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پیام دکتر محمدحسن فتحی،
 ریاست دانشگاه تربت حیدریه به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 

گرامـی داشـت.   دکتـر محمدحسـن فتحـی رئیـس دانشـگاه تربـت حیدریـه طـی پیامـی آغـاز سـال تحصیلـی جدیـد را 
متـن پیـام بـه شـرح ذیـل اسـت: 

بسمه تعالی
بـا فرارسـیدن بهـار علـم و سـال نـو تحصیلـی، شـروع دوبـاره و پـر نشـاط فعالیـت هـای آموزشـی و پژوهشـی، در مسـیر 
که  پیشـرفت علمی و توسـعه پایدار و رشـد و تعالی در جامعه اسـامی آغاز می شـود. این ایام سـرآغاز دوره ای اسـت 
گیـری از دانـش، خویـش را برای ایفای نقشـی  دانـش پژوهـان و جوینـدگان علـم راه را بـر خـود همـوار نمـوده و بـا بهـره 
اثرگـذار در آینـده جامعـه مهیـا مـی سـازند. تقـارن باشـکوه آغـاز فصل علـم و دانش با هفتـه دفاع مقـدس و درس های 
آموزه هـای عمیـق  کسـب  و  کشـف  کـه جویـای  باشـد  کسـانی  بـرای  و دانشـگاه  کامل تریـن مدرسـه  آن، می توانـد 
کارکنان محترم  انسانی، معرفتی و الهی هستند. همت، تاش، مسؤولیت پذیری و جدیت اعضای هیئت علمی و 
گرامی باعث شـد تا سـال تحصیلی قبل در شـرایط بحرانی شـیوع  کنار صبر و اهتمام ویژه دانشـجویان  دانشـگاه، در 
گـردد. برگزاری منظم این حجم وسـیع از کاس های آموزشـی،  کیفیـت مطلوب سـپری  کرونـا بـا موفقیـت و  بیمـاری 
گرامی  عاوه بر لزوم تقویت زیرسـاخت ها و امکانات موجود، مسـتلزم وفق پذیری و همراهی دانشـجویان و اسـاتید 
کـه بـا همـت حـوزه معاونـت آموزشـی و  گـذار از آمـوزش حضـوری بـه آمـوزش مجـازی بـود. در شـرایط فعلـی نیـز  بـرای 
پژوهشـی و همکاری سـایر حوزه های دانشـگاه ارتقای نرم افزاری و سـخت افزاری در این زمینه تا حد زیادی محقق 
گذشـته، با حضور جدی و پرشـور  شـده اسـت، صمیمانه از همه اسـاتید و دانشـجویان دعوت می نمایم تا به مانند 
کمترین آسـیب به حوزه  گـذار از این شـرایط خاص بـا  گمارنـد تـا  بـه انجـام فعالیت هـای آموزشـی در ایـن بسـتر همـت 
گـردد. چـه بسـا، تـاش و سـازگاری امـروز بـرای ارتقـای آمـوزش مجـازی، توفیـق اجباری برای رشـد و  آمـوزش، محقـق 
تعالـی همـه جانبـه دانشـگاه در عصـر ارتباطـات دانـش بنیـان در بسـتر آمـوزش مجـازی باشـد.در پایـان ضمـن آرزوی 
کـه در سـال گذشـته روزهـای غم انگیـزی را بـرای جامعه دانشـگاهی  کرونـا  کـن شـدن هرچـه سـریع تـر بیمـاری  ریشـه 
رقم زد امیدوارم با حضور دانشـجویان در دانشـگاه در آینده ای نزدیک شـاهد تبلور مجدد شـور و نشـاط دانشجویی 
ج عالـی علمـی و اخاقـی تـوأم بـا موفقیـت،  در سـطح دانشـگاه باشـیم. از درگاه خداونـد متعـال، دسـتیابی بـه مـدار

بهـروزی و سـعادت را بـرای همگان مسـالت دارم.
محمد حسن فتحی
 رئیس دانشگاه تربت حیدریه ، شهریور ۱۴۰۰
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دکتر فتحی، رئیس دانشگاه تربت حیدریه در پیامی حسن انتخاب رئیس 
جمهور محترم و رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس را به وزیر محترم 

علوم، تحقیقات و فناوری تبریک گفت.

با اهدای سام و احترام
حســن انتخــاب ریاســت محتــرم جمهــور و رای اعتمــاد 
نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی، نشــانگر 
شایســتگی  بــه  ایــران  شــریف  مــردم  کثریــت  ا اعتمــاد 
علــوم،  وزارت  عالــی  مقــام  تصــدی  جهــت  جنابعالــی 
تحقیقــات و فنــاوری می باشــد. بــدون شــک پشــتوانه 
بــه ویــژه  فعالیــت هــای شــاخص و ارزشــمند علمــی و 
تخصــص و تجربــه حضرتعالــی در عرصــه دانشــگاهی، این 
انتخــاب شایســته را رقــم زده و امیــد اســت ایــن حضــور اثر 
بخــش منشــاء خدمــات پربــاری در عرصــه آمــوزش عالــی 
گذشــته در مســیر  بوده و جامعه دانشــگاهی را اســتوارتر از 
تکامــل، پیشــرفت و تعالــی رهنمــون ســازد. اینجانــب بــه 
ــه  ــت حیدری ــدر دانشــگاه ترب گرانق ــواده  ــی از خان نمایندگ

ایــن  عزیــز،  دانشــجویان  و  کارکنــان  اســتادان،  از  اعــم 
مســئولیت مهــم و خطیــر را خدمــت حضرتعالــی تبریــک 
عــرض می نمایــم و از خداونــد متعــال بــرای نظــام آمــوزش 
کشــور در ذیــل مدیریــت جنابعالــی توفیــق هرچــه  عالــی 

بیشــتر مســئلت دارم.
در پایــان از تــاش هــای جنــاب آقــای دکتــر منصــور غامی 
کمــال تشــکر و قدردانــی  در ســمت وزیــر محتــرم علــوم 
آرزوی  زندگــی  شــئون  همــه  در  ایشــان  بــرای  و  دارم  را 

ســربلندی و عاقبــت بخیــری دارم.

دکتر محمد حسن فتحی 
  رئیس دانشگاه تربت حیدریه

متن پیام به شرح ذیل می باشد: 
بـــرادر ارجمنـــد جنـــاب آقـــای دکتـــر محمـــد علـــی زلفـــی گل وزیـــر محتـــرم علـــوم، تحقیقـــات و فناوری
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جلســه روایتگــری دفــاع مقــدس و تقدیــر از خانــواده معــزز شــهدا، خانــواده 
کارکنــان ایثارگــر و ســربازان امریــه دانشــگاه محتــرم 

حیدریـه  تربـت  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بـا  بـه مناسـبت هفتـه دفـاع مقـدس  روایتگـری  جلسـه 
دعـوت از خانـواده محتـرم شـهید خرمـی پـور و خانـواده 
دفـاع  معـزز ۸ سـال  از شـهدای  محتـرم شـهید عمرانـی 
مقـدس، بـا حضـور دکتـر فتحـی ریاسـت دانشـگاه تربـت 
دانشـجویی  معاونـت  راد  عظیمـی  دکتـر  حیدریـه، 
دانشـگاه های  اسـاتید  بسـیج  ریاسـت  و  فرهنگـی  و 
شهرسـتان، دکتـر صالحـان معـاون آموزشـی و پژوهشـی 
محتـرم  راوی  زاده  اشـرف  سـرهنگ  جنـاب  دانشـگاه، 
بنیـاد محتـرم شـهید  از  پریشـان  آقـای  و  دفـاع مقـدس 
کارکنـان  از خانـواده هـای محتـرم  شهرسـتان و جمعـی 
ایثارگـر و سـربازان امریـه دانشـگاه در سـالن شـهید سـردار 
سـلیمانی دانشـگاه تربت حیدریه روز یکشـنبه ۴ مهرماه 

گردیـد. برگـزار   ۱۴۰۰
در ابتـدای جلسـه دکتـر فتحـی ریاسـت دانشـگاه تربـت 
حیدریـه ضمـن عـرض خیـر مقـدم بـه مدعویـن، بـا ذکـر 

درود و سـام بـه پیشـگاه حضـرت ولـی عصـر )عـج( ، امـام 
کبیـر انقـاب حضـرت امام خمینـی )ره( و  شـهدا و معمـار 
آرزوی سـامتی و طـول عمـر بـا عـزت بـرای مقـام معظـم 
رهبـری )مـد ظلـه العالی( و خدمتگزاران به نظام مقدس 
شـهدای   ، انقـاب  شـهدای  یـاد  اسـامی،  جمهـوری 
مدافـع حـرم، شـهدای مدافـع سـامت و ۸ سـال دفـاع 
گرامـی داشـت و فـرا رسـیدن اربعیـن حسـینی  مقـدس را 

گفـت. را تسـلیت 
کـه در ایـن مراسـم  دکتـر فتحـی عنـوان نمـود: خرسـندیم 
کـه بـه همـت بسـیج اسـاتید شهرسـتان تربـت حیدریـه و 
گردیـده اسـت، یـاد و  معاونـت فرهنگـی دانشـگاه برگـزار 
خاطـره و رشـادت های رزمنـدگان، ایثارگـران و شـهدای 
کـه ایـن  گرامـی بداریـم چـه بسـا  ۸ سـال دفـاع مقـدس را 
کـه یکـی پـس  کلنگـی اسـت  رشـادت هـا هماننـد ضربـات 
از دیگـری زده مـی شـود و تکـرار شـدنی نیسـت و مـا را بـه 

کنـد.  هـدف نزدیـک مـی 
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مراســم تجلیــل از بســیجیان فعــال در قــرارگاه روشــنگری و بصیــرت افزایــی 
گردیــد. بســیج دانشــگاهیان شهرســتان تربــت حیدریــه برگــزار 

حیدریـه  تربـت  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مراسـم تجلیـل از بسـیجیان فعـال در قـرارگاه روشـنگری 
و بصیـرت افزایـی بسـیج دانشـگاهیان شهرسـتان تربـت 
افزایـش  و  رشـد  باعـث   ۱۴۰۰ انتخابـات  در  کـه  حیدریـه 
در  ایشـان  مشـارکت  افزایـش  و  جامعـه  گاهـی  آ سـطح 
کسیناسـیون شـدند در هفتمین روز از ایام هفته دفاع  وا
مقـدس بـه میزبانـی دانشـگاه تربـت حیدریـه برگـزار شـد. 
ــا محوریــت بســیج اســاتید، بســیج  ــه ب ک در ایــن مراســم 
حضــور  بــا  و  شهرســتان  ادارات  بســیج  و  دانشــجویی 
مســئولین شــهری حضــرت حجــه االســام عصمتــی امام 
جمعــه محتــرم شهرســتان، آقــای مهنــدس شــرافتی راد 
معــاون محتــرم اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، 
جنــاب ســرهنگ دکتــر ناصــری موحــد فرمانــده محتــرم 
ســپاه شهرســتان، جنــاب آقــای دکتــر فتحــی ریاســت 
ــه، آقــای زاهــدی رئیــس  محتــرم دانشــگاه تربــت حیدری
شهرســتان،  اســامی  شــورای  فرهنگــی  کمیســیون 
مدیــران و پرســنل ســازمان هــا و ادارات و روســا، اســاتید 

و دانشــجویان دانشــگاه هــا برگــزار شــد؛ 
در ابتـدای مراسـم، دکتـر فتحـی ریاسـت دانشـگاه عالـی 
شهرستان ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و خیرمقدم 
به اعضا، توضیحاتی درباره نقش دفاع مقدس در حفظ 

آرمـان ها ارائـه فرمودند.
اسـاتید  بسـیج  مسـئول  راد  عظیمـی  دکتـر  ادامـه  در 
بسـیج  راهبـرد  تبییـن  بـه  شهرسـتان  هـای  دانشـگاه 
دانشـگاه ها  تعالـی  و  رشـد  بـه  توجـه  پرداخـت.  اسـاتید 
و صنعـت دو  در جامعـه  هـا  فعالیـت  کـردن  اثربخـش  و 
راهبـرد بسـیج اسـاتید بـود. در ادامـه مراسـم، مهنـدس 
سـخنانی  در  شهرسـتان  محتـرم  فرمانـدار  راد  شـرافتی 
بـه رفـع مشـکات جامعـه تشـویق  را  دانشـگاه و بسـیج 
نمـود و از حرکـت بسـیج اسـاتید بـرای ایـن منظـور تقدیـر 
متوجـه  را  دشـمن  نـرم  جنـگ  ایشـان  همچنیـن  کـرد. 
کننـد. کـه بایـد در مقابلـه بـا آن تـاش  اسـاتید دانسـت 
 جنـاب سـرهنگ دکتـر ناصـری موحـد فرمانـده محتـرم 
کسـب رتبه اول شهرستان در اخذ  سـپاه نیز در سـخنانی 

کـه باعـث  وی افـزود: بـه ایـن بهانـه از محضـر خانـواده محتـرم شـهید خرمـی پـور و همسـر بزرگـوار شـهید عمرانـی 
خیـر و برکـت ایـن جلسـه هسـتند و حضـور جنـاب سـرهنگ اشـرف زاده مهمـان ویژه این جلسـه و خانـواده محترم 

همـکاران ایثارگـر و سـربازان دانشـگاه تشـکر مـی نماییـم. 
در ادامه جلسـه جناب سـرهنگ اشـرف زاده از رشـادت های رزمندگان ۸ سـال دفاع مقدس و یاد و خاطره سـردار 

شـهید حاج قاسـم سـلیمانی و یاران ایشـان سخنانی روایت نمود.
کنیـم.  کنـار بعـد علمـی، بعـد معرفتـی دانشـجویان را تقویـت  ایشـان اشـاره نمـود در سـال تحصیلـی جدیـد بایـد در 
کشـوری از نظـر  گـر  زیـرا یـک خرمشـهر، یـک دانشـگاه، یـک بعـد علمـی و یـک بعـد معرفتـی بایـد داشـته باشـیم. ا
سـایبری، هسـته ای، نانـو و سـلول هـای بنیـادی، موشـکی و فضایـی روی پـای خودش باشـد یک ابرقدرت اسـت 
گفتـن دارد. سـرهنگ اشـرف زاده در انتهـا  بـا ذکر  کـه الحمـداهلل ایـران مـا امـروزه بـرای تمـام ایـن مـوارد حـرف بـرای 

مصیبـت امـام حسـین در  ایـام اربعیـن سـخنان خـود را بـه پایـان رسـاند.
ایثارگـران و سـربازان دانشـگاه تقدیـر  از حضـور خانواده هـای معـزز شـهدا، خانـواده محتـرم  انتهـای جلسـه  در 

بعمـل آمـد.
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قـــدم زد  خواهـــی  کعبـــه  شـــوق  بـــه  گـــر  بیابـــان  در 

مخـــور غـــم  مغیـــان،  خـــار  کنـــد  گـــر  ســـرزنش ها 

سـختی راه، باد مخالف، تشـنگی، ترافیک جاده، ضعف 
مسـیر  در  مانعـی  نتوانسـت  هیچکـدام  و،...  عضـات 

دیـدار یـار باشـد.
و چـه زیبـا بـود صحنـه عـرض ارادت بـه محضر معشـوق، 
انتهـا  در  و  بـاد،،،   و  گردنـه  و  بـا جـاده  نبـرد  آخریـن  در 

رسـیدن بـه  تپـه سـام...
دیـدن  بـا  دل  شکسـتن  و  چشـم  گوشـه  شـدن  خیـس 

رضـا)ع( امـام  حـرم  هـای  گلدسـته  و  گنبـد 

 »» آمدم ای شاه جوابم بده،   

 خسته راهم تو پناهم بده...«« 

پیمایــش مســیر تربــت حیدریــه تــا حــرم امــام رضــا علیــه الســام بــه مناســبت 
ایــام شــهادت امــام رضــا )ع(

مشـارکت بـاالی مـردم در پای صندوق هـای رای در بین 
کان شـهرهای اسـتان را نتیجه زحمات و پیگیری های 
دیگـر  و  افزایـی  بصیـرت  قـرارگاه  و  دانشـگاهیان  بسـیج 

مجاهـدت هـا دانسـت. 
در ادامه، مراسم تجلیل از ۱۰۰ نفر از بسیجیان دانشجو، 

کـه بـه یـک افسـانه  و ایـن بـود پایـان داسـتان ، داسـتانی 
شـبیه بود.

کیلومتر را  کـه بتـوان ۱۶۰  کمتـر کسـی تصـور می کـرد  شـاید 
در شـرایط سـرباالیی و بـاد سرسـخت و مخالـف رکاب زد.

ولـی انجـام شـد، و قطعـا در یادهـا خواهـد مانـد و ارادت 
خـود بـه محضـر ولی نعمتمـان آقا علی ابن موسـی الرضا، 

کرد. افتخـار خواهـم 

قـرارگاه  موفقیـت  در  نقـش مهمـی  کـه  کارمنـد  و  اسـتاد 
گـری داشـتند بـا اهـداء لـوح و  بصیـرت افزایـی و روشـن 

هدیـه برگـزار شـد.  
امـام  عصمتـی  آقـای  حـاج  خیـر  دعـای  بـا  مراسـم  ایـن 

رسـید.  پایـان  بـه  شهرسـتان  محتـرم  جمعـه 
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کنکــور سراســری ۱۴۰۰ همــه  واریــز مبالــغ بورســیه تحصیلــی رتبــه هــای زیــر ۱۰۰۰ 
رشــته هــای تحصیلــی تربــت حیدریــه توســط خیــر نیــک اندیــش مهنــدس 

مهــدی مــروج تربتــی

حیدریـه  تربـت  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
تربــت  دانشــگاه  حامــی  خیریــن  بنیــاد  از  نقــل  بــه  و 
زیــر ۱۰۰۰ تمامــی  رتبــه هــای  از  نفــر  بــرای ۳۴  حیدریــه 
تجربــی،  )علــوم  سراســری  کنکــور  آزمایشــی  گروه هــای 
خارجــی  هــای  زبــان  انســانی،  علــوم  فیزیــک،  ریاضــی 
نیــک  تربــت حیدریــه توســط خیــر  و هنــر( شهرســتان 
اندیــش و ســخاوتمند، مهنــدس مهــدی مــروج تربتــی، 
عضــو اصلــی هیــات امنــاء بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه 
ــده  ــه و بنیانگــذار هشــت ســالن ورزشــی زن تربــت حیدری
یــاد بابــک مــروج تربتــی امــروز چهارشــنبه ۲۱ مهــر۱۴۰۰ 
مبلــغ هفتــاد و ششــش میلیــون و پانصــد هــزار تومــان 

وجــه نقــد هــر نفــر دو میلیــون و دویســت و پنجــاه هــزار 
تومــان جایــزه تحصیلــی بــا هــدف نخبــه پــروری بــرای 
بــه شــماره حســاب  تربــت حیدریــه  آینــده شهرســتان 

بانــک تجــارت واجدیــن شــرایط واریــز شــد
جنــاب آقــای مهنــدس مهــدی مــروج تربتــی عــاوه بــر 
ســاخت ســالن ورزشــی )شــماره ۸( زنــده یــاد بابــک مــروج 
بــر  بالــغ  اعتبــار  بــا  حیدریــه  تربــت  دانشــگاه  در  تربتــی 
شــصت میلیــارد ریــال بــه مناســبت عیــد ســعید فطــر بــه 
۴۲۲ نفــر از دانشــجویان بــی بضاعــت همه دانشــگاه های 
کــدام بــه مبلــغ یــک  کارت هدیــه هــر  تربــت حیدریــه نیــز 

ــد. . ــال اهــدا نمودن میلیــون و پانصــد هــزار ری
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گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تربت حیدریه و به  بـه 
نقـل از بنیـاد خیریـن حامـی دانشـگاه تربـت حیدریـه
کـه در مقطـع  یکـی از دانشـجویان نخبـه تربـت حیدریـه 
غ التحصیـل شـده  کارشناسـی ارشـد دانشـگاه تهـران فـار
است و پذیرش بورسیه در یکی از بهترین دانشگاه های 
کارهـای ویـزا  بـرای  گرفتـه  ادامـه تحصیـل  بـرای  جهـان 
خـود بـه مبلـغ صـد و پنجـاه میلیـون تومـان نیـاز داشـت 
امـا بـا توجـه بـه اینکه خانـواده وی توان تامیـن این مبلغ 
کارهـای  مالـی  شـرایط  دانشـجو  ایـن  گـر  ا و  نداشـتند  را 
کرد سـهمیه او  کشـورش را تامیـن نمی  ج از  تحصیـل خـار

باطـل مـی شـد.
کـه یکـی  بنیـاد خیریـن حامـی دانشـگاه تربـت حیدریـه 
از دانشـجویان مسـتعد  آن حمایـت  تشـکیل  اهـداف  از 
شهرسـتان در مقاطـع مختلـف تحصیلـی اسـت از جناب 
امنـا  هیـات  اصلـی  عضـو  تربتـی  مـروج  مهنـدس  آقـای 
بنیـاد خیریـن حامی دانشـگاه تربت حیدریه درخواسـت 
در  کـه  نمـود  را  مسـتعد  دانشـجوی  ایـن  از  حمایـت 
توسـط  او  ویـزا  صـدور  مالـی  کارهـای  زمـان  کوتاه تریـن 

انجـام شـد. تربتـی  آقـای  مهنـدس مـروج  جنـاب 

حمایــت صــد و پنجــاه میلیــون تومانــی خیــر نیــک اندیــش مهنــدس 
مهــدی مــروج تربتــی از دانشــجو مســتعد تربــت حیدریــه

پذیـرش  دانشـجو  ایـن  کـه  ای  رشـته  در  ذکـر  بـه  الزم 
گرفته اسـت بـا توجـه به شـرایط خاص آن تـا به حال هیج 
ایرانـی موفـق بـه پذیـرش نشـده و بـرای اولیـن بـار یـک 
ایرانـی از تربـت حیدریـه موفق به کسـب شـرایط آن شـده 
کـه مطمئنـا در آینـده ای نزدیـک ایـن دانشـجو بـا توجـه 
کـه دارد یکـی از برتریـن مفاخـر  بـه پشـتکار و اسـتعدادی 

جهـان و ایـران خواهـد شـد.
و  رشـد  اسـباب  حمایـت  ایـن  کـه  همانطـور  انشـاهلل 
مسـتعد  و  نخبـه  دانشـجوی  ایـن  تحصیلـی  موفقیـت  
خدمـت  مسـبب   ، اسـت  شـده  دکتـرا  مقطـع  در  تربتـی 
بیشـتر ایـن دانشـجو بـه جامعـه و مخصوصـا زادگاهـش 

بشـود. نیـز  آینـده  در  حیدریـه  تربـت 
بورسیه تحصیلی دانشجویان مستعد و نخبه شهرستان 
تربـت حیدریـه توسـط مهنـدس مهـدی مـروج تربتـی در 
سـال هـای اخیـر یکـی از اقدامات پر افتخـار بنیاد خیرین 

حامـی دانشـگاه تربت حیدریه اسـت .
غ از نوع و مقـدار آن، الهام بخش فردایی  هـر حمایتـی فـار

کشـور عزیزمان خواهد بود. روشـن برای جوانان 
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کند گره بسته وا کار خلق یک  کز  صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند              

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه و به نقل از بنیاد خیرین حامی دانشگاه به 
کمـک نقـدی جهـت خریـد لـپ تـاپ و تبلـت بـرای اسـتفاده  در اقدامـی خداپسـندانه مبلـغ چهـل میلیـون تومـان 
دانشـجویان مسـتعد امـا بـی بضاعـت تربـت حیدریـه توسـط یکـی از خیریـن بـه بنیـاد خیریـن حامـی دانشـگاه تربـت 
بـه  تـاپ و ۳ عـدد تبلـت خریـداری و  بـه پیشـنهاد شـخص خیـر یـک عـدد لـپ  بنـا  کـه  حیدریـه اختصـاص یافـت 

دانشـجویان دارای شـرایط خـاص اهـدا شـد.
گذشـته نیـز بـه یکـی از دانشـجویان  همچنیـن ایـن خیـر محتـرم یـک عـدد لـپ تـاپ بـه مبلـغ ۲۴ میلیـون تومـان مـاه 

کـرده اسـت. مسـتعد تربـت حیدریـه بـا پیگیـری بنیـاد خیریـن حامـی دانشـگاه تربـت حیدریـه اهـدا 
همچنانکـه ایـن حمایـت هـا باعـث شـکوفایی و رشـد تحصیلـی ایـن دانشـجویان خواهـد شـد ، امیدواریـم مسـبب 
آینـده ی درخشـان ایـن دانشـجویان بـرای جامعـه نیـز بشـود ، یقینـا تـدوام اینگونـه حمایت هـا توسـط خیریـن باعث 
کـه یکـی از اهـداف تشـکیل بنیـاد خیریـن حامـی دانشـگاه  نخبـه پـروری بـرای شـهر تربـت حیدریـه خواهـد شـد، 

تربت حیدریـه نیـز معرفـی رویـه هـای مناسـب جهـت حمایـت خیریـن از دانشـجویان مسـتعد و برتـر اسـت. 

یــک عــدد لــپ تــاپ و 3 عــدد تبلــت هدیــه یکــی از خیریــن بــه دانشــجویان 
ــه ــت حیدری ــت ترب ــی بضاع ــا ب ــتعد ام مس
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حیدریـه  تربـت  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
دوازدهمیــن جلســه هیــات امنــا بنیــاد خیریــن حامــی 
آبــان   ۹ خ  مــور یکشــنبه  روز  حیدریــه  تربــت  دانشــگاه 
ــت  ــگاه ترب ــلیمانی دانش ــهید س ــردار ش ــالن س ۱۴۰۰ در س
بــا حضــور جنــاب آقــای حســین شــرافتی راد  حیدریــه 
دکتــر  حیدریــه،  تربــت  شهرســتان  محتــرم  فرمانــدار 
ــه  محمــد حســن فتحــی ریاســت دانشــگاه تربــت حیدری
،حجــت الســام و المســلمین عباســعلی علیــزاده بایگــی 
، مهنــدس مهــدی مــروج تربتــی ، مهنــدس محمــد رضــا 
مــروج تربتــی ، ســرکار خانــم منصــوره وزیری بنایی، ســرکار 
خانــم روشــنک مــروج تربتــی ، مهنــدس محمــد وزیــری ، 
مهنــدس هاشــم مــکارم ، حــاج محمــد صادق ابریشــمی، 
کریمــی،  نــادر  مهنــدس   ، تربتــی  بلبــل  احمــد  حــاج 
دکتر محمــد بهلگــردی ، مهنــدس عبــاس غضنفــری ، 
دکتــر علــی علیپور ، حجت االســام و المســلمین محســن 
ربانــی، دکتــر عزیــز خالقــی ، حــاج علیرضــا رضایــی، حــاج 
محمــد  دکتــر  بختیــاری،  علیرضــا  آقــای  براتــی،  علــی 
موســوی ، حجــت االســام و المســلمین صافــدل، حــاج 
محمــد ناصــر نوریــان ، دکتــر جــواد انصــاری و خبرنــگاران 

محتــرم شهرســتان برگــزار شــد.
در ابتـدای جلسـه دکتـر فتحـی ریاسـت دانشـگاه تربـت 
هیـات  اعضـای  بـه  مقـدم  خیـر  عـرض  ضمـن  حیدریـه 
مدیـره بنیـاد خیریـن حامـی دانشـگاه تربـت حیدریـه و 
گـزارش مهمتریـن  خبرنـگاران حاضـر در جلسـه بـه ارائـه 
خیریـن  بنیـاد  بـا  مرتبـط  هـای  فعالیـت  و  اقدامـات 
گذشـته پرداخـت. وی در  حامـی دانشـگاه طـی یکسـال 
کـه جـزو بزرگتریـن پروژه های  خصـوص مسـجد دانشـگاه 
در حـال تکمیـل بنیـاد خیریـن دانشـگاه اسـت، عنـوان 
پـروژه مشـترک وزارتـی  یـک  کـه مسـجد دانشـگاه  نمـود 
و خیرسـاز اسـت. سـپس بـا اشـاره بـه هزینـه هـای مـورد 
کـه امیـد اسـت  کـرد  نیـاز جهـت تکمیـل مسـجد اضافـه 

برگــزاری دوازدهمیــن جلســه هیــات امنــای  بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه 
تربــت حیدریــه

بهـره  شـاهد  آینـده  سـال  تـا  محتـرم  خیریـن  همـت  بـه 
در  فتحـی  دکتـر  باشـیم.  دانشـگاه  مسـجد  از  بـرداری 
ادامـه بـه توضیحاتـی در خصـوص سـایر پـروژه هـای در 
حـال تکمیـل از قبیـل سـاخت آالچیـق هـای دانشـگاه، 
اقدامـات مربـوط بـه اطـراف سـالن ورزشـی جنـاب آقـای 
اواسـط  از  کـه  سـرویس  سـلف  پـروژه  و  مـروج  مهنـدس 
گذار شـده و پیشرفت  سـال گذشـته به پیمانکار جدید وا
بسـیار خوبی داشـته اشـاره نمود . رئیس دانشـگاه تربت 
آقـای مهنـدس  از حمایـت هـای مالـی جنـاب  حیدریـه 
آزمـون سراسـری قدردانـی  زیـر ۱۰۰۰  رتبـه هـای  از  مـروج 
که در  کـه بـا اطـاع رسـانی اقداماتی  نمـود و از خبرنـگاران 
دانشـگاه انجـام شـده و زمینـه جـذب خیریـن محتـرم را 

کـرد. فراهـم مـی آوردنـد تشـکر 

انصــاری مدیــر عامــل محتــرم  در ادامــه جلســه، دکتــر 
ــه  ــه ارائ ــه ب بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت حیدری
گذشــته از  گــزارش عملکــرد بنیــاد خیریــن طــی یکســال 
ــا آبــان ۱۴۰۰ پرداخــت و عنــوان نمــود بنیــاد  آبــان ۱۳۹۹ ت
خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه طبــق بیانــات 
ریاســت بنیــاد خیریــن وزارت علــوم جنــاب آقــای دکتــر 

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــور ق کش ــر  ــاد برت ــزء ۱۰ بنی ــه ج ابیان
مهنــدس شــرافتی معــاون محتــرم اســتاندار و فرمانــدار 
گــر  شهرســتان تربــت حیدریــه طــی ســخنانی عنــوان نمــود ا
کنند مطمئنا  خیرین امروز هستند و به درستی اقدام می 
کاهش آسیب های اجتماعی و پیشرفت علم  خروجی آن 
و فرهنگ کشــور می باشــد. ایشــان عنوان نمود: مسجد در 
دانشــگاه بســیار مهم و ارزشمند اســت و اذانی که از مسجد 
کــه بــه ســمت  بلنــد مــی شــود ماننــد تــوپ و تانکــی اســت 
ــرو و  گرفتــه مــی شــود. مســجد دانشــگاه آب دشــمن نشــانه 
اعتبــار  و نمــاد دانشــگاه اســت و انشــااهلل شــاهد عملکــرد 

خــوب نیــک اندیشــان در ایــن زمینــه باشــیم.
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گیری شد: در ادامه جلسه موارد ذیل تصمیم 
تقبـل هزینـه هـای سـنگ نمـا مسـجد دانشـگاه توسـط 
کدکنـی، تقبـل خرید  خیـر نیـک اندیـش حـاج علـی براتـی 
فـرش هـای مسـجد دانشـگاه توسـط خانـم هـا شـوکت و 
شـها طبسـیان ، برنامه ریزی برگزاری مراسم بزرگداشت 
کننده  کریمی ) اهدا  خیر اصلی دانشگاه مهندس عباس 

گرامیداشـت هفته دفاع مقدس و در راسـتای ایجاد روحیه نشـاط و شـادابی، مسـابقات  از سـری برنامه های سـتاد 
کـه  گردیـد  کارمنـدان و اسـاتید دانشـگاه تربـت حیدریـه در دو رشـته دارت و پرتـاب پنالتـی بسـکتبال برگـزار  ورزشـی 

نفـرات برتـر ایـن مسـابقات بـه شـرح ذیـل می باشـد:

متـر مربـع سـوله چنـد منظـوره  و ۷۵۰۰  زمیـن  ۵ هکتـار 
دانشـگاه ) ورزشـی ، پژوهشـی ،کمـک آموزشـی ،کارگاهـی 
تقدیـر خبرنـگاران  و  تکریـم   ، ( در سـال ۱۳۸۵  رفاهـی   ،
شهرسـتان توسـط مهنـدس مهـدی مـروج تربتـی ، چاپ 
کارت های شناسـایی اعضا سـازمانی بنیاد ، از  و تحویل 

مهمتریـن موضوعـات  و مصوبـات ایـن جلسـه بـود.

مســابقات ورزشــی کارکنــان و اســاتید دانشــگاه بــه مناســبت هفته دفــاع مقدس 
گردید. برگــزار 

فریبـا مولـوی - مقـام  اول: خانـم  بانـوان: مقـام  دارت 
دوم : خانـم نسـرین مهدیـان مقـدم - مقـام سـوم: خانـم 

محبوبـه نـوروزی
پرتـاب پنالتـی بسـکتبال بانـوان : خانـم فریبـا مولـوی 
- مقـام دوم : خانـم افسـانه علیپـور - مقـام سـوم: خانـم 

محبوبـه نـوروزی
دارت آقایـان : مقـام اول: آقـای سـید حسـین علمداران 
مقام دوم : آقای محسـن شـعبانی مقام سـوم: آقای علی 

مجید زاده

پرتـاب پنالتی بسـکتبال آقایان : مقـام اول: آقای علی 
مجیـدزاده مقـام دوم : آقـای محمـد انصاری مقام سـوم: 

آقـای مسـعود نیکو رفتار
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گلوبـال زعفـران در حـوزه فـراوری و ایجـاد  جلسـه هـم اندیشـی در شـرکت 
زنجیـره هـای ارزش افـزوده

کارشناسـان پژوهشـکده زعفـران در ششـمین همایـش  حضـور ریاسـت و 
ملـی زعفـران

حیدریـه  تربـت  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جلسه هم اندیشی در حوزه فراوری و ایجاد زنجیره های 
ارزش افـزوده، روز سـه شـنبه مورخـه ۲۷ مهرمـاه ۱۴۰۰ بـا 
کارشناسـان پژوهشـکده زعفران»دکتر  حضـور مدیریت و 
کارشناسان اتحادیه  فیضی و دکتر ساالریان«، مدیریت و 
تعاونـی روسـتایی تربـت حیدریـه »مهنـدس رسـتمی« و 
گلوبال »مهنـدس معصومیان« در  مدیـر شـرکت زعفرانـی 

گردید. گلوبال برگـزار  کارخانـه  محـل 

جلسه هم اندیشی در شرکت گلوبال زعفران در حوزه فراوری و ایجاد 
زنجیره های ارزش افزوده

حضور ریاست و کارشناسان پژوهشکده زعفران در ششمین همایش 
ملی زعفران

ــنبه ۲۵  ــه شـ ــران از روز سـ ــی زعفـ ــمین همایـــش ملـ ششـ
آبـــان مـــاه تـــا پنجشـــنبه ۲۷ آبـــان مـــاه ۱۴۰۰ در دانشـــگاه 
محققیـــن  همایـــش  ایـــن  در  گردیـــد.  برگـــزار  گنابـــاد 
دانشـــگاه  و  زعفـــران  پژوهشـــکده  پژوهشـــگران  و 
ســـاالریان مهنـــدس  فیضـــی،  »دکتـــر  حیدریـــه  تربـــت 

گوهـــری منـــش، خانـــم دکتـــر  ، دکتـــر صحابـــی ، دکتـــر 
پـــور، مهنـــدس علیپـــور و خانـــم مهنـــدس  رســـتگاری 
شـــریف« مقاالتـــی را ارائـــه نمـــوده و بـــه عـــاوه بعنـــوان 
کارگاه هـــای تخصصـــی حضـــور فعالـــی  ســـخنران و مـــدرس 

داشـــتند.

طـی ایـن جلسـه بازدیـد میدانـی، ظرفیـت هـا، امکانات، 
گرفـت  چالـش هـا و موانـع مـورد بررسـی و تبـادل نظـر قـرار 
و از بخـش هـا و امکانـت موجـود بازدیـد بعمـل آمـد. طـی 
بـا تشـکیل یـک  ایـن جلسـه مقـرر شـد هـر چـه سـریعتر 
از  اسـتفاده  و  رفـع موانـع  بـه  کارگـروه تخصصـی، نسـبت 
نماینـده  طریـق  از  شـرکت،  ایـن  هـای  ظرفیـت  تمامـی 
محتـرم شهرسـتان هـای تربـت حیدریـه، زاوه و مـه والت 

گـردد. پیگیـری 
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ــی  ــش، موضوعاتـ ــی همایـ ــه پایانـ ــن در قطعنامـ  همچنیـ
همچـــون فـــراوری و ایجـــاد زنجیـــره هـــای ارزش و تولیـــد 
ترکیبـــات مؤثـــره از زعفـــران و مباحـــث مربـــوط بـــه تغییـــرات 
کـــه  اقلیمـــی و چالـــش هـــا و راهکارهـــای بهبـــود عملکـــرد 
از الویـــت هـــای پژوهشـــی پژوهشـــکده زعفـــران هـــم مـــی 

گرفـــت. باشـــد، مـــورد توجـــه قـــرار 
زعفـران در  بـه ذکـر اسـت پنجمیـن همایـش ملـی   الزم 
گردیـد و  برگـزار  تربـت حیدریـه  سـال ۱۳۹۷ در دانشـگاه 
مقرر شـد هفتمین دوره نیز در دانشـگاه بیرجند در سـال 

گـردد. ۱۴۰۳ برگـزار 

کاالی  نشســت معــاون اقتصــادی و مســؤول انبارهــای ســازمان بــورس 
کشــور بــا تعــدادی از فعــاالن زنجیــره تولیــد زعفــران در پژوهشــکده زعفــران 

تربــت حیدریــه

معاونـت  رحمتـی  دکتـر  حضـور  بـا  کـه  ای  جلسـه  در 
انبارهـای سـازمان  آسـایش، مسـؤول  اقتصـادی و دکتـر 
کشـور بـا تعـدادی از فعـاالن زنجیـره تولیـد  کاالی  بـورس 
محـل  در   ۱۴۰۰ مـاه  آبـان   ۲۰ پنجشـنبه،  روز  زعفـران 
پژوهشـکده زعفـران دانشـگاه تربـت حیدریـه برگـزار شـد، 
راهکارهـای مؤثـر بـرای بهبـود وضعیـت زعفـران در سـال 

هـای آینـده در حـوزه بـورس زعفـران مورد بحث و بررسـی 
فعـاالن  از  تعـدادی  حضـور  بـا  جلسـه  ایـن  گرفـت.  قـرار 
تعاونـی  اعضـای  زعفرانـکاران،  اصنـاف،  زعفـران،  حـوزه 
کشاورزی، اداره تعاونی  زعفرانکاران زاوه و مدیران جهاد 
روسـتایی و پژوهشـکده زعفـران تربـت حیدریـه در محـل 

برگـزار شـد. کنفرانـس پژوهشـکده زعفـران  سـالن 
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گیاهــان دارویــی )International Conference on Saffron and Seed Spices( توســط  کنفرانــس بیــن المللــی زعفــران و 
کشــمیر هنــد در تاریــخ ۷ و ۸  نوامبــر ۲۰۲۱ بصــورت ترکیبــی حضــوری و مجــازی  کشــاورزی  دانشــگاه علــوم و فنــاوری 
کلیــدی  کنفرانــس دکتــر حســن فیضــی بعنــوان ریاســت پژوهشــکده زعفــران بعنــوان ســخنران  ــزار شــد. در ایــن  برگ
 Approaches and Missions of Saffron Institute for Improving Yield of Saffron in Iran مقالــه خــود را بــا عنــوان
درجهــت معرفــی پژوهشــکده زعفــران و فعالیــت هــای آن در روز دوشــنبه ۱۷ آبانمــاه )۸ نوامبــر( بصــورت آنایــن بــرای 
کشــورهای دیگــر  کشــت زعفــران در ایــران و مقایســه آن بــا  کننــدگان ارایــه نمــود. در ایــن ســخنرانی بــه اهمیــت  شــرکت 
اشــاره شــد و ســپس اهــداف و بخــش هــای مختلــف پژوهشــکده زعفــران و انــواع فعالیــت هــای آن تبییــن شــد. نقــش 

گردیــد. کیفیــت و مصــرف زعفــران نیــز تشــریح  کمیــت،  ایــن پژوهشــکده در پیشــبرد و بهبــود 

کنفرانـــس  کلیـــدی ریاســـت پژوهشـــکده زعفـــران در  ارایـــه ســـخنرانی 
گیاهـــان دارویـــی هنـــد بیـــن المللـــی زعفـــران و 

ارتقـای سـطح آزمایشـگاه پژوهشـکده زعفـران بـه عضـو توانمنـد 
کشـور شـبکه آزمایشـگاهی فنـاوری هـای راهبـردی 

گردیـــد  بـــر اســـاس ارزیابـــی ســـال ۱۳۹۹ و دســـتورالعمل عضویـــت آزمایشـــگاه هـــا، آزمایشـــگاه پژوهشـــکده زعفـــران موفـــق 
کســـب امتیـــازات الزم از آزمایشـــگاه فعـــال بـــه آزمایشـــگاه توانمنـــد در شـــبکه آزمایشـــگاهی فنـــاوری هـــای راهبـــردی  بـــا 

کنـــد. کشـــور ارتقـــاء پیـــدا 
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مقاله مشـترک دکتر حسـن فیضی، ریاسـت پژوهشـکده 
گـروه  مـدرس  ملکـی  صدیقـه  دکتـر  خانـم  و  زعفـران 
که با همکاری  گیاهی دانشـگاه تربت حیدریه  تولیدات 
مشـترک  پژوهشـکده زعفـران دانشـگاه تربـت حیدریـه، 
بـه  حیدریـه  تربـت  دانشـگاه  و  چیـن  هنـان  دانشـگاه 
 Catena انجـام رسـیده اسـت در مجله معتبر بیـن الملی
کیفـی  سـطح  بـا   Elsevir المللـی  بیـن  انتشـارات  در 
رسـید.این  چـاپ  بـه   ۵.۱۹۸ تاثیـر  ضریـب  و   JCR Q۱
 Long-term cultivation effects on« بـا عنـوان مقالـه 
 soil properties variations in different landforms
لینـک  از طریـق   «  in an arid region of  eastern Iran

بررسـی راهکارهای مکانیزاسـیون برداشـت و فراوری زعفران توسط بخش 
خصوصی و با مشـارکت پژوهشـکده زعفران

ـــر  ـــه دکتـــر حســـن فیضـــی، ریاســـت پژوهشـــکده زعفـــران، در مجلـــه معتب مقال
بیـــن الملـــی Catena در انتشـــارات بیـــن المللـــی Elsevir بـــه چـــاپ رســـید.

نماینـــدگان  و  مدیـــران  حضـــور  بـــا  جلســـاتی  در 
شـــرکت های خصوصـــی )آقـــای مهنـــدس نعیمـــی و آقایـــان 
جهانشـــیری( و پژوهشـــکده زعفـــران )آقایـــان دکتـــر فیضـــی 
امکانـــات،  از  بازدیـــد  ضمـــن  ســـاالریان(،  مهنـــدس  و 
تســـهیل  راهکارهـــای  موجـــود،  ظرفیـــت  و  پتانســـیل 
رونـــد ســـاخت دســـتگاه هـــا و تجهیـــزات مـــورد نیـــاز در 
کاشـــت، داشـــت  زمینـــه مکانیزاســـیون مراحـــل مختلـــف 

قـــرار  نظـــر  تبـــادل  و  بحـــث  مـــورد  زعفـــران  برداشـــت  و 
کـــه روز یکشـــنبه، ۱۱ مهـــر مـــاه  گرفـــت. در ایـــن جلســـات 
گســـتر و زعفـــران مهـــر  ۱۴۰۰ در محـــل شـــرکت هـــای جـــم 
گردیـــد، ضمـــن بازدیـــد  اصیـــل خراســـان در مشـــهد برگـــزار 
مشـــارکت  هـــای  راه  بررســـی  تولیـــدی،  کارگاه هـــای  از 
ع  طرفیـــن، تشـــکیل تیـــم هـــای مشـــارکتی و بازدیـــد از مـــزار

گرفـــت. کار قـــرار  زعفـــران در دســـتور 

 ۲۰۲۱.۱۰۵۴۶۵.j.catena/۱۰.۱۰۱۶/https://doi.org
قابـل دسترسـی اسـت.
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ـــا توجـــه بـــه فـــرار رســـیدن فصـــل برداشـــت زعفـــران، یـــک  ب
کارگاه آموزشـــی-  تخصصـــی بـــا موضـــوع؛ شـــاخص  دوره 
کار زعفـــران )تکنولـــوژی برتـــر  کشـــت و  هـــای بهـــره وری در 
 ،pH ،ــی ــاده آلـ ــژه مـ ک بویـ ــا ــای خـ کار، متغیرهـ کشـــت و 
کـــردن نویـــن  شـــوری و میـــران آهـــک و  روش هـــای خشـــک 
کالـــه زعفـــران(، مورخـــه ۲۱ مهرمـــاه ۱۴۰۰، توســـط مشـــاور 
کارشـــناس فنـــی پژوهشـــکده زعفـــران »دکتـــر ســـاالریان«  و 
جهـــاد  ســـازمان  زعفـــران  »مســـؤل  اســـمی  دکتـــر  و 
کشـــاورزی خراســـان رضـــوی«  بـــه میزبانـــی شـــرکت دانـــش 

کار زعفـران در  کشـت و  کارگاه تخصصـی شـاخص هـای بهـره وری در  برگـزاری 
شهرسـتان رشتخوار

نمایندگـــی  )بیـــوزر(  مرکـــزی  نانوفناورپژوهـــش  بنیـــان 
خراســـان رضـــوی جنـــاب مهنـــدس صفائـــی و همـــکاری 
نیـــک »مدیریـــت خدمـــات  جنـــاب مهنـــدس جالـــی 
کشـــاورزی  کشـــاورز « و مدیریـــت جهـــاد  تخصصـــی همیـــار 
شهرســـتان رشـــتخوار بـــا حضـــور دبیـــر نهـــاد پیشـــرفت و 
آبادانـــی شهرســـتان و bds زعفـــران نهـــاد )بنیـــاد علـــوی( و 
جمعـــی از زعفرانـــکاران در محـــل ســـالن اجتماعـــات اداره 

گردیـــد. ارشـــاد و تبلیغـــات اســـامی  برگـــزار 

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
کارکنـان حـوزه اداری تقدیـر  همزمـان بـا هفتـه دولـت از 
محتـرم  اعضـای  حضـور  بـا  کـه  جلسـه  ایـن  در  گردیـد.  
گردید با اهـدای لوح تقدیر  هیـات رئیسـه دانشـگاه برگـزار 

گردیـد. کارکنـان حـوزه اداری تقدیـر  از تاش هـای 

تقدیر از کارکنان حوزه اداری به مناسبت روز کارمند
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کاهـش خـام فروشـی و ایجـاد زنجیـره ارزش افـزوده  در راسـتای فرمایـش مقـام معظـم رهبـری بـرای فـراوری زعفـران و 
در سـال تولیـد، پشـتیبانی هـا و مانـع زدایـی هـا، روز سـه شـنبه مورخـه ۱۱ آبـان ۱۴۰۰ جلسـه ای بـا حضـور تعـدادی از 
کـز تحقیقاتـی ایـن حـوزه »آقـای دکتـر علـوی،  آقـای مهنـدس صادقـی  پژوهشـگران شـرکت هـای دانـش بنیـان و مرا
کشـاورزی خراسـان،  آقـای دکتـر  از بخـش خصوصـی،  خانـم دکتـر آذرپـژوه،  خانـم دکتـر شـرایعی از مرکـز تحقیقـات 
کارشناسـان  گلوبال زعفران، ریاسـت اداره تعاونی شهرسـتان »آقای مهندس رسـتمی«، ریاسـت و  معصومیان مدیر 
پژوهشـکده زعفـران »آقـای دکتـر فیضـی،  دکتـر سـاالریان،  خانـم مهنـدس شـریف« و مدیـر مرکـز رشـد دانشـگاه تربـت 
گردیـد. اعضـای حاضـر  کنفرانـس پژوهشـکده زعفـران برگـزار  حیدریـه »آقـای مهنـدس جمشـیدیان« در محـل سـالن 

گفتگـو و ارائـه مسـتندات پیگیـری مـوارد ذیـل را مـورد تصویـب قـرار دادنـد؛ پـس از بحـث و 

جلسه هم اندیشی در حوزه استحصال ترکیبات مؤثره زعفران

برگـزاری آزمـون مصاحبـه داوطلبیـن اسـتخدام غیرهیـات علمـی دانشـگاه 
تربـت حیدریـه

۱- تشکیل انجمن یا شورای ملی فراوری زعفران.

بـرای  اسـتاندارد  تهیـه  و  کـردن  شناسـنامه  ۲-پیگیـری 

محصوالت تولیدی »کروسین،  پیکروکروسین،  سافرانال و... 

گلوبال  ۳-استفاده از ظرفیت و امکانات شرکت زعفران 

بین الملل در همین راستا.

۴-شناسایی بازارهای هدف.

تربت حیدریــه  روابــط عمومــی دانشــگاه  گــزارش  بــه 
آزمــون مصاحبــه داوطلبیــن اســتخدام غیــر هیــات علمی 

گردیــد. ــزار  ــه برگ در دانشــگاه تربــت حیدری
بــا توجــه بــه اختصــاص ســهمیه اســتخدام جذب هشــت 
نفــر عضــو غیرهیــات علمــی بــه دانشــگاه تربــت حیدریــه، 
کتبــی توســط ســازمان ســنجش و  پــس از برگــزاری آزمــون 
اعــام پذیرفتــه شــدگان ســه برابــر ظرفیــت بــه دانشــگاه، 
گردیــد. در ایــن  فراینــد برگــزاری آزمــون مصاحبــه آغــاز 
مرحلــه پــس از بررســی مــدارک مثبتــه پذیرفتــه شــدگان، 

و  شــده  معرفــی  علــوم  وزارت  بــه  شــرایط  حایــز  افــراد 
ــد. گردی جلســات مصاحبــه آغــاز 

مطابق دســتورالعمل وزارت علوم، مصاحبه در ســه پنل 
آزمــون تخصصــی شــغلی، آزمــون روانشناســی و آزمــون 
گردیــد. نــرم افزارهــای عمومــی و تخصصــی برنامــه ریــزی 

ادامه در صفحه بعد
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تربت حیدریـه  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
خ  مـور یکشـنبه  روز  نـوورود  دانشـجویان  جشـن  مراسـم 
۹ آبانمـاه ۱۴۰۰ در محـل سـالن همایـش دانشـگاه تربـت 
حیدریه با حضور دکتر فتحی ریاست دانشگاه، مهندس 
تربـت  شهرسـتان  فرمانـدار  و  اسـتاندار  معـاون  شـرافتی 
صافـدل  دکتـر  والمسـلمین  االسـام  حجـت  حیدریـه، 
نماینـده دفتـر نهـاد مقـام معظـم رهبـری )مـد ظلـه( در 
دانشـگاه، مهنـدس غضنفـری عضـو بنیـاد خیرین حامی 
کشـور ، دکتـر صالحـان  کارآفریـن هـای برتـر  دانشـگاه و از 
راد معـاون  و پژوهشـی، دکتـر عظیمـی  آموزشـی  معـاون 
اعضـای  مدیـران،  از  تعـدادی  و  فرهنگـی  و  دانشـجویی 
کارکنـان و دانشـجویان نـوورود بـه صـورت  هیـات علمـی، 

گردیـد.  مجـازی و حضـوری برگـزار 
در ابتـدای مراسـم دکتـر فتحـی ریاسـت دانشـگاه ضمـن 
عـرض خیـر مقـدم بـه دانشـجویان جدیـد و مدعویـن از 
حضـور مسـئولین شهرسـتان در جمـع دانشـجویان و بهـا 

گردیـــد و بـــا اعمـــال  کســـب شـــده افـــراد بـــه ســـازمان ســـنجش ارســـال خواهـــد  پـــس از برگـــزاری مصاحبـــه، امتیـــازات 
کار  کتبـــی، نتایـــج نهایـــی مشـــخص خواهـــد شـــد. افـــراد پذیرفتـــه شـــده بصـــورت پیمانـــی مشـــغول بـــه  نمـــرات آزمـــون 

مـــی شـــوند.

مراسم جشن دانشجویان نوورود سال ۱۴۰۰ برگزار گردید.

دادن بـه آمـوزش و دانشـگاه تقدیـر نمـود. 
تمامـی  در  دانشـجویان  حضـور  ادامـه  در  فتحـی  دکتـر 
مقاطـع و پذیرفتـه شـدن دانشـجویان در آمـوزش عالـی 
گفت. ایشـان دانشـجویان را در راسـتای  کشـور را تهنیت 
و  عملـی  هـای  آمـوزش  کسـب  و  آمـوزی  مهـارت  کسـب 
نمـود.  تشـویق  را  شـدن  کار  بـازار  وارد  سـپس  و  تئـوری 
ریاسـت دانشـگاه تربت حیدریه در انتهای سـخنان خود 
تصمیمـات  بـه  توجـه  بـا  دانشـجویان  حضـور  نحـوه  بـه 
کـه تـا پایـان ایـن  کرونـا اشـاره نمـود  سـتاد ملـی مبـارزه بـا 
کارشناسـی بـه  نیمسـال آمـوزش دانشـجویان در مقطـع 
صورت مجازی و پروژه ها و پایان نامه های دانشجویان 

تحصیـات تکمیلـی بـه صـورت حضـوری مـی باشـد.
ضمـن  شهرسـتان  فرمانـدار  شـرافتی،  مهنـدس  سـپس 
کارکنـان  عـرض خیـر مقـدم بـه دانشـجویان از ریاسـت و 
دانشـگاه تربـت حیدریـه بـه جهـت زحمـات ارزشـمندی 
کـه در جهـت پیشـبرد و توسـعه دانشـگاه متقبـل شـدند 
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تقدیـر نمـود و عنـوان نمـود رونـق شهرسـتان بـه حضـور 
دانشـجو و دانشـگاه هسـت. ایشـان به برجسـتگی هایی 
کـه یـک دانشـگاه می تواند در راسـتای فرهنـگ و آموزش 
مهنـدس  نمـود.  اشـاره  باشـد  داشـته  شهرسـتان  بـرای 
شـرافتی بـه فعالیـت در بخـش هـای خصوصـی بر اسـاس 
کـه  کـردن ادارات اشـاره نمـود  کوچـک  تخصـص افـراد و 
هـدف دولـت مـی باشـد. فرمانـدار شهرسـتان بـه اینکـه 
و  تکنولـوژی  گیـری  فرا جهـت  بـه  را  دانشـگاه  بایـد  مـا 
کنیم اشـاره نمود و اینکه  گیـری علـم روز دنیـا انتخاب  فرا
دانشـجویان از همیـن االن بـه سـاخت جامعـه جدیـد و 
کـه در ایـن نظـام موثـر باشـند  گرفتـن در جایگاهـی  قـرار 

خودشـان را بسـازند. 
در انتهـا ایشـان بـه جهـت حل مشـکات دانشـجویان در 

کنـار ریاسـت دانشـگاه اعـام آمادگـی نمود. 
کارآفریـن نمونـه  در ادامـه مراسـم از مهنـدس غضنفـری 
سـایپا  خودروسـازی  کارخانـه  فنـی  سرپرسـت  و  کشـور 
حیدریـه  تربـت  دانشـگاه  حامـی  خیریـن  بنیـاد  عضـو  و 
گردیـد تـا بـه ذکـر سـخنانی در رابطـه بـا حرفـه و  دعـوت 
کارآفرینـی در حـوزه صنعـت خودرو سـخنانی را  چگونگـی 

نماینـد.  ارائـه 

بـه  صافـدل  دکتـر  والمسـلمین  االسـام  حجـت  سـپس 
اشـاره  باشـد  مـی  دانایـی  گـروی  در  توانمنـدی  اینکـه 
که توانمندی  کـه قدمی اسـت بـرای آینده جوانـان  نمـود 
خ بکشـند. ایشـان عنـوان نمـود  خودشـان در آینـده بـه ر
کننـد  کـه در مسـیر خـدا بـا تـوکل بـر خـدا جهـاد  کسـانیکه 

موفـق مـی شـوند.
کـه دانشـجویان متولیـان دانشـگاه  ایشـان اشـاره نمـود 
که در توان دارند  که هر آنچه  هسـتند و درخواسـت نمود 

در مسـیر دانشـجویی فـرا بگیرن. 
دکتر صالحان معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه ضمن 
خیـر مقـدم بـه دانشـجویان نـوورود بـه ذکـر مختصـری از 
حـوزه  مسـئولیت های  و  وظایـف  و   دانشـگاه  تاریخچـه 
کارکنـان حـوزه آمـوزش و  آموزشـی و پژوهشـی و معرفـی 

پژوهـش بـا ارئـه پاورپوینـت پرداخـت.
و در ادامـه دکتـر عظیمـی راد نیـز بـه ذکـر توضیحاتـی در 
خصـوص حـوزه دانشـجویی و فرهنگـی و ارائـه خدمـات 
و  دانشـجویی  معاونـت  حـوزه  معرفـی  و  ای  مشـاوره 
از  تقدیـر  بـا  مراسـم  انتهـای  در  و  پرداخـت  پژوهشـی 
گردید. دانشـجویان فعـال برتر آموزشـی و فرهنگـی تقدیر 
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تربت حیدریـه  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جلسـه تقدیـر بـه مناسـبت روز آمار و برنامـه ریزی و هفته 
فرهنگـی عمومـی از حـوزه هـای طـرح و برنامـه و حـوزه 
فرهنگـی دانشـگاه بـا حضـور هیـات رئیسـه دانشـگاه روز 
یکشـنبه ۱۶ آبانماه ۱۴۰۰ در سـالن سـردار سـلیمانی برگزار 

گردیـد.
در ابتـدای جلسـه دکتـر فتحـی ریاسـت دانشـگاه، ضمـن 
تبریـک مناسـبت هـای روز آمـار و برنامـه ریـزی و هفتـه 
کارکنـان حـوزه هـای  فرهنگـی عمومـی در تقویـم ۱۴۰۰ بـه 

طـرح و برنامـه و حـوزه فرهنگـی، عنـوان نمـود: 
در  اینکـه  بـرای  اسـت  فرصتـی  تقویمـی  هـای  مناسـبت 
گـردد  کارکنـان دانشـگاه تقدیـر  طـول سـال از تـاش هـای 
دانشـگاه  رئیسـه  هیـات  و  دانشـگاه  مدیریـت  همـواره  و 

ایـن عزیـزان هسـتند. قـدردان زحمـات 
نماینـده  صافـدل  دکتـر  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
محتـرم دفتـر نهـاد مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه بـا 
کنـد  کـه سـفارش مـی  اشـاره بـه آیـه ۲ و ۳ سـوره طـاق 
که ما باید خودمان  کنید عنوان نمود  تقوای الهه پیشه 
را در محضـر خـدا ببینیـم و از وعـده هـای خـدا ایـن اسـت 

کارکنـان حـوزه طـرح و برنامـه و حـوزه فرهنگـی دانشـگاه  جلسـه تقدیـر از 
گردیـد. برگـزار 

کنید برایتان  که حسـاب نمی  که نگران نباشـید از جایی 
کارکنان دانشـگاه را به درستکاری در انجام  می رسـانیم، 

وظایـف تشـویق نمـود.
 

در  دانشـگاه  مالـی  و  اداری  معـاون  محمـدی  گل  دکتـر 
کارمندی از دید هیات رئیسـه  ادامـه ابـراز نمود: در حوزه 
جزئـی  نـگاه  یـک  و  کلـی  نـگاه  یـک  شـود  مـی  دانشـگاه 
جلسـات  ایـن  در  و  باشـیم  داشـته  کارمنـد  عملکـرد  بـه 
کـه  گرفتـه مـی شـود  کلـی عملکـرد حـوزه هـا در نظـر  نـگاه 
و فرهنگـی  برنامـه  و  خوشـبختانه در حـوزه هـای طـرح 
طی سـال های اخیر شـاهد موفقیت ها و پیشرفت های 

ارزنـده ای بـوده ایـم.
معـاون اداری و مالـی دانشـگاه عنـوان نمـود: از همـکاران 
در حـوزه هـای مختلـف دانشـگاه انتظـار مـی رود نواقـص 
راسـتای  در  را  مربوطـه  حـوزه  احتمالـی  هـای  ضعـف  و 
پیشـرفت عملکـرد دانشـگاه بیـان نمـوده و در جهت رفع 

گام بردارنـد. کنـار هیـات رئیسـه دانشـگاه  نواقـص در 
کردنـد و در  در ادامـه جلسـه همـکاران مـواردی رامطـرح 

گردیـد.  انتهـای جلسـه لـوح تقدیـر بـه ایشـان تقدیـم 
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ــه  ــگاه تربت حیدریـ ــی دانشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ گـ ــه  بـ
گســـترش آمـــوزش عالـــی وزارت علـــوم، تحقیقـــات  شـــورای 
کارشناســـی ارشـــد مهندســـی  و فنـــاوری بـــا ایجـــاد رشـــته 
حیدریـــه  تربـــت  دانشـــگاه  در  ســـازه  گرایـــش  عمـــران 

ــود. موافقـــت قطعـــی را اعـــام نمـ
ــن  ــه ضمـ ــت حیدریـ ــگاه تربـ ــت دانشـ ــی ریاسـ ــر فتحـ دکتـ
عـــرض تبریـــک بـــه همـــکاران دانشـــگاهی، دانشـــجویان 
ـــن  ـــوز دومی ـــذ مج ـــبت اخ ـــه مناس ـــرم ب ـــهروندان محت و ش
کارشناســـی ارشـــد در دانشـــکده فنـــی و مهندســـی  رشـــته 

دانشـــگاه افـــزود:

گرایـش سـازه در دانشـگاه  کارشناسـی ارشـد مهندسـی عمـران  اخـذ رشـته 
تربـت حیدریـه

دانشـــگاه در شـــرایط دشـــوار و انقباضـــی توســـعه رشـــته ها، 
گرایـــش نرم افـــزار  کامپیوتـــر  موفـــق بـــه اخـــذ مجـــوز ۲ رشـــته 
گرایـــش ســـازه در مقطـــع تحصیـــات  و مهندســـی عمـــران 
تکمیلـــی در ســـال جـــاری در دانشـــکده فنـــی مهندســـی 
بـــرای اخـــذ  اولیـــه  افـــزود اقدامـــات  شـــده اســـت. وی 
کارشناســـی ارشـــد در رشـــته هـــای مهندســـی  مقطـــع 
مکانیـــک و مهندســـی بـــرق انجـــام شـــده و ابـــراز امیـــدواری 
کـــرد تـــا پایـــان ســـال جـــاری ایـــن رشـــته هـــای ارشـــد نیـــز 
در دانشـــگاه راه انـــدازی شـــود و شـــاهد رشـــد و بالندگـــی 

بیـــش از پیـــش دانشـــگاه باشـــیم.
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گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه به 
مناســبت  بــه  دانشــگاه  کارکنــان  روی  پیــاده  همایــش 
گرامیداشــت هفتــه بســیج بــه همــت اداره تربیــت بدنــی 
روز یکشــنبه ۳۰ آذرمــاه ۱۴۰۰ در محــل محوطــه دانشــگاه 

همایش پیاده روی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

مراسم گرامیداشت هفته بسیج در دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه  به 
و بــه نقــل از روابــط عمومــی بســیج اســاتید دانشــگاه ها 
تربــت حیدریــه، روز  آمــوزش عالــی شهرســتان  کــز  و مرا
گرامیداشــت هفتــه بســیج  یکشــنبه ۳۰ آبــان ۱۴۰۰ مراســم 
بــا حضــور دکتــر فتحــی ریاســت دانشــگاه تربــت حیدریــه، 
ــژه  ــدار وی مهنــدس شــرافتی راد معــاون اســتاندار و فرمان
شهرســتان تربــت حیدریــه، دکتــر ناصــری موحــد فرمانــده 
والمســلمین  االســام  مقاومــت، حجــت  ناحیــه  ســپاه 
دکتــر صافــدل نماینــده دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری 
ــز آمــوزش عالــی  ک در دانشــگاه، رؤســای دانشــگاه ها و مرا

حضــور  بــا  کــه  همایــش  ایــن  پایــان  در  گردیــد.  برگــزار 
گردیــد بــه قیــد قرعــه جوایــزی  کارکنــان برگــزار  کثــری  حدا

گردیــد. کننــدگان اهــدا  بــه شــرکت 

و  دانشــجویی  معــاون  راد  عظیمــی  دکتــر  شهرســتان، 
فرهنگــی دانشــگاه و رئیــس بســیج اســاتید شهرســتان 
کارکنــان بســیجی دانشــگاه های  و جمعــی از اســاتید و 
شهرســتان در ســالن جلســات شــهید ســلیمانی دانشگاه 

برگــزار شــد.
عــرض  ضمــن  فتحــی  دکتــر  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 
خیرمقــدم بــه حاضرین، توضیحاتــی در خصوص اهمیت 
بســیج اســاتید و نقــش آن در رفــع نیازهــا و مســائل پیــش 
اقدامــات  از  کلیپــی  ســپس  پرداخــت.  جامعــه  روی 
مجموعــه بســیج دانشــگاهیان شهرســتان پخــش شــد.
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فرمانــدار  راد  شــرافتی  مهنــدس  مراســم  ادامــه  در 
شهرســتان بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری 
گام دوم انقــاب بــه اهمیــت و نقــش  پیرامــون بیانیــه 
و  کــرد  اشــاره  خصــوص  ایــن  در  دانشــگاهیان  بســیج 
گام دوم انقــاب، میــدان دار اهــداف  افــزود: بســیج در 

اســت. اســامی  جمهــوری  نظــام 
در ادامــه جلســه، از ســایت بســیج اســاتید دانشــگاه ها و 
کــز آمــوزش عالــی شهرســتان رونمایــی شــد و مهنــدس  مرا
کارکنــان دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه  معیــن توســن از 
عنــوان طــراح ســایت، بــه بیــان قابلیت هــا و اهــداف آن 

اقــدام نمــود.
ناحیــه مقاومــت  فرمانــده ســپاه  ناصــری موحــد  دکتــر 
بســیج شهرســتان نیــز بــه عنــوان ســخنران اصلــی ایــن 

جلســه بــه نقــش و جایــگاه علــم و پژوهــش در توســعه 
اســاتید  بســیج  افــزود:  و  پرداخــت  کشــور  پیشــرفت  و 
و  علــم  بــر  تکیــه  بــا  مختلــف  زمینه هــای  در  می توانــد 
ــای  ــائل و  نیازه ــیاری از مس ــع بس ــاز رف پژوهــش زمینه س

باشــد. شهرســتان 
و  کتــاب  هفتــه  مناســبت  بــه  مراســم،  ایــن  پایــان  در 
کتابــدار دانشــگاه  قائمــی زاده  از مهنــدس  کتابخوانــی، 
از  همچنیــن  و  کتــاب  مولــف  اســاتید  حیدریــه،  تربــت 
مهنــدس توســن طــراح ســایت بســیج اســاتید شهرســتان 

تقدیــر شــد.
مرکــزی  شــورای  مســئوالن  و  مدیــران  احــکام  اهــدای 
عالــی  آمــوزش  کــز  مرا و  دانشــگاه ها  اســاتید  بســیج 

بــود. مراســم  ایــن  پایانــی  بخــش  شهرســتان 
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تربت حیدریـه  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
گـروه فرهنگـی دانشـگاه، روز یکشـنبه  و بـه نقـل از رئیـس 
۳۰ آبـان ۱۴۰۰ نشسـت هـم اندیشـی بسـیج دانشـگاهیان 

برگزار شـد.
بـا بیـان  گرامیداشـت هفتـه بسـیج  حجتـی عضـو سـتاد 
گرامیداشـت  ایـن خبـر افـزود: از سـری برنامـه های سـتاد 
هفته بسـیج و با مشـارکت بسـیج دانشگاه تربت حیدریه 
گرامیداشـت بسـیج نشسـت هـم  در دومیـن روز از هفتـه 
بـا حضـور محمدحسـین  بسـیج دانشـگاهیان  اندیشـی 
در  کشـور  دانشـجویی  بسـیج  سـازمان  رئیـس  کفعمـی 
محـل سـالن جلسـات دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد تربـت 

حیدریـه برگـزار شـد.
کفعمی در نشست هم اندیشی بسیج دانشگاهیان  دکتر 
که  کرد: امروز بسـیج دانشـجویی به جایی رسـیده  اظهار 
نهضـت مسـئله محـوری و حـل مسـائل نظـام به عنـوان 
یکـی از اولویت هـای جـدی بسـیج دانشـجویی مـد نظـر 

گرفته اسـت. قـرار 
کـرد:  عنـوان  کشـور  دانشـجویی  بسـیج  رئیـس سـازمان 
و  پربرکـت  حضـور  ماه هـای  واپسـین  در  راحـل  امـام 
طلبـه  و  دانشـجویی  بسـیج  تأسـیس  فرمـان  حیاتشـان 
اسـامی  انقـاب  آینـده  بـه  بلنـد  نـگاه  و  کردنـد  صـادر  را 
داشـتند. ایشـان با آن نگاه بلند خودشـان آینده انقاب 
گـرو اسـتمرار روح انقابـی قلمداد می کردند  اسـامی را در 

نشست هم اندیشی بسیج دانشگاهیان برگزار شد.

کشـور  کـه بایـد دانشـگاه و حـوزه به عنـوان دو نهـاد علمـی 
کننـد. کمـک  در ایـن امـر 

آیـت اهلل محمدرضـا عصمتـی امـام جمعـه تربت حیدریـه 
گفت: جهاد در عرصه های  نیز در بخشـی از این نشسـت 
علمـی وظیفـه و تکلیف بوده و بیشـتر در زمینه  پژوهش، 
تحقیـق و نـوآوری تجلـی و ظهـور پیدا می کنـد. باید آنقدر 
کنیـم و موفقیـت بـه دسـت  در عرصه هـای علمـی تـاش 
گفتن نداشـته باشـند و  کـه دیگـران حرفـی بـرای  بیاوریـم 

حـرف اول و آخـر را مـا بزنیـم.
اعـام  نشسـت  ایـن  بـا  ارتبـاط  در  همچنیـن  حجتـی 
کـرد: بـا توجـه بـه حضـور پایگاههـای بسـیج دانشـجویی 
آمـوزش عالـی شهرسـتان، حجـت  کـز  و مرا دانشـگاه هـا 
گنابـادی مسـئول دفتـر بسـیج دانشـجویی تربت حیدریه 
گزارشـی جامـع از عملکـرد و فعالیت هـای یک سـاله  نیـز 
کرد. انجام شـده بسـیج دانشجویی این شهرسـتان ارائه 
محمدعلـی  هشت سـاله  تـاش  از  مراسـم  ایـن  در 
یعقوبـی مسـئول سـابق بسـیج دانشـجویی شهرسـتان 

شـد. تجلیـل  لـوح،  اهـدای  بـا  تربت حیدریـه 
در ابتدای این مراسـم و با حضور بسـیجیان دانشـگاه ها 
گمنـام  شـهدای  مـزار  گلبـاران  و  عطرافشـانی  ضمـن 
بـا  دیگـر  بـار  فاتحـه  قرائـت  و  زیـارت  بـا  آزاد،  دانشـگاه 
کردند. آرمان هـای شـهدا و امام راحـل )ره( تجدید میثاق 
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کارکنـان و اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه تربـت حیدریـه بـا حضـور دکتـر گل محمـدی  کارگـروه ورزش  دومیـن جلسـه 
کارگـروه و سـایر اعضـاء در روز سـه شـنبه ۲ آذر مـاه ۱۴۰۰ از سـاعت ۱۰ در محـل  معاونـت محتـرم اداری و مالـی و رئیـس 
سـالن جلسـات شـهید حاج قاسـم سـلیمانی دانشـگاه برگزار شـد. در این جلسـه پس از  بررسـی مصوبات جلسه قبل 
که از مهمترین مصوبات  کارکنان و اعضای هیئت علمی مطرح شـد  و اعام نظر اعضاء، مواردی در خصوص ورزش 
کارگاه حـرکات اصاحـی و ورزش هـای پشـت میـزی -  اجـرای طرح  کـرد: برگـزاری  جلسـه میتـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره 
کـی - صـرف بودجه  کارکنـان هـر ۶ مـاه یکبـار - خریـد تجهیـزات ورزشـی جهـت انجـام بـازی تنیـس خا پایـش سـامت 
کارکنان  کارکنان - میزبانی و شـرکت در مسـابقات  کمـک هزینـه ورزشـی در قالـب خریـد اقام ورزشـی یکدسـت جهـت 
کشـور - برگـزاری همایـش پیـاده روی بصـورت ماهیانـه بـه  و اعضـای هئیـت علمـی دانشـگاه هـای منطقـه ۹ ورزش 

مناسـبت های مختلـف - و....

دومین جلسه کارگروه ورزش کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تربت 
حیدریه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
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کارگاه های آموزشی »پدافند غیر عامل« و »تبیین مفاهیم اقتصاد مقاومتی«  گرامیداشت هفته بسیج،  همزمان با 
کارکنـان و اعضـای هیـات علمـی برگـزار  گرامیداشـت هفتـه بسـیج دانشـگاه تربـت حیدریـه، ویـژه  از تصویبـات سـتاد 

گردید.
 

گردید.  کارگاه آموزشـی پدافنـد غیـر عامـل بـا حضور جناب سـرهنگ اشـرف زاده از سـپاه ناحیه تربت حیدریه برگـزار   •
کارکنان دانشـگاه می باشـد. کارگاه پیـش زمینـه برگـزاری رزمایـش خودحفاظتی مقر ویژه  ایـن 

کارگاه تبییـن مفاهیـم اقتصـاد مقاومتـی بـا حضـور جنـاب سـروان فتوحیـان مسـئول قـرارگاه سـازندگی سـپاه ناحیه   •
گردید. کارکنـان و اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه برگـزار  تربـت حیدریـه ویـژه 

کارگاه هـای آموزشـی »پدافنـد غیـر عامـل« و »تبییـن  همزمـان بـا هفتـه بسـیج 
مفاهیـم اقتصـاد مقاومتـی« برگـزار گردیـد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
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در رشته تیراندازی آقایان:
مقام اول: آقای علیرضا یوسف زاده

مقام دوم: آقای علی اقبالی 
مقـــام ســـوم مشـــترک: آقایـــان جابـــر حجتـــی و حبیـــب 

اســـماعیلی

در رشته تنیس روی میز: 
کبر ایزدی مقام اول: آقای علی ا

مقام دوم: آقای محسن شعبانی
مقام سوم: آقای جابر حجتی

کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه  گرامیداشـت هفته بسـیج مسابقات ورزشی مسـابقات ورزشی  به مناسـبت 
در رشـته های ورزشـی تیراندازی و تنیس روی میز در بخش آقایان و آمادگی جسـمانی و تیراندازی در بخش بانوان 
که در  کارکنـان همراه بـود  کـه بـه همـت اداره تربیـت بدنـی برگزار شـد با اسـتقبال پرشـور  گردیـد. ایـن مسـابقات  برگـزار 

پایان مسـابقات نتایج ذیل بدسـت آمد.

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه

در رشته تیراندازی بانوان:
مقام اول: خانم زهرا حائری
مقام دوم: خانم فائزه قراری

مقام سوم : خانم سمانه اسدی

در رشته آمادگی جسمانی بانوان:
ــزه  ــور و فائـ ــانه علیپـ ــا افسـ ــم هـ ــترک: خانـ ــام اول مشـ مقـ

ــراری قـ
مقام دوم : خانم آرزو علومی و 

مقام سوم: خانم سمانه اسدی
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تربت حیدریـه  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان  مسـئولین  میدانـی  ارزیابـی  و  نظـارت  جلسـه 
از  رضـوی  خراسـان  اسـتان  و  کشـور  اسـاتید  بسـیج 
کز  کانـون بسـیج اسـاتید دانشـگاه هـا و مرا فعالیـت هـای 
آمـوزش عالـی شهرسـتان تربـت حیدریـه در روز دوشـنبه 
۸ آذرمـاه ۱۴۰۰ در محـل سـالن شـهید سـردار سـلیمانی 
سـازمان  اشـراف  محتـرم  دبیـر  شـریفی  دکتـر  حضـور  بـا 
کشـور، جناب سرهنگ صبوری جانشین  بسـیج اساتید 
محترم سـازمان بسـیج اسـاتید اسـتان خراسـان رضوی، 
ارزیابـی سـازمان  و  دکتـر رجبـی معـاون محتـرم نظـارت 
فتحـی  دکتـر  رضـوی،  خراسـان  اسـتان  اسـاتید  بسـیج 
ریاسـت محتـرم دانشـگاه تربـت حیدریـه، دکتـر عظیمـی 
راد مسـئول محتـرم بسـیج اسـاتید شهرسـتان و اعضـای 
گردیـد. کانـون بسـیج اسـاتید شهرسـتان برگـزار  محتـرم 
در ابتـدای جلسـه دکتـر فتحـی ریاسـت دانشـگاه تربـت 
حیدریـه ضمـن عـرض خیـر مقـدم بـه میهمانـان جلسـه 

عنـوان نمـود:
کـه اجـرا  کـه از راهنمایـی هـا و برنامـه هایـی  مفتخریـم 
تربـت  شهرسـتان  در  گذشـته  سـالیان  طـول  در  شـده 
از  بویـژه  شهرسـتان  اسـاتید  بسـیج  سـطح  در  حیدریـه 
کـه جناب آقـای دکتر عظیمی راد معاونت محترم  زمانـی 
کانون بسیج  دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مسئولیت 
کارهای بسیار با ارزشی  کردند  اساتید شهرستان را تقبل 
شهرسـتان  دانشـگاهیان  بسـیج  تشـکیل  جملـه   از  کـه 
که امیـدوارم بـا راهنمایی های شـما  هسـت انجـام شـده 
کیفیـت فعالیـت هـا افزایـش  بزرگـواران و انتقـال تجربـه، 
کند. و ما نیز وظیفه خودمان میدانیم در دانشگاه  پیدا 
دولتـی شهرسـتان در حـد بضاعـت دانشـگاه در سـطح 
کارکنـان و دانشـجویان از فعالیت هـای  بسـیج اسـاتید، 

جلسـه نظارت و ارزیابی میدانی مسـئولین سـازمان بسـیج اسـاتید کشـور و 
کانون بسـیج اسـاتید دانشـگاه ها  اسـتان خراسـان رضوی از فعالیت های 

کـز آموزش عالی شهرسـتان و مرا

کنیـم. بسـیج حمایـت 
دکتر عظیمی راد معاون دانشـجویی و فرهنگی دانشـگاه 
کانون بسیج اساتید شهرستان   تربت حیدریه و مسئول 
اسـاتید  بسـیج  کانـون  اعضـای  معرفـی  ضمـن  ابتـدا  در 
شهرسـتان از ریاسـت دانشـگاه جنـاب آقـای دکتـر فتحـی 
ایشـان در راسـتای  بـی شـائبه  بـه دلیـل حمایـت هـای 
انجـام هـر چـه بهتـر فعالیـت هـای بسـیج دانشـگاهیان 
کانـون  عملکـرد  گـزارش  ارائـه  بـه  سـپس  و  نمـود  تقدیـر 
گذشته پرداخت. بسـیج اساتید شهرسـتان طی یکسال 
کوتـاه مـدت و  دکتـر عظیمـی راد ضمـن تشـریح اهـداف 
میـان مـدت بسـیج اسـاتید بـه شـرح ارائـه فعالیـت هـای 
تخصصـی و تشـکیل قـرارگاه روشـنگری و بصیـرت افزایـی 
ایشـان  ریاسـت جمهـوری پرداخـت.  انتخابـات  ایـام  در 
ورز  اندیشـه  هیـات  در  اسـاتید  بسـیج  آفرینـی  نقـش  بـه 

شهرسـتان نیـز اشـاره نمـود.
کـه بـه تازگـی  در ادامـه سـایت بسـیج اسـاتید شهرسـتان 
کلیـه عملکـرد و فعالیـت هـای بسـیج  راه انـدازی شـده و 
اسـاتید شهرسـتان را منعکـس مـی نمایـد توسـط آقـای 

گردیـد. مهنـدس توسـن معرفـی 
سـپس حاضریـن در خصـوص عملکـرد بسـیج اسـاتید در 

دانشـگاه هـای شهرسـتان مطالبـی را مطـرح نمودند.
در ادامـه جنـاب آقـای دکتـر شـریفی دبیر اشـراف سـازمان 
کشـور ضمـن تقدیـر از مسـئولین بسـیج  بسـیج اسـاتید 
اقدامـات  جهـت  بـه  حیدریـه  تربـت  شهرسـتان  اسـاتید 
اسـاتید  کانـون بسـیج  اسـتقال  شایسـته، در خصـوص 
شهرسـتان تربـت حیدریـه مـواردی را مطـرح نمـود و بـه 
که مسـئولین بسـیج اسـاتید با مدیران متناظر  این نکته 
کز استان و تهران ارتباط و تعامل بگیرند اشاره نمود.  در مرا
قواعد  و  قوانین  قالب  در  ها  فعالیت  اینکه  به  ایشان 
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تربت حیدریــه  روابــط عمومــی دانشــگاه  گــزارش  بــه 
گــروه  علمــی  هیــات  عضــو  حیــدری  علــی  دکتــر  مقالــه 
مهندســی مکانیــک دانشــگاه تربــت حیدریــه در مجلــه 
کیفــی  معتبــر بیــن المللــی Applied Energy بــا ســطح 

JCR Q۱ و ضریــب تاثیــر ۹.۷۴۶ بــه چــاپ رســید.
 Utilization of thermoelectric بــا عنــوان«  ایــن مقالــه 
 technology in converting waste heat into electrical
 power required by an impressed current cathodic
ارزیابــی  و  ســاخت  مطالعــه  بــه   »protection system
ــا ماژول هــای  کاتــدی ب عملکــرد یــک سیســتم حفاظــت 
بــرای  رفتــه  هــدر  گرمــای  از  اســتفاده  بــا  ترموالکتریــک 
پرداختــه  خارجــی  الکتریکــی  تغذیــه  منبــع  جایگزینــی 
اســت. نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش می توانــد نیــاز بــه 
شــبکه بــرق رســانی در نواحــی دور افتــاده بــرای حفاظــت 

کاتــدی خطــوط انتقــال را از بیــن ببــرد. 
الزم بــه ذکــر اســت مجلــه Applied Energy با ضریب تاثیر 
 )H-index( ۹.۷۴۶ و شــاخص هــرش )Impact factor(
کــه  اســت  انــرژی  حــوزه  معتبــر  بســیار  از مجــات   ۲۱۲
توســط انتشــارات الزویــر بــه چــاپ می رســد. ایــن مجلــه 

چـاپ مقالـه دکتـر علـی حیـدری  عضو هیات علمی گروه مهندسـی مکانیک 
Applied Energy در مجلـه معتبر بین المللـی

که  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  و  گیرد  صورت 
به  و  نمود  اشاره  کنید  و معرفی  انعکاس  را  دستاوردها 
از  کید نمود واینکه  تا کیفی سازی جلسات و مصوبات 
تعدد جلسات پرهیز کنیم، به فرمایشات آقا عمل کنیم. 
محتـرم  جانشـین  صبـوری  سـرهنگ  جنـاب  پایـان  در 
بـه  رضـوی  خراسـان  اسـتان  اسـاتید  بسـیج  سـازمان 
کمیسـیون جـذب راه انـدازی شـده و بـه اقتضـای  اینکـه 
کمیسـیون جذب در برنامه های شهرسـتان  شهرسـتان 
باشد اشاره نمود و اینکه مجموعه ای از تالیفات اساتید 
بسیجی در استان داشته باشیم تا بتوانیم با راه اندازی 

نمایشـگاهی ایـن تالیفـات را بـه دیـد عمـوم بگذاریـم.

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید. 

در رتبــه بنــدی SJR رتبــه ســوم را در بیــن مجــات حــوزه 
کســب نمــوده اســت. انــرژی 
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گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تربـــت حیدریـــه بـــه 
دانشـــگاه بدنـــی  تربیـــت  اداره  رئیـــس  از  نقـــل  بـــه  و 
)ورزش  و حـــرکات اصاحـــی  ارگونومـــی  آموزشـــی  کارگاه 
کار  کار(، پیـــرو مصوبـــه  هـــای پشـــت میـــزی در محیـــط 
کارکنـــان و اعضـــای هیئـــت علمـــی دانشـــگاه  گـــروه ورزش 
بـــه   ۱۴۰۰ مـــاه  آذر   ۱۰ چهارشـــنبه  روز  حیدریـــه،  تربـــت 
صـــورت حضـــوری و مجـــازی از ســـاعت ۷:۳۰ الـــی ۹:۳۰ در 
محـــل ســـالن جلســـات ســـردار شـــهید قاســـم ســـلیمانی 

برگـــزار شـــد. 
تربیـــت بدنـــی دانشـــگاه  رئیـــس اداره  ایمـــان ســـعدی 

کارگاه آموزشی ارگونومی و حرکات اصاحی در محیط کار برگزار گردید.

کارگاه بـــا حضـــور  ضمـــن اعـــام ایـــن خبـــر افـــزود: ایـــن 
ــرکات  ــرای حـ ــوره مقربـــی ) دکتـ ــر منصـ ــم دکتـ ــرکار خانـ سـ
اصاحـــی و آســـیب شناســـی ورزشـــی( در راســـتای دانـــش 
کارکنـــان دانشـــگاه در خصـــوص فوایـــد ورزش  افزایـــی 
کارکنـــان  ـــه منظـــور حفـــظ ســـامتی  هـــای پشـــت میـــزی ب
گارگاه ابتـــدا مطالبـــی  کار برگـــزار شـــد. در ایـــن  در محیـــط 
ـــا هنجاریهـــای اســـکلتی  در خصـــوص ســـاختار قامتـــی و ن
کششـــی و  بحـــث و تبـــدل نظـــر شـــد و در پایـــان حـــرکات 
کاس نمایـــش داده شـــد و  جنبشـــی توســـط مـــدرس 
ــد.  کردنـ ــرا  ــی اجـ ــورت عملـ ــرکات را بصـ ــان ایـــن حـ کارکنـ
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بسمه تعالی
 

فـــرا رســـیدن شـــانزدهم آذر مـــاه یـــادآور حضـــور مقتدرانـــه دانشـــجویان اســـتکبار ســـتیز در حماســـه هـــای مانـــدگار ایـــران 
اســـامی اســـت.

کاری  ــدا ــدت و فـ ــون مجاهـ ــورمان مرهـ کشـ ــروز  ــدار امـ ــت پایـ ــتقال و آزادی و امنیـ ــزرگ اسـ ــت بـ ــّک، نعمـ ــدون شـ بـ
کردنـــد.  کـــه بـــا خـــون خـــود نهـــال پـــر خیـــر و برکـــت انقـــاب اســـامی را آبیـــاری  جوانـــان و دانشـــمندان بزرگـــواری اســـت 
گرانقـــدر ایـــران اســـامی؛ بـــه مثابـــه وجـــدان بیـــدار، خردمنـــد، پرسشـــگر و سرشـــار از ایمـــان بـــه شـــمار مـــی  دانشـــجویان 
گام  ـــازند و  ـــون س ـــی رهنم ـــرفت و تعال ـــیر پیش ـــه مس ـــه را ب ـــد جامع ـــی توانن ـــه م ـــر جامع ـــز متفک ـــوان مغ ـــه عن ـــه ب ک ـــد  رون
هـــای مهـــم و اســـتواری را در راه توســـعه و پیشـــرفت همـــه جانبـــه ایـــران اســـامی بردارنـــد و بـــا ایجـــاد زیرســـاخت هـــای 
الزم، حضـــور پررنـــگ تـــر ایـــران عزیـــز در عرصـــه هـــای مختلـــف علمـــی، فرهنگـــی، اجتماعـــی و اقتصـــادی را رقـــم بزننـــد.
گرانقـــدر ایـــران، دانشـــگاهیان ارجمنـــد، دانشـــجویان دانشـــگاه هـــای  اینجانـــب فـــرا رســـیدن روز دانشـــجو را  بـــه ملـــت 
شهرســـتان بـــه ویـــژه دانشـــجویان عزیـــز دانشـــگاه تربـــت حیدریـــه صمیمانـــه تبریـــک و تهنیـــت عـــرض مـــی نمایـــم و 
امیـــدوارم دانشـــجویان بـــا بهـــره منـــدی از منویـــات مقـــام معظـــم رهبـــری و اســـتعدادهای ارزنـــده خویـــش بـــا همدلـــی و 

گذشـــته موفـــق و مویـــد باشـــند. حضـــوری فعاالنـــه در راه ســـربلندی و عـــزت جمهـــوری اســـامی ایـــران همچـــون 

 دکتر محمد حسن فتحی
رئیس دانشگاه تربت حیدریه

پیـام تبریـک دکتـر محمدحسـن فتحـی، ریاسـت دانشـگاه تربـت حیدریه 
بـه مناسـبت روز دانشـجو
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گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه به 
تربـت حیدریـه در مجلـه  گـروه مهندسـی عمـران دانشـگاه  گل محمـدی عضـو هیـات علمـی  مقالـه دکتـر محمـد 
کیفـی JCR Q۱ و ضریـب تاثیـر ۳.۹۲ بـه چـاپ رسـید.این مقالـه بـا عنـوان  معتبـر بیـن الملـی materials بـا سـطح 
 Experimental Investigation on the Shear Behaviour of Stud-Bolt Connectors of Steel-Concrete-Steel«
-۱۹۹۶/https://www.mdpi.com از طریق لینک »Fibre-Reinforced Recycled Aggregates Sandwich Panels

۵۱۸۵/۱۸/۱۴/۱۹۴۴ در دسـترس عمـوم عاقه منـدان  قـرار دارد.

گـروه مهندسـی  گل محمـدی عضـو هیـات علمـی  مقالـه دکتـر محمـد 
 materials عمران دانشـگاه تربت حیدریه در مجله معتبر بین الملی

بـه چـاپ رسـید.

بـه  دانشـگاه  مالـی  و  اداری  معـاون  محمـدی،  گل  دکتـر  تبریـک  پیـام 
حسـابدار روز  مناسـبت 

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه  به 
گفـت.  گل محمـدی، معـاون اداری و مالـی دانشـگاه تربـت حیدریـه طـی پیامـی روز حسـابدار را تبریـک  دکتـر محمـد 

متـن پیـام بـه شـرح ذیل اسـت:
کارکنان مالی به عنوان یکی از حلقه های اصلی زنجیره سـازمان محسـوب  در هر نهاد و موسسـه ای، حسـابداران و 

شـده و تحقق اهداف سـازمان و پیشـبرد امور ، وابسـته به عملکرد صحیح ، دقیق و سـریع این بخش می باشـد.
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کوچکتریـن ایـراد و مثبـت و  گـزارش مالـی دانشـگاه تربـت حیدریـه بـدون  گـزارش حسابرسـان هیـات امنـا،   براسـاس 
کـه جـای تشـکر و قدردانـی از همـه عزیـزان  دارد. قابـل قبـول اعـام شـده اسـت 

اینجانب فرا رسـیدن ۱۵ آذر ماه، روز حسـابدار را به همه همکاران حوزه مالی دانشـگاه تبریک عرض نموده و ضمن 
آرزوی توفیق روزافزون، سامت و سعادت ایشان را از درگاه ایزد منان،خواستارم.

دکتر محمد گل محمدی
معاونت اداری و مالی

گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو در دانشگاه تربت حیدریه برگزار  مراسم 
گردید.

حیدریـه  تربـت  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
گرامیداشـت روز دانشجو روز سه شنبه ۱۶ آذرماه  مراسـم 
۱۴۰۰ بـا حضـور جنـاب سـرهنگ ناصـری موحـد فرمانـده 
محتـرم سـپاه شهرسـتان، مهنـدس شـرافتی راد معـاون 
دکتـر  شهرسـتان،  محتـرم  فرمانـدار  و  اسـتاندار  محتـرم 
فتحـی ریاسـت محتـرم دانشـگاه تربـت حیدریـه، حجـت 
االسـام والمسـلمین دکتـر صافدل نماینـده محترم دفتر 
نهـاد مقـام معظم رهبری در دانشـگاه، مهنـدس زاهدی 

اسـامی  شـورای  فرهنگـی  کمیسـیون  محتـرم  ریاسـت 
محتـرم  ریاسـت  زاده  یوسـف  مهنـدس  شهرسـتان، 
کمیسـیون خدمات شـهری شورای اسـامی شهرستان، 
جنـاب  فرمانـدار،  محتـرم  معـاون  موسـوی  مهنـدس 
گنابـادی مسـئول محتـرم بسـیج دانشـجویی  سـرهنگ 
کارکنـان  شهرسـتان، معاونیـن ،اعضـای هیـات علمـی، 
برگـزار  حیدریـه  تربـت  دانشـگاه  محتـرم  دانشـجویان  و 

گردیـد.
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تربت حیدریـه  دانشـگاه  ریاسـت  فتحـی  دکتـر  ابتـدا  در 
ضمـن عـرض خیرمقـدم بـه مدعویـن در مراسـم عنـوان 

نمـود:
روز دانشـجو مظهـر اسـتکبار سـتیزی و مقابلـه بـا زیـاده 
کشـور جمهـوری اسـامی ایـران بـوده  خواهـی دشـمنان 
که دانشـجویان دانشـگاه تهران در سـال  و هسـت. روزی 
۱۳۳۲ در اعتـراض بـه ورود معـاون رئیـس جمهـور وقـت 
کـه  آمریـکا بـه خیابان هـا آمـده و در مقابـل ظلـم و جـوری 
کـم بـود ایسـتادند و سـه نفـر از ایـن بزرگـواران شـهید  حا
مصطفـی بـزرگ نیـا، شـهید احمـد قندچـی و شـهید آذر 
شریعت رضوی به مقام رفیع شهادت نائل شدند. دکتر 
فتحـی افـزود: دانشـجویان، خـود را محدود بـه چارچوب 
بـا  دانشـجو  بلکـه  نکننـد،  درسـی  مسـایل  و  دانشـگاه 
افزایـش دانـش و بینـش سیاسـی خود در مناسـبت های 
باشـد  داشـته  حضـور  فرهنگـی  و  سیاسـی  اجتماعـی، 
استکبارسـتیزی،  گـری،  مطالبـه  روحیـه  چنـان  هـم  و 
دشـمن شناسـی و دشـمن سـتیزی را سـرلوحه خـودش 
کسـی نمـی توانـد منکـر نقـش دانشـجویان  قـرار بدهـد. 
بـا نظـام در هـر  انقـاب اسـامی و همراهـی  پیـروزی  در 
شـرایطی بشـود. دشـمنان همـواره نـگاه خاصـی بـه قشـر 
دانشجو، قشر دانشگاهی، اساتید و نخبگان دانشگاهی 
کـه بـا ضربـه زدن بـه این قشـر  کـرده انـد  داشـتند و تـاش 
کشـور شـوند  فرهیختـه موجـب خلـل در رونـد پیشـرفت 

کام مانده انـد. کـه همـواره در ایـن زمینـه نـا
گفت: امروز دانشجویان  ریاسـت دانشـگاه تربت حیدریه 
رهبـری  معظـم  مقـام  و  نظـام  مسـئولین  امیـد  چشـم 
کشـور از مشـکات فعلی توجه به  هسـتند. راه برون رفت 
قشـر دانشـجو و نخبـگان و حضـور دانـش و شـرکت های 
هـای  حـوزه  سـایر  و  جامعـه  اقتصـاد  در  بنیـان  دانـش 

اجتماعـی و فرهنگـی مـی باشـد.
مـا به عنوان مسـئولین دانشـگاه وظیفـه داریم، انشـاهلل با 
کـردن شـرایط الزم برای اینهمه اسـتعداد و انگیزه،  فراهـم 
زمینـه، شـرایط و زیـر سـاخت هـای الزم را بـرای جامعـه 
کنیـم، تـا دانشـجویان بتواننـد از  جـوان خودمـان فراهـم 
دوران دانشـجویی خـود نهایـت بهـره بـرداری را داشـته و 
کار شـوند. بـا مهـارت هـای علمی و فرهنگـی الزم وارد بازار 

هـای  تشـکل  نماینـدگان  از  نفـر  دو  مراسـم  ادامـه  در 
نمودنـد: مطـرح  را  سـواالتی  دانشـجویی 

مسـتقل  دانشـجویان  اسـامی  انجمـن  دبیـر  یزدانـی، 
دانشـگاه تربـت حیدریـه بـا اشـاره بـه فضـای خوابـگاه هـا 
کرونـا و شـرایط اقتصـادی ایـن سـوال را مطـرح  و شـرایط 
کـه آیـا دانشـجویان مـی تواننـد بـرای تامیـن مسـکن  کـرد 
کنند؟  مسـتقل بـا توجـه به هزینـه های اجـازه باال اقـدام 
هـای  خواسـته  از  جزئـی  دانشـجویی  مسـتقل  خوابـگاه 
دانشـجویان تربت حیدریه اسـت. چرا از ظرفیت خیرین 
برای ساخت خوابگاه دانشگاه دولتی استفاده نمی شود؟
غذاخـوری  پـروژه  افتتـاح  زمـان  خصـوص  در  وی 
دانشـجوییو علـت عـدم تکمیـل پـروژه مسـجد دانشـگاه 
بـه عنـوان بخشـی دیگـر از خواسـته هـای دانشـجویان بـا 
توجـه بـه موقعیـت اسـتراتژیک دانشـگاه در مسـیر زائـران 
پیـاده مشـهد الرضـا علیه السـام پرسـش هایـی را مطرح 
نمـود و خواسـتار اسـتفاده ازظرفیـت امـام جمعـه محترم 
تکمیـل  بـرای  وقفیـات  از  بهره نـدی  جهـت  شهرسـتان 

اسـتفاده شـد. مسـجد 
انتقـاد از وضعیت سـردرب دانشـگاه و محوطـه آن و نبود 
که توسـط  فضاهای تفریحی در شـهر از دیگر مواردی بود 

گردید.  این دانشـجو مطرح 
بسـیج  پایـگاه  فرمانـده  دوسـتگان،  امیرحسـین 
روز  مراسـم  در  حیدریـه  تربـت  دانشـگاه  دانشـجویی 
از مطالبـات  یکـی  را  اسـتقال دانشـگاه  دانشـجو حفـظ 
کرد و افزود: در خصوص  مهم مردم و دانشجویان عنوان 
طـرح آمایـش سـرزمینی، امیدواریم هم افزایـی و وحدت 
مسـئوالن بـرای رسـیدن بـه حـق واقعـی دانشـگاه وجـود 

باشـد. داشـته 
عـدم نورپـردازی مناسـب جـاده ورودی به تربت حیدریه 
در مجـاورت دانشـگاه، نبـود خـط سـرویس حمـل و نقـل 
اجـرای  و  طراحـی  عـدم  اتوبـوس،  و  کسـی  تا همگانـی 
مناسـب المـان هـای میادیـن شـهر، ایجـاد تشـکل هـای 
نیـروی  مشـاوره  از  منـدی  بهـره  و  فرمانـداری  در  جـوان 

جوانـان از خواسـته هـای ایـن دانشـجو بـود.
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بیـان  دانشـجویان  سـواالت  بـه  پاسـخ  در  فتحـی  دکتـر 
دانشـگاه  بقـای  الزمـه  ملکـی  خوابـگاه  داشـتن  داشـت: 
کار  دسـتور  در  جـد  بـه  مسـئله  ایـن  و  اسـت  دانشـجو  و 
دانشـگاه بـوده و هسـت. وی افـزود سـاخت یـک پـروژه 
طرحـی  و  مشـخص  ای  بودجـه  ردیـف  تعریـف  نیازمنـد 
کـه علـی رغـم پیگیـری هـای انجـام شـده  مصـوب اسـت 
باتوجـه بـه وضعیـت مالـی دولـت تعـداد بسـیار محـدود 
در  وی  اسـت.  شـده  مصـوب  هـا  دانشـگاه  بـرای  طـرح 
خصوص بهره مندی از ظرفیت خیرین هم بیان داشت 
گرفته اسـت و  کـه تـاش فراوانـی در ایـن خصوص صورت 
ضمـن بیـان عاقـه منـدی دانشـگاه در جلـب مشـارکت 
کـه صنـدوق رفـاه دانشـجویی در  خیریـن اعـام نمـوده 
زمینـه پرداخـت سـود وام دریافتـی خیـر جهـت سـاخت 
سـراهای دانشـجویی اقـدام مـی نمایـد. دکتـر فتحـی بـا 
کرونـا افـزود در چندسـال اخیـر خیریـن  اشـاره بـه شـرایط 
که قابل  کرده اند  به سـمت سـامت جامعه بیشتر توجه 
تحسـین هسـت. در خصـوص پـروژه غذاخوری دانشـگاه 
بهره بـرداری  جهـت  آینـده  مهرمـاه  از  کـه  گردیـد  اعـام 
دانشـجویان آمـاده خواهـد بـود. دکتـر فتحـی در زمینـه 
پـروژه  ایـن  کـه  نیـز توضیـح داد  پـروژه مسـجد دانشـگاه 
بـه عنـوان یـک پـروژه مشـارکتی دولـت و خیریـن در حـال 
تکمیل بوده و افزایش هزینه های ساخت و ساز مراحل 
تکمیـل مسـجد را بـه تعویـق انداختـه اسـت. وی افـزود 
تکمیـل سـریع تـر مسـجد دانشـگاه دغدغـه اصلـی بنیـاد 
محتـرم  جمعـه  امـام  و  بـوده  دانشـگاه  حامـی  خیریـن 
آقـای  حـاج  والسـملیمن  االسـام  حجـت  شهرسـتان 
دریافـت  پیگیـر  مسـجد  سـاخت  خصـوص  در  عصمتـی 

کمـک هایـی از موقوفـات اسـتان هسـتند.
دکتـر فتحـی بـا اشـاره بـه اقدامـات ارزنـده انجـام شـده در 
پیگیـری  بـا  دانشـگاه  هـای  آالچیـق  سـاخت  خصـوص 
آسـفالت  کشـی،  خیابـان  و  محتـرم،  خیریـن  و  دانشـگاه 
کشی و دیوارکشی در ضلع های مختلف دانشگاه، اجرای 
فضای سـبز بخش های مختلف دانشـگاه، پروژه سردرب 
کـه  دانشـگاه را هـم بـه عنـوان یـک پـروژه خیرسـاز برشـمرد 
پـس از طراحـی در سـال ۹۷بـا توجـه بـه اینکـه در اولویـت 
اسـت. گردیـده  اجـرا  تاخیـر  بـا  باشـد  نمـی  محتـرم  خیـر 

در ادامـه مراسـم، مهنـدس شـرافتی راد معـاون محتـرم 
عنـوان  حیدریـه  تربـت  شهرسـتان  فرمانـدار  و  اسـتاندار 
در  دانشـجویان  هـای  دغدغـه  و  مطالبـات  نمـود: 
حوزه هـای مختلـف ، مطالبـات بحـق و منطقـی اسـت و 

تـاش شـود . بایـد  ایـن آن  رفـع  بـرای 
مهندس شرافتی افزود: دانشگاه های شهرستان بخاطر 
بعـد مسـافت از مرکـز شـهر ، از برخـی امکانـات و خدمـات 
مـورد نیـاز و درخـور شـان خـود بـی نصیـب هسـتند و ایـن 
را می دهیـم بحـث  نویـد  ایـن  کـه  مطالبـه بحقـی اسـت 
تـا  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  پردیـس  از  جـاده  روشـنایی 
اول روسـتای منظـر تـا دهـه فجـر امسـال بـه بهـره بـرداری 
کمیسیون دانشجوئی تربت  برسـد. ایشـان عنوان نمود: 
حیدریـه بـا محوریـت فرمانداری و عضویت دانشـگاه ها و 
که بصورت مسـتمر تشـکیل  برخـی نهادهای شهرسـتان 
دغدغه هـای  رفـع  و  پیگیـری  رسـالت  و  شـد  خواهـد 
و  هـا  دانشـگاه  زیرسـاخت های  تقویـت  و  دانشـجویان 

خدمـت بـه دانشـگاه و دانشـجو را بـر عهـده دارد.
جنـاب سـرهنگ ناصـری موحـد فرمانـده محتـرم سـپاه 
گری دانشـجویان عنوان  شهرسـتان در پاسـخ به مطالبه 

نمود:
خصوصیـت بالقـوه دانشـجو با تحـول و پویایی و بصیرت 
گری خود و رویکرد بسـیج  و با اندیشـه و دانش و مطالبه 
دانشـگاه و دانشـجو مـی توانـد فضـای دانشـگاه را تغییـر 
کنـد  مـی  حملـه  تزویـر  و  حیلـه  بـا  دشـمن  امـروز  دهـد. 
کـه دانشـجوی بـا بصیـرت بـا سـه سـاح ۱-  و مـی طلبـد 
اخـاص ۲- بصیـرت ۳- توصیـه مقـام معظـم رهبـری بـه 
دانشـجویان تولیـد علـم و دانـش مـی توانـد آینـده بسـیار 
کنـد.  زیبایـی بـرای خـودش و آینـده ایـن نظـام ترسـیم 
بسـیج در ارتبـاط بـا جـوان و نوجـوان سـه رویکـرد را پیش 

گرفتـه اسـت:
۱- بسـیج علمـی در سـپاه و بسـیج یـک معاونـت علمـی و 
پژوهشـی بـه سـمت سـازمان شـدن مـی رود ایجـاد شـده 
کنـد و پشـتیبانی مـی  و نخبـگان علمـی راشناسـایی مـی 

کـه یـک تفکـر جـوان بـه بار بنشـیند. کنـد 
۲- بســیج ســازندگی در ســال ۷۹ بنــا بــه دســتور مقــام 
گرفتــه و  معظــم رهبــری بســیج ســازندگی در ســپاه شــکل 



۳۶

آیــیــنهفصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه -  شماره 38 - پاییز  1400
وظیفــه اش محرومیــت زدایــی اســت. در همــه عرصــه هــا 

کمــک بــه دولــت در عرصــه ســازندگی اســت
در  آقــا  حضــرت  کــه  رســانه  و  فرهنگــی  بســیج   -۳
بــا  مجــازی  درارتبــاط  امســال  اربعیــن  در  سخنانشــان 
یعنــی  تبیینــی  دانشــجویان داشــتند ماموریــت جهــاد 
کردند. گــذار  روشــنگری و بصیــرا افزایی به دانشــجویان وا
سـرهنگ ناصری موحد افزود: باید شـبکه ملی اینترانت 
توسـط ایـران تقویـت شـود. مـا در زمینـه رسـانه، فضـای 
کـه دسـتور  مجـازی و اینترنـت بـه جـوان مومـن انقابـی 

حضـرت آقـا اسـت نیـاز داریـم.
بـرای  کردیـم  اسـتفاده  قـوت  سـه  در  بسـیجیان  از  مـا 

دفاعـی و  امنیتـی  امـدادی،  هـای  زمینـه  تقویـت. 
گـذار شـد در اسـتفاده  کـه بـه سـپاه وا یـک ماموریتـی هـم 
گـردان هـای سـایبری بسـیج اسـت. از ظرفیـت جوانـان، 

فرمانده محترم سپاه شهرستان در پایان عنوان نمود:
کمـک دانشـجویان بـه قلـه  امـروز بـا تقویـت سـه عنصـر بـا 
دسـت  اسـت  اسـامی  نویـن  تمـدن  همـان  کـه  انقـاب 

کنیـم. پیـدا مـی 
۱- تولید علم و دانش با قدرت دانشجو

۲- اقتصــاد بــا تکیــه بــر اقتصــاد مقاومتــی و اقتصــاد روز 
دنیــا

۳- اشاعه فرهنگی ناب اسامی
صافــدل  دکتــر  والمســلمین  االســام  حجــت  پایــان  در 
نماینــده محتــرم دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری ضمــن 

تبریــک روز دانشــجوعنوان نمــود:
همــه مــا نســبت بــه دانشــجو بــودن و علــم و علمــی شــدن 
کــه همــه بــا وظایفمــان آشــنا  وظایفــی داریــم. امیــدوارم 

کنیــم. شــویم و آن هــا بــه نحــو احســن اجــرا 
ایشــان عنــوان نمــود: انتظــار داشــتم مطالبــات ســطح 
باالتــری داشــته باشــد. مطالبــات دانشــجو بایــد مطالبــه 
کشــور را در مباحــث  یــک  کــه بتوانــد بنیــاد  ای باشــد 
مختلــف هــم بــه چالــش بکشــد و هــم راهــکار ارائــه بدهــد 
گــری را ارتقــا  و امیــد اســت دانشــجویان، نــوع مطالبــه 
ــند. ــا برس ــواب ه ــن ج ــه بهتری ــود ب ــیر خ ــد و در مس دهن

در پایــان مراســم بــا اهــدای هدیــه بــه رســم یادبــود از 
حائــز  ارشــد  کارشناســی  آزمــون  در  کــه  دانشــجویانی 

آمــد. عمــل  بــه  تقدیــر  شــدند  برتــر  رتبه هــای 
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حیدریـه تربـت  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کارکنـان حـوزه مالـی دانشـگاه بـه مناسـبت روز   تقدیـر از 
روز  رئیسـه  هیـات  محتـرم  اعضـای  حضـور  بـا  حسـابدار 
سـلیمانی  سـردار  شـهید  سـالن  در  آذرمـاه   ۲۱ یکشـنبه 

گردیـد. برگـزار 
در ابتـدا دکتـر فتحـی ریاسـت دانشـگاه ضمـن تبریـک روز 
کارکنـان حـوزه مالـی و عملکـرد  حسـابدار، از تـاش هـای 
کـه منجـر بـه کسـب عنـوان مطلوب و  ایشـان در سـال ۹۹ 

گردیـد تقدیـر نمود. قابـل قبـول 
تقویمـی  هـای  مناسـبت  افـزود:  ادامـه  در  فتحـی  دکتـر 
تـاش  از  سـال  طـول  در  اینکـه  بـرای  اسـت  فرصتـی 
گـردد و همـواره مدیریـت  کارکنـان دانشـگاه تقدیـر  هـای 
دانشـگاه و هیـات رئیسـه دانشـگاه قـدردان زحمـات این 

هسـتند. عزیـزان 
گل محمدی معاون اداری و مالی دانشـگاه  سـپس دکتر 

به مناسبت روز حسابدار از کارکنان حوزه مالی دانشگاه تقدیر گردید.

کارکنـان حـوزه مالـی،  نیـز ضمـن تبریـک روز حسـابدار بـه 
کارکنـان حـوزه مالـی دانشـگاه در شـرایط  عنـوان نمـود: 
مالـی  بـه حـوزه هـای  کـه سـامانه هـای مختلفـی  امـروز 
ضمـن  کـه  انـد  کـرده  تـاش  شـده،  اضافـه  هـا  دانشـگاه 
بـه سـامانه هـای  امـور مربـوط  کلیـه  امـور قبلـی،  انجـام 
کامـل  دقـت  و  زیـاد  پشـتکار  و  تـاش  بـا  را  مالـی  حـوزه 
تکمیـل نمـوده و اطاعـات را بـروز نماینـد و طبـق بررسـی 
 ، امنـا  هیـات  حسابرسـان  و  محاسـبات  دیـوان  هـای 
کوچکتریـن  گـزارش مالـی دانشـگاه تربـت حیدریـه بـدون 
کـه جـای تشـکر و  ایـراد و قابـل قبـول اعـام شـده اسـت 

قدردانـی از همـه عزیـزان  را دارد.
و  مطـرح  را  مـواردی  نیـز  همـکاران  جلسـه  ادامـه  در 
لـوح  انتهـای جلسـه  در  و  نمودنـد  ارائـه  را  پیشـنهاداتی 

گردیـد.  تقدیـم  ایشـان  بـه  یادبـود  رسـم  بـه  تقدیـر 
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حیدریـه  تربـت  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کارآفرینـی  و بـه نقـل از مدیـر محتـرم ارتبـاط بـا صنعـت و 
تربـت  دانشـگاه  دانشـگاهی  بـرون  طـرح  سـه  دانشـگاه 
رضـوی  خراسـان  ای  منطقـه  آب  سـازمان  بـا  حیدریـه 

گردیـد. ارائـه  پژوهـش  هفتـه  در  و  اختتـام 
فعالیت هـای  عناوین«بررسـی  بـا  پژوهشـی  طرح هـای 
آب  شـرکت  در  خصوصـی  بخـش  بـه  گـذاری  وا قابـل 
آب  از  مجـدد  اسـتفاده  در  آب  بـازار  »نقـش  منطقـه ای، 
در  خصوصـی  بخـش  نقـش  »بررسـی  و  بازچرخانـی«، 
سـفارش  بـه  منطقـه ای«  آب  شـرکت  خدمـات  توسـعه 
شـرکت آب منطقـه ای خراسـان رضـوی و توسـط خانـم 
دکتـر فاطمـه رسـتگاری پور، عضو هیئت علمی دانشـگاه 
و در سـال ۱۴۰۰  اخـذ  عنـوان مجـری  بـه  تربـت حیدریـه 
خاتمـه یافـت. این طرح های تحقیقاتی با هدف بررسـی 
آب  شـرکت  فعالیت هـای  در  خصوصـی  بخـش  نقـش 

حیدریـه تربـت  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جلسـه تودیـع و معارفـه ریاسـت دفتـر نظـارت و ارزیابـی 
کارکنان  دانشـگاه و تقدیـر بـه مناسـبت هفتـه پژوهـش از 
حـوزه پژوهـش بـا حضـور هیـات محتـرم رئیسـه دانشـگاه 
آذرمـاه ۱۴۰۰ در محـل سـالن جلسـات  روز یکشـنبه ۲۸ 

گردیـد. شـهید سـردار سـلیمانی برگـزار 
در ابتـدا دکتـر فتحـی ریاسـت دانشـگاه ضمـن عـرض خیـر 
مقـدم بـه مدعویـن در جلسـه عنـوان نمـود: طبـق روال 
و  نماینـد  مـی  زحمـت  قبـول  کـه  مسـئولینی  از  گذشـته 
رسـیده  پایـان  بـه  ایشـان  خدمـت  دوره  کـه  مسـئولینی 

آب  سـازمان  بـا  حیدریـه  تربـت  دانشـگاه  دانشـگاهی  بـرون  طـرح  سـه 
گردیـد. منطقـه ای خراسـان رضـوی اختتـام و در هفتـه پژوهـش ارائـه 

کاربـرد آب بازچرخانـی و بـازار آب  منطقـه ای و همچنیـن 
در مدیریـت عرضـه آب، انجـام شـد. لینـک ارائه و خاتمه 
طرح هـای پژوهشـی در بخـش نمایشـگاه دسـتاورهای 
بـه  رضـوی  خراسـان  منطقـه ای  آب  شـرکت  تحقیقاتـی 
آدرس https://www.khrw.ir/ قابل دسترسی می باشد.

جلسـه تودیـع و معارفـه ریاسـت دفتـر نظـارت و ارزیابـی دانشـگاه و تقدیـر بـه 
گردیـد. کارکنـان حـوزه پژوهـش برگـزار  مناسـبت هفتـه پژوهـش از 

گـردد.  اسـت الزم اسـت بـه نحـو شایسـته تقدیـر 
کـه  ناصـری  دکتـر  خانـم  سـرکار  زحمـات  از  فتحـی  دکتـر 
دانشـگاه  ارزیابـی  و  نظـارت  دفتـر  ریاسـت  سـمت  در 
بـه  منجـر  کـه  دادنـد  انجـام  ای  شایسـته  فعالیت هـای 
اضافه شـدن رشـته های ارزنده ای در مقطع تحصیات 
گردیـد تقدیـر نمـود و بـرای جنـاب آقـای دکتـر  تکمیلـی 
ارزیابـی  و  ریاسـت دفتـر نظـارت  کـه در سـمت  حیـدری 
نمـود. موفقیـت  آرزوی  کردنـد  زحمـت  قبـول  دانشـگاه 
بـه  توجـه  بـا  ادامـه  تربـت حیدریـه در  ریاسـت دانشـگاه 
کارکنـان حـوزه های  اینکـه در مناسـبت هـای متفـاوت از 
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حیـدری تقدیـر نمـود.
سپس حجت االسام والمسلمین دکتر صافدل نماینده 
دفتـر نهـاد مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه روایتـی از آقـا 

امیرالمؤمنین نقـل نمود:

 اْمِری ٍء َما یحِسُنُه 
ّ

ُکَل  ِقیَمُه 

کسـی بـه انـدازه عمـل نیـک، تعهـد و  قیمـت و ارزش هـر 
کـه در وجـودش هسـت. تخصـص و توانمنـدی اسـت 

ایشـان عنـوان نمـود: ارزش و قیمت یک مجموعه خوب 
گـر  کـه ا کارکنـان آن مجموعـه اسـت  بـه انـدازه توانمنـدی 
کارکنـان  خالصانـه باشـد پـاداش دنیـوی و اخـروی دارد. 
بزرگـوار دانشـگاه، قیمـت مجموعـه را بـا انجـام تـاش هـا 
و فعالیـت هـای ارزنـده بـاال مـی برنـد و امیـدوارم در حوزه 
تجـارت  و  صنعـت  زمینـه  در  کسـانیکه  بـا  هـم  پژوهـش 
هـا،  آن  هـای  اولویـت  و  نماینـد  تعامـل  دارنـد  فعالیـت 
تحـت عنـوان طـرح هـای پژوهشـی وارد مجموعـه شـود.
از  انتهـا  در  صافـدل  دکتـر  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
زحمـات سـرکار خانـم دکتـر ناصـری و جنـاب آقـای دکتـر 

نمـود تقدیـر  حیـدری 
در ادامـه حاضریـن در جلسـه نیـز مطالـب و پیشـنهادات 
خـود را مطـرح نمـودن و بـا اهـدای لـوح تقدیـر از ایشـان 

گردیـد. تقدیـر 

گـردد بـه مناسـبت هفتـه پژوهـش از  دانشـگاه تقدیـر مـی 
کارکنان حوزه پژوهش با توجه به آمار بسـیار ارزشـمندی 
کـه دکتـر صالحـان، معـاون آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه 
کتـاب و مقالـه و فعالیـت هایی  ارائـه دادنـد اعـم از انتشـار 
نتیجـه  کـه  دانشـگاه  صنعـت  بحـث  در  شـده  ارئـه  کـه 
حـوزه  کارکنـان  از  هرکـدام  کـه  اسـت  بهایـی  و  دلسـوزی 

پژوهـش بـرای آن پرداختنـد تقدیـر نمـود.  
پژوهشـی  و  آموزشـی  معـاون  صالحـان  دکتـر  سـپس 
دکتـر  خانـم  سـرکار  زحمـات  از  تشـکر  ضمـن  دانشـگاه 
گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه  ناصری در سمت ریاست 
و آرزوی موفقیت برای جناب آقای دکتر حیدری، عنوان 
نمـود: در حـوزه پژوهـش دانشـگاه در مقایسـه هایـی بـا 
و پیشـرفت  هـا  اطـراف، شـاهد موفقیـت  دانشـگاه های 
کـه این موفقیت هـا اتفاق نمی  هـای ارزنـده ای هسـتیم 
کارکنـان حـوزه پژوهش  افتـاد مگـر بـا تـاش های مسـتمر 
و اعضای هیات علمی دانشـگاه و این افتخارات مرهون 

زحمـات ایـن عزیـزان اسـت.
در ادامـه دکتـر عظیمـی راد معـاون دانشـجویی و فرهنگـی 
دانشگاه ضمن آرزوی توفیقات و موفقیت های روزافزون 
در حـوزه پژوهـش دانشـگاه از زحمـات سـرکار خانـم دکتـر 
ناصری در سـمت ریاسـت دفتر نظارت و ارزیابی دانشـگاه 
دکتـر  آقـای  توسـط جنـاب  ایـن سـمت  قبـول زحمـت  و 
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حیدریـه تربـت  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
چهارمین رویداد اسـتارتاپی صنعت زعفران به مناسبت 
هفتـه پژوهـش و بـا هـدف نزدیـک نمودن دسـتاوردهای 
پژوهشـی و ایده هـای نوآورانـه و فناورانـه در حـوزه فرآوری 
زعفـران بـه بازارهـای هـدف، در تاریـخ ۲۵ و ۲۶ آذر ماه در 
محـل پژوهشـکده زعفـران دانشـگاه تربـت حیدریـه برگزار 
کـه بیـش از ۷۵ نفر از فعاالن صنعت  شـد. در ایـن رویـداد 
زعفـران در قالـب ۱۱ تیـم حضـور داشـتند، ضمـن ایجـاد 
یـک محیـط رقابتـی بیـن تیم هـای شـرکت کننده، تـاش 
کننـدگان بـا مسـیر درسـت تجاری سـازی  شـد تـا شـرکت 
بـا  همچنیـن  شـوند.  آشـنا  حـوزه  ایـن  محصـوالت 
برگـزاری پنـل انتقـال تجربـه در ایـن رویـداد، تـاش شـد 
شرکت کنندگان با چالش ها پیش روی تولید محصوالت 
بـا بنیـان زعفـران و راهکارهـای حل این چالش هـا از زبان 

چهارمین رویداد استارتاپی صنعت زعفران در تربت حیدریه برگزار شد.

فعـاالن ایـن صنعـت آشـنا شـوند. در پایـان رویـداد و پـس 
از داوری از تیم های برتر با اهدای جوایز تقدیر شـد. تیم 
پژوهشـگران طـای سـرخ بـا ایـده اسـتفاده از نانـوذرات 
گلبـرگ زعفـران جهـت تولیـد پماد  بیوسـنتز شـده توسـط 
هیئـت  اعضـای  از  متشـکل  دیابتـی  زخـم  ترمیـم  بـرای 
تیـم  اول،  مقـام  بـه  سـبزواری  حکیـم  دانشـگاه  علمـی 
کروسین فدک با ایده تولید محصوالت دارویی و صنایع 
کروسین زعفران متشکل از دانشجویان  غذایی با بنیان 
مقطـع دکتـرای موسسـه علـوم و صنایـع غذایـی بـه مقام 
دوم و تیم هـای شـید و آرومـا سـافرون بـا ایـده محـوری 
تولید محصوالت آرایشـی و بهداشـتی از زعفران متشـکل 
غ التحصیـان دانشـگاه های اسـتان  از دانشـجویان و فار
گل  کودنـا خراسـان مشـترکا سـوم شـدند. همچنیـن تیـم 

بـه عنـوان تیـم شایسـته تقدیـر معرفـی شـد.
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مراسم جشن شب یلدا برگزار گردید.

حیدریـه تربـت  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کثیـری از دانشـجویان  جشـن بـزرگ یلـدا بـا حضـور جمـع 
بـه همـراه خانـواده هـای ایشـان بـه همت حـوزه معاونت 
انجمـن اسـامی دانشـجویان  دانشـجویی و فرهنگـی و 
مسـتقل دانشـگاه تربـت حیدریـه روز دوشـنبه ۲۹ آذرمـاه 

گردیـد. در محـل سـالن همایـش دانشـگاه برگـزار 
در ابتـدای مراسـم جنـاب حجـت االسـام والمسـلمین 
دکتـر صافـدل نماینـده محتـرم دفتـر نهـاد مقـام معظـم 
رهبری در دانشـگاه به نمایندگی از هیات محترم رئیسـه 
ضمـن تبریـک شـب یلـدا عنـوان نمـود: مراسـم شـب یلدا 
در دانشـگاه جـزء بهتریـن خاطـره هـای مانـدگار در ذهـن 
از  پـر  محلـی  توانـد  مـی  دانشـگاه  اسـت.  دانشـجویان 
خاطره ها و نردبانی برای رسـیدن به قله های پیشـرفت 

و سـعادت باشـد. 
ایشـان در ادامـه آیـه شـریفه لیـس لانسـان اال مـا سـعی را 
کـه  قرائـت نمـود و ابـراز نمـود: معنـی ایـن آیـه ایـن اسـت 
انسـان جز تاش و جز پویایی در مسـیر سـعادت نیسـت. 

در  رهبـری  معظـم  مقـام  نهـاد  دفتـر  محتـرم  نماینـده 
دانشـگاه ابـراز نمـود: جـوان نیـاز بـه پویایـی و لـذت هـای 
و  کنـد  پـرواز  و  بگیـرد  اوج  بتوانـد  تـا  دارد  شـده  تعریـف 
کامـل شـدن اسـت.  لـذت بـردن در اسـام هـم از جنـس 
کنـار انسـانیت و خداونـد و معنویـت اسـت  کـه در  لذتـی 

اسـت. هـا  لـذت  ماندگارتریـن 
گـروه فرهنگـی دانشـگاه  رئیـس  آقـای حجتـی  ادامـه  در 
بـه نمایندگـی از معاونـت دانشـجویی و فرهنگـی، جنـاب 
آقـای دکتـر عظیمی راد ضمن خوش آمد به دانشـجویان 
و  دانشـجویان  هـای  تـاش  از  ایشـان  هـای  خانـواده  و 
کـه در برگـزاری ایـن مراسـم همـکاری نمودنـد  همکارانـی 

تقدیـر نمـود.
مراسـم جشـن شـب یلـدا بـا اجـرای برنامـه های متنـوع و 
شـاد و اهـدای جوائـز بـه برنـدگان مسـابقات برگـزار شـده 
کشـی در دانشـگاه فضایـی را بـرای تغییـر روحیـه  و قرعـه 

کنـار هـم ایجـاد نمـود. دانشـجویان در 
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حیدریـه تربـت  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جلسـه وحـدت حـوزه و دانشـگاه بـه مناسـبت ۲۷ آذرماه 
در دانشـگاه تربـت حیدریـه بـا حضـور دکتر فتحی ریاسـت 
والمسـلمین  االسـام  حجـت  حیدریـه،  تربـت  دانشـگاه 
دکتـر صافـدل نماینـده دفتـر نهـاد مقـام معظـم رهبـری 
فاطمیـان  والمسـلمین  االسـام  حجـت  دانشـگاه،  در 
حجـت  حیدریـه،  تربـت  اسـامی  تبلیغـات  اداره  رئیـس 
االسـام والمسـلمین نوائیـان رئیـس اداره اوقـاف و امـور 
والمسـلمین  االسـام  حجـت  حیدریـه،  تربـت  خیریـه 
پاپـوش دوزان دبیـر رسـیدگی بـه امـور مسـاجد، حجـت 
االسـام والمسـلمین ارژنـگ مدیر مدرسـه علمیـه فوالد، 
حجت االسـام والمسـلمین قادری مدیر مدرسـه علمیه 
معصومیـه، حجـت االسـام والمسـلمین محمـد حسـن 
حجت االسـام  هراتـی،  علمیـه  مدرسـه  مدیـر  عصمتـی 
والمسـلمین ناصـح پـور مدیـر مرکـز خدمـات حوزه هـای 
علمیه منطقه تربت حیدریه، حجت االسام والمسلمین 
علـی داوری اسـتاد حـوزه علمیـه هراتـی، حجـت االسـام 
والمسـلمین محمـد داوری اسـتاد حـوزه علمیـه هراتـی، 
حجت االسـام والمسـلمین محمد علی عصمتی اسـتاد 
حوزه علمیه هراتی، حجت االسـام والمسـلمین محمد 
حجـت  هراتـی،  علمیـه  حـوزه  اسـتاد  عصمتـی  هـادی 
علمیـه  حـوزه  اسـتاد  قربانیـون  والمسـلمین  االسـام 
هراتی، حجت االسـام والمسـلمین شاهوردی جانشین 
علمیـه  مدرسـه  آمـوزش  معـاون  و  طـاب  بسـیج  حـوزه 
هراتـی، خانـم دلیـر مدیـر مدرسـه علمیـه ریحانـه الرسـول 
و جمعـی از اسـاتید حـوزه و دانشـگاه در دانشـگاه تربـت 

گردیـد. برگـزار  حیدریـه 
ابتـدای جلسـه دکتـر فتحـی ریاسـت دانشـگاه تربـت  در 
حیدریـه ضمـن عـرض خیر مقـدم به حاضرین در جلسـه 
و تسـلیت شـهادت حضـرت فاطمـه زهـرا )س( و تبریـک 
آذرمـاه  نمـود: ۲۷  روز وحـدت حـوزه و دانشـگاه عنـوان 
یـادآور عـروج سـرخ مجاهـد خسـتگی ناپذیر حضـرت آیت 

جلسـه وحـدت حـوزه و دانشـگاه بـه مناسـبت 27 آذرمـاه در دانشـگاه 
گردیـد. تربـت حیدریـه برگـزار 

کـه در خدمـت علمـای معـزز  ایـن  از  اهلل مفتـح اسـت و 
موضـوع  اهمیـت  بـه  ایشـان  خرسـندیم.  هسـتیم  شـهر 
ارتبـاط حـوزه و دانشـگاه از زبـان امـام راحـل اشـاره نمـود: 
امروز یکی از ضروری ترین تشـکل ها، بسـیج دانشـجویی 
دانشـجویان  و  دینـی  علـوم  طـاب  اسـت.  طـاب  و 
از  کزشـان  مرا در  خـود  تـوان  تمـام  بـا  بایـد  دانشـگاه ها 
کننـد، فرزنـدان بسـیجی ام در ایـن  انقـاب و اسـام دفـاع 
کـز، پاسـدار اصـول تغییـر ناپذیر »نه شـرقی و نه غربی«  مرا

باشـند. 
ایـن روز  بزرگداشـت  بـه  بایـد  دکتـر فتحـی عنـوان نمـود: 
در دانشـگاه و حـوزه علمیـه توجـه داشـته باشـیم.  بـرای 
حفـظ فرهنـگ اصیـل در مقابـل هجـوم ضـد ارزش هـای 

غربـی وحـدت ایـن دو حـوزه ضـروری اسـت.
از رونـد سـاخت مسـجد  گزارشـی  دکتـر فتحـی در ادامـه 
راسـتای  در  حاضـر  حـال  در  کـرد  عنـوان  و  نمـود  ارائـه 
کمک خیرین می  تکمیل پروژه مسـجد دانشـگاه نیاز به 
باشـد. بـا عنایـت بـه راهنمایـی هـای ارزنـده امـام جمعـه 
حـاج  والمسـلمین  االسـام  حجـت  شهرسـتان  محتـرم 
کمـک از طریق کمک های  آقـای عصمتـی جهـت جذب 
کـه امیـد مـی رود  مردمـی قبـض هایـی تهیـه شـده اسـت 
پس از توزیع در سطح مساجد شهرستان جهت تکمیل 
گردد.  کمک مالی مناسـبی جمع  این بنای خیر انشـاهلل 
صافـدل  دکتـر  والمسـلمین  االسـام  حجـت  سـپس 
در  رهبـری  معظـم  مقـام  نهـاد  دفتـر  محتـرم  نماینـده 
دانشـگاه ضمـن تقدیـر از قبـول دعـوت مدعویـن جهـت 
شـرکت در جلسـه بیـان نمـود: مباحـث وحـدت همیشـه 
امـام عقیـده مبنایـی  بـوده و  انقـاب مـد نظـر  در حـوزه 
در وحـدت داشـتند. وحـدت بـه معنـای اصیـل خـودش 
کـه بایـد  در دانشـگاه و حـوزه علمیـه جریـان سـاز اسـت 

باشـد.  کاربـردی 
و  دانشگاه  به  ورود  برای  حوزه  که  نمود  عنوان  ایشان 
کند؟ طلبه ها باید  ایجاد ساختار قوی میخواهد چکار 
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در  خودمان  توانمندی  حد  در  دریابید  را  دانشجویان 
کنید.  پیدا  ورود  حیدریه  تربت  های  دانشگاه  سطح 
حوزه  در  باشد  کاربردی  هم  بتواند  که  پژوهشهایی 
کاربری باشد  شهری و هم در ساختار فکری و معنوی 
آن  پذیرای  آمادگی  دانشگاه  و  شود  گرفته  کار  به  باید 

است.
در  ثابت  دبیرخانه  یک  جای  نمود:  ابراز  صافدل  دکتر 
زمینه وحدت حوزه و دانشگاه در شهرستان خالی است. 
در دانشـگاه دولتی و سـایر دانشـگاه ها بستر برای ارتباط 
بـا حـوزه فراهـم اسـت. و امیدواریـم در ایـن زمینـه اتفـاق 
خوبـی رقـم بخورد.ایـن وحـدت نباید به عنوان یـک ابزار 

کاربردی شـعار ماسـت. باشـد. وحـدت بنیـادی بـا نگاه 
در ادامـه حجـت االسـام والمسـلمین عصمتـی معـاون 
نمـود:  عنـوان  حیدریـه  تربـت  علمیـه  حـوزه  پژوهشـی 
کلیشـه ای  کلی  وحـدت حـوزه و دانشـگاه بـه یک مطلب 
تبدیـل شـده و بـه یک جلسـه خاصـه میشـود. در رابطه 
کام امـام و رهبـری و بزرگانـی  کام بـزرگان،  بـا وحـدت در 
کـه ارتبـاط بین حوزه و دانشـگاه داشـتند وحـدت حوزه و 

دانشـگاه را بـه عنـوان وحـدت در هـدف میدانسـتند.
ایشـان بـه اینکـه هـدف واالتـری بیـن حـوزه و دانشـگاه 
بـه  رسـیدن  رهبـری  معظـم  مقـام  کام  در  کـه  هسـت 
بـرای  اینکـه  نمـود.  اشـاره  اسـت  اسـامی  نویـن  تمـدن 

رسـیدن بـه تمـدن نویـن اسـامی یکسـری مولفـه داریـم 
از جملـه مولفـه قـدرت اسـت. قـدرت اقتصـادی، قـدرت 

... و  نظامـی 
کـه دانشـگاه و حوزه  مولفـه دیگـر بحـث علـم اسـت. آنچه 
گـر در علـوم از دیگران  کنیـم. ا بایـد بـه آن دسترسـی پیـدا 
گاه بـه تمـدن نویـن اسـامی دسـت  مقلـد باشـیم هیـچ 
پیـدا نمیکنیـم. حـوزه علمیـه در رابطـه بـا علـوم اسـامی 
آنچـه  نمیکنـد،  کفایـت  ایـن  لکـن  بسـیار غنـی هسـتن. 
کـه حـوزه نیازمنـد امـروز جامعـه هسـت بایـد اینهـا را بـه 
کنـد لـذا حـوزه  زبـان امـروز جامعـه ترجمـه و بـر آن عرضـه 
کننـد. مولفـه  و دانشـگاه در حـوزه علـم بایـد بـا هـم پـرواز 
دیگـر بـرای رسـیدن بـه تمـدن اسـامی عقانیـت اسـت. 
بـه تمـدن نویـن اسـامی در محقـق شـدن  در رسـیدن 
ایـن مولفـه هـا مـا نقـش داریـم. اسـتاد حـوزه و دانشـگاه 
در راسـتای تحقـق این مولفه ها بایـد قدم بردارن. نقش 
گـری داشـته باشـند. هدایـت سیاسـی، هدایـت  هدایـت 
اجتماعی، هدایت علمی و شناخت شبهات در راستای 

بصیـرف افزایـی دانشـجو.
بـا  رابطـه  در  علمیـه  حـوزه  و  دانشـگاه  اسـاتید  انتهـا  در 
ایجـاد وحـدت حـوزه و دانشـگاه مطالـب و راهکارهایـی را 

نمودنـد. ارائـه 



۴۴

آیــیــنهفصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه -  شماره 38 - پاییز  1400

کارگاه هــای دانشــگاه تربــت حیدریــه، با حضور  در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ جلســه شــورای سیاســت گذاری آزمایشــگاه ها و 
کشــمیری مدیــر محتــرم  گروه هــای آموزشــی، مهنــدس  دکتــر صالحــان، معــاون آموزشــی و پژوهشــی، مدیــران محتــرم 

کارگاه هــا برگزار شــد. کارشــناس محتــرم آزمایشــگاه هها و  طــرح و برنامــه و مهنــدس موســوی 
گروه هــای آموزشــی مختلــف  کارگاه هــا در  گذشــته آزمایشــگاه ها و  گــزارش مالــی ســنوات  در ایــن جلســه، پــس از ارائــه 

دانشــگاه، نســبت بــه بررســی عملکــرد بهینــه بودجــه ســال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بحــث و بررســی شــد.

برگزاری جلسه شورای آزمایشگاه ها و کارگاه ها
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کاریابـی تخصصـی در ۲۲  پیـرو اباغیـه وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری پیرامـون راه انـدازی مرکـز هدایـت شـغلی و 
کشور، روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ جلسه ای با حضور دکتر صالحان معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه  دانشگاه 
گروه هـای  کارآفرینـی و ارتبـاط بـا صنعـت، مدیـران محتـرم  گوهـری منـش رئیـس محتـرم دفتـر  تربـت حیدریـه، دکتـر 
کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی و مهنـدس هراتـی از شـرکت هدایت  آموزشـی )بصـورت وبینـار(، مهنـدس شـهرزاد از اداره 

کاریابـی برتـر برگزار شـد. شـغلی و 
کار، پیرامون امکان  کسـب و  کید بر اهمیت آشـنایی دانشـجویان در طول تحصیل با فضای  در این جلسـه ضمن تأ

کاریابی در دانشـگاه تربت حیدریه بحث و تبادل نظر شـد. راه اندازی مرکز هدایت شـغلی و 

برگـزاری جلسـه بررسـی ایجـاد مرکـز هدایـت شـغلی و کاریابـی تخصصی در 
دانشـگاه تربـت حیدریه
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کارگاه های هفته پژوهش سـال ۱۴۰۰ دانشـگاه تربت حیدریه  طبق اعام حوزه معاونت آموزشـی و پژوهشـی، لیسـت 
گردید. بـه شـرح جدول ذیل برگـزار 

جدول زمانبندی کارگاه های هفته پژوهش دانشگاه تربت حیدریه

فهرست کارگاه های هفته پژوهش دانشگاه تربت حیدریه 

ساعتتاریخگروه آموزشینام مدرسنام کارگاه

آشنایی با الگوریتم سیاه چاله 
)Black hole( در سیستم های 

کنترلی
12-1400/09/2010مکانیک و صنایعنجمه جمالی

کارشناس رسمی دادگستری رشته 
راه و ساختمان

دکتر محمد گل 
14-1400/09/2012عمرانمحمدی

اتصاالت فوالدی لرزه ای جدید از 
 AISC پیش تایید شده بر مبنای

3۵8

دکتر اسماعیل 
غفاری

14-1400/09/2112عمران

دکتر محمدرضا پروپوزال نویسی
راهداری

مهندسی طبیعت و 
18-1400/09/2116گیاهان دارویی

20-1400/09/2318علوم سیاسیدکتر مسعود درودیتوسعه از کجا شروع میشود؟

 شبیه سازی    برهم کنش  میان  
سیال  و  سازه  در  پمپ های  

پریستالتیک 

دکتر محمدرضا 
12-1400/09/2210 مکانیک و صنایعصالحی کاهی

آشنایی با نقشه خوانی سازه 
های فوالدی و بتنی و سازه های 

خاص

 دکتر اسماعیل 
غفاری

14-1400/09/2212 عمران

 آشنایی با آنالیزورهای لیزری 
گازهای صنعتی و  و غیرلیزری 

تکنولوژی ساخت آنها

 دکتر احسان 
عظیمی راد*

20-1400/09/2218برق و کامپیوتر
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هفته پژوهش و فناوری در سـال ۱۴۰۰ با شـعار »پژوهش 
و فناوری؛ پشتیبان تولید« در تاریخ ۲۰ الی ۲۶ آذر ماه با 
کارگاه هـای آموزشـی، تجلیل از پژوهشـگران برتر  برگـزاری 
کیفـی پژوهشـی، در دانشـگاه  کمـی و  گزارش هـای  و ارائـه 

تربـت حیدریه برگزار خواهد شـد.

پیام معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بمناسبت آغاز هفته پژوهش

آشنایی با نرم افزارهای برتر ارجاع 
دهی اسناد علمی

 دکتر مرتضی 
18-1400/09/2216اقتصاد کشاورزییعقوبی

دکتر فاطمه مقاله نویسی
18-1400/09/2316 مکانیک و صنایعسوگندی

مقایسه آلترناتیوهای ممکن در 
کاربری  طراحی سازه هایی با 

خاص صنعتی

دکتر اسماعیل 
14-1400/09/2312 عمرانغفاری

معرفی سازه آموزشی-پژوهشی 
فوالدی

دکتر اسماعیل 
غفاری

14-1400/09/2412عمران

معرفی دستاوردهای شرکت فناور 
صدرا سیاوش شرق

دکتر احسان 
عظیمی راد

20-1400/09/2418برق و کامپیوتر

گیاهی در  کاربرد دمنوش های 
ایران و جهان

دکتر احمد 
احمدیان

16-1400/09/2414تولیدات گیاهی

کنترل  هورمونها و نقش آنها در 
تروپیسمهای گیاهی

دکتر شاهین 
دانشمندی

18-1400/09/2416تولیدات گیاهی

آشنایی با نحوه تدوین طرحهای 
کار  تجاری کسب و 
)buisiness plan(

 دکتر مرتضی 
یعقوبی

12-1400/09/2410 اقتصاد کشاورزی
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فرهیخته گرامی سرکار خانم الهام بکرانی

که با توکل و لطف پروردگار  تاش بی دریغ سرکارعالی را 
هستی بخش و با پشتکار خستگی ناپذیر و عزم و اراده ای 

به همین مناسبت، پیام دکتر صالحان، معاون آموزشی 
و پژوهشی دانشگاه تربت حیدریه به شرح زیر است:

در سـال های اخیر شـاهد رشد چشـمگیر در جایگاه های 
کشـور  مختلـف سـاختاری و علمـی پژوهـش و فنـاوری در 
کـه  عزیزمـان و از جملـه دانشـگاه تربت حیدریـه بوده ایـم 
کرونـا بـه خوبـی  نمونـه ای از آثـار آن در بحـران دو سـاله 

خـود را نشـان داد.
پژوهـش، فعالیتـی منسـجم بـرای رسـیدن بـه شـناختی 
گسترش مرزهای علم و دانش و  روشن و راهی در جهت 
گشـودن افق های درخشـان اسـت و به بشـر این توانایی 
کـه بـا دنیـای پیرامـون خود بهتر ارتبـاط برقرار  را می دهـد 

کنـد و بـه اهدافش دسـت یابد.
کوویـد ۱۹ اهمیـت انجـام  گذشـته، پاندمـی  طـی دو سـال 
کیفی( و سامت  پژوهش و فناوری پاسخگو )به هنگام و 
کار هماهنگ و تیمی را به سیاستگذاران  محور در قالب 

و محققین سرتاسـر جهان خاطر نشـان ساخت.

از  نشـان  »پژوهـش«  عنـوان  بـا  هفتـه ای  نام گـذاری 
بـرای  اسـت  مغتنمـی  فرصـت  و  دارد  امـر  ایـن  اهمیـت 
پژوهشـگران  و  محققـان  شـامخ  مقـام  بـه  نهـادن  ج  ار
تاش هـای  از  تقدیـر  و  عزیزمـان  کشـور  خسـتگی ناپذیر 
حـوزه  در  دسـتاوردها  تشـریح  و  دانشـگاه  پژوهشـگران 

فنـاوری. و  پژوهـش 
از این رو فرا رسیدن هفته پژوهش و فناوری را به اساتید 
و  دانشـجویان  پژوهشـگران،  علمـی،  هیـات  اعضـای  و 
فنـاوران دانشـگاه تبریـک عـرض نمـوده و از تاش هـای 
بزرگـواران در راسـتای توسـعه،  مسـتمر و مجدانـه همـه 
پژوهـش و فنـاوری و برقـراری ارتبـاط هدفمنـد و مؤثـر بـا 
صنعـت و جامعـه صمیمانـه تشـکر و قدردانـی می نمایم. 
امیـدوارم بـا تـاش و همت روزافزون، شـاهد موفقیتهای 
بیـش از پیـش در راسـتای توسـعه علمـی دانشـگاه تربـت 

کشـور عزیزمـان ایـران باشـیم. حیدریـه و 

تقدیر حوزه معاونت آموزشـــی و
پـــژوهــــشی از دانــشـــجـــــو

الهام بکرانی

راسخ و درخور ستایش، موفق به ثبت اختراع در زمینه 
شوتینگ زباله با قابلیت تفکیک زباله و حداقل سطح 
صمیمانه  گردیده اید،   ۱۰۵۳۰۸ ثبت  شماره  به  اشغال 
ج می نهیم. تقارن هفته پژوهش و کسب این موفقیت  ار
به  تربت حیدریه  دانشگاه  خانواده  و  خود  طرف  از  را 
گرامی تبریک عرض نموده و بدینوسیله  شما پژوهشگر 
سرکار  از  مهم،  دستاورد  این  کسب  از  تکریم  به منظور 

عالی تقدیر می گردد.
از خداونـد متعـال سـربلندی و سـعادت دائمـی را بـرای 

گرامـی مسـئلت می نمایـم. شـما و خانـواده 

و من ا… التوفیق
دکتر علیرضا صالحان
حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی
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کارشناســی رشــته معماری دانشــگاه  الهام بکرانی دانشــجوی مقطع 
تربت حیدریه موفق به ســاخت دســتگاه »شــوتینگ زباله با قابلیت 

 تفکیک زباله با حداقل ســطح اشــغال« شــد.

که به شماره ۱۰۵ هزار و ۳۰۸ ثبت اختراع   این دستگاه 
داخل  و  مسکونی  های  مجتمع  در  است  قادر  شده، 
که از  کرده و زباله هایی را  ساختمان زباله ها را تفکیک 
محصوالت کشاورزی تهیه می شوند به کود تبدیل نموده 
 و زباله های پاستیکی را به شمش پاستیک تبدیل کند.
های  مجتمع  زیرزمین  در  دستگاه  این  اصلی  مخزن 
مسکونی نصب می شود و در هر طبقه دریچه شوتینگ 

کنان تعبیه می گردد. زباله برای سا

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربت حیدریه ضمن 

شیوع  دلیل  به  اخیر  سال   ۲ در  افزود:  خبر  این  اعام 
دانشجویان  حضور  و  دانشجویی  ارتباط  کرونا  ویروس 
در محل دانشگاه به حدقل رسید و پیش بینی می شود 
این  دانشجویان  ها،  دانشگاه  کامل  بازگشایی  از  پس 
بدرخشند. بیشتر  اختراع  ثبت  حوزه  در   دانشگاه 
های  زیرساخت  حیدریه  تربت  دانشگاه  افزود:  وی 
آزمایشگاه،  که  دارد  پژهشی  های  فعالیت  برای  خوبی 
امکانات  این  از  بخشی  گلخانه  و  زعفران  پژوهشکده 
است و این زیرساخت های پژوهشی زمینه ظهور و بروز 

کند. استعدادهای دانشجویی را بیشتر فراهم می 
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 ۲۲ دوشــنبه،  روز  پژوهــش  هفتــه  اختتامیــه  مراســم 
معاونیــن،  دانشــگاه،  ریاســت  شــرکت  بــا   ۱۴۰۰ آذرمــاه 
کارکنــان و  اعضــای هیــات علمــی و جمعــی از اســاتید، 
دانشــجویان دانشــگاه تربت حیدریــه بصــورت حضــوی و 

مجــازی برگــزار شــد.
گرامیداشــت  در ابتــدای جلســه آقــای دکتــر فتحــی ضمن 
و قدردانی از پژوهشــگران دانشــگاه تربت حیدریه، ضمن 
اشــاره بــه نام گــذاری هفتــه پژوهــش امســال بــه »پژوهش 
و فنــاوری؛ پشــتیبانی از تولیــد« و بیانــات رهبــری، بــه ذکر 
کاربــردی در  توضیحاتــی پیرامــون اهمیــت پژوهش هــای 

کشــور پرداختند. ارتقــای ســطح علمــی 
ســپس آقــای دکتــر صالحــان معــاون آموزشــی پژوهشــی، 
بــا ذکــر توضیحاتــی در خصــوص باالبــردن ســطح دانــش 
و توانایــی علمــی و عملــی جهــت ایجــاد انگیــزه تحقیــق 

مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.

یکســاله  گــزارش  ارائــه  بــه  دانشــگاه،  در  پژوهــش  و 
شــامل  تربت حیدریــه  دانشــگاه  پژوهشــی  عملکــرد 
کنفرانــس ملــی فناوری هــای نویــن  برگــزاری پنجمیــن 
مقــاالت  کرونــا،  ویــژه  شــرایط  در  مهندســی  علــوم  در 
چــاپ شــده در مجامــع علمــی و طرح هــای پژوهشــی 
شــده  منتشــر  کتــب  علمــی،  هیــأت  اعضــای  مصــوب 
هســته های  عملکــرد  گــزارش  دانشــگاه،  انتشــارات  در 
کارگاه هــا و تجهیــزات  پژوهشــی اســاتید، بهبــود وضعیــت 
کتابخانــه مرکــزی و  آزمایشــگاهی، قابلیت هــای جدیــد 
مرکــز اطاع رســانی دانشــگاه، افتخــارات نشــریات علمــی-
بــون  طرح هــای  و  شــاخص  فعالیت هــای  و  تخصصــی 
ــز  ــت و مرک ــا صنع ــاط ب ــی و ارتب کارآفرین ــر  ــگاهی دفت دانش
آن  و مقایســه  فنــاور در ســال جــاری  رشــد واحدهــای 

نســبت بــه ســال قبــل پرداخــت.
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گزارش اقدامات انجام شده توسط حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه در هفته پژوهش بخش دیگری از 
سخنرانی دکتر صالحان در این جلسه بود:

پژوهشگر برتر دانشگاه:
 دکتر محمدرضا قریب

پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی:
 دکتر علی کوچی

در ادامه جلسـه پژوهشـگران برتر حوزه  های مختلف دانشـگاه، به شرح 
زیر معرفی و از ایشـان با اهدای لوح، تقدیر شـد.

1-برگزاری 1۷ کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه تربت حیدریه

گـروه پژوهشـی زعفـران  کارگاه توسـط پژوهشـکده زعفـران دانشـگاه تربت حیدریـه بـا همـکاری  2-برگـزاری سـه 
دانشـگاه بیرجند

3-برگزاری 10 وبینار توسط دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه تربت حیدریه به مناسبت هفته پژوهش

4-حضور دانشگاه تربت حیدریه در بیست  و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن  بازار
۵-انتخاب و تقدیر از پژوهشگران برتر

6- برگزاری دو بازدید علمی

کـه بسـیاری از امور زیرسـاختی ایـن مرکز پژوهشـی در این   دکتـر فیضـی ریاسـت پژوهشـکده زعفـران بـا ذکـر ایـن نکتـه 
گذشـته می تـوان بـه تکمیـل  بـازه زمانـی انجـام شـده افـزود: از مهمتریـن اقدامـات انجـام شـده در سـال پژوهشـی 
ک، تکمیـل جزئیـات عمرانـی آزمایشـگاه میکروبـی، تصویـب چارت سـازمانی و  عملیـات عمرانـی آزمایشـگاه آب و خـا

کـرد. خریـد سـامانه طرح هـای پژوهشـی اشـاره 
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پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی: 
دکتر فاطمه رستگاری پور

پژوهشگر برتر اساتید مدعو:
 دکتر صدیقه ملکی

فرصت مطالعاتی برتر ارتباط با صنعت دانشگاه:
کاوه  دکتر حامد 

پژوشگر برتر دانشجو: خانم پریسا نورمحمدی
پژوهشگر برتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه: دکتر فاطمه 

رستگاری پور

ثبت اختراع دانشجویی:
 الهام بکرانی

کاربرد  کنفرانس ملی  مشارکت فعال در در پنجمین 
فناری های نوین در علوم مهندسی:

دکتر علی کوچی، دکتر مسعود گوهری منش، دکتر علی 
حیدری،  دکتر محمدرضا قریب، مهندس معین توسن

ح صنعتی برگزیده دانشگاه: دکتر احسان عظیمی راد طر
همکار فعال با دانشگاه: شرکت آهک صنعتی و گچ ماشینی صدف
انعصقاد اولین قرارداد سامانه ساتع: دکتر احسان بهرامی جوین

فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت: دکتر مجید یعقوبی
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بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس بــه همــت انجمــن علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه تربــت حیدریــه وبینــار نقــش 
مدیریــت و رهبــری در هشــت ســال دفــاع مقــدس در تاریــخ  ۶ مهــر مــاه ۱۴۰۰ ، بــا حضــور اســتاد احمــد یــزدان پــور ، 

گردیــد . کشــور برگــزار  مــدرس و اســتاد بســیجی و عضــو پژوهشــگاه علــوم معــارف دفــاع مقــدس 

تقدیـــر دبیـــر شـــورای معاونان فرهنگی 
منطقـــه  دانشـــگاه های  اجتماعـــی  و 
ــاون  ــر عظیمـــی راد معـ ــور از دکتـ کشـ  ۹
دانشـــگاه فرهنگـــی  و  دانشـــجویی 

برگـــزاری وبینـــار نقـــش مدیریـــت 
و رهبـــری در هشـــت ســـال دفـــاع 

ــدس مقـ

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جشن نو دانشجویان دانشگاه برگزار گردید.
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 برگزاری وبینار جاذبه های گردشگری شهرستان تربت حیدریه

جمعـــی از اعضـــای شـــورای مرکـــزی و مســـئولین انجمـــن 
اســـامی دانشـــجویان مســـتقل در دانشـــگاه بـــا دکتـــر 
ــر حجتـــی رزگـــی و مهنـــدس  احســـان عظیمـــی راد، جابـ
محســـن شـــعبانی  روز یکشـــنبه ۹ آبان مـــاه در دفتـــر 
کردنـــد ،  معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگـــی ۱۴۰۰دیـــدار 
ایـــن جلســـه همـــراه بـــا تقدیـــر از مســـئولین و اعضـــای 

ــود. ــامی بـ ــن اسـ ــزی انجمـ ــورای مرکـ شـ

جلســـه هماهنگـــی و برنامـــه ریـــزی جشـــن نـــو 
ـــا حضـــور همـــکاران  دانشـــجویان دانشـــگاه ب
فرهنگـــی  و  دانشـــجویی  معاونـــت  حـــوزه 
دانشـــگاه روز ســـه شـــنبه ۴ آبـــان ۱۴۰۰برگـــزار 

گردیـــد.

 ۶ تاریــخ  در  وبینــار  ایــن 
مهرمــاه ۱۴۰۰در بســتر برنامه 
حضــور  بــا  کانکــت  ادوبــی 
گردشــگری  حــوزه  فعالیــن 

شــد. برگــزار  شهرســتان 
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انجمـــن علمـــی باســـتان شناســـی دانشـــگاه تربـــت حیدریـــه 
بـــه مناســـبت هفتـــه پژوهـــش سلســـله وبینارهایـــی را 
کـــه از ۲۰ تـــا ۲۴  باحضـــور اســـاتید برجســـته ترتیـــب داد 
ـــی  ـــا ســـه شـــنبه  ســـاعت ۸:۳۰ شـــب در ادوب آذر از شـــنبه ت

کانکـــت برگـــزار شـــد.

وبینارهـای  سلسـله  برگـزاری 
هفتـه  مناسـبت  بـه  مختلـف 
پژوهش توسط انجمن علمی 
دانشـگاه  شناسـی  باسـتان 

حیدریـه تربـت 

ایـــن وبینـــار بـــا ســـخنرانی مهنـــدس زهـــره خضـــری 
شـــنبه ۲۰ آذر مـــاه ۱۴۰۰ برگـــزار شـــد؛ مهنـــدس 
خضـــری در ایـــن وبینـــار بـــه مطالبـــی شـــامل 
فریومـــد،  جامـــع  مســـجد  تاریخـــی  پیشـــینه 
ویژگیهـــای معمـــاری مســـجد، تزئینـــات مســـجد 
و همچنیـــن بـــه بحـــث آســـیب شناســـی بناهـــا ، 
عوامـــل آســـیب رســـان بـــه مســـجد جامـــع فریومـــد 
گرفتـــه در ایـــن  و فعالیـــت هـــای مرمتـــی صـــورت 

مســـجد  پرداختنـــد.

برگــزاری اولیــن وبینــار از سلســله وبینارهای هفتــه پژوهش با موضوع:
گچبری مســجد جامع فریومد   مرمــت تزئینــات 
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برگــزاری دومیــن وبینــار از سلســله وبینارهای هفته پژوهــِش انجمن علمی 
باســتان شناسی دانشــگاه تربت حیدریه

وبینار آشنایی با مدیریت دانش

ـــی در  ـــتم های مدیریت ـــدرس سیس ـــاور و م ـــا مش ـــد رهنم ـــدس وحی ـــس مهن ـــا تدری ـــش ب ـــت دان ـــا مدیری ـــنایی ب ـــار آش وبین
ـــپین و  کاس ـــگ  ـــکاری هلدین ـــن دوره باهم ـــد. ای ـــرو ش ـــجویان روب ـــرم دانش گ ـــتقبال  ـــا اس ـــزار و ب ـــاه ۱۴۰۰ برگ ـــخ ۸ مهرم تاری
انجمن هـــای علمـــی مهندســـی صنایـــع دانشـــگاه های علـــم و صنعـــت، نوشـــیروانی بابـــل، صنعتـــی بیرجنـــد، صنعتـــی 
کردســـتان و  گـــروه نرم افـــزاری علـــم و صنعـــت قـــم، علـــم و فنـــاوری مازنـــدران، بوئیـــن زهـــرا، اســـفراین،  کرمانشـــاه، 
گردیـــد و همچنیـــن بـــه  تربت حیدریـــه برگـــزار شـــد. ایـــن دوره بـــه صـــورت مجـــازی و در بســـتر Adobe Connect برگـــزار 

گواهـــی حضـــور اهـــدا شـــده اســـت. شـــرکت کننده در ایـــن وبینـــار نیـــز 

 با موضوع: شـناخت سـبک مقبره 
در   ، خراسـان  در  حظیـره  سـازی 

یکشـنبه 2۱ آذر مـاه ۱۴۰۰
دکتـر  سـخنرانی  بـا  وبینـار  ایـن 
دکتـر  شـد؛  برگـزار  خدادوسـت  جـواد 
ایـن وبینـار مطالبـی  خدادوسـت در 
دوران  مقابـر  نخسـتین  شـامل 
اسامی، ویژگی های نخستین مقابر 
دوران اسـامی در ایـران، و همچنیـن 
بـه مجتمـع هـای آرامگاهـی در شـرق 
خراسـان و سـبک حظیـره در مقابـر و 

پرداختنـد.  آرامگاه هـا 
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بـــا  اســـتارتاپی  کوسیســـتم  ا نـــوآوری در  وبینـــار جریـــان 
تدریـــس دکتـــر ســـجاد عباســـی دبیـــر نمایشـــگاه بین المللـــی 
اینوتکـــس در تاریـــخ ۱۰ مهرمـــاه ۱۴۰۰ برگـــزار شـــد. ایـــن دوره 
ــگاه  ــع دانشـ ــه همـــت انجمـــن علمـــی مهندســـی صنایـ بـ
صنایـــع  مهندســـی  علمـــی  انجمـــن  و  تربت حیدریـــه 
ــزار  ــپین برگـ کاسـ ــد و هلدینـــگ  ــی بیرجنـ ــگاه صنعتـ دانشـ
 Adobe شـــد. ایـــن دوره بـــه صـــورت مجـــازی و در بســـتر
ــرکت کننده در  ــه شـ گردیـــد و همچنیـــن بـ ــزار  Connect برگـ

گواهـــی حضـــور اهـــدا شـــده اســـت. ایـــن وبینـــار نیـــز 

کوسیســتم اســتارتاپی وبینار جریان نو آوری در ا
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MSP دوره تعاملــی آمــوزش مدیریــت پروژه با نرم افزار

کارشناســی ارشــد وبینارموفقیت در دوره 

 MSP دوره تعاملـــی آمـــوزش مدیریـــت پـــروژه بـــا نـــرم افـــزار
کارشـــناس ارشـــد  گـــر  کـــوزه  بـــا تدریـــس مهنـــدس علـــی 
و ۲۱   ۱۹ ،۱۷ ،۱۲ ، هـــای ۱۰  تاریـــخ   پـــروژه در  مدیریـــت 
مهرمـــاه ۱۴۰۰ برگـــزار شـــد. ایـــن دوره بـــه همـــت هلدینـــگ 
ــگاه  ــع دانشـ ــپین و انجمـــن علمـــی مهندســـی صنایـ کاسـ
تربـــت حیدریـــه و انجمـــن هـــای علمـــی مهندســـی صنایـــع 
دانشـــگاه هـــای علـــم صنعـــت، نوشـــیروانی بابـــل، صنعتـــی 
ــم و  ــزاری علـ ــرم افـ ــروه نـ گـ ــاه،  کرمانشـ ــی  ــد، صنعتـ بیرجنـ
ـــدران،  ـــاوری مازن ـــم و فن ـــم، تهـــران جنـــوب، عل صنعـــت، ق
ــورت  ــه صـ ــن دوره بـ ــد. ایـ ــزار شـ ــتان برگـ ــفراین وکردسـ اسـ
و  گردیـــد  برگـــزار   Adobe Connect بســـتر  در  و  مجـــازی 
گواهـــی  همچنیـــن بـــه شـــرکت کننده در ایـــن دوره نیـــز 

ــت. ــده اسـ ــدا شـ ــان دوره اهـ پایـ

کارشناســـی ارشـــد بـــا ســـخنرانی  وبینـــار موفقیـــت در دوره 
ــی  ــرای مهندسـ ــینی دانشـــجوی دکتـ ــید مهـــدی حسـ سـ
صنایـــع دانشـــگاه علـــم و صنعـــت در تاریـــخ ۱۲ مهرمـــاه ۱۴۰۰ 
برگـــزار شـــد. ایـــن دوره بـــه همـــت انجمـــن علمـــی مهندســـی 
صنایـــع دانشـــگاه تربـــت حیدریـــه و انجمـــن هـــای علمـــی 
مهندســـی صنایـــع دانشـــگاه هـــای نوشـــیروانی، صنعتـــی 
بیرجنـــد، علـــم و صنعـــت، علـــم و فنـــاوری مازنـــدران برگـــزار 
 Adobe شـــد. ایـــن دوره بـــه صـــورت مجـــازی و در بســـتر

گردیـــد. Connect برگـــزار 
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دوره آموزشـــی تشـــریح الزامـــات اســـتاندارد هـــای ایـــزو 
ــا  ــد رهنمـ ــا تدریـــس مهنـــدس وحیـ ــزو ۱۰۰۰۴ بـ ۱۰۰۰۲ و ایـ
مشـــاور و مـــدرس سیســـتم هـــای مدیریتـــی در تاریـــخ 
هـــای ۱۵ و ۱۶ مهرمـــاه ۱۴۰۰ برگـــزار شـــد. ایـــن دوره بـــه 
کاســـپین و انجمـــن علمـــی مهندســـی  همـــت هلدینـــگ 
صنایـــع دانشـــگاه تربـــت حیدریـــه و انجمـــن هـــای علمـــی 
مهندســـی صنایـــع دانشـــگاه هـــای صنعتـــی بیرجنـــد، 
علـــم و فنـــاوری مازنـــدران ، علـــم وصنعـــت ، خوارزمـــی 
ــیروانی  ــان ، نوشـ کرمـ ــفراین،  ــه ، اسـ ک ، ارومیـ ــم ، ارا ، قـ
کرمانشـــاه،  کردســـتان، بوئیـــن زهـــرا ، صنعتـــی  بابـــل ، 
میبـــد، خیـــام مشـــهد، صنعتـــی شـــیراز برگـــزار شـــد. ایـــن 
 Adobe Connect دوره بـــه صـــورت مجـــازی و در بســـتر
ـــه شـــرکت کننده در ایـــن دوره  ـــد و همچنیـــن ب گردی ـــزار  برگ

گواهـــی پایـــان دوره اهـــدا شـــده اســـت. ــز  نیـ

دوره آموزشــی تشــریح الزامات اســتانداردهای ایزو ۱۰۰۰2 و ایزو ۱۰۰۰۴

EFQM وبینار آشــنایی با مدل تعالی ســازمانی

وبینـــار آشـــنایی بـــا مـــدل تعالـــی ســـازمانی EFQM بـــا تدریـــس مهنـــدس پژمـــان حـــق پنـــاه مـــدرس مدلهـــای تعالـــی ســـازمانی 
کاســـپین و انجمـــن علمـــی  و مدل هـــای ارزیابـــی در تاریـــخ ۱۷ مهرمـــاه ۱۴۰۰ برگـــزار شـــد.  ایـــن دوره بـــه همـــت هلدینـــگ 

مهندســـی صنایـــع دانشـــگاه تربـــت حیدریـــه و انجمن هـــای 
علمـــی مهندســـی صنایـــع دانشـــگاه های علـــم و صنعـــت، 
بیرجنـــد، صنعتـــی  بابـــل، صنعتـــی  نوشـــیروانی  الزهـــرا، 
کرمانشـــاه، نرم افـــزاری علـــم و صنعـــت، صنعتـــی قـــم، تهـــران 
جنـــوب، قـــم، علـــم و فنـــاوری مازنـــدران، بوئیـــن زهـــرا، 
کرمـــان و انجمن هـــای علمـــی  کردســـتان، باهنـــر  اســـفراین، 
راه آهـــن علـــم و صنعـــت، مهندســـی مکانیـــک نوشـــیروانی 
و مدیریـــت صنعتـــی عامـــه طباطبایـــی و مدیریـــت میبـــد 
 Adobe برگـــزار شـــد. ایـــن دوره بـــه صـــورت مجـــازی و در بســـتر

ــد. گردیـ ــزار  Connect برگـ
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هـــای  روش  و  مالـــی  هـــای  بـــازار  بـــا  آشـــنایی  وبینـــار 
تحلیلـــی بـــا تدریـــس دکتـــر علیرضـــا رشـــیدی مـــدرس 
گـــذاری در بـــازار بـــورس  دوره مدیریـــت عالـــی ســـرمایه 
کار در  ــابقه  ــال سـ گرایـــش تحلیـــل تکنیـــکال و ۱۸ سـ ــا  بـ
بازارهـــای داخلـــی و بیـــن المللـــی در تاریـــخ ۲۱ مهرمـــاه 
هلدینـــگ  همـــت  بـــه  دوره  ایـــن  شـــد.  برگـــزار   ۱۴۰۰
کاســـپین و انجمـــن علمـــی مهندســـی صنایـــع دانشـــگاه 
تربـــت حیدریـــه و انجمـــن علمـــی مهندســـی صنایـــع 
دانشـــگاه علـــم و فنـــاوری و جمعـــی از انجمـــن هـــای 
علمـــی برگـــزار شـــد. ایـــن دوره بـــه صـــورت مجـــازی و در 

گردیـــد. برگـــزار   Adobe Connect بســـتر 

وبینــار آشــنایی بــا بازار های مالی و روش هــای تحلیلی 

برگزاری دوره آموزشــی مدیریت دانش

مهنـدس  تدریـس  بـا  دانـش  مدیریـت  آموزشـی  دوره 
وحیـد رهنمـا مشـاور و مـدرس سیسـتم های مدیریتی و 
کارشـناس ارشـد مهندسـی صنایـع در تاریـخ هـای ۲۲ و 
۲۳ مهرمـاه ۱۴۰۰ برگـزار شـد. ایـن دوره به همت انجمن 
و  تربت حیدریـه  دانشـگاه  صنایـع  مهندسـی  علمـی 
مهندسـی  علمـی  هـای  انجمـن  و  کاسـپین  هلدینـگ 
نوشـیروانی  صنعـت،  و  علـم  هـای  دانشـگاه  صنایـع 
نـرم  گـروه  کرمانشـاه،  بابـل، صنعتـی بیرجنـد، صنعتـی 
افـزاری علـم و صنعـت، قـم ،علـم و فنـاوری مازنـدران، 
بوئیـن زهـرا، اسـفراین وکردسـتان برگـزار شـد. ایـن دوره 
برگـزار   Adobe Connect بسـتر  در  و  بـه صـورت مجـازی 
نیـز  دوره  ایـن  در  شـرکت کننده  بـه  همچنیـن  و  گردیـد 

اهـدا شـده اسـت. پایـان دوره  گواهـی 
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دوره ی مقدماتـی آشـنایی با اسـتاندارد ایـزو ۹۰۰۱ با تدریس 
مهندسـی  مـدرس  و  مشـاور  بهمنـی  مرتضـی  مهنـدس 
صنایع در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار شد.  این 
دوره بـه همـت انجمـن علمـی مهندسـی صنایـع دانشـگاه 
تربت حیدریـه و باهمـکاری انجمن هـای علمـی مهندسـی 
صنایـع دانشـگاه های علم و فنـاوری مازندران و کردسـتان 
و اسـفراین برگـزار شـد. علیرضـا جبـاری در پایـان گفـت: این 
دوره بـه صـورت مجـازی و در بسـتر Adobe Connect برگـزار 
گردیـد و همچنیـن بـه شـرکت کننده در ایـن دوره نیز گواهی 

برگزاری دوره مقدماتی آشــنایی با اســتاندارد ایزو 9001

وبینار آشــنایی با توســعه پایدار و زنجیره تامین ســبز

پایـان دوره اهـدا شـده اسـت.

وبینارآشـــنایی بـــا توســـعه پایـــدار و زنجیـــره تامیـــن ســـبز بـــا ســـخنرانی دکتـــر 
ـــال  ـــت از س ـــم و صنع ـــگاه عل ـــر دانش ـــگر برت ـــامانی پژوهش ـــره س ـــا قط محمدرض
کنـــون در تاریـــخ ۱۳ آبـــان مـــاه۱۴۰۰ برگـــزار شـــد. ایـــن دوره بـــه همـــت  ۹۷ تـــا 
ـــه و انجمـــن علمـــی  انجمـــن علمـــی مهندســـی صنایـــع دانشـــگاه تربت حیدری
کاســـپین و  ــزاری صنایـــع دانشـــگاه علـــم و صنعـــت، هلدینـــگ  ــرم افـ ــروه نـ گـ
انجمـــن علمـــی مهندســـی صنایـــع دانشـــگاه صنعتـــی بیرجنـــد و انجمـــن 
ـــه  ـــار ب ـــد. ایـــن وبین ـــزار ش ـــع دانشـــگاه نوشـــیروانی  برگ علمـــی مهندســـی صنای
گردیـــد و همچنیـــن بـــه  صـــورت مجـــازی و در بســـتر Adobe Connect برگـــزار 

گواهـــی حضـــور اهـــدا شـــده اســـت. شـــرکت کننده در ایـــن وبینـــار نیـــز 



۶۲

آیــیــنهفصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه -  شماره 38 - پاییز  1400

HSEوبینار آشــنایی با مســیر شغلی

BPM کار کســب و  وبینار آشــنایی با مدیریت فرآیندهای 

وبینار آشـنایی با مسـیر شـغلی HSE با تدریس مهندس 
سیسـتم های  مـدرس  و  ممیـز  مشـاور،  نوائـی  سـیامک 
مدیریتـی و HSE در تاریـخ ۲۷ مهرمـاه ۱۴۰۰ برگـزار شـد. 
صنایـع  مهندسـی  علمـی  انجمـن  همـت  بـه  دوره  ایـن 
دانشـگاه تربت حیدریـه و باهمـکاری انجمن هـای علمی 
مهندسـی صنایع دانشـگاه های علم و فناوری مازندران 
کردسـتان و اسـفراین برگـزار شـد. ایـن وبینـار بـه صورت  و 
و  گردیـد  برگـزار   Adobe Connect بسـتر  در  و  مجـازی 
گواهی شرکت  همچنین به شرکت کننده در این دوره نیز 

در وبینـار اهـدا شـده اسـت.

کار BPM  با  وبینارآشنایی با مدیریت فرآیندهای کسب و 
تدریس مهندس وحید رهنما، مشـاور و مدرس سیسـتم 
کارشـناس ارشـد مهندسـی صنایـع  در  هـای مدیریتـی و 
تاریـخ ۱۴ آبـان مـاه ۱۴۰۰ برگـزار شـد. ایـن دوره بـه همـت 
مهندسـی  علمـی  هـای  انجمـن  و  کاسـپین  هلدینـگ 
صنایـع دانشـگاه تربـت حیدریـه و علم و صنعت ،صنعتی 
کرمانشاه، علم و فناوری مازندران، قم،  بیرجند،صنعتی 
باهنرکرمـان و اسـفراین برگـزار شـد.  ایـن وبینـار بـه صـورت 

گردیـد. مجـازی و در بسـتر Adobe Connect برگـزار 
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EFQM دوره آموزشــی مدل تعالی ســازمانی

جلســه آشــنایی با دانشــجویان نو ورود ۱۴۰۰

دوره آموزشــی مــدل تعالــی ســازمانی EFQM بــا تدریــس 
تعالــی  مدلهــای  مــدرس  پنــاه  حــق  پژمــان  مهنــدس 
تاریــخ هــای ۲۹ و ۳۰   ارزیابــی در  ســازمانی و مدلهــای 
مهرمــاه ۱۴۰۰ برگــزار شــد.  ایــن دوره بــه همــت هلدینــگ 
کاســپین و انجمــن علمــی مهندســی صنایــع دانشــگاه 
تربــت حیدریــه و انجمــن هــای علمــی مهندســی صنایــع 
صنعتــی  بابــل،  نوشــیروانی  الزهــرا،  هــای   دانشــگاه 
علــم  افــزاری  نــرم  گــروه  کرمانشــاه،  صنعتــی  بیرجنــد، 
و صنعــت، صنعتــی قــم ، تهــران جنــوب ، قــم ، علــم و 
کردســتان  فنــاوری مازنــدران، بوئیــن زهــرا، اســفراین ، 
و علــم و صنعــت و انجمــن هــای علمــی راه آهــن علــم 
و صنعــت، مهندســی مکانیــک نوشــیروان و مدیریــت 

صنعتــی عامــه طباطبایــی برگــزار شــد.
 Adobe Connect ایـن دوره بـه صـورت مجازی و در بسـتر

گردید و همچنین به شـرکت کننده در این دوره نیز  برگزار 
گواهی پایان دوره اهدا شـده اسـت.

جلســـه ی آشـــنایی بـــا دانشـــجویان جدید الـــورود ســـال 
انجمـــن علمـــی مهندســـی صنایـــع و  بـــه همـــت   ۱۴۰۰
باهمـــکاری انجمـــن علمـــی مهندســـی مکانیـــک در تاریـــخ 
گردید. ۲۷ مهرمـــاه ۱۴۰۰ در پلتفـــرم Adobe Connect برگزار 
جلســـه ی آشـــنایی بـــا دانشـــجویان جدیدالـــورود بـــه 
علمـــی  انجمـــن  محتـــرم  گـــروه  مدیـــر  حضـــور  لطـــف 
و  کوچـــی  علـــی  دکتـــر  مکانیـــک  و  صنایـــع  مهندســـی 
گروه هـــای مهندســـی صنایـــع  اعضـــای هیـــأت علمـــی 
ــورود  ــرای دانشـــجویان جدیدالـ و مهندســـی مکانیـــک بـ
ــاز مّبـــرم  ــیار مفیـــد و ارزشـــمند بـــود. ایـــن جلســـه  نیـ بسـ
دانشـــجویان جدید الـــورود بـــه دانشـــگاه اســـت و مـــا بســـیار 
کـــه بانـــی ایـــن جلســـه بودیـــم؛ بـــه  خرســـند و مفتخریـــم 

کاملتریـــن جلســـه ای بـــود  طـــور قطـــع می توانـــم بگویـــم 
ـــت.   ـــازی را داش ـــای مج ـــتر فض ـــزاری در بس ـــکان برگ ـــه ام ک
ــائل  ــازی مسـ ــان شفاف سـ ــی رسالتشـ ــای علمـ انجمن هـ
علمـــی  دغدغه هـــای  پیگیـــری  و  آموزشـــی  و  علمـــی 
کـــه ایـــن مهـــم  گروهـــای مربوطـــه اســـت،  دانشـــجویان در 
گـــروه محتـــرم و اســـاتید محتـــرم  بـــه لطـــف حضـــور مدیـــر 

گرفـــت. ــام  ــه انجـ ــی ایـــن جلسـ طـ
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دوره جامــع انتگرال

دوره جامــع انتگــرال برگــزار شــد. دوره جامــع انتگــرال  بــا 
تدریــس امیــر مهــدی رضایــی ، مــدرس دوره هــای جمــع 
بنــدی انتگــرال و معــادالت دیفرانســیل در تاریــخ هــای 
۱۹، ۲۰ و ۲۱ آبــان مــاه ۱۴۰۰ برگــزار شــد. دبیــر انجمن علمی 
کــرد:  مهندســی صنایــع دانشــگاه تربت حیدریــه اضافــه 
ایــن دوره بــه همــت انجمــن علمــی مهندســی صنایــع 
انجمن هــای  باهمــکاری  و  تربت حیدریــه  دانشــگاه 
ــاوری  ــم و فن ــگاه های عل ــع دانش ــی صنای ــی مهندس علم
علمــی  انجمــن  و  اســفراین  کردســتان،  مازنــدران، 
دانشــکده مهندســی راه آهــن دانشــگاه علــم و صنعــت 
بســتر  در  و  بــه صــورت مجــازی  ایــن دوره  برگــزار شــد. 

گردیــد. برگــزار   Adobe Connect
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وبینـار تدویـن برنامـه هـای مالـی و بهینـه سـازی جهـت 
افزایـش درآمـد با سـخنرانی دکتر فاطمه دکامینی دکتری 
اشـنوایی  آسـوا  آقـای  جنـاب  و  صنعتی-مالـی  مدیریـت 
در  تجـاری  هـای  شـرکت  و  بنکـداری  اقتصـادی  مشـاور 

تاریـخ ۲۷ آبـان مـاه برگـزار شـد. 
صنایـع  مهندسـی  علمـی  انجمـن  همـت  بـه  دوره  ایـن 
علمـی  انجمـن   باهمـکاری  و  تربت حیدریـه  دانشـگاه 

شـد برگـزار  کردسـتان  دانشـگاه   صنایـع  مهندسـی 
 Adobe Connect این وبینار به صورت مجازی و در بستر
گردیـد و همچنیـن بـه شـرکت کننده در ایـن وبینـار  برگـزار 

گواهـی حضـور در وبینار اهدا خواهد شـد. نیـز 

  MSPکنتـرل پـروژه دوره مقدماتـی آشـنایی بـا نـرم افـزار 
بـا تدریـس مهنـدس مرتضـی بهمنـی مشـاور، مـدرس و 
محقـق مهندسـی صنایـع برنامه ریـز مگا پروژه و سـاخت 
کارخانـه زمـزم ۳ در فـوالد خوزسـتان از تاریـخ ۳۰ آبان ماه 

الـی ۲۱ آذرمـاه  برگـزار شـد. 
انجمـن علمـی مهندسـی صنایـع  بـه همـت  ایـن دوره   
دانشـگاه تربت حیدریـه و باهمـکاری انجمن های علمی 
کردسـتان،  مهندسـی صنایـع دانشـگاه هـای اسـفراین، 

علـم و فرهنـگ و بوئیـن زهـرا برگـزار شـد.
 Adobe Connect این دوره به صورت مجازی و در بسـتر 
گردید و همچنین به شـرکت کننده در این دوره نیز  برگزار 

گواهی پایان دوره اهدا خواهد شـد.

وبینــار تدویــن برنامــه هــای مالی و بهینه ســازی جهت افزایش درآمد

MSPکنترل پروژه دوره مقدماتــی آشــنایی با نــرم افزار 
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دوره مقدماتی فتوشــاپ

برگزاری دوره مقدماتی آشــنایی با مقاله نویســی

علـی  مهنـدس  تدریـس  بـا  فتوشـاپ  مقدماتـی  دوره 
تربـت  دانشـگاه  طـراح  و  افـزار  نـرم  مهنـدس  یعقوبـی 
حیدریـه در تاریـخ هـای ۴، ۵ و ۶ آذرمـاه ۱۴۰۰ برگـزار شـد. 
صنایـع  مهندسـی  علمـی  انجمـن  همـت  بـه  دوره  ایـن 
فرهنگـی  امـور  باهمـکاری  و  تربت حیدریـه  دانشـگاه 

شـد.  برگـزار  حیدریـه  تربـت  دانشـگاه 
 Adobe Connect ایـن دوره بـه صـورت مجازی و در بسـتر
گردید و همچنین به شـرکت کننده در این دوره نیز  برگزار 

گواهـی پایان دوره اهدا خواهد شـد.

باتدریـس  نویسـی  مقالـه  بـا  آشـنایی  مقدماتـی  ی  دوره 
جنـاب آقـای سـینا سـیفی دانشـجوی دکتـری دانشـگاه 
علـم و صنعـت ایـران در تاریخ هـای ۱۰ و ۱۱ آذرمـاه ۱۴۰۰ 

برگـزار شـد.  
صنایـع  مهندسـی  علمـی  انجمـن  همـت  بـه  دوره  ایـن 
دانشـگاه تربت حیدریـه و باهمـکاری انجمن هـای علمـی 
تهـران،  اشـتر  مالـک  دانشـگاه های  صنایـع  مهندسـی 

کردسـتان و بوئیـن زهـرا برگـزار شـد. 
 Adobe Connect ایـن دوره بـه صـورت مجازی و در بسـتر
انجمـن علمی مهندسـی صنایـع دانشـگاه تربت حیدریه 
گردید و همچنین به شـرکت کننده در این دوره نیز  برگزار 

گواهـی پایـان دوره اهدا خواهد شـد.
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وبینـــار معرفـــی نقشـــه راه یادگیـــری زبـــان انگلیســـی و منابـــع مـــورد نیـــاز 
گیلکـــی مـــدرس زبـــان در تاریـــخ ۱۱  باتدریـــس جنـــاب آقـــای مهـــدی 

ـــد.  ـــزار ش ـــاه ۱۴۰۰ برگ آذرم
دانشـــگاه  معمـــاری  علمـــی  انجمـــن  همـــت  بـــه  وبینـــار  ایـــن 
تربت حیدریـــه و باهمـــکاری انجمن هـــای علمـــی مهندســـی صنایـــع 

برگـــزار شـــد.  و مهندســـی عمـــران 
ایـــن وبینـــار بـــه صـــورت مجـــازی و در بســـتر Adobe Connect برگـــزار 

گردیـــد.

گرایش هــا و منابــع ارشــد  بــا  وبینــار معرفــی و آشــنایی 
مهندســی صنایــع باتدریــس مهنــدس پیمــان فلســفی 
ک پوشــش شــرق  کارخانــه آدا معــاون تحقیــق توســعه در 

در تاریــخ ۱۶ آذرمــاه ۱۴۰۰ برگــزار شــد.
 ایــن وبینــار بــه همــت انجمــن علمــی مهندســی صنایــع 
دانشــگاه تربت حیدریــه و بــه صــورت مجــازی و در بســتر 
صنایــع  مهندســی  علمــی  انجمــن   Adobe Connect
بــه  همچنیــن  و  گردیــد  برگــزار  تربت حیدریــه  دانشــگاه 
اهــدا  گواهــی حضــور  نیــز  وبینــار  ایــن  شــرکت کننده در 

خواهــد شــد.

وبینــار معرفــی نقشــه راه یادگیــری زبان انگلیســی و منابع مورد نیاز
برگزار شد.

گرایش ها و منابع ارشــد مهندســی  وبینار معرفی و آشــنایی با 
صنایع برگزار شــد.
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وبینار با آشــنایی با مهندســی خاقیت TRIZ و نقش آن در 
کار برگزار شــد. کســب و  ایجاد 

کارگاه تکنیــک های آزمایشــگاه مولکولی

ــش آن  ــت TRIZ و نق ــی خاقی ــا مهندس ــنایی ب وبینارآش
کار بــا تدریــس محمدباقــر یوســفی  کســب و  در ایجــاد 
آوری  نــو  مشــاور  و  آوری  نــو  و  خاقیــت  متخصــص 
کار در تاریــخ ۲۰ آذرمــاه ۱۴۰۰ برگــزار  کســب و  اســتراتژیک 

شــد. 
ایــن وبینــار بــه همــت انجمــن علمــی مهندســی صنایــع 
دانشــگاه تربت حیدریــه و بــه صــورت مجــازی و در بســتر 
صنایــع  مهندســی  علمــی  انجمــن   Adobe Connect
بــه  همچنیــن  و  گردیــد  برگــزار  تربت حیدریــه  دانشــگاه 
اهــدا  گواهــی حضــور  نیــز  وبینــار  ایــن  شــرکت کننده در 

خواهــد شــد.

همـکاری  در  مولکولـی  آزمایشـگاه  تکنیک هـای  کارگاه 
و   ۲۹ تاریـخ  در  دانـش  شـهاب  بیوتکنولـوژی  انجمـن  بـا 
۱۴۰۰/۷/۳۰  بـه مـدت سـه سـاعت برگـزار شـد؛ مدرسـان 
ارشـد  کارشناسـی   ( سـرجوقیان  اصغـر  علـی  سـید  کارگاه 
یـاوری  یاسـر  و  بهشـتی(  شـهید  دانشـگاه  بیوشـیمی 
کارگاه ها  )کارشناسـی ارشـد ژنتیـک مولکولـی یـزد ( در ایـن 
 RNA  استخراج ، DNA به موضوعاتی همچون استخراج
، سـنتزCDNA  ، نانـودراپ و ژل الکتروفـورز پرداختنـد و 
گفتـه شـده بـه صـورت تخصصـی مـورد بررسـی  موضوعـات 

گرفـت. قـرار 



۶۹

فصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه -  شماره 38 - پاییز  1400آیــیــنه

گیاهـان مختلـف شـامل دارویـی، زراعـی و حتـی درختـان میـوه،  کشـاورزی بـا  جهـت آشـنایی بیـش تـر دانشـجویان 
گیاهشناسـی« هـر هفتـه در روز جمعـه بـا فرمـت »pdf « انتشـار مـی یابـد؛ در  فایـل هـای تحـت عنـوان »جمعـه هـای 
کاما توضیح داده  کاشـت، داشت و برداشت  گیاهشناسـی و مسـائل حوزه  این فایل ها سـعی شـده اسـت تا مطالب 
گیرد. این مجموعه به همت سرکار خانم  گیاه مورد نظر از لحاظ اقتصاد تولیدی مورد بررسی قرار  شود و همچنین 
کانـال انجمـن و زیرسـایت فرهنگـی دانشـگاه تربـت حیدریه  فاطمـه رنجبـر) روابـط عمومـی انجمـن( جمـع آوری و در 

انتشـار یافت.

گیاهشناسی« : کاور های اطاع رسانی انتشار »جمعه های  نمونه ای از 

گیاهشناســی به صورت هفتگی انتشــار جمعه های 

کشــاورزی کتابخانــه علمــی - مجازی بیوتکنولوژی 

کتابخانــه هــا در دوره  بــا توجــه بــه عــدم دسترســی دانشــجویان بــه 
کتــب  گرفتــن نســخه پــی دی اف  کرونــا، جهــت در دســترس قــرار 
کشــاورزی انجمــن علمــی مهندســی تولیــد و  دانشــگاهی و تخصصــی 
کتابخانه  ژنتیــک دانشــگاه تربــت حیدریــه تصمیــم به راه انــدازی ایــن 
کتــب بــه صــورت پــی دی اف در روز های  بــه صــورت مجــازی و انتشــار 
کانــال و زیــر ســایت فرهنگــی دانشــگاه تربــت  ســه شــنبه هــر هفتــه در 
گرفــت. ایــن مجموعــه بــه همــت ســرکار خانــم فاطمــه رنجبــر  حیدریــه 

) روابــط عمومــی انجمــن ( جمــع آوری و انتشــار مــی یابــد.

کاور انتشار کتب :  نمونه 
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همکاری با اتحاد زیســت شناســی ایران برای اطاع رســانی اهداف و 
رویکــرد هــای بنیــاد علــم و فناوری مصطفــی )ص( و همکاری در برگزاری 

کافه علــم بنیاد مصطفی گرامی  الیــو های اینســتا

گسـترش علـم و فنـاوری در جهـان اسـام، فعالیـت  هـای بسـیاری را  کیـد بـر  بنیـاد علـم و فنـاوری مصطفـی)ص( بـا تا
بـرای تقدیـر از دانشـمندان جهـان اسـام و قدردانـی از تـاش  هـای بی شـائبه ی آن هـا انجـام میـد هـد. ایـن بنیـاد 
کافـه علـم بـا برگزیـدگان  همچنیـن بـا همـکاری مجموعـه ی »اتحـاد زیست شناسـان ایـران« برنامه هایـی را بـا عنـوان 
کافـه علم هـا ارتقـا جایـگاه علـم در فرهنـگ عمومـی جامعـه اسـت. انجمـن  جایـزه ی مصطفـی برگـزار می کنـد؛ هـدف 
علمـی مهندسـی تولیـد و ژنتیـک دانشـگاه تربـت حیدریـه بـه عنـوان همـکار در ایـن رویـداد هـا شـرکت و دانشـجویان 
گرامی - زمـان: ۲۷ تـا ۳۰ مهـر مـاه ۱۴۰۰( کـرد. )به صـورت الیـو اینسـتا را بـا بنیـاد مصطفـی )ص( و برگزیـدگان آن آشـنا 

کافه علم جایزه ی مصطفی با برگزیدگان جایزه ی مصطفی با حضور: همنشینی صمیمانه ی علمی 

)LHC( پروفسور یحیی تیعاتی : فیزیکدان انرژی باال، پژوهشگر در برخورد دهنده ی هادرونی بزرگ •

)ICCBS( پروفسور محمد اقبال چودری : زیست شیمی دان، پژوهشگر بین المللی علوم شیمیایی و زیستی •

کرسی هلیس در دانشگاه هاروارد کامران وفا : نظریه پرداز ریسمان و صاحب  • پروفسور 

کاشف فرمیون ویل • پروفسور محمد زاهد حسن : استاد یوجین هیگینز فیزیک در دانشگاه پرینستون و 



۷۱

فصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه -  شماره 38 - پاییز  1400آیــیــنه

همــکاری  بــا    R افــزار  نــرم  مقدماتــی  آمــوزش  کارگاه 
گیــاه پزشــکی  انجمن هــای علمــی دانشــجویی زراعــت و 
و بیوتکنولــوژی در تاریــخ ۲۹ و ۳۰ مهرمــاه ۱۴۰۰ بــه مــدت 
کارگاه دکتــر ســجاد  ۸ ســاعت برگــزار شــده اســت .مــدرس 

منصــوری بودنــد. 
کارگاه بــه موضاعاتــی مانندآشــنایی بــا محیــط  در ایــن 

RStudio و R نــرم افــزار
- مفاهیم پایه و انواع داده ها

- معرفی پکیج های اختصاصی
کــردن داده هــا و محاســبه آمــاره هــای توصیفــی  - وارد 

مختلــف و ترســیم نمودارهــای مختلــف
یــک  )مقایســه  آمــاری مختلــف  هــای  فــرض  آزمــون   -

واریانــس( تجزیــه  و  گــروه  دو  مقایســه  گــروه، 
تصادفــی،  )کامــا  پایــه  آزمایشــی  هــای  طــرح  آنالیــز   -
کامــل تصادفــی و مربــع التیــن( و آزمایشــات  بلــوک هــای 

کتوریــل فا
- رفع اشکاالت پیش آمده و یافتن راه حل آن ها

و جامــع  کامــل  بــه صــورت  و مباحــث  پرداختــه شــد   
بررســی شــده و به ســواالت دانشــجویان پاســخ داده شد.

R کارگاه آموزشــی مقدماتــی نرم افزار

کارگاه آمــوزش مجــازی آمار زیســتی تئوری و عملی

کارگاه آمـــوزش مجـــازی آمـــار زیســـتی تئـــوری و عملـــی در تاریـــخ ۱۵ 
آبـــان مـــاه ۱۴۰۰ در ۱۵ جلســـه برگـــزار شـــد . بـــا حضـــور مـــدرس آمـــار 
ـــوده اســـت.  ســـرفصل  کیـــان جنـــاب ب زیســـتی و تحلیـــل داده دکتـــر 
ـــا RوSPSS _ آمـــار  ـــه و تحلیـــل آمـــاری ب هـــای آموزشـــی شـــامل: تجزی
توصیفـــی  و تحلیـــل واریانـــس _ تحلیـــل داده هـــای چنـــد متغیـــره _ 

ـــد. ـــه ش ـــا پرداخت ـــش ه ـــی آزمای ـــا _ طراح ـــه داده ه ـــش و ارائ نمای
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کنفرانــس بیــن المللی زعفران

SAS کارگاه آموزشــی مقدماتــی نرم افزار  

و ۸  تاریـخ ۷  در  کـه  زعفـران  المللـی  بیـن  کنفرانـس  در 
کشـمیر هند با  نوامبـر در حـوزه زعفـران از طـرف دانشـگاه 
حضور و سـخنرانی دکتر حسـن فیضی دانشیار دانشکده 
کشـاورزی دانشـگاه سراسـری تربـت حیدریـه برگـزار شـد.

دانشـگاه  زعفـران  موسسـه  خدمـات  کنفرانـس  ایـن  در 
گفته شـد  تربت حیدریه واقع در اسـتان خراسـان رضوی 
کنـار آن از اجـرای طرح هـای تحقیقاتـی و برگـزاری  و در 
نشسـت های علمـی تخصصـی همایـش هـای مختلـف 
و  کارگاه هـا  برگـزاری  و  همـکاری  قراردادهـای  انعقـاد  و 
تخصصـی  آزمایشـگاهی  خدمـات  و  آموزشـی  دوره هـای 
گیری مجموع فعالیت ها  گفته شد و در آخر برای نتیجه 

در سـه بخـش طبقـه بنـدی شـد.

معاونـت  همـکاری  بـا   sas افـزار  نـرم  مقدماتـی  آمـوزش  کارگاه 
و  تولیـد  مهندسـی  علمـی  انجمـن  و  رازی  دانشـگاه  فرهنگـی 
گیاهـی دانشـگاه تربـت حیدریـه با حضور دکتر یاسـین  ژنتیـک 
نـوروزی در تاریـخ ۱۳  و  ۱۴ آبـان مـاه ۱۴۰۰ بـه مـدت ۸  سـاعت 

بـا سـر فصل هـای: 
sas معرفـی نرم افزار

کسـل و فراخوانـی آن در  کـردن داده هـا در داخـل ا نحـوه وارد 
sas نـرم افزار

کاما تصادفی ح  تجزیه طـر
کامل تصادفی ح بلوک هـای  تجزیـه طر

کتوریل  تجزیه آزمایشـات فا
تجزیه مرکب آزمایشـات

رسـم جدول تجزیه واریانس و مقایسـه میانگین برگزار شـد.
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گیاهــی  کارآفرینــی ســاحت صابون هــای  کشــوری   دوره 
بــه روش ســرد بــا همــکاری مجموعــه درموژیــن بــا حضــور 
گــروه در تاریــخ هــای ۹   ســرکار خانــم رقیــه رفیعــی در چهــار 
گروه های  که شــرکت  و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۰ برگزار شــد 

بــه صــورت زیــر بــوده اســت : 

گروه ۱: ۹ و ۱۰ آذرماه ساعت ۹ الی ۱۲ 

گروه ۲ : ۹ و ۱۰ آذرماه ساعت ۱۵ الی ۱۸

گروه ۳ : ۱۱ و ۱۲ آذرماه ساعت ۹الی ۱۲ 

گروه ۴ : ۱۱ و ۱۲ آذرماه در ساعت ۱۵ الی ۱۸
 ایــن دوره بــا هدایــای ارزشــمند و تخفیــف ۷۵ درصدی از 

طــرف موسســه درموژین برگزار شــد.

کانــون هــال احمــر دانشــگاه  گــزارش روابــط عمومــی  بــه 
کارگاه چادرزنی با همــکاری واحد جوانان  تربــت حیدریــه 
شــعبه تربــت حیدریــه در روز دوشــنبه ۱۰ آبــان ۱۴۰۰ در 
کارگاه ویــژه  محــل جمعیــت هــال احمــر برگــزار شــد.این 
کمک هــای اولیــه  کــه دوره آموزشــی  دانشــجویانی اســت 

گذرانــده انــد. را 

گیاهی به روش ســرد کارآفرینی ســاخت صابون های  دوره 

برگزاری کارگاه آموزشــی چادرزنی به 
همت واحد جوانان جمعیت هال 
احمر تـربت حیــدریــه و کــانون هــای 

دانشجویی هال احمر
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)اســتاد  بهرامــی  دکتــر  جنــاب  اندیشــی  هــم  ایــن  در 
مشــاور انجمــن( ، جنــاب مهنــدس علیــزاده )دبیــر اســبق 
زاده  صــادق  آقــای  جنــاب  انجمــن  دبیــر  و  انجمــن( 

داشــتند. حضــور 
در ایــن جلســه ضمــن شــفافیت برنامــه هــای انجمــن 
گــروه  دانشــجویان  پیشــنهادات  و  انتقــادات   ، علمــی 

عمــران شــنیده شــد.

گروه عمران در تاریخ ۱۴۰۰/۰7/۰8 برگزار شــد. دورهمی دانشــجویی 

کارگاه نــگاه اجمالــی بــر نــرم افزارهای 
 ۱۴۰۰ /۰7 /2۹ عمرانــی در تاریــخ  

برگزار شد.

طبــق روال همیشــگی برنامــه پنجشــنبه هــای عمرانــی؛ 
شــاهد برگــزاری وبینــار معرفــی اجمالــی بــر نــرم افــزار هــای 
عمــران در شــاخه هــای مختلــف از جملــه ســازه، راه و 
کار ایــن نــرم افزارها   ک و... بــا نــگاه بــه آشــنایی بــا بــازار  خــا
بــا حضــور دانشــجویان و تدریــس خــوب آقــای مهنــدس 

گردیــد. صداقــت جــو برگــزار 
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کام اهلل مجیــد و ســرود ملی  جلســه بــا شــنیدن آیاتــی از 
جنــاب  را  برنامــه  .اجــرای  شــد  آغــاز  عزیزمــان  کشــور 
بــا  بــه عهــده داشتند.جلســه  آقــای مهنــدس علیــزاده 
ســخنان ارزشــمند ریاســت محتــرم دانشــگاه جنــاب آقــای 
دکترفتحــی شــروع شــد.در ادامــه بعــد از اعــام مجــری، 
هیئــت  محتــرم  اعضــای  ارزشــمند  ســخنان  بــا  جلســه 

گــروه عمــران و معمــاری  علمــی 
گــروه محتــرم مهندســی  جنــاب آقــای دکتریعقوبــی )مدیــر 

عمــران و معمــاری(
 جنــاب آقــای دکترگل محمــدی )عضــو هیئــت علمــی و 

معــاون اداری و مالــی دانشــگاه(
جناب آقای دکترغفاری )عضو هیئت علمی( 

جنــاب آقــای دکتر حصــاری )عضــو هیئــت علمــی و اســتاد 
مشــاور انجمــن علمــی معمــاری( 

جنــاب آقــای دکتربهرامــی )عضــو هیئــت علمــی عمــران و 
مشــاور انجمــن علمــی عمــران(

گروه مهندســی عمران  جلســه آئین آشــنایی با دانشــجویان  نو ورود 
و معمــاری در تاریــخ ۱۴۰۰/۰8/۱2  بــا همــکاری و همــت انجمن علمی 

مهندســی عمران و معماری برگزار شــد.

ــال  ــه معرفــی دانشــگاه، پرت ــود.در ایــن برنامــه ب همــراه ب
دانشــجویی، رشــته عمــران و معمــاری و انجمــن هــای 
ــا  ــه ب ــد.این جلس ــه ش ــاری پرداخت ــران و معم ــی عم علم
گــرم و پرشــور دانشــجویان مهندســی عمــران و  اســتقبال 

معمــاری ورودی جدیــد »۱۴۰۰« رو بــه رو شــد.
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درایـــن جلســـه، مهنـــدس توکلـــی ضمـــن معرفـــی عوامـــل موفقیـــت و 
عـــدم موفقیـــت مهندســـان، بـــه ویژگـــی هـــای یـــک مهنـــدس خـــوب 

کردنـــد. اشـــاره 

وبینــار »چگونــه یک مهندس موفق شــویم؟!« با ســخنرانی عالی 
جنــاب مهنــدس توکلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/25 برگزار شــد.

نشسـت تخصصـی عارضـه یابـی 
بانـوان  نوپـای  کارهـای  و  کسـب 
کارافرینـی  دانشـگاه  همـکاری  بـا 
بـا حضـور  اذر  تاریـخ۱8  الزهـرا در 
سـتار  مهنـدس  و  شهسـوار  دکتـر 
میزبانـی  و  اسـمعیلی  دکتـر  و  زاده 

برگـزار شـد. ارزانـی  زیـب  دکتـر 
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دوره مقدماتـی مقالـه نویسـی در شـش جلسـه 
به میزبانی دانشـگاه شـهید منتظرس مشـهد در 
تاریـخ ۱5 آبـان و بـا تدریـس مهنـدس شـادمهری 

برگزار شـد.

کارشناسـی ارشـد  کارگاه آمادگـی بـرای آزمـون 
کاتـه آهنـی در تاریـخ ۴ آذر   بـا تدریـس دکتـر 

برگـزار شـد.

اولیـن جلسـه وبینـار »نقشـه خوانی« بـا تدریس 
جناب آقای دکتر غفاری در تاریخ  ۱۴۰۰/۰۶/2۰ 

برگزار شـد.



۷۸

آیــیــنهفصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه -  شماره 38 - پاییز  1400

برگزاری مسابقات ورزشی به 
مناسبت هفته تربیت بدنی :

 ایـن جلسـه در تاریـخ چهارشـنبه ۲۱ مهـر ۱۴۰۰  بـا حضـور 
مهمانـان دکتـر احسـان عظیمـی راد معـاون دانشـجویی 
و  آموزشـی  معـاون  صالحـان  علیرضـا  دکتـر  فرهنگـی،  و 
کارشناس امور فرهنگی دانشگاه،  پژوهشـی، آرزو علومی 
مسـئولین و قائم مقام های انجمن اسـامی دانشـجویان 

مسـتقل برگـزار شـد؛
که  گفـت: طـی ایـن دورهمـی صمیمانـه ای  وی در ادامـه 
ویـژه مسـئولین و قائم مقام هـا بـود، برنامه هـای متنوعی 
همچـون اجـرای موسـیقی زنـده، صندلـی داغ و مسـابقه 
برنامـه  انتهـای  در  و  گرفـت  انجـام  عمومـی  اطاعـات 
مسـئولین  از  تشـکر  ضمـن  عظیمـی راد  احسـان  دکتـر 
لـوح  اهـدای  بـا  مسـتقل  دانشـجویان  اسـامی  انجمـن 
اسـامی  انجمـن  مجموعـه  زحمـات  از  مجـازی  تقدیـر 
کـرد  دانشـجویان مسـتقل دانشـگاه تربت حیدریـه تشـکر 
روز  موفقیـت  و  سـامتی  آرزوی  تشـکل  اعضـای  بـرای  و 

افـزون را از خـدای متعـال خواسـتار شـد.  

دورهمی تشکیاتی، ویژه دانشجویان تشکیاتی ، به مناسبت حلول 
ماه ربیع االول
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کس، نشــریه فانوس کووا

کـه از موضوعـات مطـرح شـده در ایـن  کـرد  نشـریه فانـوس در تاریـخ ۸ آبان مـاه ۱۴۰۰ چهارمیـن شـماره خـود را منتشـر 
کرد: شـماره می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره 

مصاحبه با جناب آقای دکتر علیرضا صالحان معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
کرونا مصاحبه با سرکار خانم ملیکا زرین دست از مشاوران دانشگاه تربت حیدریه وقت مشاوره به زبان 

جدال بر سر سامت یا سیاست، خون بها را مردم می دهند

فرصت های پیش رو، 

افق های روشن

در جاده مجازی شدن

 نقد فیلم سینمایی 

شیوع

کسیناسیون؟ چرا وا

نحوه پیدایش مهمان 

ناخوانده
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کتابخانه مجازی دانشــجویان
پخش ویژه به مناســبت

هفته پژوهش

ک دانش، نشــریه فانوس پا

کتابخانـه مجـازی بـه مناسـبت هفتـه پژوهـش در تاریـخ 

کتاب هنر نویسـندگی خاق  شـنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰ فایل 

از ایزابـل زیگلـر را در اختیـار عاقه منـدان قـرار داده اسـت.

نشـریه فانـوس در تاریـخ ۱۶ آذرمـاه 
را  خـود  شـماره  پنجمیـن   ۱۴۰۰
که از موضوعات مطرح  کرد  منتشر 
بـه  می تـوان  شـماره  ایـن  در  شـده 

کـرد: مـوارد زیـر اشـاره 

تاریخچه ای کوتاه

جایگاه دانشجویان نسل آلفا

دکلمه آزادی

کشیده شد سربرگ  دانش به خون 

ایستاده ام چو شمع
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بـا توجـه بـه اعـام تقویـم زمـان بنـدی اعطـای وام هـای 
دانشـجویی در نیمسـال اول سـال تحصیلـی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
بـه همـراه جـدول انـواع وام های دانشـجویی و مبالغ آن، 
از  وام  ثبـت  جهـت  رفـاه  صنـدوق  دانشـجویی  سـامانه 
تاریـخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ فعـال و دانشـجویان متقاضی واجد 
شـرایط نسـبت بـه ثبـت تقاضـای خـود در سـامانه مذکـور 

اقـدام نمودنـد.
مهلـت  رفـاه،  صنـدوق  اطاعیه هـای  آخریـن  مطابـق 

با  بیمه حوادث دانشجویی  قرارداد  انعقاد  به  توجه  با 
شرکت بیمه  ایران تمام دانشجویان شاغل به تحصیل 
تا پایان  ابتدای مهر ۱۴۰۰  از  در دانشگاه تربت حیدریه 
شهریور ۱۴۰۱ در تمام ساعات شبانه روز بدون قید زمان 

و مکان در مقابل حوادث بیمه می باشند.
اثر  بر  چنانچه  قرارداد  این  طی  باشد  می  ذکر  به  الزم 

تعداد دانشجوی معرفی شده به بیمه در سه ماه اول سال تحصیلی جاری

لیست وام های ثبت شده در نیمسال جاری:

ثبت نام وام های دانشــجویی

انعقــاد بیمه حوادث دانشــجویان

مبلغ )ریال(نوع تسهیاتردیف

۲.۹۹۳.۲۵۰.۰۰۰تسهیات تحصیلی1

۳.۲۲۴.۰۰۰.۰۰۰تسهیات ضروری2

۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰تسهیات شهریه3

۱.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰تسهیات ودیعه مسکن متاهلی4

نوع هزینهتعداد دانشجوی معرفی شده  

دریافت هزینه پزشکی3  

کـه بـه طور معمـول برای  ثبـت نـام وام هـای دانشـجویی 
دانشجویان مقاطع مختلف در بازه های زمانی یکسانی 
انجـام می گیـرد از ۲۷ مهـر مـاه ۱۴۰۰ آغـاز و تـا ۳۰ آذرمـاه 

سـال جـاری فرآینـد ثبـت نـام ادامـه خواهـد داشـت.
الزم به ذکر می باشد در سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰مبالغ 
وام هـای دانشـجویی۳۰ درصـد رشـد داشـته و از طرفـی 
وام تحصیلی برای دانشـجویان متاهل دو برابِر مبلغ وام 

دانشـجویان مجرد پرداخت خواهد شـد. 

بروز حوادث غیر عمد در بازه فوق و در هر مکان آسیب 
جسمی به دانشجویان وارد شود، تا سقف ۱۰۰ میلیون 
ریال  میلیون   ۵۰۰ سقف  تا  و  درمان  هزینه های  ریال 
طبق  می شود.  جبران  عضو  نقص  به  مربوط  خسارت 
این قرارداد پوشش بیمه ای مربوط به فوت دانشجویان 

بر اثر حادثه  نیز ۵۰۰ میلیون ریال می باشد.
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بـه  توجـه  بـا  دانشـگاه  خـاص  مـوارد  شـورای  جلسـات 
پرونده های رسیده به این شورا جهت رسیدگی به مشکات 
دانشـجویان بـا حضـور اعضـای شـورا بصـورت حضـوری - 
مجازی تشکیل گردید و ضمن بررسی درخواستهای رسیده 
به شورا، وضعیت تحصیلی دانشجویان بررسی و تصمیمات 
بـه  اجـرا  جهـت  کمیسـیون  آرای  و  شـده  اتخـاذ  مقتضـی 

برگزاری جلســات شــورای موارد خاص دانشگاه:

تعداد پرونده بررسی شدهتاریخ برگزاری شوراردیف

1۱۴۰۰/۰۶/۱۵۱۳

2۱۴۰۰/۰۹/۲۲۲۲

3۱۴۰۰/۰۶/۲۹۲۲

4۱۴۰۰/۰۷/۰۲۲۷

۵۱۴۰۰/۰۷/۱۹۱۵

6۱۴۰۰/۰۷/۲۶۴

۷۱۴۰۰/۰۸/۱۰۵

8۱۴۰۰/۰۹/۱۰۱۰

گردیـد. معاونـت آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه ابـاغ 
الزم بـه ذکـر مـی باشـد مطابـق آیین نامه جلسـات شـورا هر 
مـاه برگـزار می گردد ولی جهت بررسـی سـریعتر پرونده های 
رسـیده بـه شـورا،  بنـا بـه تشـخیص رئیـس و اعضـای شـورا 
جلسات بصورت هر هفته در ابتدای شروع سال تحصیلی 

گردید. برگـزار 



۸۳

فصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه -  شماره 38 - پاییز  1400آیــیــنه

با  دانشگاه  آشپزخانه  صنعتی  تجهیزات  دوم  مرحله 
صنعتی  و  دانشجویان  غذای  کیفیت  ارتقای  هدف 
سازی آشپزخانه دانشگاه، در حال اخذ استعام و انجام 
اعتبار  مبلغ  باشد.  می  خریداری  جهت  الزم  اقدامات 
بابت خرید تجهیزات در این مرحله ۲۴۰ میلیون تومان 
بوده که تجهیزاتی همچون دستگاه سیخ شور- دستگاه 
برنج و .... خریداری  کن دستگاه خیساندن  پیاز پوره 
خواهد شد. مبلغ این اعتبار با استفاده از طرح های ۵۰ 

شروع تعمیر و تجهیز خوابگاه ها:

سرگیری  از  جهت  الزم  ریزی های  برنامه  به  توجه  با 
رفاهی  شرایط  بهبود  و  دانشجویان  حضوری  آموزش 
وضعیت  بهسازی  همچنین  و  دانشجویان  اسکان  و 
تعمیرات  و  تجهیز  روند  دانشجویی  خوابگاه های 

گردید. خوابگاه ها آغاز 
همکاری  با  دانشجویی  سراهای  بهسازی  و  تعمیرات 

به منظور بهره گیری از توانمندی های دانشجویان در پیشبرد امورآموزشی، پژوهشی، فرهنگی ، اداری و امور مالی و 
ج تحصیلی آنان  کمک به تأمین بخشی از مخار کسب تجربه علمی برای دانشجویان و  همچنین ایجاد زمینه های 
که در تابستان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در واحدهای مختلف دانشگاه همکاری داشته اند به امور  حق الزحمه این دانشجویان 

گردید.  مالی دانشگاه ارسال و به حساب دانشجویان واریز 

خریــد مرحلــه دوم تجهیزات صنعتی آشــپزخانه دانشــگاه :

پرداخــت حق الزحمه همیاران دانشــجو:

درصدی صندوق رفاه دانشجویان ) ۵۰ درصد صندوق 
حیدریه(  تربت  دانشگاه  درصد   ۵۰ و  دانشجویان  رفاه 

گردیده است. تامین 
پز-  خورش   - چلوپز   تجهیزات  باشد  می  ذکر  به  الزم 
گوشت در  گرمکن ایستاده و چرخ  گیر -  کباب پز -کباب 
مرحله اول با اعتبار ۲۸۰ میلیون تومان به منظور تجهیز 
و تکمیل آشپزخانه دانشگاه در سالهای قبل خریداری 

شده است.

اداره طرح های عمرانی دانشگاه و با حمایت ریاست محترم دانشگاه در داخل خوابگاه فاطمه الزهرا )س( و خوابگاه 
شهید مدرس آغاز شده است.

حق الزحمه پرداخت شده )ریال(جمع ساعتتعداد دانشجو

3۷۵۵28139.9۷6.۷۷۵
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برای  انجام مشاوره حضوری وغیر حضوری    .1
کلیه دانشجویان 

اول   نیمسال  برگزاری  حال  در  های  کارگاه   .2
1400-1401

برگزاری  حال  در  آناین  آموزشی  کارگاه های 
درزمینه های متفاوت با اساتید و مشاوران مرکز 

مشاوره دانشگاه تربت حیدریه

کارگاه دین،سخاوت ،آرامش  

از  دانشگاه  ملکی،  خوابگاه  وجود  عدم  به  عنایت  با 
خوابگاه های استیجاری و خودگردان موجود در شهرستان 
نموده  استفاده  و دختر  جهت اسکان دانشجویان پسر 
از  خوابگاه  ظرفیت  افزایش  جهت  منظور  همین  به  و 
مهرماه سال ۱۳۹۷ اقدام به رهن خوابگاه شهید مدرس 
با ظرفیت ۱۴۴ نفر نمود. با مکاتبات و پیگیری های انجام 
شده و مساعدت صندوق رفاه دانشجویان در طول این 
مدت مبلغ رهن خوابگاه تحت عنوان وام ودیعه مسکن 

مجردی به دانشگاه تعلق گرفت. 
الزم به ذکر می باشد با عنایت به انجام برنامه ریزی های 
ضرورت  و   ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تحصیلی  سال  شروع  جهت  الزم 
و  خوابگاه  متقاضی  دانشجویان  پذیرش  جهت  آمادگی 
در  مدرس  شهید  خوابگاه  قرارداد  مدت  پایان  طرفی  از 
ابتدای مهرماه ۱۴۰۰؛ با توجه به قرارداد منعقد شده فی 
مابین دانشگاه و مالک خوابگاه شهید مدرس و افزایش 

دریافت وام ودیعه مســکن مجردی:

تومان  به یک میلیارد  تومان  از ۵۰۰ میلیون  مبلغ رهن 
مدارک و مستندات الزم جهت دریافت وام ودیعه مسکن 
مجردی به صندوق رفاه دانشجویان ارسال و پیگیری های 

الزم جهت دریافت این وام انجام شده است.

کارگاه روش هــای مطالعــه مؤثر

مختصـــری از فعــالـــــیت های
مرکز مشــاوره و سامت روان 

دانشجویی
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کارگاه خــود مراقبتی )اصاح 
شــیوه زندگی (

کانون همیاران سامت روان :  .۵
کانـون بـا هـدف تعامـل و برقـراری ارتبـاط بیشـتر بیـن دانشـجویان و مرکـز مشـاوره و معرفـی بیشـتر مرکز  ایـن 
مشاوره در بین دانشجویان وهمچنین شناسایی دانشجویان دارای مشکل ونیز همیاری با مرکز مشاوره 
کانـون همیـاران سـامت  کـه  در برگـزاری مسـابقات،کارگاه هـا، نمایشـگاه هـا و.....تشـکیل شـده اسـت 
روان مرکـز مشـاوره دانشـگاه تربـت حیدریـه  در تمامـی فعالیـت هـای فوق الذکـر با مرکز مشـاوره همکاری و 

فعالیـت داشـته اند.

کارنامـه سـامت  3. پیگیـری تکمیـل  فـرم 
هـا  داده  اسـتخراج  و  دانشـجویان  روان 
دارای  دانشـجویان  شناسـایی  منظـور  بـه 

ح طـر در  آسـیب 

4.میز خدمت مرکز مشاوره 
میـز خدمـت مرکـز مشـاوره در اواخـر بهمـن 
و  کـرد  کار  بـه  شـروع  و  افتتـاح   1399 مـاه 
و  گیـری  بهـره  بیشـترین  بـا   1400 سـال  در 
عملکـرد در زمینـه ی نوبـت دهـی، اطـاع 
رسـانی، بروشـور هـا، فایـل هـای آموزشـی، 
کارگاه هـای آموزشـی، فرم های نظر سـنجی 

و... فعـال مـی باشـد .
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