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یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسح  دمحم  رتکد 

عورش نایاپ11تعاس  13تعاس 

نیرضاح

ییوجشناد نواعم   ) يوسوم یضترم  دیـس  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یـشزومآ و  نواعم   ) یتیآ نسحم  رتکد  نایاقآ 
تالیصحت هرادا  سیئر   ) این یبیطخ نسحم  رتکد  یـشزومآ ،) روما  ریدـم   ) يورـسخ نیـسح  دـمحم  رتکد  هاگـشناد ،)

دیجم رتکد  یشزومآ ،) يزیر  همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدم   ) داژن یمتـسر یلعدمحم  رتکد  یـشزومآ ،) تیریدم  یلیمکت 
رتکد رگراثیا ،) دـهاش و  داتـس  سیئر   ) يودـهم ریما  رتکد  يزاـجم ،) دازآ و  ياهـشزومآ  هورگ  سیئر  ) يدـجب هتالک 

یـشزومآ نواعم   ) ادـفناج اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم   ) هداز یهلا نسح  دـمحم 
نواعم ) يدومحم بارهـس  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  ) یگیب لیا دیعـس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ 
طیحم یعیبط و  عبانم  هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم   ) يدایـص نیـسح  دـمحم  رتکد  يزرواشک ،)  هدکـشناد  یـشزومآ 

ةدکـشناد یـشزومآ  نواعم   ) یعراز یلع  رتکد  یـسدنهم ،) سیدرپ  یـشزومآ  نواعم   ) هداز یـضاق اضر  رتکد  تسیز ،)
یقیقح وضع   ) یسیئر ردیح  رتکد  و  سودرف ) ینف  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم   ) داژن يوسوم  یبتجم  دیـس  رتکد  رنه ،)

( یشزومآ ياروش 

نیبیاغ
رتفد ریدـم   ) يرطاش دـیفم  رتکد  نایاقآ  و  ناشخرد ) ياهدادعتـسا  هورگ  ریدـم   ) ینیـسح هفطاع  هدیـس  رتکد  مناـخ 
سیئر  ) هاوخرادید دوعسم  رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  هاگـشناد ،) یبایزرا  تراظن و 

یشزومآ ،) ياروش  یقیقح  وضع   ) هفیلخ یبتجم  رتکد  و  نایارس ) يزرواشک  هدکشزومآ 

)نیوعدم هاگشناد يرادا  لوحت  هجدوب و  همانرب ، ریدم   ) هدازیداشارخ دمحم  رتکد  ياقآ 

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 
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معاون آموزشی دانشگاه ضمن تبریک عید سعید نوروز و حلول ماه مبارك رمضان در خصوص موارد زیر اطالعرسانیهاي الزم را انجام دادند:

1- مکاتبات وزارت عتف (نامه شـماره 353396/و مورخ 1400/12/28 وزیر محترم عتف، نامه شماره 2/25/666 مورخ 1401/01/09 معاون آموزشی

وزارت عتف و مصوبات چهلمین جلسه ستاد ملی کرونا به شماره 35/23/2903 مورخ 1401/01/21) و همینطور مصوبات شوراي مدیریت آموزش عالی

اسـتان و شوراي دانشگاه در خصـوص برگزاري حضوري کالس ها مرور و یـادآوري شدنـد. مقرر شـد در خصوص نظـارت و مراقبت کامـل بر اجراي

مصوبات شوراي دانشگاه اهتمام کامل در پردیسها و دانشکدهها انجام شود.

2- در خصوص برگزاري دهه سرآمدي آموزش زمان پیشنهادي معاونت آموزشی دانشگاه از 10 تا 23 اردیبهشت ماه خواهد بود. جشن دهه سرآمدي نیز

در روز یکشـنبه 18 اردیبهشت سـاعت 11 به بعـد برنامهریزي خواهـد شد. از معاونین محترم آموزشـی پردیسها و دانشـکدهها خواسـته شد، جلسات

سخنرانی و کارگاههاي پیشنهادي براي برگزاري در این دهه را در بازة زمانی مذکور برنامهریزي کرده، براي دفتر معاونت آموزشی ارسال فرمایند.

3- ضـمن عرض خیرمقـدم به معـاونین محترم آموزشـی تـازه انتسـاب یافته در دانشـکدههاي کشاورزي و محیط زیست و منابع طبیعی، آقایان دکتر

سهراب محمودي و دکتر محمد حسـین صـیادي براي این بزرگواران موفقیت در پست جدید آرزو شد. از زحمات آقاي دکتر عباس خاشـعی سیوکی در

دوران تصدي معاونت آموزشی پردیس کشاورزي نیز تقدیر و تشکر گردید.

http://oa.birjand.ac.ir:7006,140000619322,PDF.TextOperations,140000913986



تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

ناونعب هدکـشناد " ره  رد  هدش  هئارا  سورد  لک  هب  یلمع  / يرظن یلمع و  سورد  دصرد  " صخاش

رارق یـسررب  دروم  ریز  لودج  ساسا  رب  اه  سالک يروضح  يرازگرب  يدنب  تیولوا رد  راذـگریثأت  صخاش  نیرتمهم 

ياه سالک هیلک  دـش  ررقم  هدـش  هئارا  يرظن  سورد  تیهام  هب  تیانع  روطنیمه  صخاش و  نیا  ياـنبم  رب  .تفرگ 

عبانم يزرواشک ، ياه  هدکـشناد روطنیمه  یسدنهم و  و  هیاپ  مولع  ياـه  سیدرپ رد  یـسانشراک  عطقم 

رازگرب يروضح  تروصب  ناضمر  كرابم  هاـم  ناـیاپ  زا  رنه  و  یشزرو  مولع  تسیز ، طیحم  و  یعیبط 
.دنوش

سوردهدکشناد دادعت 
یلمع

لک دادعت 
سورد

لک هب  یلمع  سورد  دصرد 
سورد

دحاو باختنا  يوجشناد  دادعت 
هدرک

15824764610مولع
10219253348يزرواشک

یشزرو 329334224مولع 
4919725386رنه

طیحم یعیبط و  عبانم 
145824122تسیز

سودرف 2014614394ینف 
2822812671یسدنهم

رتویپماک قرب و  29265111074یسدنهم 
یسانشناور یتیبرت و  1515010503مولع 

737621216تایبدا
رامآ یضایر و  0460120مولع 

یشزومآ نینواعم 
اه و سیدرپ
اه هدکشناد

میوقت2 رد  جردـنم  یناحتما  همانرب  ساسا  رب  یلیـصحت ، عطاقم  یمامت  رد  لاسمین ، نایاپ  تاـناحتما  هیلک  دـش  ررقم 
.دنوش  رازگرب  يروضح  تروصب  هامریت  مود  ات  دادرخ  زا 21  هاگشناد ، یلیصحت 

یشزومآ نینواعم 
اه و سیدرپ
اه هدکشناد

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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