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افتتاح پروژه های دانشجویی دانشگاه بیرجند با حضور معاون دانشجویی وزارت علوم  
با حضور دکتر مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزیر و رئیس سازمان امور 
دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ چهارشنبه اول اسفند 97 

پروژه های دانشجویی دانشگاه بیرجند به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر صدیقی در ابتدای ورود به 
دانشگاه با حضور در مسجد امام جعفر صادق )ع( و یادمان شهیدان دانشجوی 
دانشگاه بیرجند بر سر مزار شهید گمنام دانشگاه جهت ادای احترام و قرائت 

فاتحه حضور یافت.
رستوران مکمل دانشجویی اولین پروژه دانشگاه بیرجند بود که توسط دکتر 

صدیقی افتتاح شد.

رستوران مکمل دانشجویی با زیربنای 250 مترمربع و هزینه ای بالغ بر 3500 
میلیون ریال توسط بخش خصوصی و اعتبارات داخلی دانشگاه جهت خدمات 

دهی به دانشجویان متقاضی به بهره برداری رسید.

شایان ذکر است که دکتر صدیقی در سفر یک روزه خود به خراسان جنوبی 
ضمن نشست با دانشجویان دانشگاه بیرجند، دانشگاه بزرگمهر قاینات و دانشگاه 
صنعتی، پروژه های دانشجویی دانشگاه بزرگمهر قاینات و دانشگاه صنعتی 

بیرجند را نیز افتتاح خواهد نمود.

پیام رئیس دانشگاه
 به مناسبت
 والدت حضرت زهرا )س(
و روز زن

سالروز میالد خجسته حضرت فاطمه )س( سرور بانوان جهان، 
عطای خداوند سبحان، کوثر قرآن، همتای امیر المومنان )ع( و 
الگوی بی بدیل تمام جهانیان و روز بزرگداشت مقام زن و مادر 
بر همه دانشگاهیان عزیز به ویژه بانوان گرامی مبارک باد. امید 
است دریای معرفت و کرامت آن بزرگ اسوره زنان عالم، بهره 

روزافزون ببریم.
دکتر احمد خامسان   

رئیس دانشگاه بیرجند   
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مرکز بهداشت و درمان )درمانگاه فرهیختگان( دانشگاه بیرجند چهارشنبه اول 
اسفند 97 با حضور دکتر مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزیر علوم و رئیس 
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر احمد خامسان 
رئیس دانشگاه بیرجند، جمعی از رؤسای دانشگاه های استان، مسئوالن و مدیران 

دانشگاهی در پردیس دانشگاه بیرجند افتتاح شد.
)درمانگاه  درمان  و  بهداشت  مرکز  بیرجند،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرهیختگان( دارای 591 متر مربع زیربنا می باشد که  با هزینه ای بالغ بر 12100  

میلیون ریال توسط دکتر صدیقی افتتاح شد.
الزم به ذکر است که احداث پروژه درمانگاه فرهیختگان دانشگاه از سال 1395شروع 
شد و در اول اسفند 1397 احداث و تجهیز این مرکز به پایان رسید. اعتبار هزینه شده 
در این مرکز شامل 8500 میلیون ریال اعتبارات ملی و اختصاصی و 3600 میلیون ریال 

از طریق کمک خیرین می باشد.
از دیگر برنامه های دکتر صدیقی در بیرجند می توان به جلسه بررسی وضعیت 
آموزش عالی در استان خراسان جنوبی که با حضور رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی برگزار می شود اشاره نمود.
رئیس سازمان دانشجویی وزارت علوم: سعی ما براین است 
که نسلی سالم از نظر جسمی و روحی به جامعه تحویل دهیم.
در حاشیه مراسم افتتاح مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند، دکتر صدیقی 
معاون وزیر علوم و رئیس امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در درمانگاه 
فرهیختگان گفت: در سازمان دانشجویان سعی ما بر این است که نسلی سالم از نظر 
روحی و جسمی به جامعه تحویل دهیم؛ لذا در دانشگاه ها مراکز سالمت روان و جسم 

ایجاد شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر صدیقی خاطر نشان کرد: طرح پایش 
سالمت برای ورودی های جدید از محل اعتبارات سازمان دانشجویان اجرا می شود و 

حدودا در هر سال 100 هزار نفر از این خدمات بهره مند می شوند.
 معاون وزیر علوم و رئیس امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصریح 
کرد: با اجرای طرح پایش سالمت، افرادی که با مشکالت جسمی مواجه هستند، رصد 

می شوند و در طول مورد تحصیل توجه ویژه قرار می گیرند.
دکتر صدیقی اظهار کرد: خوشبختانه در سال های اخیر مراکز مشاوره در دانشگاه ها 

جایگاه خود را پیدا کرده اند.
 وی با بیان اینکه در سازمان دانشجویان سعی ما بر این است که به نحوه گذراندن 

اوقات فراغت دانشجویان توجه کنیم، افزود: با برگزاری برنامه های پرنشاط فرهنگی 
در دانشگاه ها می توانیم افسردگی های نسبی که ممکن است دانشجویان داشته باشند 

را کاهش دهیم.
معاون وزیر علوم و رئیس امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان 
اینکه اولین مرجع مشورت دانشجویان، همکالسی های آن ها هستند، افزود: کانون هایی 
متشکل از دانشجویان تشکیل شده تا رابطی میان دانشجویان و مرکز مشاوره باشد و 

شناسایی و درمان بیماری های روحی دانشجویان تسریع شود.
دکتر صدیقی افزود: بیش از 150 کانون در کشور مشغول به کار هستند و بیش از 

15 هزار عضو فعال دارند.
وی خاطر نشان کرد: در مراکز سالمت دانشگاه ها، ضعف های اسکلتی و قامتی افراد 

به آن ها اعالم می شود و راهنمایی هایی جهت رفع این مشکالت به آن ها می شود.
 معاون وزیر علوم و رئیس امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار 
کرد: تا پایان برنامه ششم سعی می شود زیرساخت های تربیت بدنی را به سطح قابل 

قبولی برسانیم.
دکتر صدیقی عنوان کرد: در گذشته کار خیرین به بحث های عام المنفعه مانند 
ساخت مدرسه و مسجد بود اما خوشبختانه در چند سال آموزش عالی توجه ویژه خیرین 

را به خود جلب کرده است.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم سرپناه دانشجو را در سراسر کشور به گونه ای فراهم 
کنیم که دانشجو بدون هیچ دغدغه ای به درس توجه کند، قطعا اجری کمتر از ساخت 

مسجد ندارد.
دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند در ادامه گفت: اگر بنیاد حامیان و 

حمایت خیرین نبود، این مرکز هم احداث و تجهیز نمی شد.
وی اظهار کرد: خوشبختانه دانشگاه بیرجند، اولین دانشگاهی بود که طرح پایش 

سالمت کارکنان را اجرا کرد.
رئیس دانشگاه بیرجند افزود: امیدواریم با وجود این مرکز بتوانیم مشکالت سالمت 

همکاران و دانشجویان را درمان کنیم.
مهندس حاجی زاده عضو هیات مدیره بنیاد حامیان به نمایندگی از این بنیاد گفت: 
این سومین پروژه ای است که با همکاری بنیاد حامیان و دانشگاه بیرجند  افتتاح شده 

است.
وی افزود: منطقه خراسان جنوبی، منطقه ای کم برخوردار است و به همین نسبت 

تعداد خیرین کم است لذا تقاضای توجه بیشتر وزارت علوم به این منطقه را داریم.

اخبار حوزه ریاست

افتتاح مرکز بهداشت و درمان )درمانگاه فرهیختگان( دانشگاه بیرجند
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مرکز آموزشی علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند افتتاح شد

مرکز  افتتاح  آیین  در  علوم  وزارت  دانشجویان  امور  سازمان  رئیس 
آموزشی علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند گفت: رشته های 

دانشگاه علمی کاربردی بر اساس نیازهای تخصصی کشور است.
بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی وزارت علوم به نقل از دانشـگاه 
بیرجنـد، دکتـر مجتبـی صدیقی بـا بیان اینکـه در سیاسـت وزارت علوم 
بنـا بـر کیفیـت اسـت و تنهـا بـر روی ارائه آمـوزش تاکیـد نـدارد، بیان 
کـرد: رشـته های دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی بـر اسـاس نیازهای 

تخصصی کشـور اسـت.
به گفته وی دانشگاه جامع علمی کاربردی از ابتدا برای رفع نیازهای 
کشور شکل گرفته است و این دانشگاه بر اساس نیاز بازار، رشته هایی را 

راه اندازی و به محض رفع نیاز، رشته دیگری را جایگزین می کند.

نشست صمیمی رئیس دانشگاه بیرجند با بانوان دانشگاهی

نشسـت صمیمـی بانـوان دانشـگاهی بـا حضـور دکتـر احمد خامسـان 
رئیـس دانشـگاه بیرجنـد بـه مناسـبت میـالد بـا سـعادت حضـرت فاطمه 
زهـرا )س( و هفتـه گرامیداشـت مقـام مـادر و روز زن، توسـط دفتـر امـور 
بانـوان و خانـواده دانشـگاه بیرجنـد در محـل تـاالر فرهنـگ برگزار شـد.
در ابتدای این جلسه دکتر سیده عذرا میرکاظمی مدیر امور اجتماعی و 
مسئول امور بانوان و خانواده دانشگاه بیرجند، ضمن تبریک والدت حضرت 
فاطمه زهرا )س( و روز زن به بیان سخنانی در مورد جایگاه و حقوق زنان 

پرداخت.
مناسبت،  این  تبریک  با  بیرجند،  دانشگاه  رئیس  خامسان  احمد  دکتر 
به اهداف  در مورد لزوم همبستگی و همدلی همکاران در جهت رسیدن 

دانشگاه به ایراد سخن پرداخت.
در ادامه جلسه برخی از بانوان دانشگاهی به بیان نظرات و پیشنهادات 

خود پرداختند.
حضـور نیروهـای شـرکتی در دوره هـای آموزشـی ضمـن خدمـت، 
پرداخـت حـق مسـکن و کمـک هزینه ایـاب و ذهـاب، واگذاری بخشـی 
از پسـت هـای مدیریتـی بـه بانـوان، تغییـر سـاعت کاری بانـوان، تبدیل 
پتانسـیل های  از  اسـتفاده  و  شناسـایی  شـرکتی،  نیروهـای  وضعیـت 
دانشـگاه، مکتوب کـردن تجربه های کاری افراد در آسـتانه بازنشسـتگی، 
بازنشسـتگی و فضای سـبز بخشـی از مسـائل مطرح شـده توسـط بانوان 

بود. دانشـگاهی 
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دیدار استاندار خراسان جنوبی با معاون دانشجویی وزارت علوم

محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی چهارشنبه  اول اسفند 97  با 
دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که در محل ساختمان استانداری خراسان جنوبی برگزار شد دکتر 
صدیقی مسائل و درخواست های مربوط به دانشگاه های خراسان جنوبی  را با 

استاندار خراسان جنوبی مطرح کرد.

انعقاد چهار تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه بیرجند با دانشگاه های کشور افغانستان

در حاشیه دور دوم گفت وگوهای فرهنگی دانشگاه های جمهوری اسالمی 
مشترک  همکاری  تفاهم نامه  چهار  افغانستان  اسالمی  جمهوری  و  ایران 

دانشگاه بیرجند با دانشگاه های کشور افغانستان به امضاء رسید.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه بیرجند، 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  هماهنگی  با  که  گفت وگوها  از  دور  این  در 
دانشگاه  شد،  برگزار  بلوچستان  و  سیستان  دانشگاه  میزبانی  به  و  اسالمی 
بیرجند به عنوان یکی از اعضای اصلی مجمع شورای سیاست گذاری و مجمع 

گفتگوهای فرهنگی ایران و افغانستان انتخاب شد.
عنوان  به  بیرجند  دانشگاه  مجمع،  این  اعضای  قاطع  رأی  با  همچنین 
میزبان دور چهارم گفت گوها انتخاب شد و مقرر گردید در بهمن 1398 این 

گفت گوها در دانشگاه برگزار شود.
در حاشیه این مراسم چهار عنوان تفاهم نامه همکاری مشترک علمی و 
پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو بین دانشگاه بیرجند و دانشگاه غرجستان، 

نخبگان جمهوری  ملی  و سازمان  سینا  ابن  دانشگاه  راه سعادت،  دانشگاه 
اسالمی افغانستان منعقد شد.

گفتنی است دور سوم این گفت وگوها در دانشگاه کابل برگزار خواهد شد.
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دیدار رئیس دانشگاه بیرجند با خانواده و مادر شهید مساح

رئیس دانشگاه بیرجند، مسئول نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه 
بیرجند و جمعی از مسئولین دانشگاه به مناسبت روز مادر از خانواده و مادر شهید 

مساح دیدار و از صبوری ایشان تقدیر نمودند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در آستانه والدت حضرت فاطمه 
زهرا )س( رئیس دانشگاه بیرجند و جمعی از مسئولین دانشگاه از خانواده شهید 

مساح و بویژه مادر گرانقدر ایشان دیدار و تقدیر نمودند.
در این دیدار  دکتر احمد خامسـان، ریاسـت دانشـگاه بیرجنـد از فداکاری و 
از خودگذشـتگی شـهدا تمجید نمـود و افزود تالش می کنیم دنبالـه رو راه این 

باشیم. عزیزان 
ایشان در بخش دیگری از سخنان شان از استقامت و صبوری این مادر شهید 

تقدیر کرده و مادران شهید را الگوی نمونه برای زنان این سرزمین دانستند.
در ادامه دیدار حجه االسالم والمسلمین حاج آقای جعفری، مسئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند، ضمن تبریک والدت حضرت 
فاطمه زهرا )س( از فداکاری های مادران شهدا و بردباری آنان تمجید نموده و 
با ذکر احادیث و بخشی هایی از آیات قرآن کریم به جایگاه ویژه شهدا و مادران 

آنان اشاره کردند.
شــایان ذکــر اســت در ایــن دیــدار دکتــر فرزیــن، دکتــر عقیلــی، دکتــر 
میرکاظمــی و جمعــی از بانــوان نهــاد رهبــری و معاونــت فرهنگــی دانشــگاه 

نیــز حضــور داشــتند.

دیدار مسئوالن جهاد دانشگاهی با رئیس دانشگاه بیرجند

برگـزاری کارگاه آموزشـی: آشـنایی با قوانیـن و مقررات ارتقـای مرتبه اعضـای هیأت علمی

رئیـس دانشـگاه بیرجند صبح دوشـنبه 6 اسـفند 1397 با معـاون فرهنگی 
جهـاد دانشـگاهی کشـور و مدیـر کل دفتـر برنامـه ریزی و توسـعه فرهنگی 

جهاد دانشـگاهی کشـور دیـدار کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه بیرجنــد، عیســی علیــزاده معــاون 
فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی کشــور و محمــد حســین حســنی مدیــر کل 
دفتــر برنامــه ریــزی و توســعه فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی کشــور ضمــن 
ــل  ــر تعام ــد ب ــس دانشــگاه بیرجن ــان رئی ــد خامس ــر احم ــا دکت ــدار ب دی

هرچــه بیشــتر ایــن دو مجموعــه تأکیــد کردنــد.
در ایـن دیـدار بر ضرورت همـکاری این دو مجموعـه در اجرای برنامه های 

فرهنگـی با محوریت جوانان تاکید شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه بیرجنـد، مدیریـت نظـارت و ارزیابی 
دانشـگاه در راسـتای اجرای مفاد شـیوه نامـه اجرایی آیین نامـه ارتقای مرتبه 
اعضـای هیـأت علمـی، دومیـن دوره از کارگاه آشـنایی بـا قوانیـن و مقررات 

آموزشـی را برگـزار کرد.
ــأت  ــه اعضــای هی ــای مرتب ــررات ارتق ــن و مق ــا قوانی ــنایی ب کارگاه آش
علمــی در محــل اتــاق جلســات دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوتــر بــا 
حضــور، برخــی از دبیــران کمیســیون ها، اعضــای هیأت ممیــزه و تعــدادی از 

اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه برگــزار شــد.
در ابتـدای ایـن کارگاه، دکتـر حمیدرضـا نیلـی ثانـی مدیـر نظـارت و 
ارزیابـی دانشـگاه ضمـن خیـر مقـدم به شـرکت کننـدگان از دکتـر حیدر 

رئیسـی معـاون آموزشـی سـابق دانشـگاه، دکتـر خسـروی و خانـم دکتـر 
آجـری اعضـای هیـأت علمـی گـروه حقـوق جهـت قبـول زحمـت ارائـه 
کارگاه صمیمانـه سپاسـگزاری و قدردانـی نمـود. پس از تشـریح مقدماتی 
جدول زمان بندی و سـرفصل مطالب کارگاه، نخسـت دکتر حیدر رئیسـی 
و در ادامـه دکتـر احمد خسـروی و دکتـر عاطفه آجری هر یک بخشـی از 
مطالـب کارگاه را ارائـه کردنـد. در پایان منیره رضایی کارشـناس مسـئول 
حـوزه مدیریت نظارت و ارزیابی دانشـگاه فرآیند رسـیدگی بـه پرونده های 

ارتقـای مرتبـه را در آن حـوزه تشـریح کرد. 
در انتهـای کارگاه، بـه سـئواالت حاضـران توسـط برگـزار کنندگان پاسـخ 

داده شـد.
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در ادامه ارزیابی و بازرسی از عملکرد 
دستگاه های اجرایی استان در حوزه صیانت از حقوق شهروندی، بازرسان صیانت 
از حقوق شهروندی از اقدامات و عملکرد دانشگاه بیرجند در این حوزه بازدید به 

عمل آوردند.
اکبری نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به 46 خدمت 
ارائه شده در دانشگاه بیرجند گفت: از این تعداد 37 خدمت به صورت الکترونیکی 

و 9 خدمت به شکل حضوری انجام می شود.
وی دانشگاه بیرجند را جزء دستگاه های پیشرو در الکترونیکی کردن خدمات 
دانست و اظهار داشت: این موضوع از تردد غیرضروری مراجعان جلوگیری کرده 

و باعث کاهش هزینه و زمان برای ارباب رجوع می شود.
نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه ابتکارات و خالقیت ها در زمینه 

خدمات را از درخواست های این سازمان برشمرد.
در ادامه دکتر حسین فرزانه پور رابط حقوق شهروندی دانشگاه بیرجند گزارشی 
در خصوص اقدامات صورت گرفته و روند رو به رشد الکترونیکی کردن خدمات 

در دانشگاه بیرجند ارائه کرد.
این بازدید با حضور نمایندگانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دفتر 

امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی صورت گرفت.

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان جنوبی

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه بیرجند و اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، با حضور حسن 
رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و دکتر احمد 

خامسان رئیس دانشگاه بیرجند در محل دانشگاه بیرجند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، این تفاهم نامه همکاری جهت 
بازسازی، مرمت، بهسازی و احیاء باغ تاریخی امیرآباد منعقد گردید.

تفاهم نامه مذکور در 4 ماده و جهت مرمت، بهسازی و احیاء باغ تاریخی 
امیرآباد به امضای طرفین رسید.

نشست شوراهای صنفی کارمندان دانشگاه های کشور

اولین نشست شوراهای صنفی کارمندان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
کشور چهارشنبه هشتم اسفند 97 در محل دانشگاه تهران برگزار گردید.

در این نشست یک¬روزه که با حضور نمایندگان شوراهای صنفی کارمندان 
دانشگاه های سراسر کشور برگزار گردید به بحث پیرامون آیین نامه اعضای 

غیرهیات علمی پرداخته شد.
در ادامه جلسه نمایندگان شوراهای صنفی به بیان نظرات و دیدگاه های خود 

در خصوص شوراهای صنفی کارمندان پرداختند.

در پایان کلیات اساسنامه پیشنهادی شوراهای صنفی کارمندان دانشگاه های 
کشور با رای اکثریت اعضا تصویب شد.

شورای صنفی کارمندان دانشگاه بیرجند نیز با حضور مهندس محمودرضا توال 
رئیس شورای صنفی کارمندان و حامد حمیدزاده عضو این شورا در این نشست 

شرکت داشت.
همچنین در این جلسه مقرر شد تا انتخابات شورای مرکزی اوایل سال آینده 

برگزار شود.

بازدید نمایندگان ستاد صیانت حقوق شهروندی از دانشگاه بیرجند
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انتخاب دانشگاه بیرجند به عنوان دستگاه برتر 
در حوزه پدافند غیرعامل

دانشگاه بیرجند در سال 1397 به عنوان دستگاه برتر در حوزه پدافند غیرعامل 
انتخاب شد.

براساس ارزیابی اقدامات صورت گرفته و میزان ارتباط و تعامل دانشگاه بیرجند با 
اداره کل پدافند غیرعامل، دانشگاه بیرجند در سال 1397 به عنوان دستگاه برتر در 

حوزه پدافند غیرعامل انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، براساس اعالم ارزیابی دستگاه های 
اجرایی استان در هفته پدافند غیرعامل محمدعلی آخوندی مدیر کل و دبیر شورای 
پدافند غیرعامل استان خراسان جنوبی دانشگاه بیرجند را به عنوان دستگاه برتر 

خراسان جنوبی در حوزه پدافند غیرعامل معرفی کرد.
دانشگاه  غیرعامل  پدافند  کمیته  دبیر  زنگویی  حسن  اعالم  همین  براساس 
به خبرنگار روابط عمومی دانشگاه گفت: برگزاری کارگاه های تخصصی برای 
عالقمندان و مدیران استانی، برگزاری نمایشگاه عکس، برگزاری مانور تخلیه سریع 
در هنگام آتش سوزی، برگزاری مسابقات برای کارکنان و دانشجویان، انجام تبلیغات 

محیطی  از اهم اقدامات صورت گرفته دانشگاه بیرجند در سال 1397 می باشد.
مدیر حراست و دبیر کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه بیرجند مشاوره و همکاری 
علمی دکتر مهران تقی پور گرجی کالئی به عنوان مسئول راه اندازی گروه پژوهشی 
پدافند غیرعامل و نایب رئیس انجمن علمی پدافند غیرعامل استان و همچنین 
تالش های پرسنل حراست دانشگاه و یاری تمامی اعضای کمیته پدافند غیرعامل 

دانشگاه را عامل کسب این موفقیت دانست.

دکتر مهران تقی پور گرجی کالئی نماینده آموزشی و پژوهشی دانشگاه بیرجند در 
پدافند غیرعامل با بیان اینکه دانشگاه بیرجند با توجه به رسالت آموزشی و پژوهش 
خود سعی کرده اقدامات پدافند غیرعامل را در حد مطلوب در دانشگاه انجام دهد، 
تصریح کرد: در سال جاری برنامه هایی در این حوزه تنظیم شده است و در حوزه 

برنامه های پژوهشی، پروژه های پژوهشی در سال جاری رونمایی شد. 
عضو وابسته کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه بیرجند با اشاره به برگزاری کارگاه های 
آموزشی و  نمایشگاه پدافند در هفته پدافند غیرعامل در دانشگاه، افزود: این دانشگاه 
با توجه به رسالت خود در سه حوزه آموزشی، پژوهشی و اجرایی و عملیاتی فعالیت 

می کند. 
دکتر تقی پور گرجی کالیی با بیان اینکه در کمیته پدافند غیرعامل تبادل اطالعات 
صورت می گیرد، اظهار کرد: انجمن علمی پدافند غیرعامل استان که نقش علمی در 

این زمینه دارد، زیر نظر مستقیم سازمان پدافند غیرعامل قرار دارد. 
وی همکاری مستمر با دانشگاه و گروه های پژوهشی و پدافند سایبری را از اهداف 
و برنامه های انجمن علمی پدافند غیرعامل بیان کرد و یادآور شد: برنامه هایی در این 

حوزه داریم که در صورت تخصیص بودجه، نواقص رفع و بهبود پیدا خواهد کرد.

برگزاری نشست مدیر حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان در دانشگاه بیرجند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، نشست مدیر حوزه علوم اسالمی 
دانشگاهیان با رؤسا و معاونان و مسئوالن نهاد و مدیران گروه های معارف دانشگاه 
های خراسان جنوبی چهارشنبه 15 اسفندماه در محل سالن گردهمایی های حوزه 

ریاست دانشگاه بیرجند برگزار گردید.
دکتر احمدخامسان رئیس دانشگاه بیرجند ضمن خوش آمد گویی به حاضران 
در  فقط  نه  دانشجویان  تربیت  دانشگاه  مهم  رسالت  گفت:  نشست  این  در 
زمینه های علمی بلکه در زمینه های اخالقی و معرفتی می باشد و نقش حوزه 

علوم اسالمی در قبال این مسئولیت بسیار مهم است. 
حجت االسالم محمدعلی جعفری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان گزارشی از عملکرد حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان 
استان ارائه نمود و سپس با اشاره به کاهش قطع شدن بودجه این حوزه در 
چند سال اخیر، از لزوم تصمیم برای تامین هزینه اساتید حوزه علوم اسالمی 

دانشگاهیان توسط دانشگاه ها تاکید کرد.
حجت االسالم دکتر محمدجواد واعظی مدیر حوزه علوم دانشگاهیان با اشاره 
به تاریخچه و فلسفه تشکیل حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان اهداف این مجموعه 
که شامل ارتقاء و عمق بخشی معرفت و اعتقادات دینی، ارتقاء شخصیت اخالقی و 
معنوی، ارتقاء تعهد انقالبی و بصیرت افزایی در دانشجویان و  نخبه یابی، نخبه پروری 
فرهنگی و تشکیل شبکه نخبگان فرهنگی در راستای ایجاد تمدن اسالمی را برشمرد.
دکتر واعظی افزود: آمار نشان می دهد دانشجویان بعد از حضور در حوزه علوم  

اسالمی دانشگاهیان در زمینه درسی رشد داشته اند و حوزه علوم اسالمی بیرجند به 
عنوان یکی از مراکز ممتاز کشور می باشد.

در ادامه جلسه حضار به بیان مطالبی در مورد نقش حوزه علوم اسالمی پرداختند.
دکتر  ایرج مهدی زاده رئیس دانشگاه فرهنگیان، از ابراز عالقه دانشگاه فرهنگیان 
نسبت به ایجاد شعبه حوزه علوم اسالمی در دانشگاه فرهنگیان جهت تقویت باور و 

تفکر دانشجویان این دانشگاه که معلمان آینده جامعه هستند اشاره کرد.
دکتر حجت هاشمی رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند، با اشاره به زندگی چندساله در 
غرب، فرهنگ غرب را به لجنی خاص تشبیه کرد و برلزوم تبین فرهنگ اسالمی در 

جامعه دانشگاهی تاکید نمود.
دکتر محمد دهقانی رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی بیرجند، بر لزوم آسـیب 
شناسـی واقـع بینانه از دانشـگاه بـرای بهتر کـردن روند حوزه علوم اسـالمی 

دانشـگاهیان تاکید نمود.
دکتر زنگویی مدیر فرهنگی دانشگاه بیرجند نیز به سه مرحله دانش، عمل و 
هنجار برای نهادینه کردن یک هنجار در جامعه و در مورد لزوم برنامه ریزی 
جهت حرکت به سوی تبدیل علم و دانش به عمل و هنجار در حوزه علوم 

اسالمی سخنانی را بیان کرد.
دانشگاه های خراسان  به دغدغه روسای  نیز حجت االسالم واعظی  درپایان 
جنوبی برای ترویج معنویت و اخالق در جامعه دانشگاهی اشاره کرد و آن را یکی از 

پیشرفت  های نظام اسالمی نسبت به قبل از انقالب دانست.
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بررسی طرح پیشنهادی خواهرخواندگی شهر بیرجند با یکی از شهرهای دنیا

از  یکی  با  بیرجند  شهر  خواندگی  خواهر  پیشنهادی  طرح  بررسی  جلسه 
شهرهای دنیا با حضور مسئوالن استانی و دانشگاهی، 15 اسفند 97 در دانشگاه 

بیرجند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر احمد خامسان اظهار کرد: 
خراسان جنوبی در سال 1383 طبق تقسیمات کشوری به استان مستقل تبدیل 

شده است، اما آن طور که باید به معرفی آن پرداخته نشده است. 
رئیس دانشگاه بیرجند انجام طرح خواهرخواندگی را باعث پیشرفت و توسعه 
استان دانست و گفت: خواهرخواندگی قراردادی بین سران مملکتی یا سران دو 
شهر است که برای ایجاد اتحاد و همبستگی بیشتر انسانی و فرهنگی بسته 
می شود و هدف از این قرارداد پیوند و اتحاد بین شهروندان دو شهری است که 

دارای منافع مشترک هستند.
رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه این شهر تراکم جمعیت به نسبت باالیی 
دارد و رشد جمعیت در مرکز استان به نسبت کل خراسان جنوبی باال است، افزود: 
خواهرخواندگی بیشتر بر بحث مدیریت شهری، تجارت و بخش های خصوصی 
تمرکز دارد. خامسان با بیان اینکه اگر قرار است به لحاظ آموزش عالی شهری را 
انتخاب کنیم که ظرفیت دانشگاهی داشته باشد دانشگاه بیرجند این کار را انجام 
می دهد، یادآور شد: با مشارکت و همکاری همه دستگاه ها برکات این کار به 

تمامی شهر خواهد رسید.
دکتر اسکندری عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند، دیپلماسی شهری و 

خواهرخواندگی را از مباحث امروزی دانست و گفت: اقتصاد و فرهنگ در قالب 
شهر نمود پیدا می کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه با اشاره به پیشینه خواهرخواندگی در دنیا اظهار 
کرد: تهران با 23 مورد بیشترین تعداد خواهرخواندگی در ایران را دارد.

دکتر اسکندری با برشمردن ویژگی های منطقه ای شهر بیرجند و وجود 
جمعیت شهری جوان در این شهر به تحقیقات انجام شده اشاره کرد.

وی در ادامه توضیحاتی در مورد 8 شهر از کشورهای اسپانیا، هند، عمان، 
ایتالیا، استرالیا و ژاپن که می توانند  به عنوان نامزد های خواهر خواندگی با 

بیرجند باشند ارائه داد.
استانداری  پدافندغیرعامل  استاندار و مدیرکل  آخوندی مشاور  محمدعلی 
خراسان جنوبی با معرفی شورای توسعه و امنیت شرق و غرب کشوراقدامات 

انجام شده و در حال انجام توسط این شورا دراستانهای مرزی را برشمرد.
وی کمیته فرهنگی و اجتماعی شورای توسعه پایدار را مسئول برقراری ارتباط 

با استانهای مرزی و تنظیم مباحث مربوط به خواهرخواندگی دانست.
ناصر نبی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی به ارتباطات 
تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گستره مرزها را براین اساس دانست.

محمدرضا قالسی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ضمن اشاره 
به پیگیری های انجام شده با مدیرعامل خواهرشهرهای کشور گفت: استفاده از 

پتانسیل ها و جاذبه های توریستی در معرفی شهر بیرجند اثرگذار است.
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طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی توسط پژوهشگران دانشگاه بیرجند تهیه شد

طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی، توسط پژوهشگران دانشگاه بیرجند 
تهیه و به عنوان یکی از طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های 

کشور معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، با تصویب سند آمایش و تعیین نقشه 
راه استان دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این سند را به 
عنوان یکی از طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور 

معرفی کرد. 
این  بیان  با  بیرجند  دانشگاه  دکتر محمدمهدی خطیب عضو هیأت علمی 
که  طرح توسط یک تیم چهل نفره از اساتید دانشگاه های خراسان جنوبی با 
محوریت دانشگاه بیرجند انجام شده است گفت: طرح آمایش سرزمین خراسان 
جنوبی به معنای برنامه ریزی کالن برای رسیدن به توسعه پایدار استان با توجه به 
پتانسیل های طبیعی و انسانی و موقعیت استراتژیک استان در 8800 صفحه و 400 

برگ نقشه تهیه شده است. 
دکتر خطیب ادامه داد: این طرح در مقایسه با طرح های اجرا شده در کشور و 
طرح های ارتباط با صنعت به علت اصالت روش های علمی و محتوای کیفی به 

عنوان طرح برگزیده کشوری انتخاب شد. 
وی با بیان این که آمایش به معنای شناخت وضع موجود شامل منابع طبیعی، 
منابع انسانی و موقعیت استراتژیک و همچنین اطالعاتی راجع به ظرفیت ها و موانع 
است، اضافه کرد: همچنین سند آمایش استان مطلوب را به تصویر می کشد و راه 
رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب را نشان می دهد. به گفته وی سند آمایش 
برنامه ای کلی و نقشه راهی برای استان است که بر مبنای آن اولویت های توسعه 

پایدار در خراسان جنوبی مشخص شده اند، در نتیجه باید برنامه های عملیاتی برای 
هر کدام از بخش های استان در قالب این نقشه راه تهیه و تدوین شوند.

شناسایی وطبقه بندی پتانسیل های موجود در استان، شناسایی محدودیت های 
توسعه در استان، سند چشم انداز 1415 برای استان، تحلیل سناریوهای تخصصی و 
سناریوهای کلی توسعه ی پایدار در استان خراسان جنوبی، تهیه بیش از 400 برگ 
نقشه از پتانسیل های موجود، )شناسایی( مخاطرات، )مکان یابی( سازمان فضایی، 
الگوهای مناسب کشت و مبانی جهت گیری توسعه کالبدی و نظم اجرایی آمایش 

در استان از دستاوردهای ویژه این طرح برگزیده است.
پایش طرح آمایش سرزمینی استان خراسان جنوبی و واکاوی نقاط قوت و ضعف 
اجرای آمایش و ارائه راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط زمانی از برنامه های آتی 

جهت توسعه طرح می باشد.

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و اداره کل ورزش 
و جوانان خراسان جنوبی به همت ریاست دانشکده علوم ورزشی سه شنبه 7 
اسفند 97 با حضور مهران سرپرست مدیرکل ورزش و جوانان استان و دکتر احمد 

خامسان رئیس دانشگاه بیرجند در محل دانشگاه بیرجند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، این تفاهم نامه همکاری به منظور 
توسعه زمینه های همکاری مشترک آموزشی، پژوهشی و ورزشی و استفاده 

بهینه از ظرفیت های موجود منعقد گردید.
از اهداف این تفاهم نامه می توان به استفاده از پتانسیل های موجود علمی، 
پژوهشی و ورزشی طرفین به منظور رشد و تعالی دانش، پژوهش و ورزش استان، 

بهره مندی از امکانات سخت افزاری و 
نرم افزاری طرفین، برگزاری کارگاه های 
و دوره های آموزشی علمی و تخصصی، 
ارائه خدمات مشاوره ای، بهره گیری از 
توانایی های طرفین، طراحی و برگزاری 
علمی،  های  نشست  و  ها  همایش 
تبادل  و  ورزشی  و  فرهنگی  پژوهشی، 

اسناد و داده ها اشاره نمود.
تفاهم نامه مذکور در 9 ماده به مدت 
به  مجدد  تمدید  قابلیت  با  و  یکسال 

امضای طرفین رسید.



12

برگزاری مراسم روز درختکاری در پردیس دانشگاه بیرجند

به مناسبت هفته منابع طبیعی مراسم روز درختکاری در ورودی پردیس 
دانشگاه بیرجند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، مراسم روز درختکاری چهارشنبه 15 
اسفند 97 با حضور دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، مهندس علیرضا 
نصرآبادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، مدیران، اساتید، 

کارکنان و دانشجویان دانشگاه بیرجند برگزار شد.
این مراسم با مشارکت مدیریت فضای سبز دانشگاه و با شرکت کانون 
همیاران سالمت و روان، کانون همیاران بهداشت دانشگاه بیرجند و انجمن 
دانشجویی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و جمعی از 

دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان بیرجند برگزار شد.

امضای قرارداد همکاری علمی بین دانشگاه بیرجند و بنیاد نخبگان افغانستان
پیرو تفاهم نامه امضا شده بین دانشگاه بیرجند و بنیاد نخبگان افغانستان و 
مذاکرات صورت گرفته بین دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند و آقای 
تالقانی رئیس بنیاد نخبگان افغانستان توافق نامه اجرایی همکاری علمی بین 

دانشگاه بیرجند و بنیاد نخبگان افغانستان به امضا طرفین رسید.
دکتر  دانشگاه،  فناوری  و  پژوهش  معاون  نجفی  دکتر  مراسم که  این  در 
محمدامین ناصح مشاور و دستیار رئیس و مسئول دفتر نمایندگی دانشگاه در 
تهران حضور داشتند. حاضران به بررسی روش های همکاری علمی دوجانبه و 
فراهم کردن زمینه برای تحصیل دانشجویان کشور افغانستان در دانشگاه بیرجند 

پرداختند.
اجرایی کردن مراودات علمی از جمله ایجاد تسهیالت و امکانات رفاهی برای 
داوطلبان افغانستانی معرفی شده از طرف بنیاد نخبگان افغانستان جهت تحصیل 

در دانشگاه بیرجند از جمله مفاد اصلی این قرارداد اجرایی می باشد.
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انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و دانشگاه مذاهب اسالمی

تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و فرهنگی بین دانشگاه مذاهب اسالمی 
و دانشگاه بیرجند در راستای ارتقای سطح تعامالت و همکاری های علمی منعقد 

شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه بیرجند، 
در آیین امضای این تفاهم نامه همکاری که توسط دکتر احمد خامسان رئیس 
دانشگاه بیرجند و حجت االسالم دکتر محمدحسین مختاری رئیس دانشگاه 
مذاهب اسالمی در محل دانشگاه مذاهب اسالمی به امضا رسید، نشان دانشگاه 

مذاهب به دانشگاه بیرجند اهدا شد.
همکاری در تعامالت علمی و فرهنگی با کشور هم پیمان در قالب دفتر شرق 
ایران، اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی مشترک، تبادل دانشجو، پژوهشگر 

و اعضای هیأت علمی، ایجاد فرصت های علمی و مطالعاتی مشترک، همکاری 
در زمینه های علمی و بورسیه های تحصیلی بخشی از اهداف این تفاهم نامه 

می باشد.
در بخش تعهدات این تفاهم نامه آمده است که دفتر همکاری های علمی 
و بین المللی دانشگاه بیرجند و معاونت بین الملل دانشگاه مذاهب اسالمی برای 

ایجاد و توسعه برنامه های کاری و قراردادهای مجزا اقدام خواهند کرد.
همچنین از آنجا که دانشگاه مذاهب اسالمی قصد تبدیل شدن به هاب 
منطقه ای همکاری های علمی و فرهنگی با کشور روسیه را دارد این دانشگاه در 
خصوص ایجاد شعبه همکار علمی و فرهنگی با کشور روسیه در شرق ایران به 

مرکزیت دانشگاه بیرجند مساعدت خواهد کرد.

برگزاری جلسه بررسی برنامه های عملیاتی ۵ ساله حوزه ریاست دانشگاه بیرجند

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بررسـی  جلسـه  بیرجنـد،  دانشـگاه 
برنامـه هـای عملیاتی 5 سـاله حوزه 
ریاسـت دانشـگاه بیرجنـد بـا حضور 
مدیـران حوزه ریاسـت و مجری این 
طـرح در محـل سـالن جلسـات این 
حـوزه برگـزار گردیـد. در این جلسـه 
بررسـی  بـه بحـث،  مدیـران حـوزه 
جهـت  الزم  پیشـنهادهای  ارائـه  و 
اجرایـی شـدن برنامه هـای عملیاتی 
مطابـق بـا سـند راهبـردی 5 سـاله 

ایـن حـوزه پرداختنـد.
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رئیس دانشگاه بیرجند در جلسه شورای برنامه ریزی استان؛

آموزش و فرهنگ پاشنه آشیل توسعه و پیشرفت
رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به کم بودن میانگین سرانه دانشجویی خراسان 
جنوبی نسبت به کشور، گفت: سرانه دانشجویان دانشگاه های استان در مقایسه 

با میانگین کشوری پایین است و حداقل باید به میانگین کشوری نزدیک شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر احمد خامسان، سه شنبه 21 
اسفند، در شورای برنامه ریزی و توسعه استان با حضور رئیس سازمان برنامه 
و بودجه برگزار شد، اظهار کرد: بحث آموزش و فرهنگ پاشنه آشیل توسعه و 

پیشرفت این منطقه و موجب نگه داشت جمعیت می شود.
وی بیان کرد: در سال های گذشته مجموع دانشگاه های استان ظرفیت حدود 
60 هزار جوان را نگه داشته است و باعث تاسف است که بگوییم در دانشگاه 

بیرجند جمعیت 15 هزار دانشجو به مرز 10 هزار  کاهش یافته است.
رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه اگر رویکرد فعلی ادامه یابد روز به روز این 
جمعیت بیشتر کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: اگر به آموزش عالی این منطقه 

بی توجهی شود قطعاً به استان ضربه خواهیم زد.

دکتر خامسان با بیان اینکه این استان از گذشته های دور معلم به استان های 
دیگر صادر می کرده است، افزود: بخش آموزش عالی در کوتاه مدت می تواند به 

امنیت و توسعه پایدار خراسان جنوبی کمک کند.
وی با گالیه از کم بودن میانگین سرانه دانشجویی خراسان جنوبی نسبت به 
کشور، تصریح کرد: سرانه دانشجویان دانشگاه های استان در مقایسه با میانگین 

کشوری پایین است و حداقل باید به میانگین کشوری نزدیک شود.
رئیـس دانشـگاه بیرجنـد بیان کرد: سـرانه دانشـجویان خراسـان جنوبی از 
تمام اسـتان های سـطح کشـور پایین تر و حتی زیر میانگین اسـت به گونه ای 
کـه بـه ازای هر دانشـجوی دانشـگاه بیرجند 10 میلیـون و 200 هـزار تومان 
سـرانه تخصیـص می یابد اما بـه ازای هر دانشـجوی زابل 13 میلیـون و 700 
تومـان، در دانشـگاه زاهـدان 14 میلیـون و 500 هـزار تومـان و بـه ازای یک 
دانشـجوی دانشـگاه مشـهد 14 میلیـون و 100 هـزار تومان تخصیـص داده 

می شـود.
بخش معدن یکی از راهبردهای اصلی خراسان جنوبی است

دکتر محمدمهدی خطیب، مشاور استاندار خراسان جنوبی در امر آمایش 
سرزمین نیز در این جلسه اظهار کرد: طرح آمایش سرزمین استان خراسان 
جنوبی، توسط پژوهشگران دانشگاه بیرجند تهیه و به عنوان یکی از طرح های 

صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور معرفی شد.
وی با بیان اینکه این طرح توسط یک تیم 40 نفره از اساتید دانشگاه های 
خراسان جنوبی با محوریت دانشگاه بیرجند انجام شده است، تصریح کرد: طرح 
آمایش سرزمین استان به معنای برنامه ریزی کالن برای رسیدن به توسعه پایدار 
استان با توجه به پتانسیل های طبیعی و انسانی و موقعیت استراتژیک استان در 

8800 صفحه و 400 برگ نقشه تهیه شده است.
مشاور استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از مواهب خوب استان 
مباحث زمین شناسی است که خداوند تمام نعمات خود را به ودیعت گذاشته 

است، تصریح کرد: بحث معدن از راهبردهای اصلی استان است.
دکترخطیب با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت آبی استان، افزود: با این منابع 

محدود آبی با اجرای برنامه هایی می توان تمام نیازهای استان را مرتفع کرد.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی از نظر جمعیتی نرخ رشد جمعیت به جز 

نهبندان مثبت است، اظهار کرد: براساس این طرح در سال 1415 خراسان 
جنوبی استانی توسعه یافته با جایگاهی برتر در حوزه تربیت نیروی انسانی، اقتصاد 
دانش بنیان، توسعه گردشگری، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست خواهد بود. 

مشاور استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه اهداف بر مبنای این سند چشم  انداز 
تدوین شد، افزود: در این سند، توسعه راه آهن یکی از راهبردهای اصلی است تا در 

آینده استان را از انزوای موجود بیرون آوریم.
دکتر خطیب با تاکید بر مدیریت مصرف آب، خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی 

توانمندی هایی دارد اما کم برخوردار است.
وی اظهار داشت: چشم انداز استان جایگاه برتر در حوزه های تربیت نیروی 
انسانی متعهد، فرآوری مواد معدنی و کشاورزی پایدار، بهره وری باال در منابع 
آب، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، اقتصاد دانش بنیان، توسعه گردشگری و 
حفظ منابع طبیعی و محیط زیست بوده که این اهداف بنیادین توسعه بر مبنای 

سند چشم انداز تدوین شده است.
دکتر خطیب خواستار ردیف بودجه مستقل برای گروه های علوم زمین شناسی، 

زعفران، افغانستان شناسی و گردشگری در دانشگاه بیرجند شد.
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کارگروه آموزش،پژوهش، فناوری و نوآوری استان تشکیل شد
بــه گــزارش روابــط 
دانشــگاه  عمومــی 
ــه  ــد، جلســه کمیت بیرجن
اســتان  پژوهــش 
ــی  ــب نهای جهــت تصوی
پژوهشــی  پروژه  هــای 
چهارشــنبه  اســتان، 
22 اســفند بــا حضــور 
خراســان  اســتاندار 
ــر  ــی در محــل دفت جنوب
اســتاندار برگــزار گردیــد.
محمد صادق معتمدیان 

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به کم بودن رقم بودجه اختصاص داده شده به 
طرح های پژوهشی، بر اولویت بندی طرح های پژوهشی به ترتیب طرح های 
اقتصادی، اشتغال زایی و گره گشا از مشکالت استان و همچنین استفاده حداکثری 

از محققان و پژوهشگران استانی در اجرای طرح های پیشنهادی  تاکید کرد.
 دکتر خامسان رئیس دانشگاه بیرجند و دبیر کار گروه آموزش و پژوهش 
استان  با اشاره به بعضی مشکالت در بررسی و تصویب طرح پژوهشی استان در 
سال 97  بر لزوم ایجاد یک نظام صحیح برای سال آینده تاکید کردد. وی افزود: 
کمیته پژوهشی استان 27 طرح را با اولیت اقتصادی، اشتغال زایی و رفع مشکل 

استان، از بین طرح های رسیده 
به دبیرخانه کمیته جهت ارائه 
اعتبار  تامین  این جلسه و  در 

تصویب کرده است.
دکتر نجفی معاون پژوهشی 
به  اشاره  با  بیرجند  دانشگاه 
کمیته  جلسه   8 برگزاری 
پژوهشی استانی از آبان امسال 
طرح   40 دریافت  از  تاکنون، 
های  دستگاه  به  پژوهشی 
که  کرد  اشاره  استان  اجرایی 
پس از تشکیل جلسه با تک 

تک طرح های پیشنهادی، 27 طرح مورد تصویب این کمیته قرار گرفت.
در ادامه جلسه، طرح های پژوهشی پیشنهادی توسط کمیته پژوهش، بین 

اعضا مورد بحث قرار گرفت .
تعیین  اولویت  اساس  بر  پژوهشی  گردید طرح های  مقرر  نیز  پایان  در 
همچنین  گردد.  اجرا  و  اعتبار  تامین  استان  پژوهش  کمیته  از سوی  شده 
خود  سال98  پژوهشی  طرح های  که  شدند  موظف  اجرایی  دستگاه های 
به کمیته  اعتبار  تامین  و  بررسی  اردیبهشت 98 جهت  پایان  تا  را حداکثر 

پژوهشی استان ارسال کنند.

برگزاری اولین جلسه شورای رفاهی دانشگاه بیرجند

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، اولین جلسـه سـتاد رفاهی 
دانشـگاه بیرجنـد بـا حضـور رئیـس دانشـگاه و دکتـر وحیـد اسـالمی، دکتر 
محمـد قـادر قادری، دکتر حمـزه نخعی مطلق، محمد علـی خالدی، مهندس 
علیرضـا صمدزاده، دکتر سـامان فرزین، محمدحسـین رضایی گل و مهندس 

محمودرضـا توال سـه شـنبه 21 اسـفند مـاه 97 در محل اتاق جلسـات حوزه 
برگزار شد. ریاسـت 

حاضرین در این جلسـه به بررسـی و ارائه پیشنهادات در خصوص چگونگی 
افزایش رفاه حال اعضای هیات علمی و کارکنان دانشـگاه پرداختند. 
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اخبار حوزه معاونت پژوهش و فناوری

برگزاری نخستین همایش ملی نماز، هویت و جوانان   

مراسم افتتاحیه اولین همایش ملی نماز، هویت و جوانان، اول اسفند 97 با 
حضور دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، حجت االسالم والمسلمین 
عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند و جمعی از 

مسئوالن کشوری و استانی در تاالر والیت دانشگاه بیرجند برگزار شد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه بیرجند، دکتر 
خامسان در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: هدف از برگزاری همایش نماز، 
هویت و جوانان این است که فرهنگ نماز و نمازخوانی را در دانشگاه نهادینه 

کنیم.
وی افزود: وجود فرهنگ نمازخواندن در افراد از خانواده ها منشا می گیرد و در 

مدرسه و دانشگاه تقویت می شود.
رئیس دانشگاه بیرجند گفت: دلیل توجه ویژه ما به نماز به دو دلیل جلوگیری 

از فحشا و منکر در جامعه و نیز تقویت حس تعلق و هویت است.
دکتر خامسان با بیان اینکه بر اساس آیات قرآن، نماز افراد را از فحشا و منکر 
باز می دارد، افزود: اگر فحشا و منکری در جامعه دیده می شود به دلیل این است 

که نماز را جدی نگرفته ایم.
وی اظهار کرد: به نظر من هدف عمده دانشگاه، تربیت نسلی متعهد به کشور 
است که این افراد خود می توانند مشکالت دانشگاه و جامعه را حل کنند و این 

امر با توجه به نماز میسر می شود.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلی جعفری مسئول دفتر نهاد مقام معظم 
رهبری در دانشگاه بیرجند و دبیر همایش نماز، هویت و جوانان در ادامه گفت: در 
گذشته جوانان از نماز فراری بودند اما امروزه پیشنهاد کننده چنین همایش هایی 

هستند که این از برکات انقالب است.

وی افزود: افراد شرکت کننده در این همایش، مقاالت خود را در چهار موضوع 
روان شناسی، اخالقی، اجتماعی و عرفانی پیرامون نماز ارسال کرده اند.

سپس حجت االسالم سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در استان خراسان 
جنوبی با اشاره به این که نماز از ضروریات دین است، اظهار کرد: نماز به عنوان 

یک امر مستقل نیست بلکه شجره ای است که در خلقت انسان وجود دارد.
وی افزود: از نظر علمی و تحقیقی شاخصه های زیادی در انسان وجود دارد که 

اصلی ترین شاخصه آن حس پرستش است.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی با اشاره به این که انسان به گونه ای 
خلق شده که از زیر بار احساس پرستش نمی تواند بیرون برود، گفت: آنهایی که 
تصور می کنند از چهارچوبه عبودیت خارج شده اند اشتباه می کنند حتی حس 

پرستش در کفار نیز وجود دارد.
عبادی با اشاره به این که بندگی یعنی اینکه انسان گرفتار این بند است، تصریح 
کرد: انسان خودپرست و مال پرست فقط به مال و بنده خدا به عبودیت و پرستش 

خداوند عشق می ورزد.
وی با اشاره به این که توحید به پرستش نیست، افزود: دعوت به پرستش 

حق است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: اگر بخواهیم صحیح را از ناصحیح 
جدا و آنچه را که پرستش حق است اجرا کنیم، الزمه دارد و الزمه آن اینکه 

انسان برای پرستش خلق شده است.
حجت االسالم عبادی خاطرنشان کرد: پرستشی حق است که در مسیر کمال 

باشد و پرستش در هر غالبی باطل است.
وی با اشاره به این که عبودیت یک برنامه رشد است، افزود: نتیجه نهایی 
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عبودیت خداوندگاری است نه خداوندی، یعنی بنده خدا صاحب کماالت می شود.
این که خداوند در قرآن  به  اشاره  با  فقیه در خراسان جنوبی  نماینده ولی 
می فرماید: » ای انسان همه چیز را برای تو آفریدیم و بنده آن ها نشو و تو باالتر 
از آن هستی که بنده مال شوی و تو را برای خودم آفریدم« گفت: همواره در 
هر عبادتی باید انگیزه قرب باشد و در قرب انسان به خدا سخن از جسم و متراژ 

نیست و انسان به هر میزانی می تواند به خدا نزدیک شود.
حجت االسالم عبادی با اشاره به این که قرب شرط صحت است، تصریح 

کرد: عبودیت که تنها نماز نیست؛ نماز شکوفه عبودیت است.
وی افزود: در زندگی انسان حکیم و عارف هر عملی که از جهت کارشناسی 
علمی و دین شناسی وظیفه شناخته می شود و همراه آن قرب باشد، عبادت 

شناخته می شود.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی با اشاره به این که زندگِی خارج از 
عبودیت الهی قصبی است، گفت: شکوفه نماز در این عبودیت جایگاه خود و 

جنبه تراز را دارد.
عبادی با اشاره به این که قرب به خداوند آثار دارد، تصریح کرد: اولین اثر قرب 
در عبودیت این که در راه بندگی خدا حرکت کردن و اولین اثری که در انسان 

دارد این است که حس تمییز و تشخیص به او داده است.

وی افزود: بنده ای که به خداوند قرب پیدا کرد دستش، دست خدا و گوشش، 
گوش خدا و چشم او چشم خدا می شود و این قدم اول است و قدم دوم اینکه 

انسان بر خود مسلط می شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: کسی که به خداوند قرب پیدا کرد 
قدرت روحی او به گونه ای عمل می کند که کار خدایی را با اذن خداوند انجام 

می دهد و این موضوع در بحث های پژوهشی قابل درک برای همه است.
حجت االسالم و المسلمین سید حسن حسینی دبیر همایش نماز، هویت 
و جوانان نیز با بیان اهمیت نماز گفت: پیشنهاد کننده این همایش، جوانان 

دانشگاهی بودند.
وی تصریح کرد: در این همایش، 157 پژوهشگر ثبت نام کرده اند و 109 
مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است که 31 عنوان مباحث روانشناسی 
نماز، 30 عنوان مباحث اخالقی نماز، 35 مورد مسائل اجتماعی نماز و 13 عنوان 

مباحث عرفانی نماز بوده است.
دبیر همایش نماز، هویت و جوانان افزود: در میان 109 مقاله، مجموع مقاالت 
پذیرفته شده برای ارائه و سخنرانی 21 مقاله، مجموع مقاالت پذیرفته شده برای 
چاپ به صورت پوستر 27 مقاله و مجموع چکیده مقاالت پذیرفته شده برای 

چاپ در کتابچه 21 عنوان بوده است.

برگزاری کارگاه آشنایی با نحوه تدوین استانداردهای بین المللی

 ISO/IEC/CODEX کارگاه آشنایی با نحوه تدوین استانداردهای بین المللی
توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند و با همکاری اداره کل استاندارد 

خراسان جنوبی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، کارگاه آشنایی با نحوه تدوین 
استانداردهای بین المللی با حضور خانم دکتر قالسی مدیر کل دفتر مطالعات 
تطبیقی و مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی سازمان ملی استاندارد 
ایران، جمعی از مسئوالن و کارشناسان اداره کل استاندارد خراسان جنوبی و 

اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در محل تاالر فرهنگ برگزار گردید.
تدوین  نحوه  با  آشنایی  استاندارد،  تعاریف  شامل  مباحثی  دوره  این  در 
استانداردهای بین المللی و عضویت در مجامع بین المللی و منطقه ای از جمله 

SMIIC  ارائه شد. 

اعطای اعتبار علمیـ  پژوهشی به نشریه زمین ساخت

اعتبار علمی ـ پژوهشی نشریه زمین ساخت از شماره بهار 97 به صاحب 
امتیازی دانشگاه بیرجند مورد تأیید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، بر اساس درخواست دانشگاه بیرجند، 
کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری با اعطای اعتبار علمیـ  پژوهشی به این نشریه موافقت کرد.
نشریه زمین ساخت به صاحب امتیازی دانشگاه بیرجند و سردبیری دکتر 
محمد مهدی خطیب و عضویت دکتر بهنام رحیمی، دکتر همایون صفایی، دکتر 
سیداحمد علوی، دکتر محمدرضا قاسمی، دکتر سیدسعید محمدی، دکتر علی 
یساقی، دکتر محمدمهدی خطیب، دکتر محمودرضا هیهات به عنوان اعضای 

هیأت تحریریه منتشر می شود.
انتشار این نشریه علمی ـ پژوهشی از سال 1394 شروع شد و تاکنون پنج 

شماره از آن به صورت الکترونیکی و چاپی منتشر شده است.
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طرح سامانه جامع زیست بوم فناوری، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه بیرجند به 
عنوان یکی از 12 طرح برگزیده کارآفرینی از بین بیش از 50 طرح احصاء شده از 
مراکز آموزشی و پژوهشی کشور انتخاب شد و در سومین نشست مدیران ارتباط 
با صنعت کشور ارائه گردید. در این سامانه کلیه فرآیندهای زیست بوم فناوری، 
نوآوری و کارآفرینی دانشگاه به صورت آنالین در دستور کار قرار گرفته است. 
این سامانه به تسریع در روند اجرایی، دقت و شفافیت در عملکرد، اطالع رسانی 
متمرکز، تسهیل ارتباط مخاطبین با بخش های سازمانی و خارج دانشگاهی، 

شناسایی نیازها و پتانسیل های دانشگاه و.... کمک می نماید.

انتخاب طرح سامانه جامع زیست بوم فناوری، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه بیرجند به عنوان یکی از طرح 
های برگزیده کارآفرینی مراکز آموزشی و پژوهشی کشور

برگزاری جلسه هماهنگی اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی

جلسـه هماهنگـی »اولیـن همایش ملی کارکرد وقف در توسـعه انسـانی 
بـا تاکیـد بـر وقـف علمـی« چهارشـنبه 8 اسـفند مـاه 97 در محـل سـالن 

جلسـات حـوزه ریاسـت دانشـگاه بیرجند برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه بیرجند، در این جلسـه کـه با حضور 
معـاون پژوهـش و فناوری دانشـگاه، دبیران همایش، خیریـن، اعضای بنیاد 
حامیـان دانشـگاه بیرجنـد و جمعـی از مدیـران و مسـئوالن اسـتان برگزار 
شـد، نحـوه هماهنگـی و حمایت سـازمان هـای مختلف مورد بررسـی قرار 

گرفت.
در ابتـدای جلسـه دکتر جـواد میکانیکـی دبیر همایش ضمـن خیر مقدم 
بـه حاضران توضیحاتـی در خصوص فعالیت ها و اقدامـات صورت پذیرفته 

جهـت برگـزاری ایـن همایـش ارائه کـرد. سـپس حاضران در این نشسـت 
بـه ارائـه نظـرات و چگونگی حمایـت خود بـرای برگزاری هرچـه بهتر این 

پرداختند. همایش 
از جمله اهداف برگزاری این همایش می توان به بررسی مباحث وقف و 
رابطه آن با توسعه انسانی، معرفی توانمندی های استان در زمینه وقف بر 
آموزش و علم، بررسی ظرفیت های وقف در حوزه علم و فناوری اشاره کرد.
ایـن همایـش بـا محوریـت وقـف و سـرمایه انسـانی، وقـف و رفـاه 
اجتماعـی، وقـف و توانمندسـازی جوامـع محلـی، وقـف و توسـعه مراکـز 
علمـی و فنـاوری و آموزشـی 21 و 22 آبـان 1398 در دانشـگاه بیرجنـد 

برگـزار خواهـد گردیـد.
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انعقاد قرارداد همکاری پژوهشی بین المللی بین دانشگاه بیرجند با دانشگاه ملی نساجی پاکستان

اجرای طرح پژوهشی تاثیر استفاده از شبکه های پیام رسان تلفن همراه بر عادت کتابخوانی دانشجوـ  معلمان

یافته های طرح پژوهشی تاثیر استفاده از شبکه های پیام رسان تلفن همراه 
بر عادت کتابخوانی دانشجوـ  معلمان دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی 
توسط دکتر لیلی سیفی عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
دانشگاه بیرجند از طریق ویدئو کنفراس در سطح دانشگاه های فرهنگیان کل 

کشور ارائه شد.
دانشگاه  به سفارش  این طرح  بیرجند،  دانشگاه  روابط عمومی  به گزارش 
فرهنگیان و با همکاری دکتر محسن آیتی عضو محترم  هیئت علمی گروه علوم 

تربیتی انجام شد.
نتایج این طرح که با هدف تأثیر استفاده از شبکه های پیام رسان تلفن همراه 
بر عادت مطالعه دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگیان انجام شده بود  به شرح 

ذیل بیان شد.

استفاده از شبکه پیام رسان تلگرام، تاثیر معناداری بر عادات مطالعه دانشجو 
معلمان دانشگاه فرهنگیان نداشته است.

همچنین، نتایج یافته های این طرح نشان داد که دانشجویان در عمل، خواندن 
از طریق شبکه های پیام رسان را دشوار می بینند و این نتیجه حاصل می شود 
که ارتقاء سطح دانش و مهارت دانشجویان در استفاده از این شبکه ها احتمال 

تأثیرگذاری آن را می تواند افزایش دهد.
برای زمینه سازی تأثیر شبکه های پیام رسان اقداماتی از قبیل تالش برای 
فرهنگ سازی در استفاده از شبکه های پیام رسان از طریق برگزاری کارگاه های 
آموزشی، تشویق و آگاهی رسانی ترویج مطالعه و کتابخوانی از طریق شبکه های 
پیام رسان تلفن همراه توسط اساتید دانشگاه فرهنگیان، استفاده از منابع الکترونیکی 

متنوع در ارائه دروس توسط اساتید از جمله پیشنهادهای طرح مذکور بود.

پژوهشی  همکاری  قرارداد 
پژوهشگران  توسط  بین المللی 
ملی  دانشگاه  با  بیرجند  دانشگاه 
نساجی کشور پاکستان در راستای 
علمی  همکاری های  گسترش 

بین المللی منعقد شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه بیرجند، 
دکتر هما مالکی، عضو هیئت علمی گروه فرش دانشکده هنر دانشگاه بیرجند 
بر اساس آئین نامه همکاری های بین المللی ابالغی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری موفق به انعقاد قرارداد طرح پژوهشی مشترک با دانشگاه ملی نساجی 

کشور پاکستان شد.
بر اساس گزارش رئیس کارگروه هماهنگ کننده همکاری علمی با کشور پاکستان، 

در دور دوم از همکاری های علمی 
پژوهشگران ایرانی با پژوهشگران 
پاکستانی، تعداد 64 پیشنهاد انجام 
دانشگاه های  از  پژوهشی  طرح 
سراسر کشور دریافت و مورد ارزیابی 

قرار گرفت.
از بین طرح های رسیده در نهایت با انجام 10 طرح پژوهشی از دانشگاه  های 
بیرجند، تهران، صنعتی اصفهان، شیراز، والیت، ارومیه، و پژوهشگاه مواد و 
انرژی، موافقت گردید که لیست طرح های پژوهشی مصوب از سایت کارگروه 
https://www.usb.  هماهنگ کننده همکارهای علمی به آدرس الکترونیکی
Second-Round-MSRT-PSF-Joint-Project-/10234/ac.ir/en/News/ID

Selected-Results  قابل دریافت می باشد.
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، کنفرانس خبری اولین همایش ملی 
سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سالمت چهارشنبه 22 اسفند 
97 در محل سالن کنفرانس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند 

برگزار شد.
دکتر حامد وحدت نژاد دبیر همایش در این نشست گفت: اولین کنفرانس 
ملی محاسبات و مراقبت از سالمت در 28 و 29 فروردین 98 در بیرجند برگزار 

خواهد شد.
وی افزود: برگزار کننده اصلی این همایش، دانشگاه بیرجند و دیگر برگزار 

کننده این همایش، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است.
دبیر این همایش علمی ادامه داد: انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران، 
انجمن علمی مدیریت سالمت ایران، انجمن علمی ماشین بینایی و پردازش 
تصویر ایران، انجمن علمی مهندسین برق و الکترونیک ایران، پایگاه استنادی 

جهان اسالم ISC، حمایت خود را از این همایش اعالم کرده است.
دکتر وحدت نژاد اظهار کرد: اعضای کمیته علمی این همایش از داخل کشور و 
کشورهایی نظیر برزیل، هند، فرانسه، شیلی، پاکستان، کانادا، نروژ و هلند هستند.

وی افزود: اعضای کمیته علمی این همایش از دانشگاه های معتبر و شناخته 
شده کشوری نظیر دانشگاه شریف، امیر کبیر، علم و صنعت ایران، شهید بهشتی، 
علوم پزشکی تهران و مشهد، فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان و خواجه نصیر 

الدین طوسی هستند.

با  کلیدی  سخنرانی  سه  همایش،  این  در  کرد:  عنوان  نژاد  وحدت  دکتر 
سخنرانانی از داخل و خارج کشور خواهد بود که وطن پور رئیس دفتر توسعه 
فناوری سالمت وزارت بهداشت و دیگر سخنرانان از دانشگاه کویینز لند استرالیا 

و اوترخت هلند هستند.
وی اظهار کرد: حدود 100 مقاله از اقصی نقاط کشور و کشورهای پاکستان و 
عراق، پذیرش شده است که از این تعداد40 عنوان پذیرش پوستری و 10 مورد 

پذیرش کامل شده است.
این  این نشست گفت:  ادامه  در  کنفرانس  دبیر علمی  فر  دکتر سعادت 
همایش، اولین کنفرانس در حوزه کاربرد کامپیوتر در پزشکی است که در سه 
محور سیستم و تکنولوژی های محاسباتی برای حوزه پزشکی، کاربرد هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشین، نرم افزارها و ابزارهایی که بر مبنای محاسبات 

و علم کامپیوتر در حوزه پزشکی کاربرد دارند، برگزار می شود.
سعید ناصری نماینده دانشگاه علوم پزشکی و نایب دبیر علمی بخش پزشکی 
همایش گفت: در طی جلسات و کارگروه های مختلفی که برگزار کرده ایم، 
اعضای هیئت علمی که بر اساس تجربه می توانستند در این داوری شرکت کنند 
را معرفی کردیم و با شرکت های حامی مرتبط با رشته پزشکی و بالین، تماس 

هایی برقرار شده و به کمیته علمی ارجاع داده شده اند.
گفتنی است دکتر مهران تقی پور دبیر اجرایی همایش و دکترجواد زراعتکار 

مقدم دبیر انتشارات این همایش است.

برگزاری کنفرانس خبری اولین همایش ملی سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سالمت

برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی مسائل تحصیلی دانشجویان ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه

کارگاه آموزشی آسیب شناسی مسائل تحصیلی دانشجویان ویژه اعضای 
هیئت علمی دانشگاه با تدریس دکتر محمدحسین ساالری فر عضو هیئت 
علمی گروه روانشناسی دانشگاه بیرجند در محل سالن همایش های دانشکده 

مهندسی برگزار گردید.
دکتر ساالری فر در این کارگاه ابتدا به تشریح عوامل زمینه ساز افت تحصیلی 

پرداخته و به نقش اساتید در عملکرد تحصیلی دانشجویان اشاره نمود.
ایشان در ادامه با اشاره به نگرانی به عنوان یکی از عوامل اصلی زمینه ساز 

افت تحصیلی، به تعریف و توضیح آن پرداخت.
در انتها چند تکنیک مقابله با نگرانی و افکارمزاحم ازجمله، مشاهده فکر، 

چالش با افکار مزاحم، وکیل مدافع و گفتگوی مثبت با حاضرین کار شد.
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اخبار حوزه آموزشی و تحصیالت تکمیلی

برگزاری چهارمین آزمون علمی دانشگاه بیرجند
چهارمین آزمون علمی دانشگاه بیرجند پنجشنبه دوم اسفند 1397 در محل 

پردیس شوکت آباد دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، 300 دانشجو از تمامی دانشکده 

های دانشگاه بیرجند در این آزمون علمی به رقابت پرداختند.
مقطع  و چهارم  دانشجویان سال های سوم  با حضور  علمی  آزمون  این 

کارشناسی که جهت رقابت از طریق استادان راهنمای دانشکده خود اقدام به 
ثبت نام نموده بودند، برگزار شد.

چهارمین آزمون علمی دانشگاه بیرجند جهت آمادگی هرچه بیشتر دانشجویان 
برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و انتخاب تیم المپیادی برای حضور در 

المپیاد علمی دانشجویی غیرمتمرکز سال 1398 برگزار گردید.

تقدیر از دانشجوی دانشگاه بیرجند در سومین جشنواره ملی ایثار

سومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار که سه شنبه 7 اسفند 
1397 در تهران با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، وزارت بهداشت و درمان و وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد 

اسالمی و مدیریت حوزه های علمیه برگزار شد از دانشجوی برگزیده دانشگاه 
بیرجند تجلیل به عمل آمد.

مقطع  دانشجوی  باعزم  زهرا  بیرجند،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران دانشگاه بیرجند براساس شاخص های 
پژوهشی، آموزشی و فرهنگی موفق به کسب این جایزه در سال تحصیلی 
97-96 گردید. وی حائز رتبه اول رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد 
با معدل کل 19، دارای مقاله علمی- پژوهشی، 7 مقاله پذیرفته شده بین المللی، 
7 مقاله پذیرفته شده در همایش های ملی، 3 طرح فناوری شده، 2 طرح نوآوری 
و کسب جایزه از جشنواره های بین المللی و داخلی است. امسال از میان 71 
نفر برگزیده جشنواره آموزشی- تحصیلی جایزه ملی ایثار سهم وزارت علوم 15 
نفر در مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری بود. افزایش انگیزه تحصیلی، 
تجلیل از چهره های برتر آموزشی و تحصیلی شاهد و ایثارگر و زبده پروری از 

اهداف این جشنواره است.

برگزاری اولین جلسه از دور چهارم هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند
اولین جلسه دور چهارم هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند، پنجشنبه نهم اسفند 97 با 
حضور تمامی اعضای هیأت ممیزه در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه 

بیرجند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی، 
تصمیم گیری در مورد شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقا، احتساب سنوات اعضای 
هیأت علمی و تبدیل وضعیت استخدامی بخشی از مسایل مطرح شده در این 

جلسه بود.
پس از انجام رأی گیری از بین اعضای هیأت ممیزه دکترمحسن آیتی به عنوان 
دبیر هیأت ممیزه، دکتر محمد بهنام فر به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی علوم 
انسانی، دکتر محمد علی ناصری به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی علوم پایه، 
دکتر محمدرضا آقاابراهیمی به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی مهندسی و دکتر 
محمد علی بهدانی به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی منصوب شدند.
دکتر هادی پورشافعی، دکتر جواد میکانیکی و دکترسعید ایل بیگی به عنوان 
اعضای کمیسیون تخصصی علوم انسانی، دکتر عبدالرضا رضایی فرد، دکتر 
سیدمحمد خراشادیزاده و دکتر حسین فضایلی مقیمی به عنوان اعضای کمیسیون 
تخصصی علوم پایه، دکتر رضا شریعتی نسب، دکتر جواد خادم و دکتر احمد آریافر 
به عنوان اعضای کمیسیون تخصصی مهندسی و دکتر سهراب محمودی، دکتر 

محمدرضا رضایی و دکتر عباس خاشعی سیوکی به عنوان اعضای کمیسیون 
تخصصی کشاورزی معرفی شدند.

همچنین در این جلسه با ارتقای مرتبه علمی دکتر سیدمحمد خراشادیزاده، دکتر 
معصومه جعفرپور و دکتر احمد امیرآبادیزاده از دانشیاری به استادی و دکتر هادی 

معماریان خلیل آباد و دکتر حامد نوروزی از استادیاری به دانشیاری موافقت شد.
شایان ذکر است دکتر محمدرضا آقا ابراهیمی، دکتر محمدعلی بهدانی، دکتر 
محمد بهنام فر، دکتر سوسن صادقی بجد، دکتر حسن فرسی، دکتر سیدهمایون 
فرهنگ فر، دکتر سیدسعید محمدی، دکتر محمدعلی ناصری، دکتر سیدیوسف 
احمدی بروغنی، دکتر ابوالفضل اکبرپور، دکتر حسین بارانی، دکتر مرضیه ثاقب 
جو، دکتر محمد خنجری صادق، دکتر سیدمهدی رحیمی، دکتر غالمحسین 
رونقی، دکتر علی شهیدی، دکتر حمید ابریشمی، دکتر غالمرضا محتشمی 
برزادران براساس ابالغ دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
به مدت دوسال به عنوان اعضای چهارمین دور هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند 

انتخاب شدند.
و  آموزشی  معاون  ممیزه،  هیأت  ریاست  عنوان  به  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اعضای حقوقی 

هیأت ممیزه می باشند.
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انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند به عنوان یکی از مهندسان برتر تاسیسات کشوری

مکانیک  مهندسی  گروه  ذوالفقاری عضو هیات علمی  دکتر سیدعلیرضا 
دانشگاه بیرجند به عنوان یکی از مهندسان برتر تاسیسات کشور، در جلسه 

هماهنگی دوره بین المللی »Climate competence« شرکت کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، این جلسه هماهنگی که در محل 
سالن جلسات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور و با حضور دکتر 
بیرمن رئیس شرکت ikke آلمان و جمعی از مهندسان برجسته تاسیسات کشور 
برگزار شد، 25 نفر از مهندسان برجسته صنعت تاسیسات کشور برای شرکت در 

دوره تکمیلی در کشور آلمان انتخاب شدند. 
دوره مذکور قرار است در تابستان 98 با همکاری شرکت ikke و سازمان 
نظام مهندسی کشور در کشور آلمان برگزار گردد و در آن، فرآیندهای مربوط به 
طراحی و اجرای آخرین تکنولوژی های منطبق با استانداردهای اقلیمی و زیست 

محیطی صنعت تاسیسات آموزش داده شود.
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اخبار حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری کارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوان ویژه کارکنان ادارات و سازمان های خراسان جنوبی

در راستای اجرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مفاسد اخالقی 
که با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، معاونت اجتماعی 
استانداری خراسان جنوبی و سمن رویش روان و تندرستی در حال انجام است، 
کارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوان مبتنی بر سبک زندگی ایرانی- اسالمی 
ویژه کارکنان ادارات و سازمان ها، طالب، کارشناسان و مشاوران مهدکودک ها، 
با حضور دکتر سّید محسن اصغری نکاح، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی 
مشهد و متخصص در امر تربیت جنسی کودک و نوجوان، در روزهای پنجشنبه 

و جمعه 2 و 3 اسفند 1397 در دانشگاه بیرجند برگزار گردید.
دکتر  آموزشی  کارگاه  این  در  بیرجند،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
اصغری نکاح متخصص در امر تربیت جنسی کودک و نوجوان، به بررسی مفهوم 

تربیت جنسی، تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد، هنگامه های متفاوت 
آموزش جنسی و تربیت جنسی، آموزش خانواده ها و مربیان در تربیت جنسی، 
توانمندسازی خانواده ها در مواجهه با مشکالت جنسی، راهبردهای پاسخ گویی به 
کنجکاوی های جنسی کودکان و مدیریت بازی ها و فعالیت های جنسی و شبه 

جنسی کودکان پرداخت.
شایان ذکر است این کارگاه در نوبت صبح روز پنجشنبه به مدت شش ساعت 

برای کارکنان ادارات و سازمان های خراسان جنوبی برگزار شد.
همچنین این کارگاه تخصصی در بعدازظهر روز پنجشنبه و صبح روز جمعه 
ویژه دو گروه طالب، مربیان و کارشناسان مهدکودک ها در محل تاالر والیت 

دانشگاه بیرجند برگزار گردید.

مسابقات ورزشی بانوان دانشگاه بیرجند در هفته گرامیداشت مقام زن

در  هفته گرامیداشـت مقام مادر و روز زن توسـط مدیریت تربیت بدنی و 
فوق برنامه دانشـگاه بیرجند مسـابقات دارت، فریزبی، هفت سـنگ و پیاده 

روی همگانـی بانـوان با حضور جمعی از کارکنان دانشـگاه برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه بیرجند، در مسـابقات هفت سـنگ 
فاطمـه کشمسـی، لیدا خطیب و صغری مـودی، و در مسـابقات دارت زهرا 
خراسـانی، طاهـره صالحی و بتـول می خوش، در مسـابقات فریزبی ملیحه 
گرجـی، فرشـته مرتضـوی و مهرنوش داودی بـه ترتیب مقام هـای اول تا 

سوم را بدسـت آوردند.

در ایـن مسـابقات کـه 117 نفـر از بانـوان دانشـگاهی شـرکت داشـتند 
کـه در پیـاده روی همگانـی  بـه 10 نفـر از شـرکت کنندگان بـه قید قرعه 

جوایـزی اهدا شـد.
شـایان ذکـر اسـت به مناسـبت هفته گرامیداشـت مقـام مـادر و روز زن 
ورزش صبحگاهـی ویـژه بانـوان در زمین چمن دانشـگاه بیرجنـد با حضور 
تعدادی از بانوان دانشـگاه توسـط معاونت فرهنگـی و مدیریت تربیت بدنی 

برگزار شـد.
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برگزاری اولین کافه نشاط بانوان در دانشگاه بیرجند

به مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن برنامه اولین کافه 
نشاط بانوان با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر امور بانوان دانشگاه و 

کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، این برنامه که با حضور جمعی از 
بانوان دانشگاهی به منظور ایجاد نشاط و شادابی بانوان در محل کتابخانه مرکزی 

و مرکز اطالع رسانی برگزار شد، آذری شاعر طنزپرداز بیرجندی اشعار و سروده 
های خود را قرائت کرد.

شعر خوانی در توصیف مقام مادر توسط شاعر جوان دانشگاه و همچنین 
خانم دکتر ولی پور و برگزاری مسابقات شاد و مفرح از دیگر برنامه های 

این نشست بود.

آغاز طرح پایش سالمت جسم کارکنان دانشگاه بیرجند

طرح پایش سالمت جسم کارکنان دانشگاه بیرجند براساس مصوبه شورای 
سیاست گذاری بهداشت و درمان از ابتدای اسفند 97 توسط مرکز بهداشت و 
درمان )درمانگاه فرهیختگان( دانشگاه با هدف حفظ و ارتقای سالمت جسمی 

کارکنان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طرح پایش سالمت جسم برای تمامی 
اعضای هیأت علمی، کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی پس از انعقاد 
قرارداد با یکی از آزمایشگاه های معتمد سطح شهر به صورت کامال رایگان 

انجام می شود.
در آغازین روز اجرای این طرح اعضای هیأت رئیسه دانشگاه پس از حضور در 

آزمایشگاه طرف قراداد نسبت به انجام آزمایشات پزشکی اقدام کردند.
بررسی فیزیکی و آناتومیکی بدن، ارزیابی چربی زیرپوستی و ... نیز بخشی 
از این طرح است که با همکاری مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه و مشاوره 

ورزشی دانشگاه انجام خواهد شد.
نتایج بدست آمده از آزمایشات کارکنان توسط کادر درمانی مستقر در مرکز 
بهداشت و درمان دانشگاه بررسی و به افرادی که زمینه های مورد آزمایش 
مشکلی داشته باشند، اطالع رسانی و توصیه های بهداشتی الزم ارائه می گردد 

و در صورت ضرورت جهت اقدامات درمانی بعدی ارجاع می شوند.

براساس طرح پایش سالمت که تاکنون پنج دوره از آن با موفقیت برگزار 
شده است هر عضو دانشگاه بیرجند دارای پرونده ای از سوابق پزشکی در مرکز 
بهداشت و درمان دانشگاه می باشد و وضعیت بهداشت و سالمت کارکنان به 

طور مستمر کنترل می شود.
الزم به توضیح است که دانشگاه بیرجند جزء اولین دانشگاه های برگزار کننده 

طرح پایش سالمت در سطح دانشگاه های کشور است.
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، به مناسبت سالروز میالد با سعادت 
حضرت فاطمه زهرا )س(، مراسم با شکوه میالد حضرت زهرا و روز زن، با هدف 
بزرگداشت مقام مادر، با حضور جمع کثیری از بانوان دانشگاهی به همت دفتر 
امور بانوان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند در محل سالن  اجتماعات 

سلف مرکزی دانشگاه برگزار شد.

اجرای برنامه توسط گروه رخشان، انجام قرعه کشی در بین شرکت کنندگان 
حاضر در مراسم، سخنرانی معاون دانشجویی و فرهنگی و مدیر امور فرهنگی 
دانشگاه، تقدیر از بانوان پیشکسوت دانشگاهی بخشی از برنامه های اجرا شده 

در این مراسم گرامیداشت بود. 

برگزاری مراسم گرامیداشت مقام مادر و روز زن

برگزاری دومین یادواره شهدای گمنام پردیس امیرآباد دانشگاه بیرجند

بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه بیرجنـد، دومین یادواره دو شـهید 
گمنـام پردیـس امیرآبـاد دانشـگاه بیرجنـد، 11 اسـفند 97 با حضـور دکتر 
احمـد خامسـان رئیـس دانشـگاه بیرجنـد، حجـت االسـالم و المسـلمین 

سـید علیرضـا عبـادی نماینده ولـی فقیه در اسـتان و امام جمعـه بیرجند، 
دانشـجویان و مسـئوالن اسـتانی برگزار شـد.

در ایـن مراسـم حجـت االسـالم والمسـلمین عبـادی با گرامی داشـت 
یـاد و نـام شـهدا، وظیفـه مـردم بـه ویـژه نسـل جـوان را در قبـال خون 

شـهدا بسـیار خطیـر عنـوان کرد.
نماینـده ولی فقیه در اسـتان با اشـاره بـه صدور بیانیـه گام دوم انقالب 
از سـوی رهبـر معظـم انقـالب گفـت: ایـن بیانیـه بایـد نقشـه راه هـم 
مـردم و هم مسـئوالن شـود زیرا توسـعه اجتماعـی، فرهنگی، سیاسـی و 

اقتصـادی در گـرو پیاده شـدن تمدن اسـالمی اسـت.
 پخـش کلیـپ، روایـت گری توسـط یکی از راویان هشـت سـال دفاع 

مقـدس، دکلمـه و مداحـی از جمله برنامـه های این یـادوره بود. 
حاضـران در ایـن مراسـم معنـوی پـس از حضـور در مـزار و یادمـان 
شـهدای گمنـام ضمـن تعظیـم و احتـرام بـه مقـام شـهدا از نمایشـگاه 

حجمـی تجسـمی برپـا شـده بـه ایـن مناسـبت نیـز بازدیـد کردنـد.
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برگزاری سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت در دانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، مرحله درون دانشگاهی سی و 
چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان دوشنبه 13 اسفند 97 در 

دانشگاه بیرجند برگزار شد.
سید مجتبی حسینی دبیر جشنواره قرآن و عترت در خصوص این جشنواره 
گفت: امسال400 شرکت کننده در بخش های شفاهی، کتبی و مابقی در رشته 

های ادبی، هنری، پژوهشی و فناوری اطالعات شرکت کرده اند.
وی تصریح کرد: در بخش شفاهی خواهران 35 نفر و برادران 23 نفر شرکت 

کردند و در بخش کتبی نیز 246 نفر شرکت کردند.
دبیر جشنواره قرآن و عترت افزود: نتایج بخش شفاهی این جشنواره تا پایان 

وقت امروز و نتایج کتبی تا پایان این هفته اعالم می شود.
حسینی ادامه داد: مهلت ارسال آثار و ثبت نام در رشته های ادبی، هنری، 

پژوهشی و فناوری اطالعات تا اول اردیبهشت 98 ادامه دارد.

افتتاح نمایشگاه فستیوال نوروز در دانشگاه بیرجند

اسفند 97  مورخ 12  یکشنبه  بیرجند،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
نمایشگاه فستیوال نوروز با حضور دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند 

افتتاح شد. 
این نمایشگاه با هدف کارآفرینی، گسترش فرهنگ، حمایت از صنایع دستی 
و هنرهای تجسمی دانشجویان در محل سالن نمایشگاهی تاالر والیت به مدت 

دو روز از ساعت 9 صبح الی 5 عصر دایر شد.
دکتر علی زنگویی مدیر فرهنگی دانشگاه بیرجند در حاشیه این نمایشگاه در 
جمع خبرنگاران گفت: فستیوال نوروز در آستانه عید و با مشارکت همه کانون 

های دانشگاه برگزار می شود.
وی افزود: اکثر غرفه های این نمایشگاه متعلق به دانشجویان و برخی از غرفه 

ها نیز از از سطح شهر در این نمایشگاه حضور دارند.
مدیر فرهنگی دانشگاه بیرجند اظهار کرد: کارگاه معرق یکی از برنامه های 
این نمایشگاه است که در آن، هنر معرق کاری به مدت 2 تا 4 ساعت توسط 

استاد تدریس می شود.
دکتر علی زنگویی ادامه داد: تزئین سفره و ظروف سفره هفت سین دیگر 
کارگاه این نمایشگاه است که در آن چگونگی تزئین سفره هفت سین و چیدمان 

ظروف روی آن آموزش داده می شود.
وی افزود: کارگاه دیگر این نمایشگاه، دکوپاژ روی تخم مرغ است که به 

عالقمندان آموزش داده می شود.
 مدیر فرهنگی دانشگاه بیرجند خاطر نشان کرد: از جمله برنامه های حاشیه 

این نمایشگاه، برگزاری چند تئاتر از جمله تئاتر موزیکال، تئاتر خیابانی حاجی 
فیروز، نمایش عروسکی مبارک است.

دکتر علی زنگویی اظهار کرد: در حاشیه این نمایشگاه مسابقاتی از جمله 
مسابقات عکاسی، مسابقه بهترین سبزه سفره عید، مسابقه خط نوروز، مسابقه 
عید و ادب، مسابقه طراحی و نقاشی و مسابقه طراحی تخم مرغ سفالی برگزار 

می شود.
وی در ادامه گفت: پخش فیلم کمدی از دیگر برنامه های این نمایشگاه است.
 مدیر فرهنگی دانشگاه بیرجند عنوان کرد: میز فروش صنایع دستی و هنرهای 
تجسمی، زیور آالت، دست سازهای چرمی و سنتی، محصوالت بومی و محلی 
و نیز شیرینی های سنتی از جمله میز فروش های واقع در این نمایشگاه است.

 مدیر فرهنگی دانشگاه بیرجند اظهار کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه، 
ارج نهادن و توجه به آداب و رسوم گذشته و تاثیر گذار به وحدت ملی به عنوان 

سرمایه ملی است.
 دکتر علی زنگویی تصریح کرد: نوروز، آدابی دارد که این آداب باعث به وجود 
آمدن یک سرمایه ملی یعنی حفظ وحدت ملی می شود بنابراین همه ارگان های 

فرهنگی بایستی به آن توجه کنند.
وی ادامه داد: معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند نیز با برگزاری این 
نمایشگاه سعی در تشویق و ترغیب دانشجویان به حفظ آداب نوروز و نیز وحدت 

ملی دارد.
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آغاز جشنواره حرکت در دانشگاه بیرجند

دوازدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت دوشنبه 13 اسفند ماه 97 در 
محل سالن کوثر افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، فعالیت ها و دستاوردهای یک 
ساله انجمن های علمی دانشگاه بیرجند در دوازدهمین جشنواره درون دانشگاهی 

حرکت به نمایش درآمد.
در جشنواره درون دانشگاهی حرکت که به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه و شورای هماهنگی انجمن های علمی برگزار شد، فعالیت های 46 
انجمن علمی رشته ای و بین رشته ای دانشگاه بیرجند در  36 غرفه و در دو 

بخش رقابتی و دستاوردها در معرض دید عموم قرار گرفت.
از اهداف برگزاری این جشنواره می توان به تمرین کار گروهی، افزایش حس 
اعتماد به نفس دانشجویان، لذت کار جمعی و گروهی و آشنایی سایر دانشجویان 

با انجمن های علمی اشاره کرد.
دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند پس از برگزاری مراسم افتتاحیه 
این جشنواره ضمن بازدید از غرفه های نمایشگاه در جریان روند برگزاری و 
دستاوردهای ارائه شده قرار گرفت و در حاشیه این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: 
جشنواره حرکت نمود شور، خالقیت و نوآوری بین دانشجویان می باشد و تمامی 

این فاکتورهای مثبت در نسل جوان دانشگاهی وجود دارد.
رئیس دانشگاه بیرجند اظهار داشت: با برگزاری این گونه جشنواره ها در 
دانشگاه و اجرای ایده های دانشجویان به صورت پایلوت می توان امید را در بین 

دانشجویان تقویت کرد.
از  حمایت  در  باالدستی  های  سازمان  نقش  به  همچنین  خامسان  دکتر 
دستاوردهای دانشگاهی و اطمینان کردن به دانشجویان اشاره کرد و ابراز داشت: 

این حمایت ها منجر به تجاری سازی محصوالت خواهد شد. 
وی در ادامه با اشاره به سوق دادن ایده ها به سوی کارآفرینی و ایجاد کافه 
کارآفرینی در دانشگاه بیرجند اشاره کرد و گفت: این مجموعه جزء کوچکی از 

حلقه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بیرجند است.

دکتر خامسان ایجاد دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، مرکز نوآوری، مرکز رشد، 
مرکز شتابدهی، مرکز اشتغالزایی، مرکز جوار دانشگاهی و آموزش مهارت ها و 
ایجاد دفتر توسعه برنامه ریزی آموزشی را حلقه ای از زیست بوم کارآفرینی و 
نوآوری دانشگاه دانست که در حوزه مهارت آموزی و اشتغالزایی دانشجویان در 

حال فعالیت می باشند.
ایشان در ادامه اظهار داشت:  فعال شدن حلقه های زیست بوم کارآفرینی و 
نوآوری باعث ارتقاء دانشگاه از نسل سوم به نسل چهارم که دانشگاه های نسل 
چهارم از یک سو تأثیر قابل توجهی بر محیط پیرامون و توسعه محلی و منطقه 
ای دارند و از سوی دیگر، این نوع دانشگاه ها موجبات تحول و توسعه خود را 

فراهم می کنند، خواهد شد. 
شایان ذکراست پس از داوری آثار و فعالیت ها انجمن های برتر علمی به 
جشنواره ملی حرکت که از سوی وزارت علوم برگزار می شود معرفی خواهند شد.

دوازدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت 13 تا 16 اسفند 97 از ساعت 9 
تا 15 در محل سالن کوثر برپا بود.
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اعالم نتایج داوری دوازدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت

در مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت  که عصر پنجشنبه 
16 اسفند 97 برگزار شد از انجمن های علمی، غرفه ها و نشریات برتر تقدیر به 

عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، دکتر سیده عذری میرکاظمی مدیر 
امور اجتماعی دانشگاه بیرجند، ضمن تشکر از تمامی عوامل و دست اندرکاران 
برگزاری این جشنواره به ویژه مهندس محمد جواد مشاوری نیا دبیر اجرایی و 
حسین ثانی نایب دبیر این جشنواره گفت: این دوره از جشنواره با حضور 36 غرفه 
و 39 انجمن علمی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و مسائل زیست محیطی به مدت 

چهار روز برگزار گردید.
مدیر امور اجتماعی دانشگاه افزود: از نکات شاخص این دوره از جشنواره حضور 
غرفه های ارتباط با صنعت و همچنین بازارچه با رویکرد توجه به کارآفرینی بود 

که مورد توجه بازدیدکنندگان قرارگرفت. 
وی در ادامه در خصوص داوری جشنواره دوازدهم گفت: از میان شرکت 
کنندگان در این دوره از جشنواره هیات داوران متشکل از 10 نفر کارشناس 
و عضو هیات علمی که سابقه چندین دوره داوری این مسابقات را در دوره 
های گذشته در سطح دانشگاهی و ملی داشته اند، ضمن بررسی دقیق فعالیت 

انجمن های علمی دانشجویی به داوری پرداختند که نتایج بدین شرح اعالم شد:
در بخش دانشکده برتر، دانشکده هنر حائز رتبه برتر و در بخش انجمن های 
علمی برتر، انجمن های علمی عمران، زمین شناسی و علوم و مهندسی خاک به 

ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم گردیدند.
در قسمت نمایشگاهی غرفه های دانشکده محیط زیست و مهندسی برق 
به ترتیب مقام اول و دوم را کسب کردند و از انجمن علمی جغرافیا نیز به طور 

شایسته تقدیر شد.
همچنین در بخش نشریات علمی دانشجویی نشریه مکث و بحران آب 

مشترکاً حائز رتبه برتر شدند و نشریه کرونا شایسته تقدیر شناخته شد.
در بخش کارآفرینی، انجمن علمی صنایع دستی حائز رتبه برتر و انجمن 
علمی مهندسی علوم دام شایسته تقدیر گردید. در بخش خالقیت، انجمن علمی 
مهندسی مکانیک به عنوان انجمن علمی برتر و انجمن علمی زبان انگلیسی نیز 

شایسته تقدیر گردید.  
در قسمت مسابقه، انجمن علمی کامپیوتر و علوم ورزشی به ترتیب حائز رتبه 

برتر و شایسته تقدیر شدند.
 شایان ذکر است در مراسم اختتامیه از نفرات برگزیده نیز تقدیر به عمل آمد.

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع خواب و رؤیا
به مناسبت هفته آگاهی از مغز، سخنرانی علمی با موضوع خواب و رؤیا با 
همکاری مرکز مشاوره و درمان و انجمن علمی روانشناسی دانشگاه بیرجند 
با سخنرانی دکتر محمد صائبی پور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند و حضور جمعی از عالقه مند در محل سالن شهید بهشتی دانشکده علوم 

تربیتی و روانشناسی برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه بیرجنـد، دکتـر صائبی پور در شـروع 
صحبـت دربـاره چیسـتی خـواب و رویا، چـرا می خوابیـم و مزایـای خوابیدن 

مطالبـی را مطـرح کرد.
وی سپس فرآیندهای مغزی منجر به خواب، لزوم و اهمیت خواب و اثرات آن 

بر فعالیت های انسانی را مطرح نمود.
در انتهـا روش هـای دسـتکاری خـواب و تاثیـرات احتمالـی آن بـر بعضی 
مهارت هـای پـر اهمیت فردی مانند حل مسـئله توسـط ایشـان بیـان گردید.

برگزاری نشست معاون دانشجویی با اعضای شورای صنفی

نشسـت صمیمـی اعضـای مرکـزی شـورای صنفی دانشـجویان بـا دکتر 
محمدقـادر قادری معـاون دانشـجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه بیرجند 

14 اسـفند 97 در محـل دفتـر معاونت دانشـجویی دانشـگاه برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه بیرجند، در این نشسـت اعضای شـورا 
بـه بیان نظرات و پیشـنهادات صنفـی در مورد امور خوابگاهـی، تغذیه، ایاب و 

ذهاب، آموزشـی، رفاهـی و خدماتی پرداختند.
در ادامه این نشسـت دکتر قادری ضمن شـنیدن صحبت های دانشـجویان 
قـول مسـاعد داد درخواسـت ها و نظـرات مطرح شـده در این جلسـه پیگیری 

شود.



29

دومین دوره مسابقات استانی نجات تخم مرغ ) چالش جاذبه ( در دانشگاه بیرجند برگزار شد

دومیـن دوره مسـابقات اسـتانی نجـات تخـم مرغ ) چالـش جاذبـه ( امروز 
دوشـنبه، 20 اسـفند ماه 97، به همت انجمن علمی مهندسـی عمران دانشگاه 

در محل دانشـکده مهندسـی برگزار شد.
در ایـن مسـابقات 7 تیـم از سرتاسـر اسـتان شـرکت کردند کـه در نهایت 

تیم هـای»زرد« و »ناجیـان« از دانشـگاه بیرجنـد و تیـم »BUT« از دانشـگاه 
صنعتـی بیرجنـد به ترتیـب رتبه های اول تا سـوم را به خود اختصـاص دادند. 
ضمنـاً، آقایـان دکتـر محمد اکبـری، دکتر حمیدرضـا ناصری و دکتر احسـان 

محتشـمی از دانشـگاه بیرجند داوری این مسـابقات را بر عهده داشـتند.

ورود سری دوم تجهیزات صنعتی آشپزخانه مرکزی دانشگاه
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، علیرضـا منصـوری مدیـر 
دانشـجویی دانشـگاه گفـت: در راسـتای صنعتـی سـازی آشـپزخانه مرکزی 
دانشـگاه و بـا هدف ارتقای کیفیت غذای دانشـجویان، مرحلـه دوم تجهیزات 

صنعتـی آشـپزخانه مرکزی تحویـل دانشـگاه گردید. 
مدیر دانشـجویی دانشـگاه بیرجند با اعالم این خبر افزود: در دومین مرحله 
ایـن پروژه پنج دسـتگاه چلوپز صنعتـی و یک عدد تانکر 5 هـزار لیتری تولید 

آب جـوش با اعتبار 205 میلیون تومـان خریداری و نصب گردید.
شـایان ذکر اسـت، صنعتی سـازی آشـپزخانه مرکـزی دانشـگاه بیرجند از 
دسـتاوردهای سـفر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به دانشـگاه بیرجند 

و کمـک هـای رئیس صندوق رفاه دانشـجویان کشـور می باشـد.
همچنیـن وی در ادامـه بیـان داشـت تمامـی سـانس هـای غذاخـوری و 
خوابـگاه های دانشـجویی طبق تقویم آموزشـی تـا آخرین روز آموزش سـال 

1397 خدمـات مربوطـه را ارائـه خواهـد نمود.

مرکز مشاوره دانشگاه بیرجند موفق به کسب عنوان مرکز مشاوره فعال دانشجویی شد

ـــای 12 و  ـــور در روزه ـــاوره کش ـــز مش ـــی مراک گردهمای
ـــریف  ـــی ش ـــگاه صنعت ـــی دانش ـــه میزبان ـــفند 1397 ب 13 اس

ـــد. ـــزار ش برگ
ــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه بیرجنــد، در ایــن  ب
ــه  ــد ب ــگاه بیرجن ــان دانش ــاوره و درم ــز مش ــش مرک همای
ــال دانشــجویی در ســال 1397  ــز مشــاوره فع ــوان مرک عن

معرفــی شــد.
ـــد  ـــگاه بیرجن ـــاوره دانش ـــز مش ـــز مرک ـــن نی ـــش از ای پی
ـــاعی در  ـــاوره س ـــز مش ـــن مرک ـــت عناوی ـــه دریاف ـــر ب مفتخ
ســـال 1391، مرکـــز مشـــاوره فعـــال کشـــوری در ســـال 
ـــال 1393  ـــوری در س ـــر کش ـــاوره برت ـــز مش 1392 و مرک

ـــد. گردی
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پاکسازی پارک جنگلی بیرجند

به مناسبت هفته منابع طبیعی پارک جنگلی بیرجند پاکسازی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، به مناسبت هفته منابع طبیعی، 
جمعی 40 نفره از اعضای هیات علمی، دانشجویان و مسئوالن دانشگاه بیرجند 
با مشارکت کانون محیط زیست، کانون هالل احمر، انجمن علمی مرتع و 
آبخیزداری و دیگر انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی دانشگاه بیرجند 
سه شنبه 14 اسفند 97 بخشی از محیط پارک جنگلی بیرجند را با شعار حافظ 

منابع طبیعی و محیط زیست باشیم از زباله ها پاکسازی کردند.
آماده  های  خوراکی  بسته  و  پالستیک  یکبار مصرف،  سیگار، ظروف  ته 

بیشترین زباله هایی بود که در این مکان رها شده بودند.

در استقبال از بهار محوطه دانشگاه بیرجند پاکسازی شد

به مناسبت هفته منابع طبیعی و در استقبال از بهار محوطه پردیس دانشگاه 
به همت درمانگاه فرهیختگان و با همکاری کانون همیاران بهداشت و همیاران 

سالمت روان شنبه 18  اسفند 97 پاکسازی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در این مراسم که جمعی از مدیران، 
مسئوالن، دانشجویان و همکاران دانشگاهی شرکت داشتند از مقابل درمانگاه 

فرهیختگان تا محوطه دانشکده علوم پاکسازی شد.
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اخبار ورزشی

برگزاری دوره مربیگری آمادگی جسمانی در دانشگاه بیرجند

انجمن علمی علوم ورزشی دانشگاه بیرجند با همکاری هیات ورزش های 
همگانی استان خراسان جنوبی دوره تئوری مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی 

را برگزار کرد. 
در این دوره آموزشی که در سالن مهندس امینی دانشکده علوم ریاضی و آمار 
و در دو بخش خواهران و برادران برگزار گردید؛ 40 نفر از دانشجویان دانشکده 

علوم ورزشی شرکت کردند.
دوره مذکـور بـا هـدف تعامـل و ارتبـاط گسـترده بیـن دانشـگاه، انجمن 
هـای علمـی و دسـتگاه هـای اجرایی اسـتان خراسـان جنوبی و مشـارکت 
عالقمنـدان، ورزشـکاران و قهرمانـان در حـوزه مربیگـری برگـزار شـد. 
توانمندسـازی دانشـجویان جهت برگزاری  دوره های مربیگـری و راه یابی 

بـه بـازار کار از دیگـر اهـداف ایـن برنامه به شـمار مـی رود.
انجمن علمی علوم ورزشی در نظر دارد با توجه به درخواست مکرر دانشجویان 

مبنی بر برگزاری چنین برنامه هایی دوره مربیگری TRX درجه 3 را نیز در آینده 
برگزار نماید.

کسب مقام اول بخش انفرادی مسابقات آمادگی جسمانی منطقه ۹ ورزش کشور توسط دانشگاه بیرجند

در مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان خواهر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی منطقه 9 کشور دکتر شعله قالسی مود مقام اول رده سنی 45 سال به باال 

را از آن خود کرد.
ــابقات  ــن مس ــد، در ای ــگاه بیرجن ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کــه بــه میزبانــی دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار شــد، دکتــر شــعله 

قالســی مــود، عالیــه آکار، زهــرا انجیــری، زهــرا پارســا، منیــره ترکاونــی، 
ــابقات  ــن مس ــد در ای ــگاه بیرجن ــم دانش ــان تی ــتگو بازیکن ــکینه راس س

ــد. بودن
تیم دانشگاه بیرجند را در این مسابقات حمید مرکی و زهره حسن پور فرد به 

عنوان مربی و سرپرست همراهی کردند. 
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برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت گرامیداشت هفته مقام زن

به مناسـبت گرامیداشـت مقام مادر و روز زن مدیریت فوق برنامه دانشـگاه 
اقـدام بـه برگـزاری مسـابقات ورزشـی ویـژه کارکنـان و دانشـجویان خواهر 

دانشـگاه کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه بیرجنـد، ایـن دوره از مسـابقات در 3 
رشـته ورزشـی برای کارکنان بانوان دانشـگاهی در سـه پردیس شـوکت آباد، 
شـهداء و امیرآبـاد و در 3 رشـته ورزشـی بـرای دانشـجویان دختـر در خوابگاه 

هـای صدف، توحید و گلسـتان دانشـگاه برگـزار گردید.
در بخش مسـابقات کارکنان بانوان در رشـته هفت سنگ فاطمه کشمسی، 
لیـدا خطیـب و صغـری مـودی، و در مسـابقات دارت زهـرا خراسـانی، طاهره 
صالحـی و بتـول مـی خـوش، در مسـابقات فریزبـی ملیحـه گرجی، فرشـته 
مرتضـوی و مهرنـوش داودی بـه ترتیـب مقـام هـای اول تا سـوم را بدسـت 

آوردند. 
در بخش دختران دانشـجو در رشـته هفت سـنگ در خوابگاه صدف زینب 
مردانـی، حمیـده عـرب نژاد  و فرشـته تـاج الدینـی در خوابگاه توحید سـمیرا 
خونیکی، فاطمه آشـکار و منیزه اسـماعیلی و در خوابگاه گلسـتان سیما الیاس 
پـور، تـوران نظـری و وجیهـه زهانـی بـه ترتیـب مقـام هـای اول تا سـوم را 

کسـب کردند.
در رشـته طناب زنی هدی بهشـتی، فرشـته کرن کش و عاطفه ابراهیمی 
از خوابـگاه صـدف، سـمیرا خونیکی، رابعه یعقوبـی و زکیه حسـنی از خوابگاه 
توحیـد و مهدیـه علمـدار، زهـرا مرادنیـا و حمیـده محمودآبـادی از خوابـگاه 

گلسـتان بـه ترتیب مقـام هـای اول تا سـوم را بدسـت آوردند. 
در رشـته فریزبـی نیز هدی بهشـتی، سـمیرا رشـیدی و حمیده عـرب نژاد 
از خوابـگاه صدف، منیژه حسـنی، سـمیرا خونیکی و فاطمه آشـکار از خوابگاه 
توحیـد و کوثـر رضایـی، مریم فنـودی و توران نظـری از خوابگاه گلسـتان به 

ترتیـب نفـرات اول تا سـوم را بدسـت آوردند.
در پایـان مسـابقات نیـز به نفرات برتر جوایز نفیسـی به رسـم یادبـود اهداء 

گردید.
همچنیـن در گلگشـتی که بدیـن منظور بـرای بانوان کارمند برگزار شـد 
در پایـان بـه قیـد قرعـه بـه 10 نفـر از افـراد جوایزی به رسـم یادبـود اهداء 

گردید.
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کسب مقام سوم تیمی در مسابقات دارت قهرمانی دانشگاه های سراسر کشور

ــم دارت  ــد، تیـ ــگاه بیرجنـ ــی دانشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ـــای  ـــگاه ه ـــابقات دارت دانش ـــتین دوره مس ـــد در نخس ـــگاه بیرجن دانش
سراســـر کشـــور کـــه بـــه میزبانـــی دانشـــگاه بیـــن المللـــی امـــام 
ـــود  ـــی را از آن خ ـــوم تیم ـــام س ـــد مق ـــزار ش ـــن برگ ـــی )ره( قزوی خمین

ـــرد. ک
ـــگاه  ـــم دارت دانش ـــان تی ـــی بازیکن ـــین قربان ـــی و حس ـــی جمال مرتض
ــگاه  ــم دانشـ ــری تیـ ــن مربیگـ ــد. همچنیـ ــابقات بودنـ ــن مسـ در ایـ

بیرجنـــد را علـــی ســـطوتی عهـــده دار بـــود.

صعود به قله شاه کوه نهبندان توسط کارمند دانشگاه 
بیرجند

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه بیرجنـــد، جـــواد آشـــوری 
ــراز  ــوردی فـ ــم کوهنـ ــا تیـ ــراه بـ ــد همـ ــگاه بیرجنـ ــد دانشـ کارمنـ
ـــح  ـــدان را فت ـــوه نهبن ـــاه ک ـــه ش ـــد قل ـــق ش ـــد موف ـــتان بیرجن شهرس

کنـــد.
ــی  ــش غربـ ــدان در بخـ ــوه نهبنـ ــاه کـ ــت شـ ــر اسـ ــایان ذکـ شـ
ـــا  ـــطح دری ـــاع آن از س ـــت و ارتف ـــده اس ـــع ش ـــدان واق ـــتان نهبن شهرس

2750 متـــر مـــی باشـــد.
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اخبار دانشکده ها

برگزاری محفل شبی با شهدا

مراسـم شـبی با شـهدا با همت تشـکل های فرهنگی و اجتماعی دانشکده 
فنـی و مهندسـی فـردوس و سرپرسـتی بسـیج دانشـجویی ایـن دانشـکده 
پنجشـنبه 2 اسـفند در محـل گلزار شـهدای شهرسـتان فردوس برگزار شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه بیرجند، در این مراسـم پـس از قرائت 
زیـارت عاشـورا حجه االسـالم بابایی امام جمعه شهرسـتان فـردوس، ضمن 
تقدیر و تشـکر از دانشـجویان فعال فرهنگی به مناسـبت برگزاری این مراسم 

معنوی بـه ذکر فضایل شـهدا پرداخت.
اجرای سـرود توسـط گروه اهال من العسـل شهرسـتان فردوس، اجرای 
تئاتر توسـط گروه عشـاق کوی همت از اسـتان کرمان و سـخنرانی سردار 
احمدیـان مسـئول سـابق یـگان تفحص شـهدا از دیگـر برنامه هـای این 

محفـل بود.
از دیگـر برنامـه هـای این مراسـم قرعه کشـی مسـافران کربال بـود که 5 
نفـر از دانشـجویان دانشـکده فنی فـردوس و 7 نفـر از عموم مـردم برنده این 

سـفر معنوی شدند.
همچنیـن در حاشـیه برگـزاری ایـن مراسـم نمایشـگاه یادمـان شـهدا 

نیـز برپا شـد.

برگزاری مراسم گرامیداشت روز مهندس در دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند

مراسـم گرامیداشـت روز مهندس در محل مجتمع شـهید آوینی شهرستان 
فـردوس بـه همـت کانـون فرهنگـی و هنـری دانشـکده فنـی و مهندسـی 
فـردوس یکشـنبه پنجم اسـفند 97 بـا حضور 450 نفـر از دانشـجویان، اعضا 

هیـات علمـی و کارکنان دانشـکده برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه بیرجنـد، در ایـن مراسـم برنامه های 
متنوعی همچون سـخنرانی، رادیو دانشـجویی، موسـیقی، مسـابقات هیجانی 

مهندسـی برگزار شد.

سـخنرانی مهندس سـروری از سازمان نظام مهندسـی شهرستان فردوس 
و گفـت و گویـی صمیمـی دکتـر واحدی پور بـا دانشـجویان از دیگـر برنامه 

هـای این مراسـم بود.
همچنیـن در پایان این مراسـم جوایـزی به قید قرعه به 10 نفر از شـرکت 

کنندگان اهدا شـد.

دانشکده فنی و مهندسی فردوس
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برگزاری دوره و مسابقه امداد و نجات در دانشکده فنی فردوس

دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس در دوره های آموزشی امداد و 
نجات ویژه شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در این دوره که توسط سازمان 
جمعیت هالل احمر شهرستان فردوس برگزار شد؛ پس از برگزاری دوره آموزشی 
دو دوره مسابقات امداد و نجات ویژه پسران و ویژه دختران برگزار شد که در پایان 

به تیم های برتر هدایایی اهدا شد.
در مسابقات امداد و نجات پسران تیم های صلیب سرخ، امداد گران 114، 
امداد گران راه شیری، امداد گران شیراز 73، پالسکو و در مسابقات امداد و نجات 
دختران تیم های امداد بنفش، صلیب سرخ 97، ارتش سرخ آبی و امدادگران 

سرخ آبی به عنوان تیم های برتر معرفی شدند.

برگزاری کارگاه آموزشی طراحی و نصب سیستم های خورشیدی در دانشکده فنی و مهندسی فردوس

کارگاه آموزش طراحی و نصب سیستم های خورشیدی در مقیاس خانگی و 
نیروگاهی با هدف ارتقاء مهارت فنی و اجرایی دانشجویان مهندسی برقـ  قدرت 

دانشکده  فنی و مهندسی فردوس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، این کارگاه که با همکاری انجمن 
علمی برق در محل سایت تخصصی دانشکده فنی فردوس توسط اساتید گروه 

برق دکتر مصطفی واحدی پور عضو هیأت علمی دانشکده فردوس، دکتر هما 
رشیدی زاده و مهندس وزیری استادان مدعو دانشکده به صورت تئوری و عملی 
ارائه گردید. شایان ذکر است در این دوره آموزشی تعداد 30 نفر از دانشجویان 

گروه برق قدرت دانشکده فنی فردوس حضور داشتند.



36

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت روز مهندس

انجمن ورزشـی دانشـکده فنی و مهندسـی فـردوس از 5 تا 10 اسـفند 97 
مسـابقات ورزشـی به مناسـبت روز مهندس را برگـزار نمود. 

به گزارش روابط عمومی دانشـگاه بیرجند، این دوره از مسـابقات در رشـته 
هـای شـطرنج، تنیـس روی میـز و بدمینتـون ویـژه خواهـران و رشـته های 
شـطرنج و تنیـس ویژه بـرادران برگزار شـد و در پایـان به نفرات اول تا سـوم 

در هر رشـته ورزشـی جوایز نفیسـی به رسـم یادبود اهدا شـد.

برگزاری محفل انس با قران
محفـل انـس بـا قرآن بـه همت کانون قـرآن و عتـرت دانشـکده در تاریخ 
13 اسـفند 97 در محل سـالن دانشـکده فنی و مهندسـی فردوس و با حضور 

دانشـجویان برگزار گردید.

در ایـن برنامـه کـه بـا حضـور امـام جماعـت دانشـکده فنـی و مهندسـی 
فـردوس برگـزار شـد. پـس از قرائـت قرآن ایشـان آیاتـی را تالوت و تفسـیر 

آن¬را بیـان نمودنـد.

کرسی آزاد اندیشی با موضوع ازدواج سفید

کرسـی آزاد اندیشـی بـا موضـوع »ازدواج سـفید یـا هـم باشـی سـیاه« به 
همـت کانـون فرهنگـی و هنـری دانشـکده فنـی و مهندسـی فـردوس و با 

همکاری موسسـه رهپویان والیت در محل مجتمع شـهید آوینی شهرسـتان 
فـردوس برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، ایـن برنامـه بـا حضـور  
کارشناسـان علمـی دکتر مدبر عزیزی عضو هیأت علمی دانشـگاه فردوسـی 
مشـهد و کارشـناس صـدا و سـیمای خراسـان رضـوی، سـید محمـد متولی 
کارشـناس روان شـناختی، مشاور و کارشـناس مذهبی و حجه االسالم محمد 

دهقـان چهارشـنبه 14 اسـفند برگزار شـد.
در ایـن کرسـی آزاد اندیشـی ابتدا کارشناسـان موضـوع را از مناظر مختلف 

بررسـی و سـپس سـواالت و نظرات دانشـجویان ارائه شد.
در پایـان مراسـم بـه سـه نفـر از حاضران بـه قید قرعه کمک هزینه سـفر 

به مشـهد مقدس اهدا شـد.
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اعزام دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس به اردوی جهادی و راهیان نور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، تعداد 17 نفر از دانشجویان بسیجی 
دانشکده فنی و مهندسی فردوس از تاریخ 97/12/15 به مدت 3 روز اردوی 
جهادی در روستای محروم طاهر آباد شهرستان فردوس شرکت نمودند. در 
طی این اردو دانشجویان به بازسازی منازل برای خانواده های محروم پرداختند.

همچنین تعداد 28 نفر از دانشجویان این دانشکده در اردوی راهیان نور مناطق 

عملیاتی جنوب کشور شرکت نمودند.
الزم به ذکر است تعداد 20 نفر از دانشجویان پسر و 8 نفر از دانشجویان 
دختر در دو بخش خواهران و برادران به مدت 5 روز به مناطق عملیاتی شلمچه، 

طالئیه، هویزه، اروند کنار و ... اعزام شدند.
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دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

برگزاری کارگاه استانی تخصصی بررسی اصالحیه قانون صدور چک

با  بیرجند  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  علمی حقوق  انجمن 
تخصصی  استانی  کارگاه  جنوبی،  خراسان  استان  کل  دادگستری  همکاری 

»بررسی اصالحیه قانون صدور چک« را  برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در این کارگاه یک روزه که در محل 
تاالر عالمه فرزان دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد، دکتر قاسم نخعی 

پور عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند و علیرضا صیفی رئیس کل دادگستری 
خراسان جنوبی مدریسن کارگاه کلیه آیین نامه ها و قوانین و مقررات صدور چک 

را برای افراد شرکت کننده در کارگاه ارائه دادند.
در انتهای کارگاه نیز به شرکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه اهداء شد.

برگزاری کارگاه آموزشی مکاتبات بین المللی در پژوهش

با همکاری دفتر  انسانی  ادبیات و علوم  امور پژوهشی دانشکده  مدیریت 
همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه کارگاه آموزشی مکاتبات بین المللی 

در پژوهش را برگزار کرد.
که  روزه  یک  کارگاه  این  در  بیرجند،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
چهارشنبه 15 اسفند 97 در محل تاالر عالمه فرزان دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی برگزار گردید، دکتر محمدرضا رضائیان دلوئی مدرس کارگاه مباحث؛ 
معرفی ساختار و اجزای نامه انگلیسی، نحوه نگارش انواع نامه انگلیسی و معرفی 

منافع مفید انگلیسی را به شرکت کنندگان در کارگاه ارائه داد. 
در پایان کارگاه نیز به شرکت کنندگان گواهی حضور اهداء شد.

دانشکده هنر

اولین نمایشگاه لباس هوروش در محل نگارخانه شهر

دانشکده هنر با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند، اولین 
در  برگزار کرد.  بیرجند  نگارخانه شهر  را در محل  لباس هوروش  نمایشگاه 
این نمایشگاه بالغ بر 60 نوع مانتو با پارچه ها و طرح های متفاوت، شومیز و 

همچنین یکسری از البسه با طراحی خاص که توسط سرکار خانم زهرا بذری 
دانشجوی صنایع دستی دانشکده هنر طراحی و دوخته شده بود در معرض دید 

بازدیدکنندگان قرار گرفت.
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فصل اول کاوش باستان شناسی محوطه گبری مود توسط دانشجویان باستان شناسی دانشکده هنر

کسب دو رتبه کشوری در المپیاد علمی فرش دستباف توسط دانشجویان فرش دانشگاه بیرجند

تپه تاریخی مود )شهرستان سربیشه – خراسان جنوبی( واقع در دشت مود 
شامل دو تپه با ارتفاع کم و نزدیک به هم است. تپه شمالی دارای ارتفاع بیشتری 
نسبت به تپه جنوبی است. این تپه در سال 1376 از طرف میراث فرهنگی 
خراسان گمانه زنی و تعیین حریم شده است. با بررسی های سطحی که در 
محدوده محوطه صورت گرفته سفال هایی مربوط به بازه زمانی هزاره چهارم 
تا ساسانی به دست آمده نشان از اهمیت این تپه و مشابهت داده های آن با 
یافته های به دست آمده با مناطق مشخصی چون کالته شاهپوری و چهارفرسخ 
نهبندان، تپه یحیی کرمان، نادعلی و قلعه کهنه قندهار در جنوب افغانستان 
و دامب کوه در منطقه بلوچستان دارد. خراسان جنوبی به دلیل قرارگرفتن 
در محدوده خراسان بزرگ )مرکز قدرت گیری اشکانیان( یکی از مهم ترین 
استقرارگاه های دوره پارتی بوده که محوطه های دیگری را هم دوره با محوطه 
گبری می توان معرفی کرد ولی از لحاظ کیفیت داده های فرهنگی محوطه گبری 
مود یکی از بهترین محوطه ها در سطح استان متعلق به دوره اشکانی می باشد. 
در حال حاضر مطالعاتی در زمینه شناخت فرم، شکل و نقش سفالینه های این 
محوطه صورت گرفته که یک پایان نامه دانشجویی و یک طرح تحقیقی مطالعه 
سفال از این جمله است. این محوطه در سال 1381  با شماره 6364 در فهرست 

آثار ملی به ثبت رسیده است. در حال حاضر کاوش آموزشی گروه باستانشناسی 
دانشگاه بیرجند به سرپرستی محمد فرجامی از ابتدای اسفندماه به مدت یک ماه 
به منظور الیه نگاری و شناخت استقرارهای این تپه باستانی در محدوده تپه 

شماره دو)B(  در حال انجام می باشد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، المپیاد کشوری فرش دستباف 
از 20 تا 22 اسفند 97 به همت مرکز ملی فرش و با همکاری سازمان 

صمت آذربایجان شرقی و هم یاری دانشگاه هنر اسالمی با حضور شرکت 
کنندگانی از 18 استان کشور در تبریز برگزار گردید.

در ایـن المپیـاد علمی و مهارتی که به مدت سـه روز و به میزبانی تبریز 
برگـزار شـد؛ شـرکت کنندگان در دو بخـش دانش آموزی و دانشـجویی در 
4 گـروه )بافـت، مرمـت، رنگـرزی و طراحـی( از دانشـگاه های مختلـف 

سراسـر کشـور با یکدیگـر به رقابـت پرداختند.
آییـن پایانـی سـیزدهمین دوره از المپیـاد ملی فرش دسـتباف ایران در 

تاریـخ 22 اسـفند بـا معرفـی برترین ها بـه کار خـود پایان داد.
در گرایـش بافت دانشـجویی خانـم آرزو قرجی از دانشـگاه بیرجند حائز 
رتبـه دوم کشـوری و در گرایـش مرمـت نیز خانم آتنا غالمی، از دانشـگاه 

بیرجند حائز رتبه دوم کشـوری شـدند.
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دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست 

نشست تخصصی مدیریت جامع حوزه  های آبخیز

نشست تخصصی مدیریت جامع حوزه  های آبخیز با همکاری انجمن های 
علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و انجمن سیستم های سطوح آبگیر 
باران، انجمن آبخیزداری ایران با حضور مهندس یوسفی معاون آبخیزداری اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی و مسئولین دانشکده منابع طبیعی 
و محیط زیست و جمعی از دانشجویان یکشنبه 19 اسفند در محل سالن آمفی 

تئاتر پردیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند برگزار شد.
در این جلسه در خصوص روشهای جمع آوری و استحصال آب در محیط 
های شهری )خانگی، اداری( و همچنین روش های سنتی زراعت سیالبی و 
مدیریت جامع حوزه آبخیز در محیط های غیر شهری با تکیه بر مشارکت مردمی 

بحث و بررسی صورت گرفت.
در پایان تعدادی از دانشجویان سواالتی مطرح و پاسخ الزم از طرف مسئولین 

ارائه گردید.

تقدیر از زحمات بانوان شاغل در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به مناسبت والدت حضرت فاطمه )س(

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

به مناسبت 7جمادی الثانی )7 اسفند ماه 1397( و به میمنت والدت دخت 
رسول اکرم )ص( ریحانه نبی و روز ارجمند مادر و بزرگداشت مقام واالی زن 
و جهت تقدیر از زحمات بانوان شاغل در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، 
ریاست دانشکده به همراه معاون آموزشی و مدیر امور پژوهشی دانشکده با حضور 
در محل کار بانوان شاغل در دانشکده، ضمن تبریک ایام و تبریک پیشاپیش 
سال نو، از زحمات همکاران محترمه تشکر و از خداوند منان برای آنان آرزوی 

موفیقت نمود.
 دکتر پورشافعی در این دیدار اظهار داشتند: بانوان با توجه به مسئولیت خطیر 
در خانواده، تالش بیشتری در تحقق اهداف سازمانی دارند. امید است با اهتمام 

مجموعه همکاران شاهد شکوفایی و رشد دانشکده و دانشگاه باشیم.

رتبه های برتر المپیاد در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی معرفی شدند

نتایج المپیاد علمی دانشجویی در سطح دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی 
اعالم شد.

گروه علوم تربیتی: 1- فاطمه ناصری  2- زهرا مختاری  3- سعیده محقق  
4- مهدیه روحی  5- مریم فالحی

گروه روانشناسی: 1- زینب سیارفرد  2- زهرا صادقی  3- حمیده ملکی راد  
4- وحیده قربان نیا  5- فائزه حسین زاده

روابط عمومی دانشکده ضمن تبریک به دانشجویان حائز رتبه های برتر، 
برایشان آرزوی توفیق و موفقیت در مراحل باالتر المپیاد را دارد.
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آموزشکده کشاورزی سرایان

برگزاری آیین گرامیداشت هفته منابع طبیعی

به مناسبت هفته منابع طبیعی مراسم درختکاری در آموزشکده کشاورزی 
سرایان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در این مراسم که با حضور مسئولین 

آموزشکده کشاورزی سرایان برگزار گردید ضمن تاکید بر اهمیت درختکاری و 
حفظ منابع طبیعی تعداد 40 اصله درخت میوه به مناسبت چهلمین سال پیروزی 

انقالب اسالمی غرس گردید.

دانشکده علوم ورزشی

اعزام دانشجوی دکتری دانشگاه بیرجند برای گذراندن فرصت تحقیقاتی به کشور آمریکا
دانشجوی مقطع دکتری فیزیولوژی ورزش جهت گذراندن فرصت تحقیقاتی 

شش ماهه دوره دکتری عازم دانشگاه فلوریدا آتالنتیک کشور آمریکا شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، فرشته احمدآبادی دانشجوی مقطع 
دکتری فیزیولوژی ورزش تحت راهنمایی دکتر مرضیه ثاقب جو، جهت گذراندن 
فرصت تحقیقاتی شش ماهه دوره دکتری عازم دانشگاه فلوریدا آتالنتیک کشور 

آمریکا شد.
الزم به ذکر است پیش از اعزام دانشجو، فعالیت علمی مشترک استاد راهنما 
و دانشجو با استاد پذیرش دهنده در آن دانشگاه در حوزه تاثیر تمرینات ورزشی و 

مکمل زعفران بر کاچکسی سرطان پستان آغاز شده است. 
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انتصاب و ابقاء

انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند به سمت مشاور استاندار خراسان جنوبی

طـی حکمـی از سـوی اسـتاندار خراسـان جنوبـی، دکتر محمـد مهدی 
خطیـب عضـو هیـات علمی دانشـگاه بیرجنـد به عنوان مشـاور اسـتاندار 
در امـور آمایـش سـرزمین، محیـط زیسـت و توسـعه پایدار منصوب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، در ایـن حکـم اظهـار 
امیـدواری شـده اسـت وی بتوانـد بـا توکل بـه خداونـد متعـال در تهیه و 
تدویـن برنامه هـای اسـتان بـا رویکـرد آمایش محـور در راسـتای تحقق 
سـازمان، فضایـی منسـجم، اثـر بخـش، مبتنی بـر شـناخت و بکارگیری 
روش هـای اجرایـی بـه منظـور دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار در چارچوب 
توسـعه ملـی مبتنـی بر اصـول 8 گانه مصوب آمایش سـرزمین )مشـتمل 
بـر کارآیـی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سـرزمین، گسـترش 
عدالـت اجتماعـی و تعـادل هـای منطقـه ای، حفاظـت محیـط زیسـت 
و احیـای منابـع طبیعـی، حفـظ هویـت اسـالمی - ایرانـی و حراسـت از 
میـراث فرهنگـی، تسـهیل و تنظیم روابط درونـی وبیرونی اقتصـاد و رفع 

محرومیـت بـه خصوص در مناطق روسـتایی و مالحظـات امنیتی، دفاعی 
و پدافنـد غیرعامـل( گام هـای موثـری بردارد.

دکتـر خطیـب دارای مـدرک دکترای تخصصی زمین شناسـی و اسـتاد 
تمام دانشـگاه بیرجند اسـت.

وی مجـری طـرح مطالعـات آمایـش اسـتان، رئیـس انجمـن علمـی 
زمین سـاخت و زمین شناسـی ایران و سـردبیر نشـریه علمی - پژوهشـی 

زمین سـاخت اسـت.
عضویـت در انجمـن زمیـن شناسـی اروپـا و 26 سـال خدمـات اجرایی 
در دانشـگاه بیرجنـد در سـمت هـای معاونت آموزشـی، پژوهشـی، اداری 
و مالـی، ریاسـت دانشـکده علـوم، مدیـر گـروه آموزشـی زمین شناسـی، 
عضویـت در هیـات ممیـزه دانشـگاه بیرجنـد بخشـی از سـوابق اجرایـی 

دکتـر خطیـب می باشـد.
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طی ابالغی از سـوی دکتر احمد خامسـان ریاسـت دانشـگاه بیرجند، دکتر 
محمـد باقـر منتظـر تربتـی  به مدت دو سـال در سـمت مدیر گروه آموزشـی 

علـوم دامی دانشـگاه بیرجند منصـوب گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشـگاه بیرجند، در جلسـه ای که بدین منظور در 
محل حوزه معاونت آموزشـی دانشـگاه با حضور جمعی از مدیران و مسـؤالن 
دانشـگاه برگـزار شـد، دکتـر محسـن آیتـی معـاون آموزشـی و تحصیـالت 
تکمیلی دانشـگاه از خدمات ارزنده دکتر سـید جواد حسـینی واشـان در دوران 
تصـدی این سـمت تقدیر و تشـکر بـه عمـل آورد و دکتر محمـد باقر منتظر 
تربتـی را بـه عنوان مدیر گروه جدید گروه آموزشـی علـوم دامی معرفی نمود.
در ایـن جلسـه دکتـر آیتـی بـه تحوالت انجـام شـده در معاونت آموزشـی 
دانشـگاه و تشـکیل دفتر برنامه ریزی درسی و توسـعه آموزشی دانشگاه اشاره 
داشـتند که با توجه به بررسـی های دقیق در حوزه های کسـب و کار، برنامه 
ریـزی جهـت ایجـاد رشـته هـای جدیـد را در دسـتور کار خواهند داشـت و از 
مدیر گروه جدید درخواسـت کردند که با بررسـی در گروه مریوطه درخواسـت 

هـای ایجاد رشـته هـای جدید را بـه این معاونـت منعکس نمایند.
همچنیـن دکتـر آیتـی بـه تمرکـز گـروه در راه انـدازی نشـریات جدیـد 
بخصوص نشـریات انگلیسـی زیان و افزایش کیفیت نشـریات موجود و نمایه 
سـازی آن هـا در پایـگاه هـای معتبر بین المللی اشـاره نمـود و از دکتر منتظر 
تربتی درخواسـت داشـتند تا با مشـارکت دیگر اعضای هیات علمی، تعامالت 

بیـن المللی گـروه علـوم دامی را ارتقـاء دهند. 
در ادامه جلسـه دکتر حسـینی واشان گزارشـی از فعالیت های خود در زمان 
تصـدی در سـمت مدیـر گـروه علـوم دامی ارائـه نمودنـد و برای آقـای دکتر 
منتظـر تربتی در سـمت جدید آرزوی موفقیت و بهـروزی را از درگاه ایزد منان 

برای ایشـان داشتند. 
دکتـر محمـد باقـر منتظـر تربتـی، اسـتادیار گـروه علـوم دامی دانشـکده 
کشـاورزی و دارای مدرک دکتری زیسـت شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه 
ورسـای فرانسـه )UVSQ(، اسـت. ایشـان دوره پسـا دکتـری خـود را در مرکز 
ملـی تحقیقـات کشـاورزی فرانسـه )INRA( گذرانده انـد. از سـوابق علمی و 
پژوهشـی دکتـر منتظـر تربتـی می تـوان بـه چـاپ  18 مقالـه ISI و علمی- 
پژوهشـی، ارائـه 25 مقالـه در کنفرانـس ها و همایش های معتبـر ملی و بین 
المللـی داخـل و خارج کشـور و انجام طرح تحقیقاتی مشـترک بـا مرکز ملی 

تحقیقات کشـاورزی فرانسـه اشـاره کرد. 
معـاون گروه طی سـال 89-1388 و دبیر اجرایـی دومین همایش پژوهش 

هـای نویـن در علوم دامی از جمله سـوابق اجرایی وی می باشـد.

انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشکده مهندسی

طی ابالغی از سوی دکتر احمد خامسان ریاست دانشگاه بیرجند، دکتر محسن 
خطیبی نیا به سمت سرپرست معاونت آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه 

بیرجند، منصوب گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در بخشی از این ابالغ آمده است؛ بنا 
به پیشنهاد رئیس دانشکده مهندسی و نظر به مراتب تعهد، تجارب و شایستگی 
های علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این ابالغ و با حفظ سمت آموزشی و 

پژوهشی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشکده مهندسی منصوب می 
شوید.  اطمینان دارم با اتکال به خداوند سبحان و بهره گیری از مشارکت و 
همفکری همکاران دانشگاهی، منشاء خدمات ارزنده ای خواهید بود. کامیابی 

روزافزون جنابعالی و اعتالی جایگاه دانشگاه بیرجند را آرزومندم. 
دکتر محسن خطیبی نیا دانشیار پایه 9 دانشگاه بیرجند و عضو هیأت علمی 
گروه آموزشی مهندسی عمران است. وی دارای مدرک دکتری عمران سازه از 

دانشگاه شهید باهنر کرمان است.
از سوابق علمی و پژوهشی دکتر خطیبی نیا می توان به ارائه 35 مقاله در 
کنفرانسهای داخلی، 9 مقاله در همایش های خارجی،  ارائه 33 مقاله ISI و علمی 
و پژوهشی، انتشار یک فصل کتاب به زبان بین المللی و داوری 20 مقاله ISI و  

علمی و پژوهشی اشاره کرد.
سال 1395  از  مهندسی  دانشکده  عمران  مهندسی  آموزشی  گروه  مدیر 
تاکنون، نماینده دانشگاه در کارگروه مصالح ساختمانی اداره استاندارد خراسان 
جنوبی، نماینده دانشگاه در کارگروه زلزله و مخاطرات طبیعی اداره راه، مسکن و 
شهرسازی خراسان جنوبی از سال 1396 تا کنون و عضو کمیته پدافند غیرعامل 

دانشگاه بیرجند از سال 1396 تا کنون بخشی از سوابق اجرایی وی می باشد.

انتصاب مدیر گروه آموزشی علوم دامی
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انتصاب سرپرست واحد دامپروری دانشکده کشاورزی

طی ابالغی از سوی دکتر احمد خامسان ریاست دانشگاه بیرجند، دکتر سید 
جواد حسینی واشان به سمت سرپرست واحد دامپروری دانشکده کشاورزی 

دانشگاه بیرجند، منصوب گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه بیرجند، در بخشـی از این ابـالغ آمده 
اسـت؛ بنـا بـه پیشـنهاد رئیس دانشـکده کشـاورزی و نظـر به مراتـب تعهد، 
تجـارب و شایسـتگی هـای علمـی و اجرایی جنابعالـی، به موجب ایـن ابالغ 

و بـا حفظ سـمت آموزشـی و پژوهشـی به عنوان سرپرسـت واحـد دامپروری 
دانشـکده کشـاورزی منصوب می شـوید.

دکتر سید جواد حسینی واشان دانشیار پایه 10 دانشگاه بیرجند و عضو هیأت 
علمی گروه آموزشی علوم دامی است. وی دارای مدرک دکتری مهندسی علوم 

دام از دانشگاه فردوسی مشهد است.
از سوابق علمی و پژوهشی دکتر حسینی واشان می توان به چاپ بیش از 52 
مقاله ISI و ISC در مجالت معتبر داخل و خارج، ارائه 156 مقاله در همایش ها 
و کنفرانس های ملی و بین المللی، تالیف دو عنوان کتاب، مشاوره و راهنمایی 
بیش از 8 رساله دکتری و 30 پایان نامه کارشناسی ارشد و داوری بیش از 25 

عنوان پایان نامه اشاره کرد.
مدیر گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند از آذر ماه 1395، مدیر حلقه های علمی 
بسیج اساتید استان خراسان جنوبی، دبیر اولین همایش ملی پژوهش های نوین 
در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی، مسئول راه اندازی شاخه خراسان 
انجمن علوم دامی، مسئول آزمایشگاه دامپروری، عضو سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، عضو انجمن متخصصین علوم دامی و 

عضو انجمن جهانی علوم طیور از جمله سوابق اجرایی وی می باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند به عضویت کارگروه تخصصی علوم زمین درآمد

به موجب حکمی از سوی دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری دکتر سید ناصر رئیس السادات عضو هیأت علمی 
دانشگاه بیرجند به مدت دوسال به عضویت در کارگروه تخصصی علوم زمین 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درآمد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در بخشی از این حکم آمده است:

در اجرای آئین نامه شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و با توجه به 
سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکپارچگی کارگروه های تخصصی 
و با توجه به کسب آرای الزم برای حضور در عرصه تصمیم سازی، مشاوره در 
سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه علوم پایه به موجب این حکم به مدت دو 

سال به عضویت در کارگروه تخصصی علوم زمین منصوب می شوید.
تعامل و هماهنگی تصمیمات در حوزه آموزش و پژوهش، توسعه آموزش 

عالی متناسب با بازار کار، نوآوری در روش های آموزش، شناسایی و رصد 
تحوالت علم و فناوری، کمک به ارتقا و توسعه پژوهش های کاربردی و تقاضا 
محور، استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی به ویژه انجمن های علمی، بومی 
سازی علوم و رشته ها برحسب نیاز جامعه، تنوع بخشی به مدارج تحصیلی منطق 
با استاندارهای جهانی و افزایش مهارت دانش آموختگان از موارد مورد تأکید در 

این حکم می باشد.
دکتر رئیس السادات دارای مدرک دکتری زمین شناسی گرایش چینه شناسی 
و فسیل شناسی از دانشگاه لندن و استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند 

می باشد.
ارائه 35 مقاله در نشریات معتبر علمی داخلی و خارجی، انجام چندین پروژه 
تحقیقاتی، ارائه 81 مقاله در همایش های داخلی و خارجی، عضو انجمن فسیل 
شناسی لندن، عضو انجمن زمین شناسی لندن از 1998 تا 2003، عضو انجمن 
زمین شناسان نفت آمریکا از 1993 تا 1997، عضو انجمن زمین شناسی ایران 
از سال 1375 تاکنون، عضو سازمان نظام مهندسی معدن و زمین شناسی ایران 
از سال 1382 تا کنون، رئیس کمیسیون علوم پایه و عضو هیئت ممیزه دانشگاه 
بیرجند از سال 95 تا 97، بازرس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی 
طی سال های 96-95، مسئول کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده علوم 
)سال 96-90(، مدیر پژوهشی دانشکده علوم دانشگاه بیرجند)92-85(، عضو 
بلور  دبیر چهاردهمین همایش  بیرجند )85-92(،  دانشگاه  پژوهشی  شورای 
شناسی و کانی شناسی ایران، دبیر دومین سمپوزیم زمین شناسی شرق ایران 

بخشی از سوابق علمی و اجرایی وی است.
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بـه موجـب حکمـی از سـوی دکتـر مجتبـی شـریعتی نیاسـر معـاون 
آموزشـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری دکتـر محمد مهـدی خطیب 
عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه بیرجنـد بـه مـدت دوسـال بـه عضویت در 
کارگـروه تخصصـی علوم زمیـن وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری درآمد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، در بخشـی از این حکم 

آمده اسـت:
در اجـرای آئیـن نامه شـورای گسـترش و برنامـه ریزی آمـوزش عالی 
و بـا توجـه به سیاسـت وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در یکپارچگی 
کارگـروه هـای تخصصـی و بـا توجه بـه کسـب آرای الزم بـرای حضور 
در عرصـه تصمیم سـازی، مشـاوره در سیاسـت گـذاری و برنامه ریزی در 
حـوزه علـوم پایـه بـه موجب این حکـم به مدت دو سـال بـه عضویت در 

کارگـروه تخصصـی علوم زمیـن منصوب می شـوید.
تعامـل و هماهنگـی تصمیمـات در حـوزه آمـوزش و پژوهش، توسـعه 
آمـوزش عالـی متناسـب بـا بـازار کار، نـوآوری در روش هـای آمـوزش، 
شناسـایی و رصـد تحـوالت علـم و فنـاوری، کمـک بـه ارتقـا و توسـعه 
پژوهـش هـای کاربـردی و تقاضـا محـور، اسـتفاده از ظرفیـت نهادهای 
غیردولتـی بـه ویـژه انجمـن هـای علمـی، بومـی سـازی علـوم و رشـته 
هـا برحسـب نیـاز جامعـه، تنـوع بخشـی بـه مـدارج تحصیلـی منطـق با 
اسـتاندارهای جهانـی و افزایـش مهـارت دانـش آموختگان از مـوارد مورد 

تأکیـد در ایـن حکـم می باشـد.
دکتـر خطیـب  دارای مـدرک دکتری زمین شناسـی گرایـش تکتونیک  

از دانشـگاه شـهید بهشـتی و اسـتاد گروه زمین شناسـی دانشـگاه بیرجند 
می باشـد.

وی مجـری طـرح مطالعـات آمایـش اسـتان، رئیـس انجمـن علمـی 
زمیـن سـاخت و زمین شناسـی ایران و سردبیرنشـریه علمی - پژوهشـی 

زمین سـاخت اسـت.
عضویـت در انجمـن زمیـن شناسـی اروپـا و 26 سـال خدمـات اجرایی 
در دانشـگاه بیرجنـد در سـمت هـای معاونت آموزشـی، پژوهشـی، اداری 
و مالـی، ریاسـت دانشـکده علـوم ، مدیـر گـروه آموزشـی زمین شناسـی، 
عضویـت در هیـات ممیـزه دانشـگاه بیرجنـد بخشـی از سـوابق اجرایـی 

دکتـر خطیـب می باشـد.

انتصاب اعضای شورای رفاهی دانشگاه بیرجند

در اجـرای شـیوه نامـه شـورای رفاهـی دانشـگاه بیرجنـد، دکتـر احمد 
خامسـان ریاسـت دانشـگاه طـی احـکام جداگانـه ای اعضـای شـورای 

رفاهـی دانشـگاه را منصـوب کردنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه بیرجنـد، دکتـر وحیـد اسـالمی 
معـاون اداری و مالی دانشـگاه، دکتر محمدقادر قادری معاون دانشـجویی 
و فرهنگـی دانشـگاه، دکتـر حمـزه نخعی مطلق سرپرسـت امـور اداری و 
پشـتیبانی دانشـگاه و محمدعلی خالدی مدیر برنامه، بودجه و تشـکیالت 
دانشـگاه بـه عنـوان اعضـای شـورای رفاهـی دانشـگاه بیرجنـد منصوب 

شدند. 
همچنیـن مهنـدس علیرضا صمـدزاده عضو هیات علمی گـروه زراعت 
و اصـالح نباتـات، طی ابالغی از سـوی دکتر خامسـان به مدت دو سـال 

بـه عنوان دبیر شـورای مذکور منصوب شـد.
از اهـداف و وظایـف ایـن شـورا مـی تـوان به بررسـی مسـائل رفاهی 
اعضـای هیـات علمـی و کارکنـان دانشـگاه بیرجنـد و تصمیـم گیری در 

ایـن خصـوص اشـاره کرد.
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دکتر  سوی  از  حکمی  موجب  به 
مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
دکتر محمد دکتر حمیدرضا نیلی ثانی 
عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند به 
کارگروه  در  به عضویت  دوسال  مدت 
تخصصی آمار وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری درآمد.
دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
آمده  حکم  این  از  بخشی  در  بیرجند، 

است:
در اجرای آئین نامه شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و با توجه به 

سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکپارچگی کارگروه های تخصصی 
و با توجه به کسب آرای الزم برای حضور در عرصه تصمیم سازی، مشاوره در 
سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه علوم پایه به موجب این حکم به مدت دو 

سال به عضویت در کارگروه تخصصی آمار منصوب می شوید.
تعامل و هماهنگی تصمیمات در حوزه آموزش و پژوهش، توسعه آموزش 
عالی متناسب با بازار کار، نوآوری در روش های آموزش، شناسایی و رصد 
تحوالت علم و فناوری، کمک به ارتقا و توسعه پژوهش های کاربردی و تقاضا 
محور، استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی به ویژه انجمن های علمی، بومی 
سازی علوم و رشته ها برحسب نیاز جامعه، تنوع بخشی به مدارج تحصیلی منطق 
با استاندارهای جهانی و افزایش مهارت دانش آموختگان از موارد مورد تأکید در 

این حکم می باشد.

انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند به عضویت کارگروه تخصصی علوم و مهندسی آب وزارت علوم

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
طی حکمی دکتر علی شهیدی عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند را به مدت 
دوسال به عضویت در کارگروه تخصصی علوم و مهندسی آب وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در بخشی از این حکم آمده است:

در اجرای آئین نامه شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و با توجه به 
سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکپارچگی کارگروه های تخصصی 
و با توجه به کسب آرای الزم برای حضور در عرصه تصمیم سازی، مشاوره در 
سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه علوم پایه به موجب این حکم به مدت دو 
سال به عضویت در کارگروه تخصصی علوم و مهندسی آب منصوب می شوید.
تعامل و هماهنگی تصمیمات در حوزه آموزش و پژوهش، توسعه آموزش 
عالی متناسب با بازار کار، نوآوری در روش های آموزش، شناسایی و رصد 

تحوالت علم و فناوری، کمک به ارتقا و توسعه پژوهش های کاربردی و تقاضا 
محور، استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی به ویژه انجمن های علمی، بومی 

سازی علوم و رشته ها برحسب 
نیاز جامعه، تنوع بخشی به مدارج 
تحصیلی منطق با استاندارهای 
جهانی و افزایش مهارت دانش 
آموختگان از موارد مورد تأکید در 

این حکم می باشد.

انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند در گروه بیومکانیک پژوهشگاه تربیت بدنی

طی حکمی از سوی دکتر علی کاشی 
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه 
تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، 
ایل  سعید  دکتر  فناوری  و  تحقیقات 
بیگی عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند 
به عضویت گروه بیومکانیک و فناوری 

ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی درآمد.
دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بیرجند، در این حکم آمده است نظر به 
سوابق علمی و تجارب ارزشمند جنابعالی 

و پیشنهاد مدیر محترم گروه به موجب این حکم به مدت یکسال به عنوان 
عضو گروه بیومکانیک و فناوری ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 
منصوب می شوید.امید است با اتکال به خداوند همچون گذشته در انجام فعالیت 
های پژوهشی و خدمت به جامعه علمی ورزش کشور همواره موفق و مؤید 

باشید.
دکتر ایل بیگی دارای مدرک دکتری رشته بیومکانیک ورزشی از دانشگاه 

بروکسل است.
مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه به مدت 8 سال، معاون آموزشی 
دانشکده علوم ورزشی و عضو کمیته برنامه ریزی درسی کار گروه بیومکانیک 

ورزشی وزارت علوم بخشی از سوابق اجرایی ایشان می باشد.
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برگزاری جلسه تکریم و معارفه مدیر دفتر تحقیق و جذب اعضای هیات علمی دانشگاه های خراسان جنوبی

طی حکمی از سوی دکتر محمدرضا رضوان طلب رئیس مرکز جذب اعضای 
هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر محمد مهدی دیانی عضو 
هیأت علمی دانشگاه بیرجند به سمت مدیر دفتر تحقیق استان خراسان جنوبی 

منصوب شد. 
در بخشـی از ایـن حکـم آمـده اسـت نظر به مراتـب تعهد و شایسـتگی 
جنابعالـی و بنـا به پیشـنهاد رئیس دانشـگاه بیرجند به موجـب این حکم به 
مـدت 3 سـال به مسـئولیت دفتـر تحقیق اسـتان خراسـان جنوبی منصوب 
مـی شـوید. به گـزارش روابط عمومی دانشـگاه بیرجند، در حاشـیه جلسـه 
شـورای دانشـگاه از خدمـات دکتـر نظـر افضلی مدیر سـابق دفتـر تحقیق 
و جـذب اعضـای هیـات علمـی تقدیـر و تشـکر بعمـل آمد و دکتـر محمد 

مهـدی دیانـی به عنـوان مدیر ایـن مجموعه معرفی شـد.
دکتر افضلی در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات صورت پذیرفته در این 
اجتماعی،  بیان داشت: نقش دانشگاه در صحنه های  ارائه نمود و  مدیریت 

فرهنگی، اقتصادی بسیار تاثیر گذار است. 
دکتر محمد مهدی دیانی نیز ضمن تبریک ماه مبارک رجب به لزوم رسیدگی 

و جدیت در بررسی صالحیت ها اشاره کرد و گفت: کارشناسان این دفتر نیازمند 
توجه ویژه هستند. 

دکتر محمد مهدی دیانی استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه بیرجند است. 
وی دارای مدرک دکتری مدرسی معارف اسالمی گرایش اخالق اسالمی از 

دانشگاه معارف اسالمی می باشد.
از سوابق اجرایی دکتر دیانی می توان به مدیر گروه معارف اسالمی از 
بهمن ماه 1396، رئیس بسیج اساتید استان خراسان جنوبی، عضو کمیته 
علمی و هیات داوران نوزدهمین اجالس سراسری نماز در استان خراسان 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  راهبردی  شورای  عضو  جنوبی، 
دانشگاه بیرجند، عضو مرکز مطالعات راهبردی و اتاق فکر دفتر نمایندگی 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان خراسان جنوبی، عضو کمیسیون 
انتظامی  هیات  اصلی  عضو  بیرجند،  شهر  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  استانی  شورای  عضو  علمی،  هیات  اعضای 
شورای  عضو  و  برنامه  فوق  و  فرهنگی  مدیریت  و  دوره(  )یک  رهبری 

فرهنگی دانشگاه بیرجند )دو دوره( اشاره کرد.

معاون دانشجویی دانشگاه بیرجند منصوب شد
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه بیرجند، دکتر محسن خورشید زاده به 

سمت معاون دانشجویی دانشگاه بیرجند منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در حاشیه جلسه شورای دانشگاه 
بیرجند از خدمات ارزنده دکتر محمدقادر قادری در زمان تصدی این مسئولیت 
معاون  به سمت  زاده  آمد و دکتر محسن خورشید  به عمل  تقدیر و تشکر 

دانشجویی منصوب شد.
دکتر قادری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در طول مدت تصدی این 
سمت گفت: ایجاد خوابگاه دانشجویی، شروع عملیات و تجهیز آشپرخانه صنعتی، 

راه اندازی ساختمان جدید مرکز مشاوره و خصوصی سازی در بخش تغذیه و 
خوابگاه ها بخشی از فعالیت های این معاونت بوده است.

دکتر خورشیدزاده نیز از اقدامات صورت گرفته در دوره تصدی دکتر قادری 
تشکر کرد و به سیاست¬های مدیریت دانشجویی در دوره جدید اشاره نمود.

دکتر محسن خورشید زاده استادیار گروه روانشناسی است. وی دارای مدرک 
دکتری روانشناسی از دانشگاه عالمه طباطبایی می باشد.

از سوابق علمی- پژوهشی دکتر خورشید زاده می توان به چاپ چندین مقاله 
علمی- پژوهشی در مجالت معتبر علمی، ارائه مقاالت در کنفرانس های معتبر 
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ملی، مجری 9 طرح پژوهشی و راهنمایی و مشاوره پایان نامه های مقاطع 
تحصیالت تکمیلی اشاره کرد.

معاون دانشجویی دانشگاه بیرجند، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

دانشگاه، مدیر گروه روانشناسی و مشاوره، مدیر امور دانشجویی، مشاور علمی 
و اجرایی دبیر کنگره بین المللی عالمه عبدالعلی بیرجندی، عضو سازمان نظام 

روانشناسی و مشاوره از جمله سوابق اجرایی ایشان می باشد.

انتصاب رئیس آموزشکده کشاورزی سرایان

براساس حکمی از  سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، دکتر 
مسعود دیدارخواه به عنوان رئیس آموزشکده کشاورزی سرایان منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، در جلسه ای که بدین منظور در 
محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد، دکتر مسعود دیدارخواه 

به عنوان رئیس آموزشکده کشاورزی سرایان معرفی شد.
در این مراسم دکتر قربانی افزایش فضای آموزشی به متراژ 5000 متر 
مربع در 2 فاز، ایجاد خوابگاه خودگردان به ظرفیت200 نفر، محوطه سازی، 
ایجاد استخر ذخیره آب، احداث 3 گلخانه و باغ پژوهشی انار و پسته را بخشی 

از اقدامات انجام شده در طول دوره مسئولیت خود برشمرد.
دکتر دیدارخواه نیز در ادامه جلسه گزارشی از برنامه های این آموزشکده 
در جهت پیشبرد اهداف کالن دانشگاه و رسیدن به دانشگاه کارآفرین و 

درآمدزا ارائه داد.
دکتر مسعود دیدارخواه استادیار پایه 3 گروه زراعت آموزشکده کشاورزی 

سرایان و دارای مدرک دکتری علوم دامی از دانشگاه فردوسی مشهد می 
باشد.

چاپ و ارائه 76 مقاله ISI، ISC و کنفرانسی در معتبرترین نشریات داخل 
و خارج کشور، مجری 15 طرح خارج دانشگاهی و ارتباط با صنعت دانشگاه، 
مدرس و مجری 24 کارگاه کارآفرینی و ارتباط با صنعت، گذراندن دوره پسا 
دکتری در آزمایشگاه خارج رحمی گروه علوم دامی دانشگاه تهران و مجری طرح 
ملی اصالح نژاد دام روستایی از سال 1387 تا 1391، پژوهشگر برتر دانشگاه در 
سال 1397، دریافت لوح تقدیر از سوی مشاور وزیر علوم و رئیس ستاد خیرین به 

عنوان کارآفرین برتر استان از جمله سوابق علمی وی می باشد.
از سوابق اجرایی ایشان می توان به مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط 
دانشکده  بسیج  علمی  حلقه  دبیر  سرایان،  کشاورزی  دانشکده  صنعت  با 
کشاورزی سرایان و مدیر بخش توسعه و تحقیق کارخانه خوراک و دام گهر 

دانه شرق اشاره کرد.
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تبریک و ارتقاء
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دانشگاه در رسانه

جوانگرایی در گام دوم انقالب

بیرجند - ایرنا - بیانیه راهبردی رهبر معظم انقالب به مناسبت چهل 
سالگی انقالب اسالمی از آن جهت اهمیت دارد که جوانان ایران را در آن 
مورد خطاب قرار دادند و توجه به جوانگرایی یکی از اهداف اصلی گام دوم 

انقالب به شمار می رود.
 به گزارش ایرنا حضرت  آیت  اهلل خامنه ای 24 بهمن امسال در بیانیه  ای 
خطاب به جوانان و آینده سازان ایران، با تشکر از حضور سرافرازانه و دشمن  
شکن مردم در راهپیمایی 22 بهمن، برداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمان 

 های انقالب اسالمی را در هفت فصل تبیین کردند. 
رهبر انقالب اسالمی در این بیانیه فرمودند: »نخستین توصیه ی من امید و 
نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسِی همه ی قفل ها، هیچ گامی 
نمی¬توان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و مّتکی به واقعّیت¬های 
عینی است. این جانب همواره از امید کاذب و فریبنده  دوری جسته ام، اّما خود 
و همه را از نومیدی بی جا و ترس کاذب نیز برحذر داشته  ام و برحذر میدارم. در 
طول این چهل سال -و اکنون مانند همیشه - سیاست تبلیغی و رسانه ای دشمن 
و فّعال ترین برنامه های آن، مأیوس سازی مردم و حّتی مسئوالن و مدیران ما 

از آینده است.
خبرهای دروغ، تحلیل های مغرضانه، وارونه  نشان دادن واقعّیت¬ها، پنهان 
کردن جلوه های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن 
یا انکار محّسنات بزرگ، برنامه  ی همیشگی هزاران رسانه ی صوتی و تصویری 
و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البّته دنباله های آنان در داخل کشور نیز 
قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی ها در خدمت دشمن حرکت می کنند. 
شما جوانان باید پیش گام در شکستن این محاصره ی تبلیغاتی باشید. در خود و 
دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران 

برانید. این نخستین و ریشه ای ترین جهاد شما است«.
خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( خراسان جنوبی با برگزاری میزگردی که 
صاحب نظرانی از حوزه و دانشگاه و دو طیف سیاسی اصولگرا و اصالح طلب 
حضور داشتند، روش های عملیاتی گام دوم انقالب و نقشی که بر دوش جوانان 

گذاشته شده است را مورد بحث و بررسی قرار داد.
لزوم ایجاد یک مفاهمه برای شناخت بهتر بیانیه گام دوم انقالب، یادآوری 
میدان  داری جوانان و ورود آنان به عرصه مدیریت در روزهای آغازین انقالب، 
از مهم¬ترین  به شایسته ساالری  توجه  و  دفاع مقدس  دوران هشت ساله 

موضوعاتی بود که در این میزگرد به آن پرداخته شد.

لزوم سـرمایه گذاری برای جوانان برای پیشـرفت 
در گام دوم

مدیر مرکز حوزه های علمیه خراسان جنوبی با این اعتقاد که بند بیانیه گام 
دوم انقالب نیاز به تشکیل اتاق فکر یا هیات اندیشه ورز دارد گفت: باید برای 
ابعاد مختلف این بیانیه بین همه جریان ها و طیف ها یک مفاهمه شکل بگیرد.

حجت االسالم مجید نصیرایی افزود: امروز هر کسی هر مسیری را دنبال 
می کند به نحوی به فرمایشات رهبری گره می زند و هم جریانات سیاسی به 
اصطالح اصولگرا و هم جریانات سیاسی به اصطالح اصالح طلب و همه جریان 
ها و طیف ها به شکلی کار خودشان را می کنند که البته همه باطل نیست اما باید 

همه جناح ها ابتدا یک فهم درست از گام دوم انقالب به دست آورند.
وی با استناد به سخنان مقام معظم رهبری در یکی از انتخابات اخیر گفت: 
ممکن است برخی به هر دلیل انقالب، نظام، روحانیت یا دین را قبول نداشته 
باشند اما به خاطر آینده کشور و نسل خود باید کنار هم باشیم و با هم نقش 

ایفا کنیم.
امام جمعه موقت بیرجند بیان کرد: از این رو باید همه طیف ها و جناح ها بر 
مبنای اینکه از آینده چه می خواهند در موضوع گام دوم بر اساس واقعیت های 
میدانی 40 سال گذشته برای رسیدن به قله های پیشرفت بشری مسیر روشنی 

را در پیش گیرند.
وی تصریح کرد: نباید بگذاریم بیانیه گام دوم انقالب همچون منشور روحانیت 

که آگاهانه یا ندانسته ضعیف به آن پرداخت شد، دچار آفت گذر زمان شود.
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ایـن روحانـی جـوان در پاسـخ بـه این سـوال که نقـش جوانـان در تحقق 
منشـور گام دوم انقـالب چقـدر مـی توانـد اثرگـذار باشـد گفـت: اسـتفاده از 
تجربیـات گذشـته یکی از بحث هایی اسـت کـه رهبـری در گام دوم انقالب 
بـه آن توجـه کـرده انـد لـذا وقتی به 40 سـال گذشـته نگاه می کنیـم هر جا 

موفـق بودیـم جوانان نقش اساسـی داشـته اند.
وی افزود: وقتی دقیق بررسی کنیم، 40 سال گذشته در بحث انقالب، تثبیت 
نظام، بحران ها، مبارزه با ترور، دفاع مقدس، جهاد سازندگی، پیشرفت های 
علمی هوافضا، امنیت، دستاوردهای نظامی و همه پیشرفت هایی که در جهات 

مختلف به دست آمده نقش اساسی را جوانان به عهده داشته اند.
حجت االسالم نصیرایی با بیان اینکه میانگین سن فرماندهان دفاع مقدس 
حدود 23 تا 24 سال بوده است گفت: ما با دست بسته و خالی این همه برکات 
داشتیم، در بحث های علمی و هسته ای هم میانگین سن دانشمندان هسته ای 
زیر 30 و 25 سال است، پس این پیشرفت ها و موفقیت ها در 40 سال نشان 
می دهد هر جا خوب پیش رفته ایم جوانان حضور داشته اند پس این تجربه را 

برای گام دوم هم باید به کار گیریم.
وی معتقد است یکی از علت های اساسی مشکالت فعلی کشور میدان داری 
افراد خسته در برخی صحنه هاست که اهل نوآوری و کار جهادی نیستند لذا 
وقتی در راس یک سازمان نشاط و نوآوری نباشد بدنه آن سازمان نیز به رخوت 

و سستی دچار می شود.
مدیر مرکز حوزه های علمیه خراسان جنوبی تاکید کرد: لذا همان طور که در 
گام اول پیشرفت ها را جوانان رقم زدند در گام دوم هم اگر بنا است پیشرفت 

کنیم باید روی جوانان فکر و سرمایه گذاری کرد.

گام دوم را باید جوانان بروند
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند نیز با این اعتقاد که مخاطب 
رهبری در گام دوم انقالب فقط جوانان نیستند بلکه افراد دیگر به خصوص 
حاکمان هم مورد خطاب قرار گرفته اند گفت: گام دوم را باید جوانان بروند چرا 
که افراد پا به سن گذاشته، هیچ چیز که آنها را از این گام جدا نکند، باالخره مرگ 

شاید این کار را انجام دهد. 
محمد قادر قادری با تاکید مجدد بر اینکه بخش دوم این گام صرفا توسط 
جوانان باید طی شود ادامه داد: این جوانان در آینده میانساالن خواهند بود و به 

همین جهت است که رهبری به جوانان توجه ویژه دارند.
وی با بیان اینکه گام دوم هم به نقاط قوت 40 ساله و هم به نقاط کور مغفول 
مانده اشاره دارد گفت: فرمایشات رهبری همان شعارهای انقالب بوده و چیزی 

جز آزادی، استقالل و عقالنیت نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه، آزادی اندیشه را از نکات مورد تاکید مقام معظم 
رهبری عنوان کرد و افزود: اگر اندیشه باز گذاشته شود می توان از دل آن میوه 
چید و اگر عده ای به دنبال آزادی های دیگری هستند به این خاطر است که 

آزادی اندیشه خوب تبیین نشده است. 
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در گام دوم انقالب عالوه بر جوانان به 
حاکمان هم نگاهی داشته و علت این است که حاکمان باید به جوانان میدان 

دهند.

جوان تعارف ندارد
دکتر قادری با این اعتقاد که کار با جوان چندان راحت نیست ادامه داد: 
آلودگی هایی مثل نفاق که در سنین باال دیده می شود در جوانان خیلی کمرنگ 

است و بدون تعارف بحث هایشان را مطرح می کنند لذا همین مسئله کار با 
جوانان را مشکل می کند.

وی بیان کرد: وقتی می خواهیم برای جوانان سیاست گذاری کنیم باید 
اقتضای جوانی را بدانیم و بشناسیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند با اشاره به یکی از توصیه های 
رهبری در بیانیه گام دوم انقالب گفت: ایشان تاکید دارند که مسایل اخالقی و 

معنوی را نمی شود با اکراه یا اجبار به افراد تحمیل کرد. 
وی افزود: اگر می خواهیم با جوانان کار کنیم باید ظرافت در بیان و استدالل 

را مد نظر قرار دهیم.
قادری یکی از مسایل مهم در برخورد با جوانان را اعتماد عنوان کرد و گفت: 
آنچه در مملکت خیلی مشکل دارد همین اعتماد است اما تجربه نشان داده که 
اگر به جوانان میدان داده شود کارها را خیلی خوب پیش می برند چون افکارشان 

ارزشمند است.

 جوانگرایی عاملی برای گردش نخبگان
یک فعال اصولگرا نیز گفت: باید سطح بیانیه گام دوم انقالب در حد سند تا 
دکترین برای آغاز دهه پنجم پیروزی انقالب اسالمی باالتر دیده شود و آنچه 
در این بیانیه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده افتخار به گذشته و امید به آینده 

است که از آن به ایجاد تمدن جدید اسالمی تعبیر می شود. 
محمد بوشادی ادامه داد: یکی از مراحل پنجگانه تمدن نوین اسالمی، انقالب 
و نظام اسالمی است که محقق شده و دولت و جامعه اسالمی مقدمه ای برای 
تمدن اسالمی است که باید شکل بگیرد و به تعبیر مقام معظم رهبری این تمدن 

مقدمه ظهور هم خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه بیانیه گام دوم انقالب مسیر کلی را ترسیم کرده است 
افزود: مخاطب چله دوم انقالب، جوانان و نسلی است که در این دوران به عرصه 

می رسند.
این فعال سیاسی با اشاره به گردش نخبگان در گام دوم انقالب اضافه کرد: 
نمونه موفق گردش نخبگان را ابتدای انقالب داشته ایم به طوری که میانگین 

سن هیات دولت در آن زمان زیر 30 سال بوده است.
وی گفت: عدم محافظه کاری در جوانان کمتر و روحیه جهادی بیشتر است؛ 
لذا اگر فضایی فراهم شود که به جوانان اعتماد کنیم و آنها هم خود را اثبات کنند 
قطعا این جوانگرایی به گردش نخبگان کمک کرده و برای نسل های آینده 

ایجاد انگیزه می کند. 
بوشادی تصریح کرد: اگر این بیانیه عملیاتی شود و سرلوحه کار قرار گیرد به 
این هدف خواهیم رسید ولی اگر صرفا به طرح کلی مسایل و شعارگونه بسنده 
شود ممکن است این بیانیه هم به سرنوشت منشور روحانیت یا فرمان هشت ماده 

ای در بحث فساد که مشمول مرور زمان شده مبتال شود.
وی با بیان اینکه باید نگاه مسئوالن در استفاده از ظرفیت نخبگان اصالح شود 
گفت: رویکرد عملی که همواره مورد تاکید رهبری بوده نشان می دهد که فقط 
اهداف مد نظر با نخبگان محقق می شود و مسئوالنی که در این جهت حرکت 

نمی کنند باید تغیبر مسیر داده و به نخبگان در همه حوزه ها اهمیت دهند.
وی تاکید کرد: اگر گردش نخبگان در امور مختلف محقق نشده ناشی از این 
است که نگاه حاکم به این سمت نبوده و یک بعد بیانیه تحقق همین نگاه است.

 اعتقاد عمیق رهبری به جوانان
یک فعال اصالح طلب نیز با اشاره به پیام رهبر معظم انقالب برای جوانان 
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غرب در چند سال قبل اظهار داشت: آن زمان مخاطب سرمایه گذاران، زنان یا 
سیاستمداران غرب نبودند بلکه جوانان غرب بودند که این نشان می دهد نگاه 

ایشان فقط به داخل کشور معطوف نیست. 
علی غنی این نگاه را نشات گرفته از یک اعتقاد عمیق دانست و گفت: مقام 
معظم رهبری مبارزات سیاسی را در جوانی شروع کرده و در همان سن جوانی 
مسئولیت اجرایی کشور را به عهده گرفته و بعد که به عنوان لیدر در راس نظام 

قرار گرفتند سن ایشان از میانسالی هم کمتر بوده است.
وی ادامه داد: شاید یکی از دالیلی که اصرار رهبری بر مخاطب جوانان است، 

همین مسئله باشد.
وی با این انتقاد که گروه های سیاسی همواره به موضوعات مهم کشور نگاه 
سیاه و سفید و صفر و یک داشته اند گفت: نیروهای اصالح طلب و اصولگرا 
همیشه هر چیزی که به نفع خودشان بوده را برداشت کرده اند و وقتی وارد جامعه 
می شوند هیچ کدام از این دو طیف همدیگر را قبول ندارند و اصل موضوع به 

بیراهه کشیده می شود.
غنی گفت: تجربه 40 ساله نشان می دهد در بزنگاه های مختلف از نیروی 
جوان بهره بردیم و همواره افراد از همان سن پایین تر از 30 سال آنقدر آزمون و 

خطا دادند که بعدا از تخصصشان در جاهای مختلف استفاده شد.
وی با اشاره به آمار شهیدان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس افزود: باالی 
70 درصد این افراد جوان بودند و االن هم تکیه نظام بر جوانان است چون جوان 

نیروی زنده، پویا و خستگی ناپذیر است.
این فعال سیاسی تاکید کرد: منتهی صفر و یک نگاه کردن به موضوع خوب 
نیست نمی توان در خیلی از جاها بدنه های مدیریتی کشور را به یک جوان خام 
و بی تجربه سپرد بلکه باید شرایط را فراهم کرد تا پله های ترقی را طی کند و 

بتواند روزی استاندار، معاون یا وزیر شود.
وی با بیان اینکه استفاده از نیروهای جوان در پست های مختلف نیاز به 
کمک گرفتن از احزاب ندارد گفت: اگر مجموعه مدیریتی کشور چارچوب درستی 

داشته باشد اصال نیازی به احزاب نیست.
غنی بیان کرد: ولی االن اگر چنین شرایطی مهیا نیست برای این است، فردی 
با 80 سال سن و 16 بار عمل دیسک کمر وزیر شده که در 80 شرکت عضو 
هیات مدیره بوده و وقتی می رود باز پسرش یا یکی از بستگانش این پست را 

می گیرند.
وی یادآور شد: در حال حاضر عمال بدنه اجرایی کشور در یک حلقه قرار گرفته 
که اگر مرگ هم عده ای را جدا کند باز نسل دوم، سوم، چهارم و پنجم در صف 

هستند و جایگزین می شوند.
این فعال سیاسی با بیان اینکه فضای سپردن مدیریت کشور بسیار محدود 
است گفت: اعتماد کردن به عده ای جوان که داخل بازی های سیاسی نیستند 
کار سختی است آن هم در شرایطی که باالی 90 درصد مدیران ادارات باید 

حتما به جایی وابسته باشند.

دالیل مغفول ماندن جوانان 
امام جمعه موقت بیرجند در ادامه این میزگرد با اشاره به عواملی که در استفاده 
نشدن ظرفیت جوانان دخیل است گفت: به نظر می رسد این مسئله چند طیف و 
گروه مخاطب دارد که یک بخش سیاستمداران، بخشی مسئوالن و بخشی هم 
مردم هستند چون در بزنگاه هایی که باید این نگاه را ترویج و تبلیغ کنند به هر 

دلیلی به این وظیفه پرداخته نشده است.
حجت االسالم نصیرایی با تاکید بر اینکه باید در بیانیه گام دوم انقالب یک 

اصل این باشد که مطالب را جامع ببینیم نه جزئی افزود: نباید با نگاه کاریکاتوری 
نسبت به مسایل پیش برویم که یک سر بزرگ با بدن باریک دیده شود.

وی از جمله مسایلی که باید در گام دوم انقالب بیشتر مورد توجه باشد را 
مبارزه با فساد و تبعیض عنوان کرد و گفت: مسئله مبارزه با فساد و تبعیض و 
نظارت به مثابه این است که نمی توان با دستمال چرب شیشه ای را تمیز کرد 
لذا کسانی که خودشان هزار و یک جور وابستگی و آفت دارند را نمی شود در 

جایی گذاشت که می خواهند نظارت کنند و آفت را از بین ببرند.
وی ادامه داد: یکی از دالیلی که دچار برخی مسایل شدیم این است که دولت 
و مجلس و نهادهای نظارتی از جمله قوه قضایه رسالت خود را انجام نداده اند به 

همین جهت است که خود گرفتار هستند.
مدیر مرکز حوزه های علمیه خراسان جنوبی گفت: طبق توصیه ها و فرمایشات 
امام خمینی )ره( و شهید بهشتی مسئوالن باید از قشر متوسط و متوسط به پایین 

جامعه باشند تا بتوانند زندگی شان را با ضعیف ترین افراد جامعه تطبیق دهند. 
نصیرایی بیان کرد: بعضی وقت ها بروکراسی اداری هم فساد خیز است لذا 
باید حزب ها تقویت شود تا بتوانیم با جریانات تابلودار در نظام با فساد مبارزه کنیم.

توجـه به شایسـته سـاالری مهمتریـن اصل گام 
انقالب دوم 

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند نیز با این اعتقاد که مهمترین اصل 
در گام دوم انقالب توجه به شایسته ساالری است گفت: اگر شایسته گرایی کنیم 
الزم نیست یک روز صحبت از جوانگرایی داشته باشیم روز دیگر زنان یا غیره، 
بلکه اگر فردی شایسته یک منصب باشد قطعا از جوان شایسته یا پیر شایسته در 

امور استفاده خواهد کرد.
قادری یکی از علت های فرار نخبگان را این دانست که کسی حاضر نیست 
جای خود را به فرد نخبه دهد و ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری هم 
روی مسئله عزت تاکید دارند اگر عزت ملی می خواهیم باید عزت نفس داشته 
باشیم و این زمانی ممکن است که بتوانیم فرد شایسته ای را به جای خود 

بپذیریم.
وی تحقق این مهم را نیازمند اصالح و تغییر اساسی در جامعه دانست و افزود: 
در بحث احزاب هم باید حزب از پایین به باال چیده شود و در راس آن یک انسان 

شایسته قرار گیرد.

 مطالبه گری برای شایسته ساالری 
فعال اصولگرا در خراسان جنوبی نیز با تاکید بر اینکه برای شایسته ساالری 
بین  این دیدگاه  با ترویج  بیافتد گفت:  راه  باید یک مطالبه گری در جامعه 

شهروندان می توان اصل آن را از حاکمان مطالبه کرد.
بوشادی تبلور اصلی شایسته ساالری را در انتخابات ها عنوان کرد و افزود: 
وقتی ما به کسانی رای می دهیم که می دانیم عضو هیات مدیره چندین شرکت 

بوده و می دانیم باالی 70 سال هستند نباید انتظار جوانگرایی داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه کسی را متهم به فساد نمی کنیم ادامه داد: احزاب، حوزه، 
آموزش و پرورش، رسانه و دانشگاه می توانند مطالبه گری شایسته ساالری را 

بین شهروندان ایجاد کنند.
این فعال سیاسی و اجتماعی گفت: گرچه ممکن است در این بین مقاومت 
هایی هم از طرف کانون های قدرت و ثروت شکل گیرد اما برای آگاه سازی 

جامعه می تواند گام موثری باشد.
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نظارت برای شایسته ساالری در گام دوم
فعال اصالح طلب در خراسان جنوبی نیز موفقیت جامعه را در گرو احزاب 
موفق دانست و افزود: احزاب کشور در حال حاضر ساز و کار درستی ندارند و 
وقتی یک نیروی اصالح طلب از جانب همفکر خودش به لحاظ سیاسی در برابر 
سیاست غلط دولت مورد لعن قرار می گیرد این نشان می دهد که حزب کار خود 

را درست انجام نمی دهد.
غنی نبود یک تحلیل درست از برجام را نمونه ای از تقابل بین احزاب دانست 
و گفت: نگاه احزاب به مسایل کشور صفر و یک، سیاه و سفید است و هیچ وقت 

حد وسطی برای موضوعات وجود ندارد.
وی بیان کرد: برخی مشکالت ناشی از نگاه غلط سیاسی است شاید طبیعتا 
سیستم نظارتی هم نگاه سیاسی به قضیه دارد و اگر شایسته ساالری که ایده ال 

است انجام می شد، شاید خروجی این اتفاق نمی بود.

درک درست از مسایل تبیین شود
امام جمعه موقت بیرجند اما اعتقاد دارد که اگرچه نهادهای نظارتی اشکاالتی 
و ضعف هایی دارند اما گاهی باید جامعه به فهم اجتماعی برسد تا مردم مسایل 

را تشخیص دهند.
حجت االسالم نصیرایی گفت: به خاطر قضیه برجام االن فهم عمومی به 
مرحله ای رسیده که افراد می توانند تجزبه و تحلیل کنند لذا االن کسی نمی 

تواند این فهم اجتماعی را بازی دهد.
وی بیان کرد: جامعه خودش باید به این بصیرت برسد که راه اصلی چیست و 

باید هزینه اش را بدهد که بخشی وظیفه نخبگان، گروه های مرجع و حوزه ها 
است و باید در این مسیر رسالت خود را درست انجام دهند تا هزینه کمتر شود. 

مدیر مرکز حوزه های علمیه خراسان جنوبی گفت: باید در گام دوم انقالب 
همین اتفاق درست تبیین شود؛ این جوانی که انقالب و قبل از آن را ندیده و 
درک درستی از جنگ نداشته باید آمریکا را حاال بشناسد و بفهمد که قدرت های 
بین المللی به دنبال تضمین منافع خودشان هستند و حکومت های جهان سوم 

بازیچه یهود و صهیونیسم است.
وی بیان کرد: وظیفه حوزه، علما، نخبگان و همه گروه های مرجع است که 

این مسایل را برای جوانان درست تبیین کنند.

شعارها عملیاتی شود
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند نیز با بیان اینکه که باید شعارها 
عملیاتی شود گفت: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری بر انسان و اخالق است 

لذا باید به همه افراد با افکار مختلف اجازه نقد داد.
وی یکی از خصوصیات انقالب را انعطاف پذیری دانست و افزود: رهبری 
تاکید دارند که جوانان باید به دنبال حقیقت بروند لذا باید فاصله بین واقعیت ها 

کم شود. 
قادری همبستگی و اعتماد به یکدیگر در جامعه را مورد تاکید قرار داد و 
گفت: یکی از مسایل ارزشمندی که باید در مملکت برای آن هزینه کرد مسایل 

فرهنگی است.

دبیـر کانون هـالل احمر دانشـگاه بیرجنـد از عضوگیری270 دانشـجو 
در کانـون هـالل احمر دانشـگاه بیرجنـد طی امسـال خبر داد.

آرمـان حسـینی دبیـر کانـون هالل احمـر دانشـگاه بیرجنـد در گفت و 
گـو بـا خبرنگار ایسـنا منطقه خراسـان جنوبـی، گفت: کانون هـالل احمر 

دانشـگاه بیرجنـد امسـال از 270 نفـر عضوگیری کرده اسـت.
وی افـزود: یکـی از مسـائل پیـش رو ایـن اسـت کـه در فعالیت هـای 
جذبـی و تشـویق اعضـا بـه فعالیـت تعـدادی کمـی از دانشـجویان فعال 

. هستند
دبیـر کانـون هـالل احمـر دانشـگاه بیرجند اظهارکـرد: در حـال حاضر 
مهم تریـن مشـکل مـا نداشـتن اتاقـی بـرای کانون اسـت کـه امیدواریم 
مسـئولین دانشـگاه با تصمیم گیری درسـت هرچه سـریع تر این مشـکل 

را برطـرف کنند.
دیگـر  از  داد:  ادامـه  بیرجنـد  دانشـگاه  احمـر  هـالل  کانـون  دبیـر 
فعالیت هـای کانـون می تـوان بـه 13 مرحله پایگاه سـالمت در دانشـگاه، 
دو مرحلـه آزمایـش ایدز در خوابگاه هـا، چهار مرحله کمک بـه نیازمندان، 
دو مرحلـه تکریـم سـالمندان، هفـت مرحله پاکسـازی طبیعـت، برگزاری 
کالس هـا و دوره هـای آموزشـی و همچنیـن فعالیـت در مباحثـی چـون 

محیـط زیسـت و نـه بـه اعتیـاد در خوابگا¬ه¬هـا اشـاره کرد.
حسـینی افـزود: از جمله دسـتاوردهای کانـون هالل احمر کسـب رتبه 
برتـر در جشـنواره رویـش، انتخـاب برتریـن کانـون فرهنگی دانشـگاه در 

روز دانشـجو و فعـال برتر محیط زیسـت اسـت.

وی تصریـح کرد: شـرکت در انتخابـات کانون های برتر کشـور، حضور 
در اجالسـیه دبیران برتر کشـور و شـرکت در گردهمایی فعاالن اجتماعی 

در سـاختمان وزارت کشـور از دیگر دسـتاوردهای کانون است.
دبیـر کانـون هالل احمر دانشـگاه بیرجند یادآورشـد: امید اسـت انگیزه 
دانشـجویان بـرای شـرکت درفعالیت هـای کانـون و همـکاری مسـئولین 

شود. بیشـتر  مربوطه 

عضوگیری۲۷۰ دانشجو در کانون هالل احمر دانشگاه بیرجند
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بیرجند- ایرنا - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند گفت: با پرداخت 
مرحله نخست تفاهم نامه دانشگاه بیرجند و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در خصوص تجهیز مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه، قول معاون 

رئیس جمهوری در این بخش محقق شد.
 

حمیدرضا نجفی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: »سورنا 
ستاری« معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 17 دی ماه سال جاری به 
خراسان جنوبی سفر کرد و قول کمک یک میلیارد و 500 میلیون تومان را برای 
تجهیز و تکمیل مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند داد که فاز نخست این 

اعتبار به مبلغ 500 میلیون تومان محقق شد.
وی اظهار داشت: فاز دوم و سوم این تفاهم نامه هم تا پایان شهریور ماه سال 

1398 محقق می شود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند گفت: اساسنامه مرکز نوآوری و 
شتابدهی دانشگاه بیرجند، خرداد امسال تدوین شد و انبارهای معاونت دانشجویی 
که بالاستفاده بود برای استقرار این مرکز در نظر گرفته شد که 350 متر مربع 

زیربنا دارد و در آینده این زیربنا افزایش پیدا می کند.
وی افزود: دانشگاه بیرجند تاکنون 600 میلیون تومان از محل اعتبارات 
دانشگاه سرمایه گذاری کرده و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری هم قول 

مساعدت در توسعه این مرکز را داده است.
نجفی تصریح کرد: معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به مراکز نوآوری 
و شتابدهی توجه ویژه دارد و این مراکز از ایده شروع و به تدریج به یک نقشه 

تجاری تبدیل می شود.
وی گفت: محصول مرکز نوآوری و شتابدهی به سرمایه گذاران ارائه می شود 

و معموال در رویدادهایی مثل استارت آپ ها، ایده ها مراحل مختلف را سپری 
کرده و ایده صاحبنظران را به نقشه اجرایی تبدیل می کند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند گفت: مرکز نوآوری ایده ها را به 
محصول تجاری تبدیل می کند و شرکت ها از داخل این حرکت شکل می 
گیرند که دوره رشد خود را در این مراکز سپری می کنند و پس از چند ماه به 

یک واحد فناور تبدیل می شوند.
وی اظهار داشت: مراکز شتابدهی نقش تسهیل گری دارند که بازار مورد نیاز 
یک شرکت فناور را پیدا کرده و مشتری یابی می کنند و این مراکز بیشتر با 

بخش خصوصی سر و کار دارند.
نجفی افزود: مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند یکی از بخش های 

مهم زیست بوم فناوری، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه بیرجند است.
دانشگاه بیرجند با بیش از 40 سال قدمت به عنوان قطب علمی و آموزشی 

شرق کشور حدود 12 هزار دانشجو دارد.

وقتی دانشگاه در پژوهش های ورزشی پای کار می آید

به گزارش ایسنا منطقه خراسان جنوبی، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی 
دانشگاه بیرجند از سال 1374 با گزینش 30 دانشجو در دوره روزانه در دل 
تفکیک  در سال 1386 طرح  تاسیس شد.  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده 
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی به شورای 
گسترش آموزش عالی ارائه و موافقت اصولی آن در شورای گسترش آموزش 

عالی گرفته شد.
به دنبال این مصوبه، در 5 خردادماه 86 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 
به طور کامل از دانشکده ادبیات و علوم انسانی منفک شد و در حال حاضر 5 
دانشیار رسمی، سه استادیار و سه کارشناس آموزشی تمام وقت مشغول انجام 

خدمات آموزشی و پژوهشی در دانشکده هستند.
عالوه بر این به دلیل وجود نیروهای بومی متخصص و تعامل با دانشگاه های 
همجوار در حدود 35 نفر از متخصصین و دانش آموختگان رشته علوم ورزشی 
در گرایش ها و مقاطع مختلف تحصیلی نیز با دانشکده علوم ورزشی همکاری 

نزدیک و پیوسته دارند.
در راستای گسترش فعالیت های پژوهشی، کمک به توسعه علمی رشته علوم 

ورزشی و انتشار جدید یافته های علمی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند 
توانست مجوز چاپ نشریه »مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش« را از 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و کمیسیون بررسی نشریات کشور اخذ کند.

وعده معاون رئیس جمهوری برای دانشگاه بیرجند محقق شد
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تحصیل 4۰۰ دانشجو در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

تشریح برنامه های دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند 

 مرضیه ثاقب جو، رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند، در این نشست 
با بیان اینکه این دانشکده در حال حاضر حدود 400 دانشجو دارد، افزود: این 
دانشکده نزدیک به 35 نفر استاد مدعو و 8 عضو هیئت علمی دارد و امیدواریم 
در آینده نزدیک طبق برنامه ریزی ها، 4 عضو هیئت علمی دیگر به جمع همکاران 

دانشکده بپیوندند.
وی اظهار کرد: دغدغه مهم دانشکده این است که بتوانیم ارتباط قوی تر و 
موثرتری با جامعه و دستگاه های اجرایی استان برای ارائه خدمات مناسب ورزشی 
و حل مشکالت مرتبط با حوزه ورزش و تندرستی جامعه بر مبنای اصول علمی 

داشته باشیم.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و اداره کل 
ورزش و جوانان، تصریح کرد: در راستای برقراری ارتباط مناسب تر بین دانشگاه 
و جامعه و دستگاه های اجرایی، این تفاهم نامه همکاری منعقد شده است و 

امیدواریم نتایج خوبی حاصل شود.
رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند اظهارکرد: قرار است که در 
چارچوب این تفاهم نامه با همکاری اداره کل ورزش و جوانان، به بحث سامان 

بخشی به ورزش استان در دو قالب خدمت تندرستی و قهرمانی ورود کنیم.

ضـرورت بهره گیری از توانمندی اسـاتید در ارائه 
خدمـات به جامعه

ثاقب جو با بیان اینکه الزم است از پتانسیل علمی و توانمندی اساتید دانشکده 
برای کسب درآمد در قبال ارائه خدمات مناسب علمی- ورزشی بهره ببریم، 
افزود: در تدوین برنامه پنج ساله پیش رو در دانشگاه، ورود بیشتر فارغ التحصیالن 
مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشکده در تدریس دروس عملی و آزمایشگاهی 
مقطع کارشناسی به منظور افزایش تجربه و زمینه اشتغال موقت آن ها، دایر 
کردن برخی رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد متناسب با نیاز منطقه 
و ارتباط با دستگاه های اجرایی به منظور ارائه خدمات تندرستی و ورزشی مد نظر 

قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه آزمایشگاه های دانشکده را تا حد امکان ساماندهی کردیم 
تا بتوانیم از این قابلیت ها برای ارائه خدمات مناسب پژوهشی بهره ببریم، اظهار 
کرد: به حمایت جدی دانشگاه برای تجهیز فضاهای آزمایشگاهی در راستای 

کسب درآمد نیاز داریم.

ثاقب جو با بیان اینکه برخی هیئت های ورزشی استان به دانشکده مراجعاتی 
داشته اند و متقاضی انجام طرح های پژوهشی برای حل مشکالت مربوطه در آن 
رشته های ورزشی شده اند، خاطرنشان کرد: برای اولین بار است که یک هیئت 

ورزشی برای انجام کار پژوهشی به دانشگاه درخواست و سفارش می دهد.
وی ابراز امیدواری کرد: این موارد به طور جدی از سوی هیات ها و دانشکده 

پیگیری شود.
رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند با تاکید بر حفظ حرمت و کرامت 
همکاران و دانشجویان، تصریح کرد: همواره منتظر ارائه گزارشات، پیشنهادات و 
انتقادات همکاران و دانشجویان عزیز برای حل نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت هستیم.

بودجه مناسـبی برای تحقیق در حـوزه ورزش در 
اسـتان وجود ندارد

جعفر خوشبختی، مدیر گروه علوم ورزشی دانشگاه بیرجند نیز در این نشست 
اظهار کرد: ورزش استان باید مرکزی داشته باشد که همه  مجموعه ها را به هم 

پیوند دهد.
وی با بیان اینکه تعامل الزم در حوزه ورزش وجود ندارد، افزود: اولویت های 

تحقیق در حوزه ورزش باید مبتنی بر مشکالت استان باشد.
مدیر گروه علوم ورزشی با بیان این که بودجه مناسبی برای تحقیق در حوزه 
ورزش در استان وجود ندارد، تصریح کرد: بودجه بیشتری باید به مباحث مدیریتی 

در حوزه ورزش اختصاص داده شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه پژوهش ها کاربردی نمی شود، اظهار کرد: باید 

ورزش استان به جایگاه واقعی خود برسد.
مدیر گروه علوم ورزشی با اشاره به برنامه ریزی برای تدریس اساتید این 
وارد  با طرح درس  ورزشی  علوم  دانشکده  اساتید  تمام  کرد:  بیان  دانشکده، 

کالس ها می شوند.
مدیرگروه علوم ورزشی برگزاری جلسات مداوم با اعضای هیئت علمی را از 
دیگر فعالیت ها برشمرد و یادآورشد: عملکرد دانشکده در سطح مطلوب است و به 

سمت بهتر شدن پیش می رود. 
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با حضور معاون وزیر علوم؛ رستوران مکمل دانشجویی دانشگاه بیرجند افتتاح شد

با حضور معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رستوران مکمل 
دانشجویی دانشگاه بیرجند افتتاح شد. 

به گزارش ایسنا منطقه خراسان جنوبی، رستوران مکمل دانشجویی، یکم 
اسفند 97، با حضور صدیقی معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

افتتاح شد. 
این رستوران با زیربنای 250 مترمربع و  اعتبار 3500 میلیون ریال از محل 

اعتبارات داخلی افتتاح شد. 

ارتباط بیشتر با جامعه و پرهیز از جزیره ای عمل کردن، دغدغه مهم دانشگاه بیرجند

رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند با اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین 
دانشگاه بیرجند و اداره کل ورزش و جوانان، گفت: دغدغه مهم این دانشکده این 
است که دانشگاه از حالت جزیره ای خارج شده و ارتباط بهتری با جامعه و سطح 

شهر پیدا کند و کارهای علمی بهتری انجام دهد. 
به گزارش ایسنا منطقه خراسان جنوبی، مرضیه ثاقب جو، 7 اسفند در مراسم 
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان جنوبی، اظهار کرد: در طول این مدت همکاری های خوبی را با اداره کل 

ورزش و جوانان آغاز کردیم. 
وی ادامه داد: دغدغه مهم این دانشکده این است که دانشگاه بیرجند از حالت 
جزیره ای خارج شده و ارتباط بهتری با جامعه و سطح شهر پیدا کند و کارهای 

علمی بهتری انجام دهد. 
رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند بیان کرد: بحثی که در این 
تفاهم نامه مورد توجه قرار گرفته، اشتغال فارغ التحصیالن است که از مهم ترین 

دغدغه ها است. 
ثاقب جو با بیان اینکه درآمدزایی برای دانشکده از دیگر مباحث مطرح شده 
در این تفاهم نامه است، تصریح کرد: نیاز است که به سمت درآمدزایی دانشگاه 

برویم. 
وی با تاکید بر پژوهش برای دانشجویان و کیفیت کالس های آموزشی، اظهار 
کرد: با همکاری با ورزش و جوانان به بحث سامان بخشی به سالن های ورزشی 

ورود پیدا کرده ایم. 

رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند بیان کرد: در راستای ایجاد 
پایگاه قهرمانی در دانشگاه بیرجند با همیاری اداره کل ورزش و جوانان به شکل 

مشترک فعالیت خواهیم کرد. 

از ظرفیت دانشگاه در حوزه ورزش استفاده شود 
مهران سرپرست، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان  جنوبی نیز در این مراسم 

تصریح کرد: 143 پروژه فعال داریم که به اعتبار نیاز دارد. 
وی با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت دانشگاه، افزود: نیروی انسانی تخصص 

یافته می تواند خالءهای موجود را پر کند. 
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان  جنوبی با بیان اینکه باید به شکل پایدار 
از ظرفیت دانشگاه ها و دانش اساتید بهره ببریم، تصریح کرد: الزم است کمیته 

دانشجویی را فعال کرده و از ظرفیت نیروی اختصاصی بهره ببریم. 
سرپرست ادامه داد: باید مراکز مشاوره را راه اندازی کنیم تا مدیران ورزشی از 

ظرفیت مشاوره ای استفاده کنند تا اطالعاتشان بروز شود. 
وی با بیان اینکه از المپیادها حمایت مالی می کنیم، خاطرنشان کرد: امیدواریم 

با همکاری دانشگاه بیرجند به توسعه استان کمک کنیم. 
احمد خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند نیز در این مراسم اظهار کرد: امیدواریم 

این تفاهم نامه به موارد اجرایی برسد و واحد تربیت بدنی دانشگاه تقویت شود. 
وی با بیان اینکه امیدواریم با همفکری و همکاری به نتیجه مطلوب برسیم، 

یادآور شد: تربیت نسل متهد مهم ترین هدف دانشگاه است. 
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درخشش استاد دانشگاه بیرجند در دومین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس

مقاله یکی  از استادان دانشگاه بیرجند در دومین همایش ملی تاریخ شفاهی 
دفاع مقدس برتر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، معاون فرهنگی اداره 
کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گفت: مقاله  استاد دانشگاه 
بیرجندبه عنوان مقاله برتر و برگزیده در حوزه تاریخ شفاهی دفاع مقدس معرفی 

شد.
رحیم آبادی با بیان اینکه مقاالت ارائه شده به همایش تاریخ شفاهی در سه 
پنل مورد بررسی قرار گرفت افزود: در این میان مقاله احمد المعی گیو، با عنوان 
»آسیب شناسی تاریخ شفاهی«، برگزیده و به عنوان صاحب مقاله برتر تجلیل 

شد.
احمد المعی استاد 2 واحد درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس دانشگاه بیرجند 
و از اعضاء کمیته ارزشیابی استادان درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس استان 

خراسان جنوبی است. 
از خراسان جنوبی 6 مقاله از اساتید درس »آشنایی با مبانی دفاع مقدس« به 

این همایش ارسال شده بود.
همایش ملی »تاریخ شفاهی دفاع مقدس« با هدف تبیین علمی رخداد ها و 

حوادث بزرگ دفاع مقدس از زبان ایثارگران و انتقال آن ها به نسل های آینده 
وبراي جلوگیری از تحریف وقایع هشت سال دفاع مقدس برگزار شد.

مراسم اختتامیه این همایش روز پنج شنبه در  محل سازمان اسناد وکتابخانه 
ملی در تهران برگزار شد
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انعکاس اخبار دانشگاه در خبرگزاری ها
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