

انتصابمدیراموراجتماعیدانشگاهبیرجند

انتصابمدیرگروههایآموزشیگیاهپزشکیوعلومومهندسی
باغبانیدانشکدهکشاورزی

طــی ابالغــی از ســوی دکتــر احمــد المعی گیــو، رئیــس دانشــگاه 
بیرجنــد، دکتــر جــواد نوعــی، عضو هیــأت علمــی گروه آموزشــی 
گیــاه پزشــکی بــه مـــدت دو ســـال بــه عنـــوان مدیــر گروه هــای 
آموزشــــی گیاه پزشـــکی و علوم و مهندســـی باغبانی دانشـــکده 

کشــاورزی منصــوب شــد.

ــس  ــو، رئی ــد المعی گی ــر احم ــوی دکت ــی از س ــاس ابالغ براس
ــأت  ــو هی ــا، عض ــن خطیبی نی ــر محس ــد، دکت ــگاه بیرجن دانش
علمــی گــروه آموزشــی مهندســی عمــران را بــه مــدت دو ســال 

ــز نشــر دانشــگاه منصــوب شــد. ــوان مســئول مرک ــه عن ب

انتصابمسئولمرکزنشردانشگاه
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طــی اعــالم قائــم مقــام وزیــر و رئیــس مرکــز هیئت هــای امنــا و 
هیئت هــای ممیــزه، اعضــای دور ششــم هیئــت ممیــزه دانشــگاه 

بیرجنــد بــه مــدت دو ســال معرفــی شــدند.
ــد،  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه بیرجن ــه گــزارش رواب ب
طــی اعــالم دکتــر محمــد ســلیمانی، قائــم مقــام وزیــر و رئیــس 
مرکــز هیئت هــای امنــا و هیئت هــای ممیــزه، اعضــای دور 
ــال  ــدت دو س ــه م ــد ب ــگاه بیرجن ــزه دانش ــت ممی ــم هیئ شش

ــدند. ــی ش معرف
برایــن اســاس دکتــر احمــد آریافــر؛ اســتاد گــروه آموزشــی معدن 
ــروه  ــتاد گ ــی؛ اس ــی بهدان ــر محمدعل دانشــکده مهندســی، دکت
آموزشــی زراعــت دانشــکده کشــاورزی، دکتــر مســلم باشــتنی؛ 
اســتاد گــروه آموزشــی علــوم دامــی دانشــکده کشــاورزی، دکتــر 
ــی ادبیــات دانشــکده  محمــد بهنام فــر؛ اســتاد گــروه آموزش
ادبیــات و علــوم انســانی، دکتــر هــادی پورشــافعی؛ عضــو 
ــوم  ــی دانشــکده عل ــوم تربیت ــروه آموزشــی عل ــأت علمــی گ هی
تربیتــی، دکتــر محمدحســن ســیاری زهان؛ عضــو هیــأت علمــی 
گــروه آموزشــی زراعــت دانشــکده کشــاورزی، دکتــر ســیدمهدی 
ــات و  ــکده ادبی ــات دانش ــی ادبی ــروه آموزش ــتاد گ ــی؛ اس رحیم
علــوم انســانی، دکتــر امیــد ربیعــی مطلــق؛ عضــو هیــأت علمــی 
گــروه آموزشــی ریاضــی دانشــکده علــوم ریاضــی و آمــار، دکتــر 
ســیدمحمد رضــوی؛ اســتاد گــروه آموزشــی الکترونیک دانشــکده 
مهندســی بــرق و کامپیوتــر، دکتــر رضــا شــریعتی نســب؛ اســتاد 
ــدی  ــر مه ــی، دکت ــکده مهندس ــدرت دانش ــی ق ــروه آموزش گ
مقرنســی؛ اســتاد گــروه آموزشــی علــوم ورزشــی دانشــکده علــوم 
ــی  ــروه آموزش ــتاد گ ــدی؛ اس ــعید محم ــر سیدس ــی، دکت ورزش
ــری؛  ــی ناص ــر محمدعل ــوم، دکت ــکده عل ــی دانش ــن شناس زمی
ــوم، دکتــر صــادق  اســتاد گــروه آموزشــی شــیمی دانشــکده عل
اعتدالــی؛ عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد و دکتر 
ــی  ــگاه صنعت ــی دانش ــأت علم ــو هی ــژاد؛ عض ــوب ن ــداهلل یعق ی
ــی دور  ــای حقیق ــوان اعض ــه عن ــال ب ــدت دو س ــه م ــد ب بیرجن

ــزه معرفــی شــدند. ششــم هیئــت ممی
گــروه  اســتاد  فرهنگ فــر؛  ســیدهمایون  دکتــر  همچنیــن 
ــد،  ــوم دامــی دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه بیرجن آموزشــی عل
ــوم  دکتــر عبــاس خاشــعی ســیوکی؛ اســتاد گــروه آموزشــی عل
ــر  ــد، دکت و مهندســی آب دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه بیرجن

ــی  ــروه آموزش ــی گ ــأت علم ــو هی ــلیمان؛ عض ــال س ــود ف محم
ــد،  ــوم انســانی دانشــگاه بیرجن ــات و عل ــا دانشــکده ادبی جغرافی
ــی  ــوم ریاض ــکده عل ــتاد دانش ــش؛ اس ــیار من ــم خش ــر کاظ دکت
ــی؛ اســتاد  ــر محمدجــواد مغرب دانشــگاه فردوســی مشــهد، دکت
دانشــکده مهندســی دانشــگاه فردوســی مشــهد و دکتــر محمــد 
موســوی بایگــی؛ اســتاد دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه فردوســی 
ــمین دوره  ــوم در شش ــر عل ــدگان وزی ــوان نماین ــه عن ــهد ب مش

ــزه منصــوب شــدند. ــأت ممی هی
الزم بــه توضیــح اســت؛ دکتــر احمــد المعی گیــو؛ رئیــس 
دانشــگاه بیرجنــد، ریاســت دور ششــم هیئــت ممیــزه را عهــده 
ــاون آموزشــی  ــر ســیدجواد حسینی واشــان؛ مع دار اســت و دکت
و تحصیــالت تکمیلــی و دکتــر ابوالفضــل اکبرپــور؛ معــاون 
پژوهــش، فنــاوری و نــوآوری اعضــای حقوقــی دور ششــم هیــأت 

ــتند. ــزه هس ممی

اعضایدورششمهیئتممیزهدانشگاهبیرجندمعرفیشدند
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