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دکتر فتحی رئیس دانشگاه تربت حیدریه فرا رسیدن 
16 آذر روز دانشجو را به دانشجویان تبریک گفت.

بسمه تعالی        
لحظه به لحظه تاریخ معاصر کشورعزیزمان، سرشار 
یا   1۳۳۲ آذر   16 مانند  که  است  هایی  ازحماسه 
دانشجویان خالق آن بوده اند و یا مانند حماسه دفاع 
اند.  کرده  ایفا  به سزایی  نقش  آن  ایجاد  در  مقّدس 
یادآور جایگاه ویژه دانشجویان عزیز  شانزدهم آذر 
در حفظ و حراست از ایران اسالمی است. روزی که 
مبدأ حرکت های آزادی خواهی و استکبار ستیزی 
دانشجویان شد و به الگویی روشن برای فرهیختگان 
آرمان خواهی  که  جایی  گردید.  تبدیل  انقالبی 
دانشجویان توانست فضای کشور را گشوده و امتداد 
فداکاری دانشجویان مومن و میهن دوست چون سیل 
خروشانی طومار وابستگی به سلطه گران و مستکبرین 

را در کشور در هم پیچید.
 امروز و در شرایطی که استکبار جهانی با تمام توان 

خود در مقابل جمهوری اسالمی ایران ایستاده و از 
تحریم های ظالمانه علیه ملت شریف ایران تا اقدامات 
جنایتکارانه و بزدالنه در ترور دانشمندان این مرز و 
بوم فروگذار نمی کند، تالش های ایثارگرانه یکایک 
شما دانشجویان عزیز به تبعیت از رهنمودهای مقام 
معظم رهبری در تمامی عرصه ها بویژه عرصه جهاد 
علمی فردایی بهتر را برای ایران اسالمی به ارمغان 

خواهد آورد. 
اندیشه،  و  علم  اصحاب  تمامی  به  را  دانشجو  روز 
دانشگاه  همکاران  و  اساتید  دانشجویان،  خاصه 
خداوند  درگاه  از  و  می گویم  تبریک  تربت حیدریه 
به مدارج عالی علمی،  متعال برای همگان دستیابی 

توام با موفقیت، بهروزی و سعادت را آرزومندم.
دکتر محمد حسن فتحی

رییس دانشگاه تربت حیدریه

پیام تبریک رئیس دانشگاه تربت حیدریه
 به مناسبت روز مجلس شورای اسالمی

دکتر فتحی رئیس دانشگاه تربت حیدریه فرا رسیدن دهم 
آذرماه روز مجلس شورای اسالمی را تبریک گفت. 

در  پیام ریاست دانشگاه تربت حیدریه آمده است:
دهم آذر ماه همزمان با روز مجلس فرصت مغتنمی 
پدید آمده است تا یاد وخاطره نمایندگان وکارمندان 

شهید مجلس شورای اسالمی را گرامی بداریم. 
مجلس؛ مهم ترین رکن اساسی نظام مردم ساالری 
به  بنا  و   ملت  دل  از  برآمده   نهادی  است،  دینی 
فرموده رهبر فقید انقالب اسالمی خانه واقعی ملت 
مقدس  نظام  امور  پیشبرد  در  همواره  و  گرفته  نام 

جمهوری اسالمی خوش درخشیده است.
برای  ملت  ما و فضای  عمومی  کشور  انتخاباتی   هر 
مثل  نسیمی  است  که  فضا را تغییر می دهد و معطر 
وجود  به   کشور  فضای   در  تازه ای   هوای   می کند؛ 
میکند.  زنده  دل ها  در  تازه ای   امیدهای   و  می آورد 
مجلس شورای اسالمی که از نخبگان مردم تشکیل 
از جهت  سیاسی خود،  جایگاه  بر  می شود، عالوه 
اخالقی و اجتماعی نیز مورد توجه مردم است تا در 
جایگاه قانون گذاری از حقوق ملت به دفاع بپردازد 

و خود را در برابر سرنوشت مردم مسئول بداند.
روحانی  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  اینجانب 
اسوه و مجاهد، شهید آیت  اهلل سیدحسن مدرس، فرا 
رسیدن دهم آذرماه روز مجلس شورای اسالمی را به 
نمایندگان خدوم مردم در مجلس و جناب آقای دکتر 
شهرستان های  شریف  مردم  نماینده  زنگنه  محسن 
شورای  مجلس  در  زاوه  و  مه والت  حیدریه،  تربت 
توفیق  و  نموده  عرض  تهنیت  و  تبریک  را  اسالمی 
سربلندی و خدمت روزافزون ایشان به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران را در سایه توجهات حضرت 
معظم  مقام  رهنمودهای  و  )عج(  االعظم  اهلل  بقیه 

رهبری، از درگاه ایزد منان خواستارم.
دکتر محمد حسن فتحی

رییس دانشگاه تربت حیدریه

پیام تبریک معاونت دانشجویی و فرهنگی
 دانشگاه تربت حیدریه به مناسبت روز دانشجو

دکتر احسان عظیمی راد، معاونت دانشجویی و 
فرهنگی دانشگاه تربت حیدریه روز دانشجو را 

به دانشجویان تبریک گفت.
بسمه تعالی

16 آذر یادآور خلق حماسه ای عظیمی از طرف 
سال  در  عزیز  دانشجویان  جامعه،  بیدار  قشر 
1۳۳۲ است. در این روز و با اعالم ورود قریب 
وقت  جمهوری  رئیس  معاون  نیکسون  الوقوع 
ایاالت متحده آمریکا به ایران، بصیرت و جوشش 
انقالبی دانشجویان دانشگاه تهران منجر به اعالم 
با  متأسفانه  و  گردید  پهلوی  دولت  به  اعتراض 
پهلوی  وابسته  و  فاسد  دولت  آهنین  برخورد 
روبرو شدند و در درگیری های به وقوع پیوسته، 
 ۲۷ و  رسیده  شهادت  به  دانشجویان  از  نفر  سه 
به روز  این دلیل  به  این روز  نفر زخمی شدند. 
استکبار  دانشجوی ضد  و  دانشجوی ضد سلطه 

نامگذاری شده است. 
که جزء  عزیز  دانشجویان  است  مسلم  که  آنچه 
می  محسوب  کشور  جوان  و  فرهیخته  جمعیت 
تحقق  در  جدی  مأموریت  و  رسالت  شوند، 
پیشرفته اسالمی و تحقق گفتمان گام دوم  نظام 
انقالب دارند. کمک به پیشرفت کشور در حوزه 
از  فرهنگی  و  سیاسی  علمی،  اقتصادی،  های 
حرکت  و  حضور  که  است  جدی  موضوعات 
پرتالش شما دانشجویان عزیز را برای سربلندی 

ایران عزیز اسالمی می طلبد.

همه  به  آذر   16 روز  تبریک  ضمن  اینجانب 
دانشجویان عزیز دانشگاه تربت حیدریه، تقاضای 
و  ها  برنامه  در  عزیزان  شما  مشارکت  افزایش 
فعالیت های انجمن ها، کانون ها و تشکل های 
اثربخشی  افزایش  و  فرهنگی،  حوزه  دانشجویی 
و عمق بخشی به فعالیت های دانشگاه را دارم. 
امیدوار  آینده کشور و خودتون  به  همه عزیزان 
باشید که امید و خوش بینی به آینده کلید اساسی 
بازگشایی قفل ها خواهد بود. به امید دیدار مجدد 

شما عزیزان در دانشگاه.
دکتر احسان عظیمی راد

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تربت حیدریه

پیام ریاست دانشگاه تربت حیدریه به مناسبت روز دانشجو: 

لحظه به لحظه تاریخ معاصر کشورعزیزمان سرشار از حماسه است
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پیام نماینده نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه به مناسبت روز دانشجو
روح نشاط و خودباوری توام با جهاد علمی

 در دانشجویان عزیز متجلی است

حیدریه،  تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش   به 
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسین صافدل، نماینده 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تربت حیدریه 
ضمن تبریک و گرامیداشت فرارسیدن شانزدهم آذرماه 
به همه دانشجویان تالشگر، مومن و بصیر دانشگاه های 
سراسر کشور گفت: روز دانشجو، در تاریخ این ملت 
یادآور استکبارستیزی و مجاهدت های دانشجویان این 

مرز و بوم است. 
وی با بیان این که 16 آذر سال 1۳۳۲ نقطه آغاز جنبشی 
شد که از عمق آن انسان های مجاهد زمان سربرآوردند، 
همیشه  برای  آنروزها  در  دانشجویان  قیام  گفت: 
امپراطوری پوشالین شرق و غرب را در هم شکست و 
در همه این سال ها دانشجویان مسلمان انقالب و نظام 
ضمن جانفشانی و بیدارگری، دستاوردهای زرینی را در 

تاریخ جاودانه کرده اند. 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  نماینده 
جنبش  روزها،  این  که  این  بیان  با  حیدریه  تربت 
آموزه های  از  مستمر  بهره گیری  با  مسلمان  دانشجویی 
اسالم ناب محمدی )ص(، قله های رفیع علم و فناوری 
اند،  کرده  فتح  دینی  و  اخالقی  ارزش های  با  توام  را 
عنوان کرد: این نسل بیدار زمان، در عمل به داعیه داران 
جدایی دین و وحی از عقل و علم ثابت نمود که تنها راه 

تحقق پیشرفت،  حرکت در مسیر دین و انقالب است. 
و  اساتید  ها  سال  این  همه  طول  در  داد:  ادامه  وی 
دانشجویان پاک سرشت ایران اسالمی، با درک صحیح 
به  ایشان  دست  در  که  بی نظیری  نعمت  و  موقعیت  از 
امانت قرار گرفته بود و با تمسک به روح آرمانگرایی، 
حقیقت جویی و بیدارگری که در نهاد دانشگاهیان قرار 
دارد، همه تالش خود را در راه جهاد علمی و عملی 
جمهوری  مقدس  نظام  افزون  روز  سرافرازی  جهت 
اسالمی بکار بسته و سنگرهای رشد و ترقی را یک به 

یک فتح نمودند. 
و  تبریک  ضمن  صافدل  والمسمین  االسالم  حجت 
تسلیت شهادت مظلومانه دکتر محسن فخری زاده، این 
اقدام را نشان آن دانست که دشمنان با گذشت چندین 
ضربه  برای  کوششی  هیچ  از  انقالب،  پیروزی  از  دهه 
زدن به استقالل و پیشرفت های ایران اسالمی دریغ نمی 
کنند و ابراز داشت: علی رغم همه فعالیت های موهن 
ناامیدی و شکست در  القای  برای  سابقه دار بدخواهان 
جامعه و دانشگاه ها،  روح نشاط و خودباوری همچون 
خونی تازه در رگهای دانشگاهیان و ملت شریف ایران 
در  ایران  مردم  پی درپی  موفقیت های  و  داشته  جریان 
عرصه های گوناگون علم و فناوری، خود سندی محکم 
و موثق بر این مدعی است که جوانان مرز و بوم، تالش 

های زرین این دانشمند هسته ای را ادامه خواهند داد.

برنامه های گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
برگزاری جلسه روایتگری و بیان خاطرات جبهه و تکریم از خانواده های شهدا و ایثارگران

جلسه روایتگری و بیان خاطرات جبهه و 
جنگ همراه با مراسم تکریم از خانواده 
های معزز شهدا و ایثارگران به مناسبت 
های  برنامه  سری  از  مقدس  دفاع  هفته 
ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس دانشگاه تربت حیدریه در مورخ 
شهید  سالن  در   ۹۹/۰۷/۰1 شنبه  سه 
حیدریه  تربت  دانشگاه  سلیمانی  سردار 
دانشگاه،  ریاست  فتحی  دکتر  با حضور 
حجت االسالم والمسلمین دکتر صافدل 
سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
سرهنگ  جناب  دانشگاه،  در  رهبری 

مقدس،  دفاع  سال   ۸ سرافراز  آزاده  و  جانباز  فهیمی 
بزرگوار محمد شریفی،  پدر شهید  آقای شریفی  جناب 
شهید  بنیاد  مسئولین  و  بسیجیان  و  کارکنان  از  وجمعی 

برگزار گردید.
در ابتدا حجت االسالم والمسلمین دکتر صافدل ضمن 
خیر مقدم به حاضرین در جلسه، چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس را گرامیداشت. ایشان آیه 16۹ سوره آل عمران 
َواَل  فرماید:  می  قرآن  در  خداوند  که  نمود  تالوت  را 
عِنَْد  أَْحیَاٌء  بَْل  أَْمَواتًا   ِ اهللَّ َسبِیِل  فِی  ُقتُِلوا  الَِّذیَن  تَْحَسبَنَّ 
کشته  خدا  راه  در  که  را  کسانی  )هرگز  یُْرَزُقوَن  َربِّهِْم 
شده  اند مرده مپندار بلکه زنده  اند که نزد پروردگارشان 

روزی داده می  شوند.(
و بیان نمود که این آیه دلگرم کننده ترین و امید بخش 
ترین آیه ای است که کمک می کند به فضای روحانی 
انسان و اینکه شهدا از بین رفتنی نیستند، زنده هستند و 

عالمی را زنده کرده اند. 
سپس دکتر فتحی ریاست دانشگاه تربت حیدریه ضمن 
درود  و  جلسه  در  بزرگواران  محضر  مقدم  خیر  عرض 
آرزوی  و  کنون  تا  اسالم  از صدر  شهدا  پاک  روان  بر 
ظله(،  )مد  رهبری  معظم  مقام  برای  با عزت  عمر  طول 
یاد و خاطره چهلمین سالگرد دفاع مقدس و بویژه هفته 
دفاع مقدس را گرامی داشت واز حضور جناب سرهنگ 
فهیمی جهت بیان خاطرات ایشان در دفاع مقدس تقدیر 

نمود.
سالمتی  آرزوی  فهیمی ضمن  سرهنگ  جناب  ادامه  در 

برای مقام معظم رهبری )مد ظله( هفته دفاع مقدس را 
تبریک گفت و در ادامه بیان نمود: انشاهلل خداوند به ما 
توفیق دهد که راه و منش شهدا را ادامه دهیم. ایشان به 
عملیات های کربالی ۴، ۵، ۸ و 1۰ که در آن ها حضور 
داشت و11 ماه در دفاع مقدس و قریب به ۴ ماه مفقود 
االثر و دوران اسارت خود اشاره نمود. وی ابراز نمود 
که آرمانهای نظام جمهوری اسالمی دفاع مقدس است. 
را  جامعه  در  ایثارگری  روحیه  تواند  می  مقدس  دفاع 
ترویج دهد و اینکه یاد و خاطره شهدا را در جامعه زنده 

نگه داریم. 
ایشان از ۲۳۰ هزار شهید، ۵۷۰ هزار جانبازو ۴۲ هزار 
اسیر و آزاده دفاع مقدس یاد نمود. کسانی که ۸ سال 
جنگ را مدیریت کردند و گوش به فرمان رهبر انقالب 

حضرت امام خمینی )ره( بودند.
سرهنگ فهیمی به شکنجه های رژیم بعثی عراق اشاره 
نمود و اینکه جوانان رزمنده ما فقط به قدرت الهی در 
جنگ متوسل شدند و آزادگان و اسرا آبروی انقالب را 

حفظ کردند.
در  می خواهید دشمن  اگر  نمود:  ابراز  ایشان  پایان  در 
مقابل شما از خودش کرنش نشان دهد باید سلیمانی ها 
و حججی ها بروند. اگر نهال انقالب می خواهد تبدیل 
به یک درخت تنومند شود باید مبارزه کنیم نه مذاکره. 

در پایان جلسه از حضور پدر شهید بزرگوار و جناب 
سرهنگ فهیمی با اهدای هدیه ای به رسم یادبود تقدیر 

گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه،در 
ادامه برنامه های ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس در هفته تجلیل از جانبازان و ایثارگران 
دانشگاهی، مراسمی ۲۰ مهرماه در محل سالن شهید 
و  دانشگاه  رئیسه  هیئت  حضور  با  سلیمانی  سردار 
حیدریه  تربت  دانشگاه  خانواده  عضو  ایثارگران 

برگزار گردید. 
دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت  مراسم  ابتدای  در 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  سرپرست  صافدل 
های  رشادت  از  تقدیر  ضمن  دانشگاه  در  رهبری 
شهدا، ایثارگران و جانبازان در دفاع از میهن اسالمی 
به فرهنگ ایثار و شهادت حسینی اشاره نمود و تأکید 
کرد که فرهنگ ایثار، جهاد و از خودگذشتگی را از 

امام حسین )ع( فرا گیریم.

در ادامه دکتر فتحی ریاست دانشگاه و از اعضای 
مقدس  دفاع  سالگرد  چهلمین  گرامیداشت  ستاد 
تقدیر  ایام  این  در  ارزنده  های  برنامه  برگزاری  از 
نمود و در پایان هدایایی به رسم یادبود به خانواده 

ایثارگران دانشگاه اهداء گردید.

برگزاری مراسم تجلیل از جانبازان و ایثارگران دانشگاه
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برگزاری مراسم عطرافشانی گلزار شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
افشانی  عطر  حیدریه،مراسم  تربت 
هفته  مناسبت  به  شهدا  گلزار 
سوم  پنجشنبه  روز  مقدس  دفاع 
مسئولین  حضور  با   1۳۹۹ مهرماه 
و  شهدا  معظم  های  خانواده  و 

ایثارگران برگزار شد.
این مراسم عصر روز سوم مهرماه 
های  برنامه  سلسله  از  و  جاری 
دفاع  دانشگاهی  ستاد  مصوب 
های  برنامه  با  هماهنگ  و  مقدس 
تربت  مقدس شهرستان  دفاع  ستاد 

حیدریه در گلزار شهدای بهشت عسگری برگزار گردید.
این مراسم که با حضورمسئولین ادارات و نهادهای شهرستان برگزار شد با تالوت قرآن کریم 
و پخش سرود جمهوری اسالمی آغاز گردید و در ادامه گروه موزیک ارتش به اجرای برنامه 

پرداخت.
در این مراسم که مزین به حضور خانواده های معزز شهدا و ایثارگران بود سرهنگ باقرزاده 

مسئول دفتر حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس شهرستان تربت حیدریه سخنرانی نمود.
مراسم با عطرافشانی و گلباران مزار مطهر شهیدان پایان یافت.

یادواره پنج شهید گمنام به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد
عمومی  روابط  گزارش  به 
یادواره  حیدریه،  تربت  دانشگاه 
دفاع  هفته  در  گمنام  شهید  پنج 

مقدس برگزار شد.
های  برنامه  سلسله  ادامه  در 
مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت 
و   1۳۹۹ مهرماه   6 یکشنبه 
مشترک  های  برنامه  سری  از 
و  ها  دانشگاه  فرهنگی  کمیته 
شهرستان،  عالی  آموزش  مراکز 
با  یادواره شهدای گمنام  مراسم 
همکاری دانشگاههای شهرستان 

در محل مسجد دانشگاه آزاد سالمی برگزار شد.
این مراسم که با حضور مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان و همچنین نیروهای یگان های 
نظامی برگزارگردید با سخنرانی امیر سرتیپ دوم ستاد ضرغام مرادی، فرمانده تیپ 1۷۷ شهید 

محمد جعفر نصر اصفهانی همراه بود.
امیر مرادی در سخنان خود گفت: ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی، از خاک و وطن خود 
دفاع کرد و این دفاع از باورهای دینی و ارزشهای معنوی و اعتقادی دفاع مقدس نشأت گرفت.

دکتر محمد حسن فتحی، رئیس دانشگاه، دکتر احسان عظیمی راد معاون دانشجویی و فرهنگی 
و جمعی از مدیران و کارکنان دانشگاه نیزدر این مراسم حضور داشتند.

در پایان این یادواره مراسم عطرافشانی و گلباران مزار شهدای گمنام انجام شد.

برگزاری دومین مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته دفاع مقدس 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه، 
کتابخوانی  1۳۹۹مسابقه  مهرماه  دوم  چهارشنبه 
ویژه کارکنان دانشگاه تربت حیدریه از سوی ستاد 
گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس دانشگاه 

تربت حیدریه برگزار شد.
تربت  دانشگاه  مقدس  دفاع  گرامیداشت  ستاد  دبیر 
مقدس  دفاع  هفته  آغاز  با  افزود:همزمان  حیدریه 
اهلل  سالم  رقیه  حضرت  شهادت  سالروز  با  مقارن  و 
علیها مسابقه کتابخوانی ویژه کارکنان دانشگاه تربت 
سالن  در  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  حیدریه 
برگزار  دانشگاه  کریمی  محمود  یاد  زنده  همایش 

گردید.
به منظور بزرگداشت شکوهمند چهلمین سالگرد 
در  و  اسالمی  انقالب  دوم  گام  در  مقدس  دفاع 
ادامه سلسله برنامه های پیشنهادی از سوی ستاد 
دفاع مقدس دانشگاه، مسابقه کتابخوانی از کتاب 
و  زندگینامه  کوشک"  نرم  های  "خاک  ارزشمند 

خاطرات سردار شهید عبدالحسین برونسی ویژه همکاران دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.
وی هدف از این مسابقه را آشنایی کارکنان محترم دانشگاه با فرهنگ دفاع مقدس به ویژه 
بررسی و شناسایی شاخص های شخصیتی، فرهنگی و اجتماعی شهدای معزز میهن اسالمی و 

ارائه الگوی مطلوب به نسل حاضر بیان نمود.

تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
حیدریه، دکتر زنگنه نماینده شهرستان تربت 
حیدریه، مه والت و زاوه در مجلس شورای 
تربت  دانشگاه  از  همراه  هیئت  و  اسالمی 

حیدریه بازدید نمودند. 
فتحی  دکتر  حضور  با  که  بازدید  این  در 
گل  دکتر  حیدریه،  تربت  دانشگاه  ریاست 
از  جمعی  و  مالی  و  اداری  معاون  محمدی 
گردید  برگزار  دانشگاه  کارکنان  و  اساتید 
دکتر زنگنه از سالن ورزشی و آزمایشگاهها 

و سلف دانشگاه بازدید به عمل آورد.
آزمایشگاههای  از  بازدید  در  زنگنه  دکتر 
و  بُعدی"  سه  پرینتر  "دستگاه  از  دانشگاه، 
فرکانس  باال/  ولتاژ  ترانسفورماتور  "دستگاه 
کن  شیرین  آب  دستگاه  )HV-HF("و  باال 
بازدید  نوآورانه  طرح  با  پلکانی  خورشیدی 

نمود.
با  ارتباط  دفتر  ریاست  منش  گوهری  دکتر 
مورد  در  را  توضیحاتی  دانشگاه،  صنعت 
با  و  نمود  ارائه  شده  ساخته  دستگاههای 
ها ساخته دست  دستگاه  این  اینکه  به  توجه 
دانشجویان و اساتید دانشگاه می باشد مورد 

تحسین نماینده شهرستان قرار گرفت.
یک  قالب  در  بُعدی"  سه  پرینتر  "دستگاه 
با محوریت  طرح پژوهشی هسته دانشجویی 
علی  آقای  برق  مهندسی  گروه  دانشجوی 
علیشاه نژاد تحت راهنمایی استاد محترم آقای 
دکتر احسان عظیمی راد در مدت حدود ۹ ماه 

با تالش شبانه روزی به ثمر رسید. 
FDM استفاده  از تکنولوژی  این دستگاه  در 
عنوان  به  میکرو کنترلرآردوینو  از  و  نموده 
کنترلر  عنوان  به  رمپز  برد  و  اصلی  پردازنده 

پرینتر سه بعدی بهره گرفته شده است. نازل 
استفاده شده برای این پروژه دارای قطر ۰.۳ 
میلی متر و فیالمنت مورد استفاده دارای قطر 
این دستگاه سرعت  1.۷۵ میلی متر است. در 
ثانیه و  بر  میلی متر  خطی چاپ حداقل 1۰۰ 

ابعاد قابل پرینت 1۵ سانتیمتر است. 
فرکانس  باال  ولتاژ  ترانسفورماتور  "دستگاه 
باال )HV-HF(" در قالب یک طرح پژوهشی 
هسته دانشجویی با محوریت دانشجویان گروه 
علی  و  یوسفی  مهرزاد  آقای  برق  مهندسی 
آقای  محترم  استاد  راهنمایی  تحت  سوری 
دکتر احسان عظیمی راد در مدت حدود 1۲ 
ماه با تالش شبانه روزی به ثمر رسید. هسته 
که  است  فریت  هسته  ترانسفورماتور  این 
باال  دارای حجم بسیار کم و فرکانس بسیار 
می باشد. ولتاژ اولیه ترانسفورماتور حدود ۹ 
تا 1۲ ولت و ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور بین 
است. خروجی جریان  ولت  کیلو  تا ۲۵   1۵
ترانسفورماتور )جریان ثانویه( حدود ۴ میلی 
خطر  کم  در  مهمی  نقش  که  باشد  می  آمپر 
بودن آن برای استفاده توسط دانشجویان در 
و  قدرت  الکترونیک  تخصصی  آزمایشگاه 

عایق و فشار قوی دارد.
دستگاه آب شیرین کن خورشیدی نیز دستگاه 
تحقیقاتی ساخته شده توسط هسته دانشجویی 
گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی )امیر 
گلباف(  صادق  محمد  و  فر  امینی  محمد 
حیدری،  علی  دکتر  آقای  راهنمایی  تحت 
که  بوده  پلکانی  خورشیدی  کن  شیرین  آب 
تغییرات خالقانه در پلکان آن سبب بازدهی 
کن  شیرین  آب  به  نسبت  باالتری  مراتب  به 

پلکانی معمولی شده است.

بازدید دکتر زنگنه نماینده تربت حیدریه، مه و الت و زاوه 
در مجلس شورای اسالمی از دانشگاه تربت حیدریه 
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نشست مشترک هیات رئیسه 
دانشگاه تربت حیدریه با شهردار تربت حیدریه

تربت  دانشگاه  رئیسه  هیات  اعضای  مشترک  نشست 
حیدریه  تربت  شهردار  اکبریان،  مهندس  با  حیدریه 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه، این 
نشست با حضور دکتر فتحی، ریاست دانشگاه و سایر 
اعضای هیات رئیسه دانشگاه با مهندس اکبریان شهردار 

تربت حیدریه برگزار گردید. 
انتصاب  تبریک  ضمن  فتحی  دکتر  نشست  این  در 
مهندس اکبریان به عنوان شهردار جدید تربت حیدریه، 
با  دانشگاه  مشترک  همکاری  های  زمینه  و  ها  پتانسیل 

شهرداری را تشریح نمود. 
تمایل همکاری  اکبریان ضمن اعالم  ادامه مهندس  در 
همکاری  جهت  در  پیشنهاداتی  دانشگاه،  با  شهرداری 

های دوجانبه ارائه نمود.

برگزاری مراسم بزرگداشت روز سرباز

حیدریه،  تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
همکاران  از  تقدیر  با  سرباز  روز  بزرگداشت  مراسم 
امریه  کارکنان  و  سربازی  طرح  علمی  هیئت  عضو 
سلیمانی  سردار  شهید  سالن  محل  در  دانشگاه،  
دانشگاه تربت حیدریه با حضور هیئت رئیسه دانشگاه 

برگزار گردید. 
روز  تبریک  ضمن  جلسه  ابتدای  در  فتحی  دکتر 
کارکنان  و  علمی  هیئت  اعضای  حضور  از  سرباز 
آقای  یعقوبی،  مرتضی  دکتر  آقای  دانشگاه  سرباز 
دکتر احسان بهرامی جوین و آقای مهدی بنی اسدی 
قدردانی نمود و در پایان هدیه ای به رسم یادبود به 

ایشان توسط اعضای جلسه تقدیم گردید.

دانشگاه  روسای  مجمع  نشست 
حیدریه  تربت  شهرستان  های 
حیدریه  تربت  دانشگاه  محل  در 

برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
مجمع  حیدریه،نشست  تربت 
شهرستان  های  دانشگاه  روسای 
حجت  حضور  با  حیدریه،  تربت 
ترابی  دکتر  والمسلمین  االسالم 
استانی  شورای  محترم  ریاست 
خراسان  های  دانشگاه  نهاد  دفاتر 
فرماندار  رضوی، مهندس رستمی 
دکتر  حیدریه،  تربت  شهرستان 
اساتید  بسیج  رئیس  بذرافشان 
سرهنگ  رضوی،  خراسان  استان 

 ، حیدریه  تربت  شهرستان  سپاه  فرمانده  موحد  ناصری 
حجت االسالم والمسلمین دکتر صافدل سرپرست دفتر 
تربت  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
و  دانشجویی  بسیج  فرمانده  یعقوبی  سرهنگ  حیدریه، 
مسئولین  از  جمعی  و  شهرستان  های  دانشگاه  رؤسای 
دانشگاه  در   1۳۹۹ آبانماه   11 یکشنبه  روز  ها  دانشگاه 

تربت حیدریه برگزار گردید.
نشست  این  در  ترابی،  دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت 
در  نگاه  با  میدانی  مباحث  ارائه  اهمیت  بر  تاکید  ضمن 
برای هم  ایجاد فضایی  و  فعالیت های شهرستان  حوزه 
اندیشی و هم افزایی و طرح ایده های نو، تصریح کرد: 
این نشست ها در عرصه همگرایی ایده ها و اندیشه شما 

می تواند سازنده باشد.
وی با اشاره به ضرورت و اهمیت استفاده از اندیشه ها در 
راستای پیشبرد اهداف متعالی نظام و انقالب، خاطر نشان 
کرد: یکی از خألهای امروز سازمان ها، غفلت از ظرفیت 
نخبگان  تفکرات  و  ها  اندیشه  عرصه  در  ارزشمند  های 
است و دانشگاه ها، محل اصحاب اندیشه و دانایی است.

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  استانی  ریاست شورای 
به  اشاره  با  رضوی  خراسان  های  دانشگاه  رهبری 
ضرورت نیروپروری و شبکه سازی با استفاده از ظرفیت 
از  استفاده  کرد:  بیان  بوم،  و  مرز  این  نخبه  دانشجویان 
تفکر و اندیشه دانشگاهیان در عرصه امروز جامعه یک 

ضرورت انکار ناشدنی است.
حجت االسالم والمسلمین دکتر ترابی با اشاره به تالش 
های صورت گرفته در راستای ایجاد هم اندیشی اساتید 
محترم دانشگاه ها در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، 
گفت: استدالل مسئوالن نظام، براین مساله معطوف شده 
از مجرای هم  باید  که تصمیم سازی های کالن کشور 

اندیشی با اساتید باشد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت مدیریت 
معظم  رهبر  مطالبات  و  تمدنی  های  آرمان  با  شهرستان 
از  استفاده  امروز  کرد:  عنوان  تعالی(  اله  انقالب)حفظه 
فرمایشات رهبری در عرصه فرهنگ یک ضرورت است 
نشود،  فراهم  تمدنی  های  زیرساخت  که  زمانی  تا  اما 

فرهنگ شکل نمی گیرد.
بی  داشت:  ابراز  ها،  دانشگاه  روسای  به  خطاب  ایشان 
فکری،  نیروهای  شما  از  راسخ،  جهادی  عزم  با  تردید 
نیروهای کاری و توانمند خوبی پرورش پیدا می کنند اما 

این نیاز به کار و تالش مضاعف دارد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر ترابی در پایان سخنان 
فرهنگ  با  ها  دانشگاه  فضای  تطبیق  ضرورت  بر  خود 

اسالمی و تولید علم و اندیشه مولد با نگاه نو در بستر 
دانشگاه های سراسر کشور تاکید کرد.

مسئولین  توسط  مختصری  عملکرد  گزارش  ادامه  در 
یکساله  فعالیت  از  دانشجویی  بسیج  دفتر  و  ها  دانشگاه 

دانشگاه ها در حوزه فرهنگی ارائه گردید. 
فرماندار تربت حیدریه نیز در این نشست گفت:رسیدگی 
به موضوع ویروس خطرناک کرونا، ما را نباید از توجه 
غیر  حال  درعین  و  خطرناک تر  و  بزرگ تر  ویروس  به 
بیکاری،  فقر،  اجتماعی همچون  آسیب های  رؤیت  قابل 
اختالفات خانوادگی، خشونت خانگی، طالق، کودکان 

کار، اضطراب و افسردگی و ...غافل کند.
کرونا،  بیماری  شیوع  شدید  افزود:تکانه  رستمی  مهندس 
آسیب های بسیار زیادی را در جامعه ایجاد کرده است.از 
ناشی  بیماری روحی و روانی  تبعات  از  پیشگیری  طرفی 
با  باید  از شیوع این ویروس دغدغه همه مردم است که 
مشارکت دستگاه های متولی این آسیب ها کاهش داده شود.

فرماندار ادامه داد:دانشگاه ها و دستگاه های متولی در 
بخش فرهنگی و اجتماعی برای کرونا چه کرده اند؟

بحران هایی  از  برای عبور  ها  دانشگاه  نقش مهم  به  وی 
اجتماعی  گفت:مسئولیت  و  نمود  اشاره  کرونا  نظیر 
علمی،  عرصه های  فعاالن  دانش آموختگان،  متخصصان، 
امری  جامعه،  نخبگان  و  فرهنگی  و  پژوهشی،اجتماعی 
فراتر از وظایف اداری است و پای بندی به این رسالت و 
اقدام به  موقع، انتظار به  جایی است که جامعه، از نخبگان 
خود دارد.دانشگاهیان و دانشجویان به عنوان گروه های 
مرجع، دارای مسوولیت اجتماعی سنگینی هستند و در 

این زمینه سهم و مسوولیت فراوانی دارند.
مشکالتی  و  ها  چالش  از  گفت:یکی  استاندار  معاون 
مرکز  از  ها  دانشگاه  جغرافیایی  فاصله  دارد  وجود  که 
شهرستان می باشد و این دور بودن از مرکز شهر راه را 
معضالت  بررسی  در  ها  دانشگاه  فعالیتهای  انجام  برای 

موجود در جامعه سخت نموده است.
نیزضمن  حیدریه  تربت  دانشگاه  رئیس  فتحی  دکتر 
قدردانی از حاضرین در جلسه از دغدغه مندی دانشگاه 
تربت حیدریه در رابطه با ویروس کرونا مطالبی را ارائه 
و به اجرای کامل پروتکل های بهداشتی در دانشگاه و 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی به صورت مجازی برای 

دانشجویان اشاره نمود.
عنوان  به  یعقوبی  سرهنگ  جناب  زحمات  از  پایان  در 
آقای  جناب  و  گردید  تقدیر  دانشجویی  بسیج  مسئول 
دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون  عظیمی،  دکتر 
شهرستان  اساتید  بسیج  رییس  عنوان  به  حیدریه  تربت 

معرفی شد.

در نشست مجمع روسای دانشگاه های شهرستان تربت حیدریه عنوان شد؛
تصمیم سازی های کالن کشور باید از مجرای هم اندیشی با اساتید دانشگاهها باشد
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه،بنیاد 
خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه به ثبت رسید:

با توکل به خداوند منان و الهام از سیره انبیای الهی 
تجلی  انگیزه  با  و  السالم  علیهم  معصومین  ائمه  و 
اشتیاق  دوستی،  انسان  واالی  مبانی  به  بخشیدن 
به  مؤمن  های  انسان  اعتقاد  و  خلوص  و  بیکران 
به  تربیتی  و  آموزشی  های  زمینه  و  امکانات  ایجاد 
ایران  استعدادهای جوانان  و شکوفایی  منظور رشد 
اسالمی و همچنین بهره گیری از توانمندیهای مادی 
و معنوی خیّرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک 
اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساختهای دانشگاه 
تربت حیدریه، بارقه ای گردید تا با همت جمعی از 
خیرین گرانقدر و خداجوی با عزمی راسخ و اراده 
ای مشترک، سازمانی مردم نهاد)NGO( به نام بنیاد 
به  تربت حیدریه  دانشگاه  دولتی خیّرین حامی  غیر 
منظور حمایت از اهداف و مأموریتهای ملی ،منطقه 
ای و بین المللی دانشگاه تربت حیدریه در مهر ماه 
1۳۹6 تاسیس شد که پس از طی مراحل قانونی به 
شماره ۳1۰ و شناسه ملی 1۴۰۰۹1۳۰۳1۹به تاریخ 

1۳۹۹/۰۲/۲1 در وزارت کشور ثبت گردید .
هیأت  اعضای   ( بنیاد  ارکان  است  ذکر  به  الزم   

مؤسس ، هیات امنا و هیات مدیره ،مدیر عامل ،معاون مدیر عامل و 
کارشناس(که به منظور پایه گذاری بنیاد تشکیل شده از خیرین و 

فرهیختگان تربت حیدریه شامل افراد زیر می باشد:
)رئیس  بایگی:  علیزاده  عباسعلی  المسلمین  و  االسالم  حجت   .1  
شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور از سال 1۳۹۸ تا کنون -مستشار دیوان 
قوه  مالی  و  اداری  اسبق  -معاون   )  1۳۹۸ تا  کشور)1۳۸۹  عالی 
قضاییه)1۳۸۴ تا 1۳۸۹( -رئیس کل دادگستری استان تهران)1۳۷۴ 
تا 1۳۷۸(- رئیس کل دادگستری های استان کرمان )1۳6۹ تا 1۳۷۴ 
دادگستری  معاون  و  استان خراسان  های  دادگستری  رئیس کل   -)
استان خراسان ودادستانی عمومی و انقالب مشهد از سال 1۳6۳ تا 
1۳6۹– ریس بازسازی دادگستری استان خراسان از سال 1۳6۰ – 
رییس بازسازی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان از سال 
تا  با مواد مخدر )1۳۷۹  –رییس کمیته حقوقی ستاد مبارزه   1۳6۰
 ۲ کیفری  دادگاه  رئیس  و  مدنی خاص  دادگاه  دادرس   -  )  1۳۸۹
مشهد-خیر دبیرستان معصومیه )س( و هنرستان امام رضا )ع( شهر 

بایگ ...(
۲. دکتر محمد حسن فتحی نسری : )ریاست دانشگاه تربت حیدریه (

رئیس  معاون   - )اقتصاددان   : شرکاء  برداران  حمیدرضا  دکتر   .۳
جمهور و رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور(

۴. دکتر عباس نوریان: )پزشک – متخصص مغز و اعصاب – رئیس 
انجمن مغز و اعصاب خراسان رضوی –نائب رئیس انجمن ام اس 

خراسان رضوی ( 
۵. مهندس مهدی مروج تربتی: )مدیرعامل کارخانه صنایع بسته بندی 
ارمغان گلبهار – بنیانگذار هشت سالن چند منظوره ورزشی زنده یاد 
حرفه  عالی  باشگاه  بنیانگذار   –  1۳۹۷ سال  در  تربتی  مروج  بابک 
ای بابک ) از سال 1۳۷۹ تا االن کلیه هزینه های این باشگاه توسط 
باشگاه  بهترین  تأمین گردیده که جزء  تربتی  مروج  مهدی  مهندس 
های فوتبال پایه ایران می باشد ( -عضو ستاد شورای خیرین شهریار 
مشهد- عضو هییت امنا مجمع خیرین بیماران مبتال به سرطان- عضو 
هییت امنا مجمع خیرین حامی کودکان مبتال به سرطان-عضو هییت 
امنا انجمن حمایت از بیماران MS خراسان رضوی- عضو هییت امنا 
مجمع  –عضو  تربت حیدریه  امید سالمت شهرستان  مجمع خیرین 
خیرین توسعه وترویج آموزشهای فنی وحرفه ای خراسان رضوی - 

از خیرین مطرح کشوری در حوزه های ورزش و سالمت(
6. دکتر رضا مهرآمیز: )استاد دانشگاه (

۷. حاج احمد بلبل تربتی: )رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان 
تربت حیدریه – خیر کلینیک تخصصی احمدیه )بلبل تربتی– خیر 
دبیرستان فاطمیه )بلبل تربتی( عضو مجمع خیرین سالمت شهرستان 
پزشکی  علوم  دانشگاه  امید  خیرین  مجمع  –عضو  حیدریه  تربت 
تربت حیدریه –عضو خیرین مدرسه ساز شهرستان تربت حیدریه- 
عضومرکز توانبخشی کودکان معلول و بی سرپرست امام سجاد )ع((

۸. حاج نعمت اله منفرد: ) از خیرین مسجد ساز مطرح استان خراسان 
رضوی و شمالی و جنوبی –ساخت ۴۲ مکان مذهبی- فرهنگی و 
موسسه  مدیره  هیات  رئیس   - امروز  به  تا  از سال 1۳6۹  بهداشتی 
– عضو  مه والت  خیرین سالمت  مجمع  –عضو  منفرد  نیکوکاری 

هیات امنای کودکان بی سرپرست مه والت   (
۹. حاج محمد صادق ابریشمی: )فعال اقتصادی - مدیر عامل شرکت 

سد و تارا (
– حیدریه  تربت  قدس  چاپخانه  )مدیر  رضائی:  علیرضا  1۰. حاج 

عامل  مدیر   – )ع(  بن جعفر  موسی  ء  دارالشفا  مدیره  هیات  عضو 
صندوق قرض الحسنه ولی عصر )عج ( – عضو هیأت مدیره مرکز 
توانبخشی کودکان معلول و بی سرپرست امام سجاد )ع( و هیأت 

مدیره مزار بی بی حسنیه(
11. حاج کریم حائری: ) فعال اقتصادی - رئیس هیات مدیره سپهر 
اقتصادی  معین   – زرین  کاشی  مدیره  هیات  –معاون  آسیا  طوس 

بایگ(
زرین  مدیره  شرکت  هیات  )عضو  کریمی:  مهندس غالمرضا   .1۲

زعفران مشرق زمین -کشاورز نمونه استان خراسان رضوی 
مدیر عامل مجمع خیرین سالمت تربت حیدریه - عضو هیأت مدیره 
مرکز توانبخشی کودکان معلول و بی سرپرست امام سجاد )ع( -بانی 
مه والت  میاندهی شهرستان  روستای  در  مدرسه  و  مسجد  ساخت 
هیات مدیره  پسته در کشور-عضو  ارگانیک  –تولیدکننده محصول 

موسسه خیریه سالمت محکم-دبیر خانه کشاورز تربت حیدریه (
عامل  مدیر  و  اقتصادی  )فعال  زاده:  حسن  اسماعیل  مهندس   .1۳
– بنیاد غیر دولتی خیریه طاهر  هلدینگ فجر- رییس هیات مدیره 

معین اقتصادی تربت حیدریه  (
تربت  شهرستان  اسبق  )فرماندار  پور:  اخالقی  مهدی  مهندس   .1۴

حیدریه و مدیر عامل اسبق شرکت زعفرانیه (
1۵. حاج هادی محقق: ) مدیر عامل انجمن ام اس –عضو صنف 
–عضو مجمع خیرین سالمت شهرستان  تربت حیدریه  طالفروشان 
تربت حیدریه –عضو مجمع خیرین امید دانشگاه علوم پزشکی تربت 

حیدریه –عضو خیرین مدرسه ساز شهرستان تربت حیدریه (
مرکز  معاون   – نمونه  )کشاورز  نوریان:  ناصر  محمد  حاج   .16
توانبخشی کودکان معلول و بی سرپرست امام سجاد )ع( – عضو 
مجمع خیرین سالمت شهرستان تربت حیدریه- مسئول نظام صنفی 

کشاورزی شهرستان رشتخوار (
1۷. دکتر محمد بهلگردی: )پزشک -متخصص قلب و عروق (

و  محقق   ( بایگی:  مروی  محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت   .1۸
پژوهشگر (

پرورش  و  آموزش  اسبق  ریاست   ( بایگی:  خالقی  عزیز  دکتر   .1۹
تربت حیدریه – استاد دانشگاه (

سازی  خودرو  کارخانه  بازنشسته   ( غضنفری:  عباس  مهندس   .۲۰
سایپا و مدیر نمایندگی شماره1۰۹۲ ساپیا در تهران(

مواد  دبیر هیات  اداری و  امور  ۲1. خانم شوکت طبسیان: )مسئول 
امالک  دفتر  و  ها  شرکت  ثبت  مسئول   ، ثبت  قانون   1۴۸ و   1۴۷
بازداشتی طی سالهای 1۳۵۳ الی 1۳۸۸–مشاور ارشد شرکت زعفران 

گلوبال 1۳۹۲-1۳۸۸(
۲۲. خانم شهال طبسیان: )مسئول درمانگاه مسلم ابن عقیل و مسئول 
تا  بهداشت خانواده و مربی رابطین مرکز فوق طی سالهای 1۳۵۴ 

)1۳۸۲
و  آموزش  رییس  سال   ۷(  : آبادی  فیض  انصاری  جواد  دکتر   .۲۳
معاون  سال   ۳، حیدریه)1۳۸۹-1۳۸۳(  تربت  شهرستان  پرورش 
 ۴ حیدریه)1۳۹۲-1۳۸۹(،  تربت  شهرستان  اجتماعی  و  سیاسی 
،۲سال  فرهنگیان)1۳۸۲-1۳۷۸(  دانشگاه  آموزشی  معاون  سال 
،عضو   )1۳۹۲-1۳۹۴ حیدریه)  تربت  شهرستان  شورای  رئیس 

مجمع کشوری سازمان هالل احمر-رئیس هیات کوهنوردی 
بیماران  از  حمایت  انجمن  مدیر  و  حیدریه  تربت  شهرستان 

کلیوی (
های  مشارکت  مسئول   ( زاده:  حسن  رضا  محمد  آقای   .۲۴
 ، سال   ۲۰ مدت  به  حیدریه  تربت  بهزیستی  اداره  مردمی 
عضو هیات مدیره مجمع خیرین دانشگاه علوم پزشکی تربت 
جمعه-مسئول  نماز  ستاد  مالی  پشتیبانی  معاون   - حیدریه 
مشارکت های موسسه خیریه امام سجاد)ع( - بازرس موسسه 

خیریه سالمت محکم (
تربت  های  دانشگاه  در  مدرس   ( بایگی:  علومی  آرزو   .۲۵
حیدریه - نویسنده ، محقق و پژوهش گر تاریخ شفاهی تربت 
حیدریه ، مسئول دبیرخانه همایش های دانشگاه تربت حیدریه 

- کارشناس بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه (

نقش خیرین در توسعه 
دانشگاه تربت حیدریه  از ابتدای تاسیس

1-اهدای ۵ هکتار زمین و ۲ هزار متر سوله مرکزی دانشگاه 
عباس  مهندس  اندیش  نیک  خیر  توسط  حیدریه   تربت 

کریمی. 
ورثه  اندیش  نیک  خیر  توسط  زمین  هکتار   ۳ ۲-اهدای 

مرحوم حاج محمد نوریان.
توسط  آباد  فیض  نقطه  بهترین  در  زمین  هکتار   1۰۰ ۳-اهدای 
خیر نیک اندیش حاج اسماعیل افرازی در جهت توسعه دانشگاه 

تربت حدریه. 
اندیش  ۴-اهدای ۵ هکتار زمین در جلگه رخ توسط خیر نیک 
فرشیدی جهت  ابوالحسن  مرحوم  یاد  به  فرشیدی  محمود  دکتر 

ایجاد دانشکده کشاورزی.
۵-ساخت سالن چند منظوره ورزشی زنده یاد بابک مروج تربتی 
توسط خیر نیک اندیش مهندس مهدی مروج تربتی با اعتبار بالغ 
بر6 میلیارد با محوطه سازی ، دیوار کشی و جاده سازی اطراف 

سالن.
6- ساخت مسجد دانشگاه توسط خیر نیک اندیش حاج محمد 

صادق ابریشمی با اعتبار بالغ بر ۲ میلیارد.
۷-انعقاد تفاهم نامه ساخت خوابگاه دانشجویی توسط فرزندان 

خیر نیک اندیش مرحوم حاج طاهر حسن زاده.
۸-انعقاد تفاهم نامه و موافقت اولیه اهدا زمین و آب کشاورزی جهت 
تربت  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  تحقیقاتی  مزرعه  سایت  ایجاد 

حیدریه توسط خیر نیک اندیش جناب آقای حاج علیرضا رضایی
فرهنگی  مجتمع  و  خواهران  خوابگاه  ساخت  اولیه  ۹-موافقت 

رفاهی دانشگاه توسط خیر نیک اندیش نعمت اهلل منفرد.
محترم  خیر  توسط  دانشگاه  سردر  ساخت  اولیه  موافقت   -1۰

مهندس مهدی مروی بایگی
11- ساخت دو تا از آالچیق های دانشگاه تربت حیدریه توسط 
خیرین محترم دکتر محمد بهلگردی و حاج کریم حایری بایگی.

1۲- بورسیه تحصیلی رتبه های زیر 1۰۰۰ کنکور سراسری 1۳۹۹ 
همه رشته های تحصیلی شهرستان تربت حیدریه)علوم تجربی، 
ریاضی فیزیک، علوم انسانی، زبان های خارجی و هنر( توسط 

خیر نیک اندیش مهندس مهدی مروج تربتی.
1۳-اختصاص مبلغ صد و شصت میلیون تومان برای خرید لبتاب 
و تبلت و بورسیه تحصیلی ۲۰ نفر از دانشجویان مستعد دانشگاه 

تربت حیدریه توسط یکی از خیرین دانشگاه.
1۴- پرداخت کمک هزینه اینترنت به ۲۷۰ نفر از دانشجویان بی 

بضاعت اردیبهشت 1۳۹۹ توسط اعضای هیات امنا بنیاد.
بضاعت  بی  دانشجویان  از  نفر   ۴۲۲ به  هدیه  کارت  1۵-اهدا 
دانشگاه های تربت حیدریه توسط خیر نیک اندیش مهندس مهدی 

مروج تربتی با اعتبار شصت سه میلیون و سیصد هزار تومان.
16- برگزاری بزرگداشت آیت اهلل رجبعلی مروج تربتی و تکریم 

خیر نیک اندیش مهندس مهدی مروج تربتی.
1۷- کمک به دانشجویان مستعد و کم بضاعت دانشگاه در طول 
اندیش  نیک  خیر  توسط  رمضان  مبارک  ماه  در  ویژه  به  و  سال 

مهندس اسماعیل حسن زاده. 
،پژوهشی  با موضوعات کارآفرینی  برگزاری کارگاه هایی   -1۸

و فرهنگی.
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تربت  دانشگاه  حامی  خیرین  بنیاد 
از  گیری  بهره  هدف  با  حیدریه 
خیّرین،  معنوی  و  مادی  توانمندیهای 
نیکوکاران  واقفین وتشویق و ترغیب 
آموختگان  دانش  و  اندیشان  نیک  و 
تقویت  در  دانشگاه  دوستداران  و 
عمرانی،  ساختهای  زیر  گسترش  و 
دانشگاه  فرهنگی  و  علمی،آموزشی 
ذیل  اهداف  و  تشکیل  تربت حیدریه 

را پیگیری می نماید:
اسالمی  فرهنگ  گسترش  و  -اشاعه 
وقف و باقیات و صالحات در جامعه 
و بهره گیری از این فرهنگ در راستای 
در جهت رشد کمی و کیفی و اعتالی 

دانشگاه تربت حیدریه.
جهت  بسترسازی  و  مشاوره  -ارائه 
بهینه  گذاری  سرمایه  امر  در  تسهیل 

خیّرین محترم در دانشگاه تربت حیدریه.
و  خیّرین  از  جانبه  همه  حمایت  و  تقدیر  -شناسایی، 

واقفین و حامیان دانشگاه تربت حیدریه.
و  قانونی  اهداف  و  نظرات  انجام  حسن  بر  -نظارت 
شرعیه خیّرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد 

از آن.
-ایجاد زمینهها و بسترهای مناسب ) اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی (جهت تقویت و استمرار حمایتهای ّخیرین 

و واقفین از دانشگاه تربت حیدریه.
کمکهای  جذب  برای  سازماندهی  و  ریزی  –برنامه 
تجهیز  و  تکمیل  احداث،  جهت  در  دولتی  و  مردمی 

و افزایش فضاهای مورد نیاز دانشگاه تربت حیدریه .
قبال  در  دانشگاه  تعهدات  انجام  حسن  بر  -نظارت 
با  ایشان  موقوفات  و  تبرعات  و  واقفین  خیّرین، 
کمیته  و  عالی  آموزش  حامی  خیّرین  بنیاد  همکاری 

خیّرین وزارت علوم.
- نظارت بر حسن اجرائی پروژه های خیّر ساز دانشگاه.

درصدی  پنجاه  سهم  تخصیص  پیگیری  و  نظارت   -
از کل  پنجاه درصد  پروژه هایی که  از  وزارت علوم 
باشند  کرده  پرداخت  خیّرین  یا  خیّر  را  آن  اعتبارات 
با  باشند،  رسیده  فیزیکی  پیشرفت  درصد  پنجاه  به  و 
هماهنگی بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی و همکاری 

کمیته خیّرین وزارت علوم.
نیازمند دانشگاه از طریق راه  -حمایت از دانشجویان 
اندازی و تقویت صندوق قرض الحسنه دانشجویی و 

صندوق سرمایه گزاری نیکوکاری.
اقدامات فرهنگی و اسالمی  از  - حمایت و پشتیبانی 

در دانشگاه.

- معرفی رویه های مناسب جهت حمایت از دانشجویان 
نیازمند به خیرین و پشتیبانی از طرح پسندیده ازدواج 

های دانشجویی در دانشگاه.
خیرین  حمایت  جهت  مناسب  های  رویه  -معرفی 
و  علمی  های  طرح  و  مستعد  و  برتر  دانشجویان  از 
های  طرح  از  پشتیبانی  و  آنها  کارآفرینی  پژوهشی، 

حمایتی و پیشنهادی خیرین در این زمینه .
– حمایت از فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی، 
و  دانشجویان  ورزشی  و  کارآفرینی  هنری،  فرهنگی، 
اساتید دانشگاه و کمک به تجهیز آزمایشگاه ها و مراکز 

تحقیقاتی دانشگاه تربت حیدریه
نخبگان  و  پژوهشگران  از  معنوی  و  مادی  حمایت   -
بویژه دانشجویان کارآفرین و دانش آموختگان جوان 
دانشگاه تربت حیدریه برای تأسیس شرکت های دانش 

بنیان .
- حضور، مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای ایده 
ها و طرح های کاربردی و کارآفرینانه جهت تجاری 

سازی و تکمیل چرخه ایده تا محصول.
-تصّدی و اجرای کلیه برنامه ها و وظایف و اختیاراتی 
که با اهداف » بنیاد « مطابقت داشته و دانشگاه تربت 
را  مراتب  تصدی-گری  کاهش  راستای  در  حیدریه 

برون سپاری نموده و یا خواهد نمود.
- انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تجاری، 
صنعتی و یا هرگونه فعالیت خاصه درباره آن دسته از 
اموال و دارایی هایی که اهدا کنندگان یا واقفان و یا 
اختصاص دهندگان اجازه بهره برداری مطلق و یا مقید 
نسبت به زمینه های مذکور را به بنیاد اعطا نموده و به 
طور کلی در بردارنده ایجاد ارزش افزوده در راستای 

اهداف بنیاد باشد .
اقتصادی،  های  فعالیت  تمام  تبصره: 
بازرگانی، تجاری و صنعتی الزم است 
بر  و  بنیاد  امنای  هیات  توسط  ابتدا 
اساس آئین نامه ای که تصویب خواهد 
شد مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

با  که  فعالیتی  نوع  هر  انجام  و  -اقدام 
این  در  مذکور  اهداف  فلسفه  و  روح 
ماده و در راستای تامین اهداف » بنیاد « 
همخوانی و سنخیت داشته باشد )مانند 
ایجاد موسسات و یا شرکت های تابعه 

و یا دوایر زیر مجموعه و ...(
اموال  کلیه  نمودن  احسن  به  تبدیل   -
شکل  هر  تحت  که  دارایی¬هایی  و 
با  و  گردیده  واگذار  بنیاد  به  قالبی  و 
هبه،صلح  از  )اعم  واقف  نیت  لحاظ 
،وقف وغیره...( در راستای اهداف بنیاد 
بشرط آنکه لزومًا متضمن بهره برداری بهینه و یا صرفه 

اقتصادی و یا ارزش افزوده بیشتر باشد .
و  دانشگاه  خیّر  آموختگان  دانش  کانون  -ایجاد 
و  پژوهشی  علمی  های  منظور حمایت  به  عضوگیری 

فرهنگی دانشگاه.
 

نحوه مشارکت با بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت 
حیدریه :

نقدی : 
شماره حساب بانک تجارت بنیاد خیرین حامی دانشگاه 

تربت حیدریه
 ۴۹۸۰۹۹۵۴۸

شماره کارت بانک تجارت بنیاد خیرین حامی دانشگاه 
تربت حیدریه

۵۸۵۹۸۳۷۰۰66۵۳۲۵۳
غیر نقدی : برای هماهنگی اهدای کاالی غیر نقدی با 

مدیر عامل و کارشناس بنیاد تماس حاصل نمائید.
۰۹1۵۵۳1۰۴۳۳ )مدیر عامل بنیاد –دکتر جواد انصاری (

۰۹1۰۵۷6۴1۰۷ )کارشناس بنیاد  آرزو علومی بایگی ( 
–کیلومتر  حیدریه  –تربت  رضوی  خراسان   : آدرس 
۷ جاده مشهد –دانشگاه تربت حیدریه –بنیاد خیرین 

حامی دانشگاه تربت حیدریه 
۰۵1۵1۲۴۰۰۰ داخلی 16۰

وبسایت:
ttp://www.torbath.ac.ir/page-khayyerin

t.me/khayyerintorbath : کانال تلگرام

اهداف تشکیل بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه 

بنیاد خیرین حامی  بیست و سومین جلسه هیات مدیره 
دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.

تربت حیدریه،بیست  دانشگاه  روابط عمومی  به گزارش 
و سومین جلسه هیات مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه 
تربت حیدریه ۲۰ مهر1۳۹۹ در سالن سردار شهید سلیمانی 
دانشگاه تربت حیدریه با حضور مهندس رستمی فرماندار 
تربت حیدریه ، اعضای شورای شهر تربت حیدریه آقایان 
محمد  ،حاج  یاری  ،اله  ،مصطفوی  ،وقفی  دوست  وطن 

صادق ابریشمی ، حاج احمد بلبل تربتی ،حاج علیرضا 
رضایی، حاج هادی محقق،حاج اسماعیل افرازی ،مهندس 
نادر کریمی ، حجت االسالم و المسلمین صافدل، دکتر 
دکتر   ، گلمحمدی  محمد  دکتر   ، فتحی  حسن  محمد 
محمد  ،آقای  انصاری  جواد  دکتر   ، راد  عظیمی  احسان 

رضا حسن زاده و خانم خیری برگزار شد.
عنوان  به  شهرستان  محترم  فرماندار  از  جلسه  این  در 
و  حیدریه  تربت  شهر  اماکن  نامگذاری  شورای  رییس 

اعضای شورای شهر جهت نامگذاری خیابانی یا میدانی 
در شهر تربت حیدریه به نام مروج تربتی درخواست به 

عمل آمد.
بنیاد ،مواردی که در یکماه   همچنین مدیرعامل محترم 
به  را  بود  شده  پیگیری  بنیاد  قبلی  مصوبات  از  گذشته 

اطالع اعضا رسانیدند.
مسجد  و  ها  آالچیق  ساخت  روند  از  اعضا  پایان  در 

دانشگاه بازدید بعمل آوردند.

جلسه هیات مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد
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خیر نیک اندیش مهندس مهدی مروج تربتی مبالغ بورسیه 
تحصیلی رتبه های زیر هزار کنکور سراسری 1۳۹۹ همه 
رشته های تحصیلی تربت حیدریه را که تعهد نموده بود 

واریز نمود.
حیدریه،برای  تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
۵6 نفر از رتبه های زیر هزار تمامی گروه های آزمایشی 
علوم  فیزیک،  ریاضی  تجربی،  )علوم  سراسری  کنکور 
تربت  شهرستان  هنر(  و  خارجی  های  زبان  انسانی، 
مهندس  و سخاوتمند،  اندیش  نیک  خیر  توسط  حیدریه 
مهدی مروج تربتی، عضو اصلی هیات امناء بنیاد خیرین 
سالن  هشت  بنیانگذار  و  حیدریه  تربت  دانشگاه  حامی 
میلیارد  مبلغ یک   ، تربتی  بابک مروج  یاد  ورزشی زنده 

و ۸6۷ میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد واریز شد. 
از  رتبه های زیر هزار که یکی  از  نفر  برای ۹  همچنین 

دانشگاه های تربت حیدریه را برای ادامه تحصیل انتخاب 
کرده بودند مبلغ ۹۰ میلیون ریال و برای ۴۷ نفر از رتبه 
سایر  در  که  حیدریه   تربت  شهرستان  هزار  زیر  های 
و  میلیون  مبلغ ۲۲  اند  پذیرفته شده  ایران  های  دانشگاه 
۵۰۰ هزار ریال  به حساب بانک تجارت شان واریز شد.

الزم به ذکر است جناب آقای مهندس مهدی مروج تربتی 
یاد  زنده  هشت  شماره  ورزشی  سالن  ساخت  بر  عالوه 
بابک مروج تربتی در دانشگاه تربت حیدریه با اعتبار بالغ 
بر شصت میلیارد ریال، به مناسبت عید سعید فطر به ۴۲۲ 
نفر از دانشجویان بی بضاعت  همه دانشگاه های تربت 
حیدریه نیز کارت هدیه هر کدام به مبلغ یک میلیون و 

پانصد هزار ریال اهدا نمودند.

اختصاص140میلیون تومان برای خرید 
تبلت و لپ تاپ و بورسیه دانشجویان

و  تاپ  لپ  خرید  جهت  تومان  1۴۰میلیون  مبلغ 
دانشجویان  از  نفر  تحصیلی۲۰  بورسیه  و  تبلت 
مستعد دانشگاه تربت حیدریه توسط یکی از خیرین 

اختصاص یافت.
صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند

کز کار خلق یک گره بسته واکند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه،با 

خیرین  بنیاد  کارشناس  آرزوعلومی  خانم  پیگیری 
چهل  و  صد  مبلغ  حیدریه،  تربت  دانشگاه  حامی 
تاپ و  نقدی جهت خرید لپ  تومان کمک  میلیون 
تبلت برای استفاده دانشجویان بی بضاعت دانشگاه 

تربت حیدریه توسط یکی از خیرین اهدا گردید.
همچنین این خیر محترم با واریز ماهیانه مبلغ صد هزار 
تومان بعنوان کمک هزینه تحصیلی به حساب۲۰ نفر 
تربت  از دانشجویان مستعد و کم بضاعت دانشگاه 
بورسیه  ماه   ۹ مدت  به  را  دانشجویان  این  حیدریه 

تحصیلی کرده است.

هزینه بورسیه تحصیلی رتبه های زیر هزار کنکور سراسری 1399 واریز شد
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تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
حیدریه،کشت و کار مزرعه ۵ هکتاری اهدائی خیر 
منطقه  در  فرشیدی  دکتر  آقای  جناب  اندیش  نیک 

رباط سنگ آغاز گردید.

وقف تجلی ایثار ونوع دوستی است. خصوصا اگر 
در مسیر آموزش، پرورش و تحقیقات جوانان قرار 

بگیرد.
دانشگاه  فرشیدی"  تحقیقاتی  آموزشی،  "مزرعه   
تربت تربت حیدریه، قطعه ۵ هکتاری زمین زراعی 
در بخش رخ است که توسط خیر بزرگوار و نیک 
سابق  وزیر   ( فرشیدی  دکتر  آقای  جناب  اندیش، 
دانشگاه  به    1۳۹۵ سال  در  پرورش(  و  آموزش 

واگذار گردیده است.
 دانشگاه تربت حیدریه در اولین اقدام و به منظور 
سازی  آماده  به  تصمیم  حاضر،  موقوفه  از  استفاده 
دلیل  به  است.  نموده  تحقیقاتی  امور  جهت  زمین 
کمبود منابع آبی و البته با توجه بارندگی های خوب 
بهار امسال و پیش بینی تداوم آن در زمستان و بهار 
پیش رو، در راستای اصالح زمین مذکور و در جهت 

مزرعه  کشاورزی،  عالی  اهداف  برای  سازی  آماده 
برای کشت دیم گیاه جو آماده سازی و  نظر  مورد 
 ۹۹ پاییز  در  کاشت  و  بهار  در  بستر  تهیه  عملیات 

انجام شد. 
گفتنی است، بذر مرغوب جو توسط کشاورز نمونه 
مهندس  آقای  جناب  اندیش  نیک  خیر  و  کشوری 
قرار  دانشگاه  اختیار  در   1۳۹۹ ماه  آبان  در  خزائی 
گرفت. امید است با همت خیرین بزرگوار و بارش 
اصالح  شاهد  آینده  سال  در  الهی،  واسعه  رحمت 
زمین حاضر و شروع تحقیقات پژوهشگران دانشگاه 

در آن باشیم.

ادامه روند تکمیل پروژه 
ساخت مسجد دانشگاه تربت حیدریه

به گزارش روابط عمومی بنیاد خیرین حامی دانشگاه 
حاج  آقای  جناب  اندیش  نیک  حیدریه،خیر  تربت 
بنیاد  مدیره  هیات  رئیس  ابریشمی  صادق  محمد 
خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه با تقبل ساخت 
مسجد دانشگاه تربت حیدریه درسومین جلسه هیات 
مدیره بنیاد، ساخت مکان مذهبی فرهنگی در دانشگاه  
تربت حیدریه با مساحت یکهزار متر مربع زیر بنا را 

متقبل شدند.
 بر این اساس ادامه روند تکمیل این پروژه مجددا 
آغاز شده است،عملیات تیر ریزی سقف طبقه دوم و 
سازه سرویس پله مسجد  به اتمام رسیده و ساخت 
سازه گنبد مسجد آغاز و میل گرد برای اجرای دیوار 

برشی و سقف مسجد تامین شده است.

آماده سازی کشت مزرعه 5 هکتاری اهدائی خیر نیک اندیش در رباط سنگ
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تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
حیدریه، آیین ورود نو دانشجویان دانشگاه 
 ۲۸ چهارشنبه  روز  صبح  حیدریه  تربت 
آبانماه 1۳۹۹ با حضور دکتر فتحی ریاست 
و  آموزشی  معاون  دانشگاه، دکتر صالحان 
پژوهشی و دکتر عظیمی معاون دانشجویی 
و فرهنگی در سالن همایش زنده یاد محمود 
از طریق سامانه  برگزار و همزمان  کریمی 
تربت  دانشگاه  رسمی  صفحه  و  وبینار 

حیدریه در فضای مجازی پخش گردید.
ریاست  فتحی  دکتر  مراسم  این  ابتدای  در 
دانشگاه تربت حیدریه ضمن عرض تبریک 
ورود دانشجویان به جامعه آموزشی کشور 
از زندگی علمی  و شروع مرحله جدیدی 
همانند  داشتیم  دوست  گفت:  اجتماعی  و 

سال های گذشته این جلسه حضوری باشد و با شور 
و نشاط توأم با حضور شما عزیزان در سالن زیبای 
همایش های دانشگاه تربت حیدریه برگزار کنیم. اما 
حیف که این ویروس منحوس فرصت را از جامعه و 
ما سلب کرده است و آرزو می کنیم هرچه زودتر از 

این شرایط رهایی پیدا کنیم.
و  شما  برای  سالمتی  آرزوی  داد:ضمن  ادامه  وی 
چند  خاص  شرایط  این  در  محترم،  های  خانواده 
توصیه برای شما عزیزان دارم. توصیه می کنم از این 
فرصت طالیی ایجاد شده که یکی از صندلی های 
دانشگاه دولتی نصیبتان شده نهایت بهره برداری را 

ببرید و در راه کسب علم و دانش تالش کنید.
پرسنل  و  اساتید  مدیریت،  نمود:  تأکید  فتحی  دکتر 
دانشگاه، تمام تالششان را برای برگزاری بهتر شرایط 

آموزشی و فرهنگی انجام میدهند.
دانشجویان  افتخارآمیز  قبولی  به  اشاره  نیز  ایشان 
ارشد  کارشناسی  آزمون  در  تربت حیدریه  دانشگاه 
و دانشگاه های بزرگ و مطرح کشور نمود و افزود: 
این مایه افتخار دانشگاه تربت حیدریه است که فارغ 
التحصیالنش با رتبه های باال تحصیالت تکمیلی را 

ادامه دهند.
رئیس دانشگاه تربت حیدریه گفت: اساتید دانشگاه 
آموزی  مهارت  و  عملی  دروس  به  خاصی  توجه 
دانشجویان دارند و مدیریت دانشگاه سعی در تکمیل 
آزمایشگاه ها و کارگاه های مختلف در دانشگاه را 
دارد، حتی در این شرایط غیر حضوری، همواره این 
مسئله مورد توجه مسئولین دانشگاه بوده و از طرق 
مختلف سعی کرده اند به این دروس لطمه ای وارد 

نشود.
فعالیت  بر  به حضور دانشجویان عالوه  دکتر فتحی 
های علمی و آموزشی که وظیفه اصلی می باشد در 
صحنه های فرهنگی و فوق برنامه توصیه نمود و به 
آمار مختصری از کانون های فرهنگی و انجمن های 
علمی و عضویت دانشجویان در این تشکل ها اشاره 

نمود.
از  دانشجویان  افزود:  حیدریه  تربت  دانشگاه  رئیس 
همین بدو ورود به دانشگاه، به موضوع تجاری سازی 
دانش و علوم حتما توجه داشته باشند، دانشگاه ها 
در حال حاضر به سمت دانشگاه های نسل چهارم 
و  مشکالت  حل  شان  وظیفه  که  کنند  می  حرکت 
تربت  دانشگاه  طبیعتًا  و  باشد  باید  جامعه  مسائل 

حیدریه از این قضیه مستثنی نیست.
دکتر فتحی در پایان به استقرار مرکز 
رشد و واحدهای فناور شهرستان که 
منطقه  در  دانشگاه،  پژوهشکده  در 
از  و  شده  واقع  شهرستان  پیشکوه 
است  برخوردار  مناسبی  امکانات 
بسیار  فرصت  گفت:  و  نمود  اشاره 
های  فعالیت  توسعه  برای  خوبی 
واحدهای  اندازی  راه  کارآفرینانه، 
فناور و به دنبال آن تشکیل شرکت 
 ، آمده  بوجود  بنیان  دانش  های 
مرکز  و  صنعت  با  ارتباط  مدیران 
در  که  دارند  آمادگی  دانشگاه  رشد 
این زمینه راهنمایی های الزم را ارائه 

دهند.
پژوهشی  و  آموزشی  معاون  صالحان  دکتر  سپس 
به  جدید،  دانشجویان  به  مقدم  خیر  ضمن  دانشگاه 
معرفی واحدهای مختلف حوزه آموزشی و کارکنان 
آموزشی و پژوهشی دانشگاه پرداخت و به خالصه 

ای از آیین نامه ها و قوانین آموزشی اشاره نمود.
وی در ادامه گروه ها و رشته های آموزشی موجود 
در  شده  ارائه  خدمات  به  و  معرفی  را  دانشگاه  در 

بخش های مختلف این حوزه اشاره نمود.
در پایان دکتر عظیمی معاون دانشجویی و فرهنگی 
آمدگویی  خوش  ضمن  حیدریه  تربت  دانشگاه 
حوزه  های  مدیریت  معرفی  به  نودانشجویان،  به 
خدمات  ارائه  به  و  پرداخت  فرهنگی  و  دانشجویی 

رفاهی و مشاوره ای نیز اشاره نمود.
وی گفت: با توجه به شرایط کنونی و سنگر فضای 
که  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  طبق   ، مجازی 
سنگر فضای مجازی از سنگرهای جدی و خط مقدم 
جهادی است، از دانشجویان درخواست می نماییم 
که از این فضا استقبال نموده و به عضویت انجمن 
های  تشکل  و  فرهنگی  های  کانون  و  علمی  های 

دانشجویی درآیند.

آیین معارفه دانشجویان نو ورود دانشگاه تربت حیدریه برگزار گردید

جلسه هم اندیشی تهیه نقشه خطرپذیری شهرستان 
تربت حیدریه برگزار شد.

تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
نقشه  تهیه  جهت  اندیشی  هم  حیدریه،جلسه 
زمان  در  حیدریه  تربت  شهرستان  خطرپذیری 
در  ماه  آبان   ۲۴ شنبه  روز  زلزله،  بحران  وقوع 
دانشگاه تربت حیدریه با حضور دکتر فتحی رئیس 
اداری و مالی  دانشگاه، دکتر گل محمدی معاون 
دانشگاه، دکتر صالحان معاون آموزشی و پژوهشی 
دانشگاه، دکتر رستگاری مدیر پژوهشی دانشگاه و 
دکتر آهنی مدیر گروه عمران و معماری دانشگاه و 

اعضای هالل احمر شهرستان برگزار گردید.
شهرستان  اینکه  دلیل  به  جلسه،مخاطره  موضوع 
می  متعددی  های  گسل  روی  بر  حیدریه  تربت 

باشد، زلزله در نظر گرفته 
شده است.

در این جلسه مقرر گردید 
مدیران  با  هماهنگی 
شهرستان و سازمان های 
ذینفع از نقشه جهت انجام 
امور محوله برگزار گردد، 
حساسیت  احمر  هالل 
نماید  مطرح  را  موضوع 
و منابع مالی و اطالعاتی 
دانشگاه  و  شده  مشخص 
علمی  مرجع  عنوان  به 
جهت تهیه نقشه همکاری 

نماید.

برگزاری جلسه هم اندیشی تهیه نقشه خطرپذیری شهرستان تربت حیدریه
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نمایشگاه پژوهشی و صنعتی دانشگاه تربت حیدریه مورد بازدید معاون وزیر قرار گرفت

معاون  رحیمی  دکتر  نشست 
وزارت  فناوری  و  پژوهش 
با  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
اعضای هیئت علمی و مدیران 
برگزار  تربت حیدریه  دانشگاه 

شد. 
عمومی  روابط  گزارش  به 
در  حیدریه،  تربت  دانشگاه 
ابتدا دکتر رحیمی از نمایشگاه 
با  پژوهشی و صنعتی دانشگاه 
علمی  هیئت  اعضای  حضور 
عمل  به  بازدید  دانشجویان  و 

آورد. 
های  طرح  نمایشگاه  این  در 
توسط  شده  ارائه  پژوهشی 

الملل  بین  های  فعالیت  و  دانشجویان  و  اساتید 
دانشگاه تربت حیدریه به نمایش گذاشته شد.

در ادامه معاون وزیر،از آزمایشگاه ها و فضاهای 
فیزیکی دانشگاه بازدید نمود و سپس نشستی با 
برگزار  دانشگاه  مدیران  و  علمی  هیئت  اعضای 

گردید.
دانشگاه  رئیس  فتحی  دکتر  نشست  ابتدای  در 
ها  پتانسیل  با  رابطه  در  گزارشی  حیدریه  تربت 

و ظرفیت های شهرستان تربت حیدریه در زمینه 
تولیدات  و  معدن  و  صنعت  کشاورزی،  های 

زعفران و پسته و ابریشم ارائه نمود.
مورد  در  اطالعاتی  و  آمار  ادامه  در  ایشان   
تعداد  و  دانشگاه  اراضی  و  ها  ساختمان 
های  رشته  علمی،  هیئت  اعضای  و  دانشجویان 
دانشگاه و فضاهای آموزشی از قبیل آزمایشگاه 
ها و دانشکده ها عنوان کرد و گزارشی آماری 
برون  و  درون  کاربردی  پژوهشی  های  طرح  از 
و  المللی  بین  و  علمی  مقاالت  و  دانشگاهی 
پژوهشکده  مورد  در  و  ارائه  دانشگاه  نشریات 
های  فعالیت  و  حیدریه  تربت  دانشگاه  زعفران 
برنامه های آتی و در دست اجرا  المللی و  بین 

مطالبی را بیان نمود.
معاون وزیر نیز گفت: باید در راستای گسترش 

ها  دانشگاه  در  پژوهشی  و  فناوری  های  حوزه 
اهتمام نمود.

ساماندهی  و  آمایش  طرح  افزود:  رحیمی  دکتر 
دانشگاه ها در وزارت علوم مطرح و اصل طرح 

تصویب شده است.  
وی با ذکر این نکته که وزارت علوم در جهتی 
پیش می رود که قدرت علمی خود را افزایش 
دهد افزود: در حال حاضر از دانشگاه ها انتظار 
بین  سطوح  در  علم  تولید  در  کیفیت 

الملل را داریم. 
در پایان اعضای هیئت علمی نظرات و 

پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

بازدید معاون وزیر علوم از پژوهشکده 
زعفران دانشگاه تربت حیدریه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت 
فناوری  و  پژوهش  معاون  حیدریه، 
فناوری ۲6  و  تحقیقات  وزارت علوم، 
زعفران  پژوهشکده  از   1۳۹۹ مهرماه 

دانشگاه تربت حیدریه بازدید نمود.
دکتر رحیمی در این بازدید گفت: چه نمونه و 

پژوهشکده  از  بهتر  مثالی 
حیدریه،  تربت  زعفران 
سازی  کیفی  برای  چراکه 
احتیاج  زعفران  صنعت 
پژوهشی  مؤسسه  یک  به 
متشکل  هم  که  است 
و  مناسب  تجهیزات  از 
دانشگاهی  محققان  هم 
پژوهشی  کارشناسان  و 

است. 
وی افزود:وقتی این سه با 
هم جمع شوند و مدیریت 
عماًل  باشد  داشته  خوبی 
کیفی  برای  عامل  بهترین 

های  حوزه  در  ها  فعالیت  سازی 
فروش  و  فرآوری  تولید،  مختلف 
در  الحمداهلل  که  است  زعفران 
حیدریه  تربت  زعفران  پژوهشکده 

فراهم شده است. 
داد:بسیار  ادامه  وزیر  معاون 
جوانان  که  است  ارزشمند 
را  خود  های  ایده  دانشگاهی 
و  کسب  موضوع  یک  به  تبدیل 
موضوع کسب و کار را تبدیل به 
حیدریه  تربت  در  کنند.  شرکت 
فناور  واحدهای  توسعه  سیاست 
رشد  مراکز  و  نوآور  واحدهای  و 
که  است  مطرح  فناوری  و  علمی 
آمادگی داریم به نوعی با مشارکت 
پارک جامع استان و دانشگاه تربت حیدریه و 
کمک مسئولین و مدیریت شهری پردیس علم 

و فناوری بوجود آید.
هدف  گفت  نیز  حیدریه  تربت  دانشگاه  رئیس 
از ایجاد پژوهشکده ملی زعفران تربت حیدریه 
معدودترین  جزء  و  نبوده  پژوهشی  بحث  تنها 
عالوه  که  است  کشور  کل  در  ها  پژوهشکده 
که  اصلی  رسالت  و  پژوهشی  های  فعالیت  بر 
پژوهش است در حوزه فعالیت های خدماتی، 
شده  تبدیل  پایگاهی  به  ترویجی  و  آموزشی 
است که مورد وثوق کشاورزان قرارگرفته و با 
مراجعه به این مرکز کلیه کارهای آزمایشگاهی 

نمونه هایشان را انجام می دهند.
دکتر فتحی افزود: پژوهشکده زعفران در حوزه 
و  ترویجی  آموزشی،  آزمایشگاهی،  خدمات 
نقش  گذشته  دوسال  در  اجتماعی  و  فرهنگی 
آفرینی کرده و امیدواریم که در افق آینده این 
کند  پیدا  ادامه  قدرت  و  قوت  با  ها  فعالیت 
کمی  ارتقاء  ها  فعالیت  این  همه  ماحصل  و 
تربت  شهرستان  در  زعفران  صنعت  کیفی  و 

حیدریه باشد.
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پژوهشکده زعفران تربت حیدریه 6 دوره کارگاه آموزش مجازی 
در استان همدان برگزار کرد

 

تربت  دانشگاه  زعفران  پژوهشکده  توسط 
حیدریه6 دوره کارگاه آموزش مجازی کشت و 

کار زعفران در استان همدان برگزار شد.
کار  و  کشت  مجازی  آموزش  کارگاه  دوره   6
زعفران با همکاری شرکت امیران توسعه سرزمین 
استوار در استان همدان توسط پژوهشکده زعفران 

دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد. 
این دوره های تخصصی در حوزه کشت و کار 
زعفران در طول فصل بهار و تابستان و به صورت 
مجازی با شرکت عالقمندان و کشاورزان استان 

همدان توسط مهندس ساالریان برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی 
کاشت و تغذیه زعفران در شهرستان سرایان

 1۴ زعفران  تغذیه  و  کاشت  آموزشی  کارگاه 
مهرماه در شهرستان سرایان برگزار شد. 

این کارگاه آموزشی با حضور کارشناسان مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان سرایان، کشاورزان و 
دانش  تبادل  منظور  به  و  زعفران  حوزه  فعاالن 
در خصوص شیوه های صحیح کاشت و تغذیه 
زعفران  پژوهشکده  توسط  زعفران  محصول 

دانشگاه تربت حیدریه برگزار گردید. 

در این کارگاه اصول و شیوه های صحیح کاشت، 
دستگاه  و  تغذیه  های  آبیاری، روش  های  زمان 
های خشک کن زعفران توسط مهندس ساالریان 

تشریح شد.

برگزاری وبینار بررسی چالش های مکانیزاسیون درصنعت زعفران

چالش  بررسی  وبینار  همراه  به  جلسه حضوری 
های مکانیزاسیون صنعت زعفران کشور به همت 
با همکاری  منتظری و  فنی  دانشکده  مرکز رشد 
پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه برگزار 

گردید. 
حضور  با  که  جلسه  این  در 
جناب  پژوهشی  محترم  معاونت 
برگزار  اسکندری  مهندس  آقای 
شد، دکتر حامد کاوه عضو هیات 
حیدریه  تربت  دانشگاه  علمی 
استراتژیک  گیاه  معرفی  ضمن 
زعفران و نیازهای این محصول 
صنعت  چالشهای  استراتژیک، 

زعفران را تشریح نمود. 
هسته  و  واحدها  مدیران  ادامه  در 

با صنعت  ارتباط  فناور و کارشناسان پژوهش و  های 
سواالتی مطرح نموده و دکتر کاوه پاسخ های مبسوطی 
پژوهشی  های  طرح  گردید  مقرر  سپس  نمودند.  ارائه 
پژوهشکده  نظر  زیر  و  گردیده  تهیه  محور  محصول 

زعفران اجرا گردد.
تشکیل جلسه کارگروه زعفران به میزبانی 
پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه

جلسه کارگروه زعفران ۳ مهرماه 1۳۹۹به میزبانی 
پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه برگزار 

شد.
در این جلسه که با حضور صاحبنظران، فعاالن و 
کشاورزان حوزه زعفران، قرارگاه زعفران و نظام 
صنفی کشاورزی شهرستان های زاوه، رشتخوار 
زعفران  پژوهشکده  محل  در  حیدریه  تربت  و 
برگزار شد در خصوص موضوعات و بخش های 
به زعفران، چالش های موجود درحوزه  مربوط 
فناوری،  بازرگانی،  تجارت،  فرآوری،  های 
آوری گل  در بخش جمع  ویژه  به  مکانیزاسیون 
در  قیمت  ارزان  تسهیالت  کالله،  جداسازی  و 
حوزه زعفران، ایجاد یک تعاونی مختص زعفران 
کاران، جلوگیری از خام فروشی زعفران، افزایش 
زعفران  بانک  ایجاد  و  زعفران  بورسی  نمادهای 

بحث و تبادل نظر بعمل آمد.
شروع گلدهی و برداشت گل از کرت های آزمایشی 

مزرعه تحقیفاتی پژوهشکده زعفران
کرت های آزمایشی مزرعه تحقیفاتی پژوهشکده 
آغاز  را  خود  گلدهی  حیدریه  تربت  زعفران 

نمودند.
این پژوهش طی دو آزمایش جداگانه با شوری 
های آب آبیاری 1 و ۴ دسی زیمنس برمتر و شوری 
خاک یکسان ۵ دسی زیمنس بر متر در دوسال 
 SHC تحت تحت تیمارهای کودی نانوکامپوزیت

و نانوذرات آهن در حال انجام می باشد. 
هدف غایی ونهایی بررسی تأثیر تیمارهای کودی 
بهبود  بر  آهن  نانوذرات  و   SHC نانوکامپوزیت 
بویژه در شرایط  عملکرد کمی و کیفی زعفران 
تنش شوری آب آبیاری و خاک مزرعه می باشد.

فصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه- شماره34- پاییز 1399
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بازدید کارشناسان پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه 
از مزارع زعفران شهرستان زاوه

شهرستان  در  زعفران  عملکرد  کاهش  پی  در 
دانشگاه  زعفران  پژوهشکده  کارشناسان   ، زاوه 
تربت حیدریه از مزارع زعفران این منطقه بازدید 

نمودند.
در  زعفران  عملکرد  کاهش  گزارش  پی  در 
دانشگاه  زعفران  پژوهشکده  کارشناسان  منطقه، 
زعفران  مزارع  از  ماه 1۳۹۹  آبان  تربت حیدریه 

شهرستان زاوه بازدید نمودند. 
بنابرگزارش برخی از کشاورزان منطقه، محصول 
زعفران امسال نسبت به سال گذشته کاهش ۵۰ 
تا ۷۰ درصدی داشته است. در پی این گزارش 
تربت  دانشگاه  زعفران  پژوهشکده  کارشناسان 
حیدریه ضمن بازدید از مزارع شهرستان زاوه از 
بنه، گل و خاک چند مزرعه جهت انجام آزمایش 

های مربوطه نمونه برداری نمودند.

برگزاری نشست علمی
 "اصول تغذیه ای در زعفران"

در  ای  تغذیه  "اصول  آموزشی  و  نشست علمی 
زعفران" ۲۴ آبان ماه 1۳۹۹ به همت پژوهشکده 

زعفران دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد. 
در این نشست علمی که با همکاری انجمن علمی 
دارویی  گیاهان  علمی  انجمن  گیاهی،  تولیدات 
تربت  دانشگاه  زعفران  دانشجویی  شاخه  و 
حیدریه برگزار گردید دکتر حسن فیضی، عضو 

مهندس  و  حیدریه  تربت  دانشگاه  علمی  هیات 
ترویج  و  پژوهش  و  آموزش  مشاور  ساالریان، 
را  مرتبط  مطالب  زعفران  پژوهشکده  کشاورزی 
برای دانشجویان به صورت مجازی بیان نمودند.

شروع گلدهی طرح پژوهشی -کاربردی
 کاشت زعفران در گرمسار

گلدهی طرح پژوهشی - کاربردی کاشت زعفران 
در گرمسار آغاز شد. 

ترویج  و  آموزش  مشاور  ساالریان،  مهندس 
پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه ضمن 
تقاضای  با  پژوهش  این  افزود:  خبر  این  اعالم 
کاری  قرارداد  براساس  زعفران  حامدی  شرکت 
زعفران  پژوهشکده  توسط   ۹۷ سال  از  منعقده، 
و  است  گردیده  آغاز  حیدریه  تربت  دانشگاه 

امسال برداشت گل در این مزرعه شروع شد. 
الزم به ذکر است در این منطقه به دلیل شوری 
باالی آب امکان کشت زعفران وجود نداشت اما 
زعفران  اصالحی کشت  اجرای چندین طرح  با 

در این منطقه انجام گردید.

بازدید مشاور پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه 
از دستگاه مکانیزه جداکننده کالله زعفران

زعفران  پژوهشکده  ترویج  و  آموزش  مشاور 
مکانیزه  دستگاه  از  حیدریه  تربت  دانشگاه 

جداکننده کالله زعفران بازدید نمود. 
ابریشمی فر  این دستگاه توسط آقای مهندس 
طراحی و ساخته شده است و  با ۴ کاربر امکان 
پاک کردن 1۵ کیلو گل زعفران در ساعت را 

دارا می باشد. 
حیدریه  تربت  دانشگاه  زعفران  پژوهشکده 
مخترعین،  نخبگان،  از  حمایت  هدف  با 

ارائه  زعفران  حوزه  فعاالن  و  پژوهشگران 
مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف 

را در دستور کار دارد.
برگزاری جلسه هم اندیشی 

تأسیس تعاونی زعفرانکاران منطقه زاوه
تشکیل جلسه هم اندیشی برای تأسیس تعاونی 
زعفرانکاران منطقه زاوه در پژوهشکده زعفران 

دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.
تعدادی  با حضور  آذر 1۳۹۹  این جلسه 1۹ 
از زعفرانکاران، صاحب نظران، فعاالن حوزه 
شرکت  مؤسس  هیئت  اعضای  و  زعفران 
بررسی  با هدف  زاوه و  تعاونی رعفرانکاران 
ابعاد مختلف ایجاد این تعاونی برگزار گردید.
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بیانیه مشترک معاونت دانشجویی و فرهنگی و بسیج اساتید 
دانشگاه تربت حیدریه در مورد شهادت دانشمند هسته ای فخری زاده

فخری  محسن  ای  هسته  دانشمند  شهادت  پی  در 
زاده، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تربت 
حیدریه و بسیج اساتید شهرستان تربت حیدریه بیانیه 

مشترکی صادر کردند
"آن جنتلمن های پشت میز مذاکره، همان تروریست 
افراد هستند  های فرودگاه بغداد هستند؛ آنها همان 
تفاوتی نمی کنند، فقط لباس خود را تغییر می دهند. 
دست چدنی دارند که پوشش مخملی را بیرون می 
باطن همان  آورد و خود را نشان می دهد و گرنه 
توانند  نمی  ندارد؛ آنها  تفاوتی  هیچ  و  است  باطن 
کسانی باشند که به آنها اطمینان کنیم." رهبر معظم 

انقالب، ۲۷ دی 1۳۹۸
بسم رب الشهداء والصدیقین

شهید  شهادت  سالگرد  دهمین  در  دقیقًا  و  امروز 
شهریاری، شهیدی دیگر از عرصه خاک پاک ایران 

زمین، آسمانی شد.
از  زاده  فخری  محسن  دکتر  مدیرشهید  و  دانشمند 
دانشمندان موثر و رده باالی حوزه تحقیقات علمی 
از  صیانت  در  عمل  و  علم  ذخایر  از  و  کشور  در 
با دست  امروز  بود که  این سرزمین  شهادت خیز 

جنایتکار صهیونیزم به خیل عظیم شهیدان پیوست.
که  بود  دانشمندی  تنها  زاده  فخری  دکتر  شهید 
نتانیاهو در یک برنامه از او نام برده بود و رسانه های 
در  وی  ترور  نقشه  که  بودند  کرده  اعالم  اسرائیلی 

سال های گذشته شکست خورده بود.
خبرنگار  ملمن«  »یوسی  توییت  انتشار  تردید  بی 
محسن  بود:  نوشته  که  ترامپ  توسط  صهیونیست 
است،  بوده  موساد  اهداف  جزو  سالها  فخری زاده 
نشان داد که این ترور حاصل یک اقدام صهیونیستی 

آمریکایی بوده است.
وقتی رد پای منافقین نیز در ترور شهید فخری زاده 
دیده می شود، چرا باید تا این اندازه در حفاظت از 
سرمایه های تکرار نشدنی کشور و انقالب کوتاهی 
کنیم، چرا باید حذف فرزندان بی همتای ما تا این 

اشغالگر منحوس صهیونیست،  برای رژیم  اندازه 
بی هزینه و ساده باشد.

شهید فخری زاده، طهرانی مقدمِ صنعت هسته ای 
انتقام او  نامش بزرگ و کارش بزرگ بود،  بود، 

هم باید بزرگ و در خور او باشد.
پنج  از  یکی  عنوان  به  فخری زاده  محسن  نام 
نفره   ۵۰۰ فهرست  در  که  ایرانی  شخصیت 
نشریه  سوی  از  که  جهان  افراد  قدرتمندترین 
دیده  است،  شده  منتشر  پالیسی  فارن  آمریکایی 
را  وی  آمریکایی ها،  که  شخصیتی  می شود. 
قلمداد  ایران  هسته ای  برنامه  اسرار  صندوقچه 
ایرانی ها  موضع  تعیین  در  همواره  که  می کردند 
در مذاکرات، نقشی مخفیانه ولی مؤثر داشته است. 
شهادت این دانشمند ممتاز و پر تالش و ارزشمند 
را به محضر امام زمان )عج( و مقام عظمای والیت 
و ملت شریف ایران و جامعه علمی کشور تسلیت 

عرض می نماییم.
روحش با شهیدان کربال محشور باد.

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تربت حیدریه 
- بسیج اساتید شهرستان تربت حیدریه

برگزاری اولین دوره سراسری 
جریان شناسی فکری-سیاسی ایران معاصر

حیدریه،  تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
اولین دوره سراسری جریان شناسی فکری-سیاسی 
سیاسی  علوم  علمی  انجمن  همت  به  معاصر  ایران 
دانشگاه تربت حیدریه و باهمکاری نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی و قرارگاه 

جوان طی ۸ جلسه برگزار شد.
 این دوره که به صورت مجازی و در محیط نرم افزار 
Adobe Connect برگزار گردید با استقبال خوب 
دانشجویان، اعضای هیئت علمی، مسئولین دانشگاه، 

طالب و دانش آموزان از سراسر کشور روبرو شد.
هفتم  دوره  این  پایانی  جلسه  است،  ذکر  به  الزم 
پایان  در  همچنین  و  گردید  برگزار   1۳۹۹ آذرماه 
دوره نیز به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره 

اعطا شد. 

مراسم معارفه دانشجویان نو ورود رشته باستان شناسی
حیدریه،  تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
نو  دانشجویان  معارفه  مراسم  و  تخصصی  نشست 
علمی  انجمن  همت  به  شناسی  باستان  رشته  ورود 

باستان شناسی دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.
مدیر  باحضور   1۳۹۹ آذرماه   1۲ که  مراسم  این 
دانشجویان  و  اساتید  شناسی،  باستان  رشته  گروه 
 Adobe Connect افزار  نرم  در  جدیدالورود 
ضوابط  با  آشنایی  چون؛  مواردی  به  برگزارگردید 
واحد،  انتخاب  صحیح  نحوه  دانشگاه،  آموزشی 
از  گزارشی  پایان  در  و  گروه  اساتید  با  آشنایی 
و  شناسی  باستان  علمی  انجمن  عملکرد  و  فعالیت 

نحوه همکاری با آن اشاره شد.

برترین های مسابقه کتابخوانی مشخص شدند

گیاهان  علمی  های  انجمن  همت  به  کتابخوانی  مسابقه 
دارویی و تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه برگزار 

شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه، این 
و  کتاب  روز  مناسبت  به  مجازی  صورت  به  مسابقه 
تربت  شهر  در  زعفران  فصل  با  همزمانی  و  کتابخوانی 
علمی  نشریه  فایل  آن  منبع  و  گردید  برگزار  حیدریه 

ترویجی کاشت، داشت و برداشت زعفران بود. 
باتوجه به استقبال گرم دانشجویان دانشکده کشاورزی و 
منایع طبیعی از این مسابقه و کسب رتبه های باال، ۵ نفر 

به عنوان نفرات برتر اعالم می شوند:
ارشد  دانشجوی کارشناسی  منیره طاهریان-   1- خانم 

رشته منابع طبیعی
رشته  کارشناسی  دانشجوی  ایزدی-  هانیه  خانم   -۲

گیاهان دارویی
۳- آقای رسول محمودی- دانشجوی کارشناسی رشته 

گیاهان دارویی
رشته  کاردانی  دانشجوی  فر-  فرهمند  نیایش  خانم   -۴

گیاهان دارویی
رشته  کاردانی  دانشجوی  مهرآوران-  ندا  خانم   -۵

تولیدات گیاهی

دیدار و گفتگوی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 
با فرمانده سپاه تربت حیدریه

معاون دانشجویی و فرهنگی و رئیس گروه فرهنگی و 
اجتماعی و کارشناس فرهنگی  دانشگاه تربت حیدریه، 
تربت  شهرستان  بسیج  مقاومت  ناحیه  سپاه  فرمانده  با 

حیدریه دیدار و گفتگو نمود.
و  دانشجویی  معاون  راد  دکترعظیمی  دیدار  این  در 
گروه  رئیس  حجتی  جابر  همراه  به  دانشگاه  فرهنگی 
فرهنگی و اجتماعی و آرزو علومی کارشناس فرهنگی 
ناحیه  سپاه  فرمانده  موحد  ناصری  سرهنگ  با  دانشگاه 
دفتر  محل  در  حیدریه  تربت  شهرستان  بسیج  مقاومت 
فرماندهی سپاه ناحیه مقاومت گفتگو و تبادل نظر نمودند 
و درخصوص مشارکت و هم افزایی فعالیت های علمی 
از  استفاده  و  شهرستان  بسیج  و  دانشگاه  فرهنگی  و 

ظرفیت بسیج اساتید شهرستان بحث و گفتگو شد.
بسیج  سوی  از  راد  عظیمی  دکتر  است،  ذکر  به  الزم 
بسیج  مسئول  عنوان  به  رضوی  خراسان  استان  اساتید 

اساتید شهرستان تربت حیدریه منصوب شده است. 
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انتصابات

انتصاب مدیر گروه عمران و معماری
عمومی  روابط  گزارش  به 
حیدریه،دکتر  تربت  دانشگاه 
تربت  دانشگاه  ریاست  فتحی، 
ضمن  حکمی  طی  حیدریه 
زحمات  از  قدردانی  و  تشکر 
در  آهنی  کالته  محسن  دکتر 
سمت مدیریت گروه عمران و 
معماری، دکتر مجید یعقوبی را 

به این عنوان منصوب نمود.

مراسم معارفه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تربت حیدریه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه مراسم 

دانشجویی  معاون  معارفه 
تربت  دانشگاه  فرهنگی  و 
چهارشنبه،  روز  حیدریه 
با   1۳۹۹ مهرماه  دوم 
حضور دکتر فتحی ریاست 
االسالم  حجت  دانشگاه، 
صافدل  دکتر  والمسلمین 
مقام  نهاد  دفتر  نماینده 
دانشگاه،  در  رهبری  معظم 

دکتر گل محمدی معاون اداری و مالی و دکتر فیضی، 
حوزه  کارکنان  و  فرهنگی  و  دانشجویی  سابق  معاون 

دانشجویی و فرهنگی در دانشگاه برگزار گردید.
 در این مراسم دکتر فتحی ضمن تقدیر از زحمات دکتر 
دکتر  فرهنگی،  و  دانشجویی  حوزه  کارکنان  و  فیضی 
و  دانشجویی  معاون  عنوان  به  را  راد  عظیمی  احسان 

فرهنگی دانشگاه معرفی نمود.

 تکریم و معارفه مدیر گروه آموزشی برق و کامپیوتر
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه، مراسم 
تکریم و معارفه مدیر گروه 
کامپیوتر  و  برق  آموزشی 
دانشگاه روز دوشنبه، پنجم 
حضور  با   1۳۹۹ ماه  آبان 
ریاست  فتحی،  دکتر 
در  و  معاونین  دانشگاه، 
رئیسه  هیئت  جلسه  حاشیه 

دانشگاه برگزار شد.
 در این مراسم دکتر فتحی 
ضمن تقدیر از زحمات دکتر مهدی علی  اکبری، دکتر 
گروه  مدیر  عنوان  به  را  طباطبایی  محمدجواد عسگری 

آموزشی برق و کامپیوتر دانشگاه معرفی نمود.

بر  نظارت  هیئت  در  عتف  وزارت  نماینده  انتصاب 
تشکل های اسالمی دانشگاه تربت حیدریه

به  حیدریه،  تربت  دانشگاه  فرهنگی  خبرنگار  گزارش  به 
استناد ماده ۴ آیین نامه تشکل های اسالمی دانشگاهیان و 
براساس پیشنهاد معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربت 

از  حکمی  طی  حیدریه، 
طرف دکتر منصور غالمی 
تحقیقات  علوم،  وزیر 
حسن  دکتر  فناوری،  و 
به  به مدت ۲ سال  فیضی 
در  وزارت  نماینده  سمت 
تشکل  بر  نظارت  هیئت 
دانشگاه  اسالمی  های 
منصوب  حیدریه  تربت 

شد.

دانشجویی در  نقش جنبش  ایران؛  توسعه در  »بحران  نشست 
روز  مناسبت  به  ایران«  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  توسعه 

دانشجو برگزار شد
نشست  حیدریه،  تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
توسعه  در  دانشجویی  جنبش  نقش  ایران؛  در  توسعه  »بحران 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران« به مناسبت روز دانشجو 
و به همت انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه تربت 

حیدریه برگزار شد.
 در این نشست که 1۷ آذرماه 1۳۹۹ برگزار شد، دکتر عظیمی 
حیدریه  تربت  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون  راد، 

سخنرانی نمود.
در  دانشجویی  جنبش  نقش  بررسی  ضمن  راد  عظیمی  دکتر 
در  که  دانشجویان  سواالت  به  کشور  توسعه  مختلف  ابعاد 

بخش پرسش و پاسخ مطرح شده بود پاسخ دادند.
الزم به ذکر است، این نشست به صورت مجازی و در نرم 

افزار Adobe Connect برگزار گردید.

مراسم معارفه دانشجویان نو ورود 
رشته علوم سیاسی برگزار شد

مراسم  حیدریه،  تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
معارفه دانشجویان نو ورود رشته علوم سیاسی به همت انجمن 

علمی علوم سیاسی دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.
دکتر  سخنرانی  و  باحضور   1۳۹۹ آذرماه   1۳ مراسم  این   
و  گردید  برگزار   Adobe Connect افزار  نرم  در  بشارت 
پیرامون مواردی چون؛ آشنایی با رشته علوم سیاسی و پیشینه 
آن، آشنایی با بازار کار رشته، آشنایی با سرفصل های رشته، 
آشنایی با چارت و نحوه انتخاب واحد، آشنایی با اساتید و 

آشنایی با انجمن علمی علوم سیاسی پرداخته شد.

برگزاری کارگاه مجازی »اهمیت و جایگاه تشکل های 
دانشجویی در دانشگاه تراز انقالب اسالمی«

کارگاه  حیدریه،  تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
تراز  دانشگاه  در  دانشجویی  های  تشکل  جایگاه  و  »اهمیت 
انقالب اسالمی« ۲۴ آذرماه 1۳۹۹ به صورت مجازی و در نرم 

افزار Adobe Connect برگزار گردید.
این کارگاه از سلسله برنامه های معاونت دانشجویی و فرهنگی 
دانشگاه تربت حیدریه به مناسبت هفته فرهنگ دانشگاهی بود 
که باحضور جناب آقای دکتر مصطفی شریف، اقتصاددان و 
فعال رسانه ای و جمعهی از اعضای تشکل های دانشجویی 

دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.
در این کارگاه دکتر شریف ضمن سخنرانی پیرامون مواردی 
جذب  صحیح  روش  تشکالت،  در  خود  های  فعالیت  چون 
بروز  و  آن  مزیت های  پروژه و  تعریف  ایجاد فضای  عضو، 
در  حاضرین  سواالت  به  مجازی،  فضای  در  تشکالت  بودن 

بخش پرسش و پاسخ، پاسخ دادند. 

کارگاه مجازی »دانشگاه، فرهنگ، معنویت و خانواده« 
باحضور دکتر مهدی کرمانی برگزار شد

کارگاه  تربت حیدریه،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مجازی »دانشگاه، فرهنگ، معنویت و خانواده« باحضور دکتر 
دانشگاهی  فرهنگ  هفته  برنامه های  سلسله  از  کرمانی  مهدی 

فرهنگی  دانشجویی و  معاونت  به همت  بود که 
مستقل  دانشجویان  اسالمی  انجمن  باهمکاری  و 
در   1۳۹۹ آذرماه   ۲۵ حیدریه،  تربت  دانشگاه 

نرم افزار Adobe Connect برگزار شد.
و  فرهنگی  مدیر  کرمانی  دکتر  کارگاه؛  این  در 
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن 
و  معنویت  فرهنگ،  دانشگاه،  پیرامون  سخنرانی 
خانواده گفتند: نهاد خانواده جایی است که شما 
را  رابطه  لذا عمیق ترین شکل های  و  اصیل ترین 

در آن تجربه می کنید.
وی در ادامه گفت: آنچه که ما از فرهنگ از همه 
عناصر و شئونش داریم به ما کمک می کند که زندگی فردی 
و جمعی را سامان بدهیم که زد و خوردها و کانتک های بین 
ما پائین بیاید که زد و خورد پیش نیاید، این را فرهنگ برای 

ما حل می کند.
و  پرسش  بخش  در  دانشجویان  سواالت  به  ایشان  پایان  در 

پاسخ، پاسخ دادند. 

برگزاری نشست اول کارگاه "چگونه بنویسیم" 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه، اولین نشست 
کارگاه  "چگونه بنویسم" به همت انجمن اسالمی دانشجویان 
مستقل دانشگاه تربت حیدریه و باهمکاری دفتر کارآفرینی و 
در  آذرماه 1۳۹۹  در ۲۷  دانشگاه  با جامعه و صنعت  ارتباط 

نرم افزار Adobe Connect برگزار شد.
در این کارگاه دکتر گوهری منش عضو هیئت علمی و رئیس 
گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه، نکاتی 
پیرامون اهمیت و فواید گزارش نویسی بیان کردند و سپس 
بهتر  و  کنیم  بیان  میتوانیم  بهتر  بنویسیم  بهتر  وقتی  افزودند: 

میتوانیم فکر کنیم.
ایشان در بین صحبت های خود در باب اهمیت قلم و نوشتن گفتند: 

خداوند به قلم قسم خورده و این مسئله اهمیت زیادی دارد.
گذاری  تاثیر  و  باقری  حسن  شهید  نقش  به  ادامه  در  وی 
گزارشات ایشان در نتایج عملیات های جنگی اشاره کردند و 

این شهید بزرگوار را مغز متفکر آن دوران خواندند.
به  پاسخ  و  پرسش  بخش  در  منش  گوهری  دکتر  پایان  در 

سواالت حاضرین پاسخ دادند. 

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی
 باحضور ریاست و معاونین دانشگاه برگزار شد

جلسه  حیدریه،  تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
پرسش و پاسخ دانشجویی یک شنبه ۲۳ آذرماه 1۳۹۹ به صورت 

مجازی و در نرم افزار Adobe Connect برگزار شد.
در این جلسه که ریاست و معاونین دانشگاه حضور داشتند، 
پیرامون سواالت و مشکالت دانشجویان گفتگو شد و مسئولین 
طرح  جمله  از  دانشجویان  مشکالت  و  سواالت  به  مربوطه 
پرداخت  در  تأخیر  کاردانشجویی،  عالی،  آموزش  آمایش 
و...  خوابگاه ها  شهریه  عودت  آموزشی،  مشکالت  جوایز، 

پاسخ دادند.
معاونت  برنامه های  از سلسله  این جلسه  است،  ذکر  به  الزم 
دانشجویی و فرهنگی به مناسبت هفته فرهنگ دانشگاهی بود 
دانشگاه  مستقل  دانشجویان  اسالمی  انجمن  همکاری  با  که 

تربت حیدریه برگزار شد. 

نشست »بحران توسعه در ایران و نقش جنبش دانشجویی« برگزار شد
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رشته علوم و مهندسی آبخیزداری:
1- مریم شاهرخی، رتبه 1۰۵ ، رشته علوم ومهندسی 

آبخیزداری ، دانشگاه فردوسی. 
۲- اسما بادامه، رتبه ۲۵، رشته علوم ومهندسی 

آبخیزداری، دانشگاه فردوسی.
۳- فاطمه محمدی، رتبه 1۵۷، رشته علوم ومهندسی 

آبخیزداری ، دانشگاه تربت حیدریه.

رشته معماری:
1- مینا زاهدی، ) مهندسی معماری ( دانشگاه بین 

المللی امام خمینی )پذیرفته شده برتر(.    
۲- فاطمه حمیدی؛ ) مهندسی معماری ( دانشگاه علم 

و صنعت ایران )پذیرفته شده برتر(.    
۳- فائزه کوشا، ) معماری انرژی ( دانشگاه کاشان.    

۴-   حانیه صیدی، ) معماری انرژی ( دانشگاه 
کاشان.     

۵- فاطمه طبسیان، ) معماری انرژی ( دانشگاه ایالم.
     

رشته مهندسی عمران:
1- محسن صداقت جو، ) سازه ( دانشگاه شیراز 

)پذیرفته شده برتر(.      
۲- ریحانه علیزاده، ) سازه ( دانشگاه شیراز )پذیرفته 

شده برتر(            
۳- ابوالحسن وثوقی، ) سازه ( دانشگاه نوشیروانی بابل.                 

۴- ابوالفضل افشاری، )مدیریت منابع آب( دانشگاه 
بیرجند.

 مهندسی صنایع:
1- فرزانه یوسفی، )مهندسی صنایع( دانشگاه الزهرا 

تهران.   
۲- پیمان فلسفی،)مهندسی صنایع( دانشگاه سمنان.       

۳- حسن فتاحی،)مهندسی صنایع( دانشگاه امام 
حسین )ع( تهران.       

مهندسی مکانیک:
1- علی غالم ولوجردی، رتبه ۲۷۷، مهندسی مکانیک 
گرایش تبدیل انرژی،دانشگاه علم و صنعت )روزانه(

۲- جواد تیالب، رتبه ۳۰۹-مهندسی مکانیک )گرایش 
تبدیل انرژی(- دانشگاه تربیت مدرس- روزانه

۳- مصطفی حیدری، رتبه ۴۴۰- مهندسی مکانیک 
)گرایش تبدیل انرژی(- دانشگاه شهید بهشتی 

)روزانه(
۴- علی صفری صوری، رتبه ۲1۷- مهندسی مکانیک 

)گرایش جوش(- دانشگاه صنعتی امیرکبیر )شبانه(
۵- میالد آریا نژاد، مهندسی مکانیک )گرایش 

سازه و بدنه خودرو(- دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوسی)شبانه(

علوم سیاسی:
1- علی اکبر بهادری- علوم سیاسی بیرجند

۲- راضیه صداقت- مطالعات منطقه ای دانشگاه 
عالمه طباطبایی

۳- مینا کمالی- اندیشه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

اقتصاد کشاورزی:
1- تهمینه جمشیدی- اقتصاد کشاورزی دانشگاه 

منابع طبیعی گرگان
۲- سمیه حمیدی- اقتصاد کشاورزی دانشگاه 

فردوسی مشهد

دیگر رشته ها:
1- الهام جاودانی پور، رتبه ۲ رشته علوم و 

تکنولوژی بذر دانشگاه فردوسی)روزانه(
۲- علیرضا رامندی، رتبه ۹ رشته بیوتکنولوژی 

کشاورزی دانشگاه فردوسی )روزانه(
۳- مریم محمدی، رتبه 1۸ رشته زراعت، گرایش 

علوم بذر دانشگاه فردوسی.
۴- فائزه علی نیا ، رتبه ۳۵ - رشته زراعت، گرایش 

علوم بذر دانشگاه فردوسی.
۵- قربان ایمانی،  رتبه۴۰ رشته بیوتکنولوژی 

کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان)روزانه(
6- سعیده فیروزبخش،رتبه ۴۴ رشته بیوتکنولوژی 

کشاورزی دانشگاه فردوسی)روزانه(
۷- رضا خسروانیان، رتبه ۵۲ رشته بیوتکنولوژی 

کشاورزی دانشگاه شیراز )روزانه( 
۸- فرحناز محمدی، رتبه ۲۲۲ رشته بیولوژی 

سلولی مولکولی دانشگاه حکیم سبزواری.

افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه تربت حیدریه در آزمون کارشناسی ارشد
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در  گذشته  سال  به  نسبت  دانشجو  جذب 
دانشگاه تربت حیدریه 1۵ درصد افزایش 

یافت.
تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
معاون  صالحان،  علیرضا  دکتر  حیدریه، 
آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربت حیدریه 

خبر  این  اعالم  با 
افزود: با برنامه ریزی ها 
در  که  اقداماتی  و 
زمینه  در  گذشته  سال 
و  امکانات  معرفی 
دانشگاه  ظرفیت های 
انجام  حیدریه  تربت 
 1۳۹۹ سال  در  شد، 
سال های  مشابه  نیز 
افزایش  شاهد  گذشته 
تعداد  توجه  قابل 

دانشجویان نسبت به سال گذشته بوده ایم.
وی برگزاری همایش مهندسی کنکور برای 
دوازدهم،  پایه  دانش آموز   1۲۰۰ از  بیش 
تربت  دانشگاه  باز  درهای  روز  برپایی 
کمیته  تشکیل  و  سال  طول  در  حیدریه 
استقبال، برگزاری همایش  هدایت تحصیلی 

و مشاوره انتخاب رشته به صورت مجازی 
و حضوری، تهیه و انتشار تیزرهای معرفی 
پویایی  پژوهشی،  و  آموزشی  قابلیت های 
حوزه رسانه ای حوزه معاونت آموزشی و 
پژوهشی در طول سال گذشته و ... را از 
عوامل موثر در معرفی هرچه بهتر دانشگاه 

تربت حیدریه دانست.
اقدامات  مجموعه  با  است  ذکر  به  الزم 
و  آموزشی  معاونت  در  گرفته  صورت 
تعداد  حیدریه،  تربت  دانشگاه  پژوهشی 
دانشجویان ثبت نامی دانشگاه تربت حیدریه 
در سال 1۳۹۹ نسبت به سال 1۳۹۷ حدود 
رقم  با   1۳۹6 سال  به  نسبت  و  1۲درصد 
قابل توجه ۷۵ درصد افزایش همراه بوده 
است که باعث احیای بسیاری از رشته های 
آموزشی در این بازه زمانی، بخصوص در 

دانشکده کشاورزی گردیده است.

چهارمین همایش مشاوره و هدایت تحصیلی 
ویژه  حیدریه  تربت  دانشگاه  اساتید  رایگان 
داوطلبان کنکور سراسری سال 1۳۹۹ برگزار 

شد.
تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
برنامه  در  حیدریه  تربت  دانشگاه  حیدریه، 
رشته  انتخاب  مشاوره  به  اقدام  روزه   ۳ ای 
به  رایگان  صورت  به  تحصیلی  هدایت  و 
پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 1۳۹۹ 
جاری  سال  مهرماه  در  حیدریه  تربت  منطقه 
با  تربت حیدریه  در محل مسجد جامع شهر 
بسیج   ، حیدریه  تربت  ناحیه  سپاه  همکاری 
و  عالی  آموزش  مراکز   ، ها  دانشگاه  اساتید 
بسیج دانش آموزی شهرستان تربت حیدریه و 
امنا و مدیر اجرایی مسجد جامع شهر  هیات 

تربت حیدریه نمود.
و  آموزشی  معاون  صالحان  علیرضا  دکتر 
بر  گفت:  حیدریه  تربت  دانشگاه  پژوهشی 
اساس برنامه ریزی های انجام شده دراجرای 

 open  ( های  برنامه 
درهای  بودن  باز   )day
حیدریه  تربت  دانشگاه 
در  و  شهروندان  برای 
علمی،  رسالت  راستای 
اجتماعی  و  آموزشی 
حیدریه  تربت  دانشگاه 
انتخاب  مشاوره  جهت 
رشته و هدایت تحصیلی 
کنکور  داوطلبان  ویژه 
نیز  و   1۳۹۹ سراسری 

پژوهشی  و  آموزشی  های  قابلیت  شناسایی 
این دانشگاه، ۲۴ نفر از اساتید مجرب دانشگاه 
تربت حیدریه همراه دو نفر از رتبه های برتر 
تجربی  رشته  گذشته  سال  سراسری  کنکور 
شهر تربت حیدریه، به مدت ۳ روز از مورخه 
۲ الی ۴ مهر ماه در محل مسجد جامع شهر 
تربت حیدریه حضور یافتند و ضمن برگزاری 
انتخاب رشته  کارگاه های آموزشی، مشاوره 

های  رشته  معرفی  و  تحصیلی  هدایت  و 
رشته  شغلی  آینده  با  را  داوطلبان  تحصیلی، 
انتخاب  مزایای  نیز  و  های مختلف تحصیلی 

دانشگاه های استان آشنا کردند.
این طرح به صورت متوالی در سه سال گذشته 
نیز در مسجد جامع شهرستان تربت حیدریه 
داوطلبان  خوب  استقبال  با  که  شده  برگزار 

مواجه گردید.

برگزاری چهارمین همایش مشاوره و هدایت تحصیلی رایگان اساتید دانشگاه تربت حیدریه
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برنامه های هفته پژوهش دانشگاه تربت حیدریه: 
انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه و برگزاری بیش از20 کارگاه آموزشی  

هفته پژوهش، فرصت مناسبی برای بررسی 
حوزه  فراروی  های  چالش  و  دستاوردها 
سطح  در  کوشا  پژوهشگران  و  پژوهش 
کشور و بخش های تحقیقاتی، سازمان ها 
می  شمار  به  علمی  گوناگون  نهادهای  و 

رود.
 نقش و اهمیت این حوزه مهم در عرصه 
امروز  حیات  مختلف  ابعاد  در  اندیشه، 
بشر بارها بررسی و تأکید گردیده است. 
رویکرد  با  مختلف  علوم  در  پژوهش 
مشکالت  و حل  مردم  به  رسانی  خدمت 
ضرورت؛  هم  است  فضیلت  هم  جامعه، 
پژوهش  افزاست.  دانش  و  راهگشا  زیرا 
دستیابی  برای  روشن  راهی  نماد  حقیقی، 

به حق و حقیقت است.
تحقیق،  دانش،  از  استفاده  با  پژوهشگران 
جستجو و مطالعه، همواره راه های جدیدی 
را کشف می کنند و نظریه ها و نتایج مهمی 
آن ها  از  کدام  هر  که  می شوند  باعث  را 
می تواند قدمی مهم در ارتقا سطح علمی 

کشور داشته باشد. 
کشور،  استقالل  اصلی  جنبه های  از  یکی 
است.  پژوهشگری  و  پژوهشگران 
و  کشف  دنبال  به  همواره  پژوهشگران 
اختراع و رسیدن به واقعیت هایی هستند که 
به استقالل کشور کمک می کند و کشور و 

جامعه را از بیگانگان بی نیاز می کنند. 
هفته پژوهش را به تمام فعاالن عرصه علم 
و تحقیق و توسعه و پژوهشگران با انگیزه 
تهنیت  و  تبریک  حیدریه  تربت  دانشگاه 
ناپذیر  خستگی  روحیه  دان  قدر  و  گفته 

آن ها هستم.
محمدحسن فتحی نسری

    رئیس دانشگاه

مراسم اختتامیه هفته پژوهش ۲۷ آذرماه 1۳۹۹ با شرکت 
ریاست دانشگاه، معاونین، اعضای هیات علمی و جمعی 
بصورت  تربت حیدریه  دانشگاه  دانشجویان  و  اساتید  از 

مجازی برگزار شد.
دانشگاه  ریاست  فتحی  دکتر  آقای  جلسه  ابتدای  در 
دانشگاه  پژوهشگران  از  قدردانی  و  گرامیداشت  ضمن 
اهمیت  پیرامون  توضیحاتی  ذکر  به  تربت حیدریه 
کشور  علمی  سطح  ارتقای  در  کاربردی  پژوهش های 

پرداختند.
پژوهشی،  آموزشی  معاون  صالحان  دکتر  آقای  سپس 
دانش  سطح  باالبردن  خصوص  در  ذکرتوضیحاتی  با 
و  تحقیق  انگیزه  ایجاد  و عملی جهت  توانایی علمی  و 
عملکرد  یکساله  گزارش  ارائه  به  دانشگاه،  در  پژوهش 
چاپ  مقاالت  شامل  تربت حیدریه  دانشگاه  پژوهشی 
مصوب  پژوهشی  طرح های  و  علمی  مجامع  در  شده 
انتشارات  در  شده  منتشر  کتب  علمی،  هیأت  اعضای 
دانشگاه، گزارش عملکرد و خروجی هسته های پژوهشی 
تجهیزات  و  کارگاه ها  وضعیت  بهبود  دانشجویی، 
و  مرکزی  کتابخانه  جدید  قابلیت های  آزمایشگاهی، 
علمی- نشریات  افتخارات  دانشگاه،  اطالع رسانی  مرکز 

زعفران،  پژوهشکده  شاخص  فعالیت های  و  تخصصی 
مرکز رشد و نیز دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت در 

سال جاری و مقایسه آن نسبت به سال قبل پرداخت.
معاونت  حوزه  توسط  شده  انجام  اقدامات  گزارش 
بخش  پژوهش  هفته  در  دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی 

دیگری از سخنرانی دکتر صالحان در این جلسه بود:
ویژه  ارتقا  نامه  آیین  آموزشی  کارگاه   برگزاری   -1
اعضای هیأت علمی به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه 

تربت حیدریه.
۲- برگزاری 1۲ کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان به 

مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه تربت حیدریه.
زعفران  پژوهشکده  توسط  کارگاه  سه  برگزاری   -۳
دانشگاه تربت حیدریه با همکاری گروه پژوهشی زعفران 

دانشگاه بیرجند.
۴- برگزاری 6 وبینار توسط دفتر کارآفرینی و ارتباط با 
صنعت دانشگاه تربت حیدریه به مناسبت هفته پژوهش.

یکمین  و  بیست   در  تربت حیدریه  دانشگاه  حضور   -۵
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن  بازار.

6- انتخاب و تقدیر از پژوهشگران برتر.
۷- شرکت در نمایشگاه بین المللی هفته پژوهش تهران.

جهت  نوآورانه  ایده های  فراخوان  رویداد  برگزاری   -۸
ایمنی و مصونیت از کرونا توسط مرکز رشد واحدهای 

فناور دانشگاه.
مختلف  حوزه  های  برتر  پژوهشگران  جلسه  ادامه  در   
دانشگاه معرفی و از آنها تقدیر بعمل آمد. بر این اساس 
دانشگاه،  برتر  پژوهشگر  عنوان  به  فیضی  حسن  دکتر 
دکتر محمدرضا قریب به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده 

به عنوان پژوهشگر  فنی و مهندسی و دکتر حامد کاوه 
شدند.  معرفی  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده  برتر 
عنوان  به  صداقتجو  محسن  نیز  دانشجویی  حوزه  در 
مهندسی  و  فنی  دانشکده  از  دانشجویی  برتر  پژوهشگر 

برگزیده شناخته شد.

گزارش آنالیز کمی و کیفی 
عملکرد پژوهشی دانشگاه تربت حیدریه

دکتر  تربت حیدریه،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  معاون  صالحان  علیرضا 
گرامیداشت  اختتامیه  مراسم  حاشیه  در  حیدریه  تربت 
استقالل واقعی در جهان  هفته پژوهش گفت: قدرت و 
امروز و تحقق آرمان پیشرفت و توسعه  متوازن و پایدار 
در هر کشور بر پایه نظامی دانایی محور استقرار دارد که 
الزامات آن  امر پژوهش و خلق فناوری از اساسی ترین 

به شمار می رود.
از  یکی  مقاالت  تولید  اینکه  بیان  با  صالحان 
تلقی  سازمانی  تحقیقات  برون دادهای  شاخص های 
می شود افزود: در دانشگاه تربت حیدریه فرایندهای 
در  شتابان  صورت  به  مختلف  ابعاد  در  پژوهشی 
نشان  این حوزه  در  تصاعدی  و رشد  است  جریان 
برای هر  دهنده کارهای تحقیقاتی عمیقی است که 
مقاله صورت گرفته است. در طول یک سال گذشته 
و  درصد   ۳۵ دانشگاه  علمی  مقاالت  تولید  میزان 
افزایش  میزان اختتام طرح های پژوهشی ۴۳ درصد 
یافته است. لذا در اینجا الزم می دانم که از همراهی 
و یاری موثر اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان 
و  تصمیم ساز  اجرایی،  مشورتی،  جمع های  سایر  و 
پژوهشی  و  آموزشی  معاونت  حوزه  در  تصمیم گیر 

قدردانی و سپاسگزاری نمایم.
تربت حیدریه  دانشگاه  در  تا کنون  افزود:  صالحان 
1۵۳ طرح پژوهشی از محل پژوهانه اعضای هیات 
علمی مصوب گردیده است، که 1۳1 طرح منجر به 
گزارش نهایی و یا اختتام گردیده است. همچنین ۳6 
هسته پژوهشی دانشجویی با حضور 1۲۰ دانشجوی 
 ۲۲ هم اکنون  و  است  شده  تشکیل  پژوهشی  فعال 
طرح در حال انجام و 1۳ طرح با خروجی 1۰ مقاله 

و ساخت ۳ دستگاه پایان یافته است. 
امروز،  افزود: در دنیای پررقابت  پایان  صالحان در 
نشان  کشورها  علمی  مقاالت  به  استنادات  میزان 
دهنده مرجعیت، اصالت و محوریت علمی آن هاست 
که با پتانسیل و امکانات موجود در مجموعه دانشگاه 
تربت حیدریه می توانیم با خودباوری جایگاه ممتازی 

در این زمینه داشته باشیم.

پیام دکتر محمد حسن فتحی ریاست دانشگاه 
تربت حیدریه به مناسبت هفته پژوهش
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رشد 35 درصدی مقاالت منتشر شده
 دانشگاه تربت حیدریه نسبت به سال گذشته 

ایجاد فرم پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان نو ورود موجب 
حوزه  عملکرد  از  ورود  نو  دانشجویان  درصدی   ۸۸ رضایت 
ارائه شده در سامانه میز  معاونت آموزشی پژوهشی و خدمات 

خدمت دانشگاه تربت حیدریه شده است.
پایش  فرم  حیدریه،  تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
حیدریه  تربت  دانشگاه  نو ورود  دانشجویان  تحصیلی  وضعیت 
پس از پایان هفته اول آموزشی نیمسال 1۴۰۰-1۳۹۹ ایجاد شد.

دکتر علیرضا صالحان معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربت 
حیدریه با اعالم این خبر افزود: با توجه به سپری شدن هفته اول 
آموزشی برای دانشجویان نوورود دانشگاه تربت حیدریه و نظر 
خاص  وضعیت  بدلیل  تحصیلی1۳۹۹-1۴۰۰  سال  در  اینکه  به 
دانشجویان  آموزش   ،1۹ کوئید  ویروس  شیوع  نظر  از  کشور 
پایش  می باشد،  مجازی  به صورت  تحصیل  ابتدای  از  جدید 
ارائه  تاثیر خدمات آموزشی  میزان  بررسی  وضعیت تحصیلی و 
شده در دانشگاه تربت حیدریه برای دانشجویان از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
وی خاطر نشان کرد: از کلیه دانشجویان نوورود دانشگاه تربت 
شده،  ایجاد  فرم  کامل  و  دقیق  تکمیل  با  شد  خواسته  حیدریه 
را  حیدریه  تربت  دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  معاونت  حوزه 
در فراهم ساختن شرایط مناسب آموزشی و بهبود هرگونه نقص 

احتمالی یاری رسانند.
دکتر علیرضا صالحان در جریان برگزاری آیین معارفه دانشجویان 
نوورود دانشگاه تربت حیدریه گفت: در سال تحصیلی1۳۹۹-1۴۰۰ 
بدلیل شرایط حاکم بر کشور از نظر شیوع ویروس کوئید 1۹، 
انجام غیرحضوری کلیه مراحل ثبت نام، انتخاب واحد و برگزاری 
کالس های مجازی امری اجتناب ناپذیر بود که آمار بدست آمده 
از نظرسنجی پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان نوورود نشان 
داد بیش از ۸۸ درصد دانشجویان نوورود دانشگاه تربت حیدریه 
از عملکرد حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی و خدمات ارائه 
مدت  این  در  حیدریه  تربت  دانشگاه  آموزش  سامانه  در  شده 

رضایت داشته اند.
در  نوورود  دانشجویان  درصدی   ۹۴ حضور  به  اشاره  با  وی 
کالس های آموزشی هفته اول آموزشی دانشگاه تربت حیدریه، 
افزود: استقبال دانشجویان گرامی از کالس های مجازی دانشگاه 
تربت حیدریه در هفته اول آموزشی، نشان دهنده جدیت و اراده 
مهم  این  که  بوده  علم  فراگیری  زمینه  در  عزیز  دانشجویان  این 

باعث افتخار مجموعه دانشگاه تربت حیدریه می باشد.

رضایت 88 درصدی دانشجویان نو ورود
 از عملکرد حوزه معاونت آموزشی پژوهشی

مقاالت منتشر شده دانشگاه تربت حیدریه نسبت به سال گذشته 
از رشد ۳۵ درصدی برخوردار است.

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه، دکتر علیرضا  به 
صالحان معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربت حیدریه در 
حاشیه مراسم اختتامیه گرامیداشت هفته پژوهش گفت: قدرت و 
استقالل واقعی در جهان امروز و تحقق آرمان پیشرفت و توسعه  
متوازن و پایدار در هر کشور بر پایه نظامی دانایی محور استقرار 
دارد که امر پژوهش و خلق فناوری از اساسی ترین الزامات آن 

به شمار می رود.
شاخص های  از  یکی  مقاالت  تولید  اینکه  بیان  با  صالحان 
برون دادهای تحقیقات سازمانی تلقی می شود افزود: در دانشگاه 
به صورت  مختلف  ابعاد  در  پژوهشی  فرایندهای  تربت حیدریه 
نشان  حوزه  این  در  تصاعدی  رشد  و  است  جریان  در  شتابان 
دهنده کارهای تحقیقاتی عمیقی است که برای هر مقاله صورت 
گرفته است. در طول یک سال گذشته میزان تولید مقاالت علمی 
دانشگاه ۳۵ درصد و میزان اختتام طرح های پژوهشی ۴۳ درصد 
یافته است که این رشد نشان دهنده کارهای تحقیقاتی  افزایش 
عمیقی است که برای تولید هرمقاله در دانشگاه صورت گرفته 
موثر  یاری  و  همراهی  از  که  می دانم  الزم  اینجا  در  لذا  است. 
جمع های  سایر  و  دانشجویان  علمی،  هیات  محترم  اعضای 
معاونت  حوزه  در  تصمیم گیر  و  تصمیم ساز  اجرایی،  مشورتی، 

آموزشی و پژوهشی قدردانی و سپاسگزاری نمایم.
تربت حیدریه 1۵۳ طرح  دانشگاه  در  کنون  تا  افزود:  صالحان 
پژوهشی از محل پژوهانه اعضای هیات علمی مصوب گردیده 
است، که 1۳1 طرح منجر به گزارش نهایی و یا اختتام گردیده 
 1۲۰ حضور  با  دانشجویی  پژوهشی  هسته   ۳6 همچنین  است. 
دانشجوی فعال پژوهشی تشکیل شده است و هم اکنون ۲۲ طرح 
 ۳ ساخت  و  مقاله   1۰ خروجی  با  طرح   1۳ و  انجام  حال  در 

دستگاه پایان یافته است. 

صالحان در پایان افزود: در دنیای پررقابت امروز، میزان استنادات 
و  اصالت  مرجعیت،  دهنده  نشان  کشورها  علمی  مقاالت  به 
محوریت علمی آن هاست که با پتانسیل و امکانات موجود در 
با خودباوری جایگاه  تربت حیدریه می توانیم  دانشگاه  مجموعه 

ممتازی داشته باشیم.
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فناوری های  کاربرد  ملی  کنفرانس  پنجمین 
تربت  دانشگاه  در  مهندسی  علوم  در  نوین 

حیدریه برگزار می شود.
ریاست دانشگاه تربت حیدریه افزود: دانشگاه 
پنجم  مناسبت  به  نظر دارد  تربت حیدریه در 
اسفند ماه روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین 
طوسی و روز مهندس، پنجمین کنفرانس ملی 
کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی را 

به صورت مجازی برگزار نماید.
برگزاري  اصلي  اهداف  گفت:  فتحی  دکتر 
فناوری های  کاربرد  ملی  کنفرانس  پنجمین 
ذیل  شرح  به  را  مهندسی  علوم  در  نوین 

برشمرد: 
کنکاش  برای  مناسب  زمینه  نمودن  فراهم   -
تبادل افکار و اندیشه  های محققان، استادان، 
مدیران ،کارشناسان و خبرگان علمی و صنعتی 
برای شناخت اصولی و گسترده متقابل صنعت 

و دانشگاه.
معرفی نقش پژوهش و تحقیق در پیشرفت صنعت ایجاد عالقه 
در شرکت ها سازمان ها و واحدهای مختلف  مهندسی به امر 

پژوهش.
به  دانشگاه  و  صنعت  نظران  صاحب  و  مهندسین  معرفی   -

مسئولین ،مدیران و سیاست گذاران.
- آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردهاي مدیریت مهندسی 

در ایران و جهان.
- ایجاد همسویی و هماهنگی بین متخصصان و پژوهشگران 

در زمینه  های مختلف مهندسی.
در  فناوری  مدیریت  اصول  از  استفاده  براي  بسترسازی   -

توسعه صنعت کشور.
و ... 

متخصصین،  دانشجویان،  اساتید،  همه  از  بدین وسیله  لذا 
مرتبط  علمی  مختلف  رشته های  عالقه مندان  و  پژوهشگران 
دعوت می گردد جهت ارسال مقاله و یا شرکت در همایش به 

آدرس:http://www.engconfs.ir اقدام نمایند.
و  کویید-1۹  ویروس  شیوع  دلیل  به  کرد:  نشان  خاطر  وی 
ملی  کنفرانس  پنجمین  شرکت کنندگان،  سالمت  حفظ  جهت 
صورت  به  مهندسی  علوم   در  نوین  های  فناوری  کاربرد 

مجازی برگزار می گردد.

گفتگو با دبیر علمی پنجمین کنفرانس ملی کاربرد 
فناوری های نوین درعلوم مهندسی

نوین  فناوری های  کاربرد  ملی  کنفرانس  پنجمین  علمی  دبیر 
درعلوم مهندسی گفت: با توجه استقبال چشمگیر پژوهشگران 
از پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم 
 1۳۹۹ ماه  دی   1۹ تا  جدید  مقاالت  ارسال  امکان  مهندسی 

وجود دارد.
کاربرد  ملی  کنفرانس  پنجمین  دبیرعلمی  کوچی  دکترعلی   
فناوری های نوین درعلوم مهندس در گفتگو با روابط عمومی 
دبیرخانه  فعالیت های  تشریح  ضمن  حیدریه  تربت  دانشگاه 
همایش از برگزاری کارگاه های تخصصی در حاشیه همایش 

خبرداد. مشروح این گفتگو را می خوانید.
-مشارکت در پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین 

در علوم مهندسی را چگونه ارزیابی می کنید؟
ارسال  با  و  بود  کم نظیر  نخبگان  و  پژوهشگران  مشارکت   *
سپاسگزاریم.  آن ها  از  که  کردند؛  حمایت  ما  از  مقاالتشان 
دانشگاه  کارکنان  و  اساتید  تمامی  زحمات  قدردان  همچنین 
یاری  همایش  برگزاری  مراحل  در  را  ما  که  حیدریه  تربت 

نموده اند هستیم.
با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری همایش؛ در مورد   -

مقاالت وصول شده در دبیرخانه توضیح دهید.

*زمان ارسال چکیده مقاالت در ۲1 آذر ماه ماه به پایان رسید، 
اما به واسطه استقبال کم نظیر مخاطبان همچنان امکان ارسال 
مقاالت جدید تا تاریخ تعیین شده جهت ارسال اصل مقاالت 
)1۹ دی ماه( وجود دارد. حجم مقاالت بیش از انتظار ما بود 
و خوشبختانه عمدتا از سطح کیفی خوبی هم برخوردار بودند 
به طوری که از نظر محتوا هم اغلب مقاالت قوی ارزیابی می 

شوند.
- لطفا از داوری مقاالت بفرمایید که به چه صورت است و در 

چه زمانی نتایج اعالم خواهد شد؟
ما  زمانبندی  کنندگان،  شرکت  چشمگیر  استقبال  به  توجه  *با 
تدابیری که  با  اما  با چالش روبرو شد،  در مورد داوری مقاالت 
اندیشیده شد؛ توانستیم همه مقاالت را جهت داوری ارسال کنیم. 
نحوه داوری مقاالت هم به این شکل است که داوران شاخص از 
اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور در سایت همایش ثبت نام 
شده اند. هر مقاله توسط دو داور بررسی می شود و نتیجه پس از 

تایید کمیته علمی همایش اعالم خواهد گردید.
- برنامه شما برای مقاالت پذیرفته شده چیست؟

را  شده  تعیین  امتیاز  حداقل  داوری  فرآیند  در  که  *مقاالتی 
دریافت کنند مورد پذیرش قرار گرفته و ضمن این که گواهی 
پذیرش دریافت خواهند کرد از طرق مختلف منتشر و به نام 
پذیرفته  مقاالت  اینکه  بر  عالوه  شد.  خواهند  ارائه  نویسنده 
شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( ایندکس 
خواهند شد و طی برگزاری پنل هایی به صورت مجازی در 

تاریخ های ۵ و 6 اسفند ماه ارائه خواهند شد.
- از مقاالت که بگذریم ظاهرا در نظر دارید کارگاه هایی هم 

برگزار کنید، لطفا در این زمینه هم توضیح دهید.
*بله، یکی از فعالیت هایی که در کنار پنجمین کنفرانس ملی 
برنامه  درحال  مهندسی  علوم  در  نوین  های  فناوری  کاربرد 
کیفی  سطح  با  علمی  کارگاه های  برگزاری  هستیم،  ریزی 
مطلوب است که عمدتا توسط اساتید برجسته برگزار خواهد 
مجالت  برای  مقاالت  "نگارش  کارگاه  مثال  عنوان  به  شد. 

توسط  سردبیران"  رویکرد  گرفتن  نظر  در  با  خارجی 
ژائوتنگ چین  دانشگاه ژیان  استاد  ماهیان  امید  پرفسور 
هیات  عضو  ماهیان  دکتر  آقای  گردید.  خواهد  برگزار 
و   Energy مجالت  جمله  از  معتبر  مجله  چند  تحریره 
Renewable Energy از انتشارات Elsevier هستند 
بوده  انرژی  حوزه  در  مطرح  مجالت  جزو  دو  هر  که 
طول  در  این  بر  عالوه  دارند.   6 باالی  تاثیر  و ضریب 
همه  که  مدعو  سخنرانی  از  همایش  برگزاری  روز  دو 
با  نام حوزه های مختلف مرتبط  به  اساتید مطرح و  از 

محورهای همایش هستند، استفاده خواهیم کرد.
- در مورد سایر فعالیت های دبیرخانه پنجمین کنفرانس 
ملی کاربرد فناوریهای نوین درعلوم مهندسی اگر نکته ای 

باقی مانده است، بفرمایید؟

*فعالیت های دبیرخانه محدود به آنچه عرض شد نمی 
شود. پس از برگزاری همایش کتابچه مقاالت نیز منتشر 
آئین  آموزش  برای  هم  برنامه هایی  همچنین  می شود. 
با  پژوهش  به حوزه  مند  دانشجویان عالقه  به  پژوهش 
خواهد  اعالم  زودی  به  که  داریم  اولی ها  مقاله  عنوان 

شد.
نوین  های  فناوری  کاربرد  ملی  کنفرانس  پنجمین   
در  ماه  اسفند   6 و   ۵ روزهای  در  مهندسی  علوم  در 
دانشگاه دولتی تربت حیدریه و به دلیل شیوع ویروس 
به  شرکت کنندگان،  سالمت  حفظ  جهت  و  کویید-1۹ 
و  پژوهشگران  شد.  خواهد  برگزار  مجازی  صورت 
تاریخ  تا  را  خود  پژوهشی  مقاالت  میتوانند  محققین 
آدرس  به  کنفرانس  سایت  طریق  از   1۳۹۹/1۰/1۹

http://engconfs.ir ارسال نمایند.
فناوری های  کاربرد  ملی  کنفرانس  پنجمین  دبیرخانه   
نوین در علوم مهندسی با حضور دکتر فتحی ریاست 
و  پژوهشی  و  آموزشی  معاون  دکتر صالحان  دانشگاه، 
الملل دانشگاه و  بین  دکتر کاوه مدیر روابط عمومی و امور 

دبیران کنفرانس افتتاح گردید.
کاربرد  ملی  کنفرانس  پنجمین  برگزاری  تصویب  از  پس 
پژوهش  شورای  در  مهندسی  علوم  در  نوین  فناوری های 
و  سایت  سازی  آماده  با  همایش  برگزاری  فرآیند  دانشگاه، 
اساتید  با  مکاتبه  با  کمیته علمی همایش شروع شد.  انتخاب 
فرهیخته و متخصص در رشته های مرتبط با محورهای همایش، 
کمیته علمی همایش با حضور 1۷ نفر از اعضای هیات علمی 
دانشگاه تربت حیدریه، ۴۷ نفر از اعضای هیات علمی سایر 
دانشگاههای کشور و ۲ نفر از اساتید خارج از کشور تشکیل 
شد. با توجه به برگزاری همایش منطق بر شاخص های پایگاه 
استنادی جهان اسالم )ISC( همایش در پایگاه استنادی علوم 

جهان اسالم با کد اختصاصی ۴۹۴۰1-۹۹۲۰1 ثبت گردید.
در ادامه دبیرخانه همایش تشکیل و تجهیز گردید. به منظور 
استفاده بهینه از توانمدی های موجود در دانشجویان دانشگاه 
توانمندی های  و  اطالعات  مجازی  فضای  در  فراخوان  با 
با  همایش  برگزاری  در  همکاری  به  عالقه مند  دانشجویان 
استفاده از فرم های طراحی شده جمع آوری گردید. اطالعات 
این دانشجویان دسته بندی شده است تا بتوان در هر مرحله 
از برگزاری همایش از توانمندی های دانشجویی استفاده نمود. 
در حال حاضر نیز تعدادی از دانشجویان در دبیرخانه همایش 
فعالیت دارند. با همراهی تیم فعال در دبیرخانه همایش عالوه 
بر طراحی سایت، طراحی پوستر و لوگوی همایش، فراخوان 
صفحات  و  سیویلیکا  قبیل  از  مرتبط  سایت های  در  همایش 
مجازی بسیاری دانشگاه های کشور اطالع رسانی شده است 
عالوه بر این فراخوان همایش به دانشگاههای سراسر کشور 
نیز ارسال شده است. همچنین در حرکتی منحصر به فرد برای 
با  کشور  سراسر  دانشگاه های  اساتید  از  نفر   ۲۰۰۰ از  بیش 
تخصص مرتبط با محورهای همایش به طور اختصاصی جهت 
ارسال مقاله و شرکت در همایش دعوتنامه ارسال شده است.

دانشگاه تربت حیدریه برگزار می کند؛
پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی 
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حیدریه،  تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  پژوهش  دستاوردهای  نمایشگاه  یکمین  و  بیست 
فناوری و فن بازار استان، با حضور دانشگاه تربت 

حیدریه برگزار شد.
 دکتر صالحان، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربت 
حیدریه با بیان اینکه این نمایشگاه از ۲۷ الی ۳۰ آذر در 
دسترس عالقمندان بود گفت: نمایشگاه دستاوردهای هفته 
پژوهش، فناوری و فن بازار، رویدادی در مجموعه نظام 
علم و فناوری است که هدف آن ارائه یافته های محققان، 
نیازهای  دریافت  و  سو  یک  از  فناوران،  و  پژوهشگران 
پژوهشی و فناوری از سوی دیگر برای تحکیم و سیستمی 
کردن روابط بین کنشگران در این مجموعه و در نهایت 
تجاری سازی فناوری و ارتقای قدرت رقابت ملی است.

 ۲۴ بازدید  برای  عالقمندان  کرد:  نشان  خاطر  وی 
درگاه  طریق  از  می توانند  نمایشگاه  این  از  ساعته 

اینرتنتی msrt-expo.ir اقدام کنند.

حضور دانشگاه تربت حیدریه در بیست  و یکمین 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن  بازار 

پیام تبریک معاونت اداری و مالی 
دانشگاه تربت حیدریه به مناسبت روز حسابدار 

محمدی،  گل  دکتر 
مالی  و  اداری  معاون 
حیدریه  تربت  دانشگاه 
حسابدار  روز  پیامی  در 
را به کارکنان حوزه مالی 

دانشگاه تبریک گفت. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه،در این 
پیام آمده است: حسابداران مغز یک سیستم مالی بوده 
و موفقیت ایشان باارزش ترین دارایی نامشهود ترازنامه 

سازمان می باشد.
هرگونه  از  دور  به  و  واقع  مطابق  مالی  اسناد  و  دفاتر   

کتمان و تقلب توسط ایشان تنظیم و تحریر می گردد. 
تربت  دانشگاه  مالی  حوزه  در  کارکنان  دقت  و  تالش 
باشد  می  محوله  امور  در  شفافیت  باعث  که  حیدریه 

برکسی پوشیده نیست.
1۵آذر ، روز حسابدار بر شما مبارک و امیدوارم تمام 
بودجه  کسری  هیچ  با  و  بوده  تراز  شما  زندگی  ارقام 

مواجه نباشید.

 به گزارش روابط عمومی 
حیدریه،در  تربت  دانشگاه 
با  و  تولید  جهش  سال 
تیم  روزی  شبانه  تالش 
گروه  در  متخصص  های 
دانشگاه  برق  مهندسی 
"دستگاه  حیدریه،  تربت 
و  بُعدی"  سه  پرینتر 
ترانسفورماتور  "دستگاه 
باال  فرکانس  باال/  ولتاژ 
و  ساخته   ")HV-HF(
فتحی  دکتر  حضور  با 
دکتر  دانشگاه،  ریاست 
آموزشی  معاون  صالحان 
و پژوهشی و دکتر عظیمی 

راهنمای  استاد  و  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون 
طرح های فوق، دکتر کوچی مدیر گروه مکانیک 
صنعت  با  ارتباط  رئیس  منش  گوهری  دکتر  و 
و  اساتید  و  فنی  های  آزمایشگاه  کارشناس  و 
دانشجویان گروه مهندسی برق، روز دوشنبه 1۴ 

مهرماه رونمایی گردید. 
طرح  یک  قالب  در  بُعدی"  سه  پرینتر  "دستگاه 
پژوهشی هسته دانشجویی با محوریت دانشجوی 
گروه مهندسی برق آقای علی علیشاه¬نژاد تحت 
راهنمایی استاد محترم آقای دکتر احسان عظیمی 
راد در مدت حدود ۹ ماه با تالش شبانه روزی 
 FDM تکنولوژی  از  دستگاه  این  رسید.  ثمر  به 
استفاده نموده و از میکرو کنترلر آردوینو به عنوان 
پردازنده اصلی و برد رمپز به عنوان کنترلر پرینتر 
استفاده  نازل  است.  شده  گرفته  بهره  بعدی  سه 
شده برای این پروژه دارای قطر ۰.۳ میلی متر و 
فیالمنت مورد استفاده دارای قطر 1.۷۵ میلی متر 
است. در این دستگاه سرعت خطی چاپ حداقل 
 1۵ پرینت  قابل  ابعاد  و  ثانیه  بر  میلی متر   1۰۰

سانتیمتر است. 
باال  فرکانس  باال  ولتاژ  ترانسفورماتور  "دستگاه 

)HV-HF(" در قالب یک طرح پژوهشی هسته 
دانشجویی با محوریت دانشجویان گروه مهندسی 
تحت  سوری  علی  و  یوسفی  مهرزاد  آقای  برق 
راهنمایی استاد محترم آقای دکتر احسان عظیمی 
راد در مدت حدود 1۲ ماه با تالش شبانه روزی 
هسته  ترانسفورماتور  این  هسته  رسید.  ثمر  به 
فریت است که دارای حجم بسیار کم و فرکانس 
ترانسفورماتور  اولیه  ولتاژ  باشد.  می  باال  بسیار 
حدود ۹ تا 1۲ ولت و ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور 
بین 1۵ تا ۲۵ کیلو ولت است. خروجی جریان 
میلی   ۴ حدود  ثانویه(  )جریان  ترانسفورماتور 
آمپر می باشد که نقش مهمی در کم خطر بودن 
آن برای استفاده توسط دانشجویان در آزمایشگاه 
تخصصی الکترونیک قدرت و عایق و فشار قوی 

دارد. 
که  را  موفقیت  این  حیدریه  تربت  دانشگاه 
نقش مهمی در فعال سازی و ایجاد مهارت در 
دانشجویان برای ورود به بازار کار دارد به گروه 
راهنمای  استاد  ویژه  به  و  گرامی  اساتید  برق، 
محترم، مسئول محترم آزمایشگاه ها و دانشجویان 

پرتالش گروه برق تبریک می گوید.

پرینتر سه بُعدی و  دستگاه ترانسفورماتور ولتاژ باال در دانشگاه تربت حیدریه رونمایی شد
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نشست وبیناری »فعالیت های فوق برنامه دانشجویان در ایام کرونا« برگزار شد
تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
فوق  »فعالیت های  وبیناری  نشست  حیدریه، 
انجمن  همت  به  کرونا«  ایام  در  دانشجویان  برنامه 
گردید. برگزار  مستقل  دانشجویان  اسالمی 

ها  برنامه  سلسله  ادامه  در  و   1۳۹۹ آبان   1۰ شنبه 
انجمن  توسط  شده  ریزی  برنامه  های  کارگاه  و 
حیدریه  تربت  دانشگاه  مستقل  دانشجویان  اسالمی 
نشست وبیناری »فعالیت های فوق برنامه دانشجویان 
رئیس  حجتی  جابر  حضور  با  کرونا«  ایام  در 
شد.  برگزار  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  گروه 
رئیس گروه فرهنگی دانشگاه با اشاره به شرایط به 
وجود آمده در دنیا به واسطه ویروس کرونا افزود: 
بیماری کرونا فرصت هایی را نیز به همراه داشته است 
افراد خانواده فرصت   ، ایام  این  در  اینکه  از جمله 
امورات  در  و  بمانند  یکدیگر  کنار  در  بیشتر  یافتند 
منزل با هم مشارکت داشته باشند که البته اگر این فضا 
نیز مدیریت نشود این فرصت ممکن است به تهدید 
تبدیل  شود و مشکالت و اختالفاتی را به وجود بیاورد

حجتی در این نشست درخصوص آسیب ها، فرصت ها 
و تهدیدهای فعالیت های فوق برنامه در ایام کرونا و 
با این موضوع که از سوی شرکت  سواالت مرتبط 
کنندگان در جلسه مطرح گردید مطالبی عنوان کرد.

این نشست وبیناری رئیس گروه فرهنگی  در خالل 
و اجتماعی دانشگاه از دبیران تشُکل های دانشجویی 
در  ای  چندرسانه  محتوای  یا  کلیپ  تا  خواست 
جهت معرفی تشُکل خود را جهت انتشار و جذب 
آماده  جدید  ورودی  دانشجویان  به ویژه  دانشجویان 
دهند. تحویل  دانشگاه  فرهنگی  امور  به  و  کنند 

تشُکل های  دبیران  توسط  نیز  سواالتی  پایان  در 
گرفت. قرار  بررسی  مورد  و  مطرح  دانشگاه 

سلسله  از  نیز  نشست  این  است،  ذکر  به  الزم 
مستقل  دانشجویان  اسالمی  انجمن  برنامه های 
محیط  در  و  مجازی  فضای  طریق  از  که  بود 
شد.  برگزار    Adobe Connect نرم افزار 

 
نشست »دشمنی آمریکا؛ توهم توطئه یا واقعیت« برگزار شد

تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
توطئه  توهم  آمریکا؛  »دشمنی  نشست  حیدریه، 
دانشجویان  اسالمی  انجمن  همت  به  واقعیت«  یا 
شد. برگزار  حیدریه  تربت  دانشگاه  مستقل 

نشست  و  ها  کارگاه  ها،  برنامه  سلسه  ادامه  در 
اسالمی  انجمن  توسط  شده  ریزی  برنامه  های 

تربت حیدریه سه شنبه  دانشگاه  مستقل  دانشجویان 
توهم  آمریکا؛  »دشمنی  نشست   1۳۹۹ آبان ماه   1۳
حجت  سخنرانی  و  باحضور  واقعیت«  یا  توطئه 
مقام  نماینده  صافدل  دکتر  والمسلمین  االسالم 
معظم رهبری در دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.

ماه  آبان  سیزدهم  با  همزمان  که  نشست  این  در 
تسخیر  و  جهانی  استکبار  با  مبارزه  جهانی  روز 
صافدل  دکتر  گردید  برگزار  آمریکا  جاسوسی  النه 
یوم  تاریخی  حادثه  مختلف  ابعاد  بررسی  ضمن 
به  آمریکا  دشمنی های  و  مسائل  و  آبان   1۳ اهلل 
توضیح  و  آن  مٔولفه های  و  دشمن شناسی  تحلیل 
جهانی  صهیونیسم  و  آمریکا  با  تقابل  انگاره های 
پرداخت. ایران  مردم  اجتماعی  ذهنیت  در 

به  اشاره  با  صافدل  والمسلمین  االسالم  حجت 
دشمن  درخصوص  کریم  قرآن  آیات  از  برخی 
شناسی به زمینه ها و علت های رویارویی و تقابل 
پرداختند  آمریکا  دولت های  با  ایران  ملت  مدام 
در  حاضرین  توسط  نیز  سواالتی  پایان  در  و 
گرفت. قرار  بررسی  مورد  و  گردید  مطرح  نشست 

نرم  در  نشست  این  است  ذکر  به  الزم   
گردید. برگزار   Adobe Connect افزار 

برگزاری کارگاه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سال 1400
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه، 
ارشد  کارشناسی  آزمون  برای  آمادگی  کارگاه 
و  عمران  مهندسی  دانشجویان  ویژه   1۴۰۰ سال 
معماری دانشگاه به همت انجمن علمی مهندسی 
عمران و معماری دانشگاه تربت حیدریه 1۵ آبان 
 Adobe Connect افزار  نرم  طریق  از   1۳۹۹
با حضور دکتر کالته آهنی، مدیرگروه مهندسی 

عمران و معماری برگزار شد.
آشنایی  کارگاه  این  برگزاری  از  هدف 
شرایط  با  ارشد  کارشناسی  آزمون  متقاضیان 
بود. الزم  آمادگی  ایجاد  نحوه  و  آزمون 

در این جلسه دکتر کالته آهنی به معرفی گرایش 
مهندسی  رشته  ارشد  کارشناسی  مختلف  های 
سواالت  به  و  پرداختند  معماری  و  عمران 
ارشد  کارشناسی  آزمون  خصوص  در  متداول 
با  مرتبط  دروس  ایشان  همچنین  دادند.  پاسخ 
پایان  در  و  معرفی  را  ارشد  کارشناسی  آزمون 
پیرامون نحوه برنامه ریزی برای مطالعه و کسب 
نمودند. بیان  هایی  توصیه  آزمون  در  موفقیت 

برگزاری نشست »مدیریت هیجانات منفی
 در تعامل با اعضای خانواده«

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه، 
نشست »مدیریت هیجانات منفی در تعامل با اعضای 
دانشجویان  اسالمی  انجمن  همت  به  خانواده« 
علمی  انجمن  و  تربت حیدریه  دانشگاه  مستقل 
شد. برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  روانشناسی 

و  باحضور   1۳۹۹ آبان ماه   1۷ نشست  این 
عضو  و  دانشیار  طبیبی،  زهرا  دکتر  سخنرانی 
برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  علمی  هیئت 
شد. روبرو  دانشجویان  گرم  استقبال  با  و  گردید 

مدیریت  بررسی  ضمن  طبیبی  دکتر  برنامه  این  در 
خانواده  اعضای  با  تعامل  و  منفی  هیجانات 
حاضرین  توسط  که  را  سواالتی  دیگران،  و 
داد. قرار  پاسخ  و  بررسی  مورد  بود  شده  مطرح 

الزم به ذکر است این نشست، از سلسله برنامه های 
که  بود  دانشگاه  مستقل  دانشجویان  اسالمی  انجمن 
گردید. برگزار   Adobe Connect افزار  نرم  در 

برگزاری کارگاه علمی و آموزشی
 »هرآنچه باید درمورد مهندسی صنایع بدانید«

حیدریه،  تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مورد  در  باید  »هرآنچه  آموزشی  و  علمی  کارگاه 

اسالمی  انجمن  همت  به  بدانید«  صنایع  مهندسی 
دانشجویان مستقل دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.

و  باحضور   1۳۹۹ آبان ماه   1۹ که  کارگاه  این 
گروه  مدیر  کوچی،  دکتر  آقای  جناب  سخنرانی 
مهندسی  آقای  جناب  و  دانشگاه  صنایع  مهندسی 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  و  استادیار  قدوسی، 
دانشگاه  مدرس  سوگندی،  دکتر  خانم  سرکار  و 
صنعتی  دانشگاه  از  صنایع  مهندسی  دکترای  و 
گرم  استقبال  با  گردید،  برگزار  تهران  امیرکبیر 
شد. روبرو  دانشگاه  صنایع  مهندسی  دانشجویان 

در این کارگاه دکتر کوچی به جهت عرض خوش 
عملکرد  و  صنایع  مهندسی  گروه  معرفی  آمد، 
دانشجویان سخنرانی داشتند، سپس مهندس قدوسی 
خروجی های  ارشد،  آزمون  گرایش ها،  بررسی  به 
انتها  در  و  پرداختد  و...  دانشگاه  صنایع  مهندسی 
کار  بازار  و  اشتغال  مسائل  سوگندی  دکتر  خانم 
همچنین  و  کردند  بررسی  را  صنایع  مهندسی  رشته 
در پایان به سواالت دانشجویان توسط دکتر کوچی، 
داده شد. پاسخ  و دکتر سوگندی  قدوسی  مهندسی 

الزم به ذکر است این کارگاه، از سلسله برنامه های 
در  که  بود  مستقل  دانشجویان  اسالمی  انجمن 
گردید. برگزار   Adobe Connect افزار  نرم 
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برگزاری کارگاه »تشکل های دانشجویی و چالش کرونا« 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه، دکتراحسان عظیمی 
محسن  مهندس  همراه  به  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون  راد 
الزهرا  فاطمه  و سرپرستان خوابگاه حضرت  دانشجویی  مدیر  شعبانی 
دانشجویی  از خوابگاه  مهرماه 1۳۹۹   ۸ شنبه  علیها روز سه  اهلل  سالم 

خواهران بازدید میدانی به عمل آورد.
دکتر عظیمی راد در جریان این بازدید ضمن بررسی مسائل و مشکالت 
موجود در خوابگاه ابراز داشت: با توجه به اهمیت و ضرورت تالش 
برای مسائل رفاهی دانشجویان به ویژه خوابگاه های دانشجویی، نهایت 
سعی و همت خود را برای رسیدگی و حل مشکالت موجود خواهیم 

داشت. 
الزم به ذکر است در روزهای آینده بازدید های دوره ای از خوابگاه 

های برادران نیز صورت خواهد پذیرفت.

بازدید معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از خوابگاه دختران 

انجمن  همت  به  راهکارها«  و  چالش ها  زعفران؛  »صنعت  علمی  کارگاه 
اسالمی دانشجویان مستقل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه، در ادامه سلسله برنامه ها 
و کارگاه های برنامه ریزی شده توسط انجمن اسالمی دانشجویان مستقل 
کارگاه علمی »صنعت زعفران؛  آبان ماه 1۳۹۹   ۸ تربت حیدریه  دانشگاه 
باستانی عضو هیئت علمی  با حضور دکتر سعید  چالش ها و راهکارها« 

دانشگاه و نماینده دوره دهم مجلس شورای اسالمی برگزار گردید.
در این کارگاه ضمن بررسی چالش ها و راهکارها توسط دکتر باستانی، 
در خصوص خروجی فراکسیون زعفران در دوره دهم مجلس شورای 
وضعیت  بهبود  راهکارهای  بورس،  بازار  به  زعفران  ورود  اسالمی، 
پایان  در  و  گردید  مطرح  مواردی  نیز  کاران  زعفران  و  کشاورزان 
سواالتی نیز توسط حاضرین در کارگاه، مطرح و از سوی ایشان پاسخ 

داده شد.
 Adobe نرم افزار  محیط  در  و  مجازی  فضای  طریق  از  کارگاه  این 

Connect برگزار شد.

برگزاری کارگاه علمی »صنعت زعفران؛ چالش ها و راهکارها«

 

احسان  دکتر  باحضور  کرونا«  چالش  و  دانشجویی  »تشکل های  کارگاه 
عظیمی راد برگزار شد.

»تشکل های  کارگاه  حیدریه،  تربت  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مستقل  دانشجویان  اسالمی  انجمن  همت  به  کرونا«  چالش  و  دانشجویی 

برگزار گردید.
در ادامه سلسله برنامه ها و کارگاه های برنامه ریزی شده توسط انجمن اسالمی 
کارگاه   1۳۹۹ آبان ماه   ۹ جمعه  حیدریه  تربت  دانشگاه  مستقل  دانشجویان 
احسان  دکتر  سخنرانی  و  باحضور  کرونا«  چالش  و  دانشجویی  »تشکل های 
عظیمی راد استادیار و عضو هیئت علمی و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 

برگزار و با استقبال گرم دانشجویان عضو تشُکل مواجه شد.
های  تشُکل  اهمیت   و  ماهیت  بیان  ضمن  عظیمی راد  دکتر  کارگاه  این  در 
پایان  در  و  کرد  عنوان  مطالبی  نیز  کرونا  چالش  درخصوص  دانشجویی، 
و   1۴۰۰ انتخابات  در  دانشجویی  های  تشُکل  نقش  ازجمله،  سواالتی  به 
نحوه عملکرد فعلی توسط دانشجویان مطرح و از سوی معاون دانشجویی 
و فرهنگی دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این کارگاه از طریق 

فضای مجازی و در محیط نرم افزار Adobe Connect برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه، طرح یلدای قدردانی 
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تربت حیدریه روز یک شنبه ۲۹ 

آذرماه 1۳۹۹ برگزار شد.
در این آیین مجموعه بسیج دانشجویی شهرستان تربت حیدریه و پایگاه 
بسیج دانشجویی شهید عبدالرسول مروج دانشگاه تربت حیدریه به 
همراه جانشین و بازرسی سپاه مقاومت بسیج شهرستان تربت حیدریه 
به جمعی از پرستاران و کادر درمان بخش کرونا بیمارستان نهم دی 
تربت حیدریه دیدار نموده و ضمن عرض تبریک به مناسبت والدت 
حضریت زینب)س( و روز پرستار،درخت قدردانی )دل نوشته های 

دانشجویی( به کادر درمان و پرستاران دلسوز اهدا نمودند.

یلدای قدردانی برگزار شد
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عملکرد اداره طرح های عمرانی دانشگاه تربت حیدریه؛
مهم ترین پروژه های در حال احداث دانشگاه

 الف( پروژه سلف سرویس و فضاهای جانبی آن

 این پروژه در فصل پاییز دارای پیشرفت رو به 
برنامه ریزی صورت  به  با توجه  رشدی بوده و 
گرفته و نظر به جلسات منظم هفتگی و پیگیری 
عمرانی  های  طرح  اداره  طرف  از  فراوان  های 
عملیات  پروژه،  مشاور  و  پیمانکار  با  دانشگاه 
عمرانی با تمام توان در حال اجرا می باشد که 

این مهم سبب موارد زیر تا کنون شده است:
1- سازه پروژه: تکمیل عملیات اجرای ستون ها، 

تیرها، سقف ها.
۲- سفت کاری: تکمیل اجرای عملیات بتن کف 

سازی، دیوارچینی داخلی طبقات.
۳- نازک کاری: تکمیل عملیات آستر زنی و زیر 
مصالح  ورود  کاری،  کاشی  آغاز  جهت  سازی 
و  پروژه  محل  به  نما  مصالح  سرامیک،  کاشی، 
ضلع  در  ساختمان  نمای  اجرایی  عملیات  آغاز 

غربی.
عملیات  اجرای  تکمیل  مکانیکی:  تاسیسات   -۴
لوله کشی فاضالب و آب باران، تکمیل اجرای 
و  بهداشتی  آبرسانی  لوله کشی سیستم  عملیات 
تکمیل اجرای کانال کشی سیستم هوای رفت و 

برگشت طبقات.

ب( پروژه محوطه سازی و خیابان کشی زمین های 
ضلع شمالی پردیس مرکزی دانشگاه 

با  مطابق  فیزیکی  پیشرفت  دارای  مذکور  پروژه 
شرایط پروژه بوده که تا کنون زیرسازی خیابان 
کامل  بصورت  آن  کشی  جدول  همراه  به  ها 
انجام شده است و در حال حاضر فرآیند آماده 
سازی پروژه جهت اجرای روکش نهایی خیابان 

ها)آسفالت( در دست اقدام می باشد. 
نقشه  تکمیل  شامل؛  پروژه  اجرایی  جزییات 
برداری و تعیین سطوح و شیب بندی خیابان ها، 
تکمیل اجرای جدول کشی و کانیووهای خیابان 
ها و تکمیل اجرای کانال های پوشیده با توجه به 

نقشه های اجرایی، می باشد.

ج( پروژه دیوارکشی زمین های ضلع شمالی
 پردیس مرکزی دانشگاه: 

این پروژه از سرعت اجرا مطابق برنامه زمانبندی 
درسمت  کنون  تا  که  بوده  برخوردار  پروژه 
شمال و شرق بر اساس سیاست های توسعه ای 
دانشگاه، از دیوارهای پیش ساخته و قابل انتقال 
استفاده شده است و دیوار ضلع غربی )در امتداد 
جاده تربت حیدریه به مشهد( بصورت ثابت در 

حال اجرا می باشد .
تکمیل  شامل؛  پروژه  این  اقدامات  ترین  مهم 
ساخت و نصب دیوارهای پیش ساخته در ضلع 
تکمیل  دانشگاه،  های  زمین  شرقی  و  شمالی 
اجرای فنداسیون، قوطی کشی دیوار ضلع غربی 
زمین های شمالی پردیس مرکزی دانشگاه، ورود 
مصالح مورد نیاز برای اجرای دیوار ضلع غربی 

پردیس مرکزی دانشگاه.

د( پروژه مسجد دانشگاه: 
می  اجرا  حال  در  مذکور  پروژه  اجرای  فرآیند 
باشد که تا کنون تکمیل اجرای عملیات اسکلت 
فلزی )شامل؛ ستون ها، تیرهای اصلی و فرعی و 
پله(، تکمیل اجرای عملیات گنبد و آماده سازی 

مطابق  شده  مشخص  محل  در  آن  نصب  جهت 
نقشه های اجرایی و ورود میلگردهای مورد نیاز 
دیوارهای برشی ساختمان مسجد محقق گردیده 

است.

مهم ترین پروژه های در حال طراحی:
الف( پروژه طراحی بازچرخانی آب های سطحی 

زمین های دانشگاه:
اجرای این پروژه مطابق پیش بینی اولیه در حال 

پیگیری می باشد. 
تکمیل  از:  عبارتند  پروژه  این  نتایج  ترین  مهم 
مطالعات و طراحی بازچرخانی آب های سطحی 
مخازن  طراحی  و  مطالعات  تکمیل  همچنین  و 

ذخیره آب های سطحی زمین های دانشگاه.

مهمترین اقدامات حوزه تعمیر و نگهداری فضاهای دانشگاه:
الف( تعریف فرآیند کنترل از راه دور تجهیزات 

موتورخانه مرکزی دانشگاه.
ب( نظارت و کنترل روزانه بر موتورخانه مرکزی 

دانشگاه.
ج( نظارت و کنترل روزانه بر فضای سبز دانشگاه.

د( تکمیل عملیات اجرایی بهبود اتاق کارشناسان 
محترم حوزه آموزش دانشگاه.

ر( تکمیل عملیات اجرای اتاق مشاوران محترم 
دانشگاه.

ز( تکمیل عملیات اجرای رفع نواقص ساختمان 
پژوهشکده زعفران.

انجام  درخواست  ارسال  فرآیند  تعریف  ذ( 
تعمیرات در سامانه الکترونیک دانشگاه.

و( تکمیل عملیات اجرای پارکینگ مسقف.
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