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

بسمه تعالی
بــا فرارســیدن بهــار علــم و ســال نــو تحصیلــی، شــروع دوبــاره و پــر نشــاط فعالیــت هــای آموزشــی و پژوهشــی، در مســیر 
پیشــرفت علمــی و توســعه پایــدار و رشــد و تعالــی در جامعــه اســامی آغــاز مــی شــود. ایــن ایــام ســرآغاز دوره ای اســت 
گیــری از دانــش، خویــش را بــرای ایفــای  کــه دانــش پژوهــان و جوینــدگان علــم راه را بــر خــود همــوار نمــوده و بــا بهــره 
نقشــی اثرگــذار در آینــده جامعــه مهیــا مــی ســازند. تقــارن باشــکوه آغــاز فصــل علــم و دانــش بــا هفتــه دفــاع مقــدس و 
کســب آموزه هــای  کشــف و  کــه جویــای  کســانی باشــد  کامل تریــن مدرســه و دانشــگاه بــرای  درس هــای آن، می توانــد 
عمیــق انســانی، معرفتــی و الهــی هســتند. همــت، تــاش، مســؤولیت پذیــری و جدیــت اعضــای هیئــت علمــی 
ــا ســال تحصیلــی قبــل  گرامــی باعــث شــد ت کنــار صبــر و اهتمــام ویــژه دانشــجویان  کارکنــان محتــرم دانشــگاه، در  و 
گــردد. برگــزاری منظــم ایــن حجــم  کیفیــت مطلــوب ســپری  کرونــا بــا موفقیــت و  در شــرایط بحرانــی شــیوع بیمــاری 
ــزوم تقویــت زیرســاخت هــا و امکانــات موجــود، مســتلزم وفــق پذیــری و  ــر ل کاس هــای آموزشــی، عــاوه ب وســیع از 
گــذار از آمــوزش حضــوری بــه آمــوزش مجــازی بــود. در شــرایط فعلــی نیــز  گرامــی بــرای  همراهــی دانشــجویان و اســاتید 
کــه بــا همــت حــوزه معاونــت آموزشــی و پژوهشــی و همــکاری ســایر حوزه¬هــای دانشــگاه ارتقــای نــرم افــزاری و ســخت 
افــزاری در ایــن زمینــه تــا حــد زیــادی محقــق شــده اســت، صمیمانــه از همــه اســاتید و دانشــجویان دعــوت مــی نمایــم 
گــذار  گمارنــد تــا  گذشــته، بــا حضــور جــدی و پرشــور بــه انجــام فعالیــت هــای آموزشــی در ایــن بســتر همــت  تــا بــه ماننــد 
گــردد. چــه بســا، تــاش و ســازگاری امــروز بــرای  کمتریــن آســیب بــه حــوزه آمــوزش، محقــق  از ایــن شــرایط خــاص بــا 
ارتقــای آمــوزش مجــازی، توفیــق اجبــاری بــرای رشــد و تعالــی همــه جانبــه دانشــگاه در عصــر ارتباطــات دانــش بنیــان 
کــه در ســال  کرونــا  کــن شــدن هرچــه ســریع تــر بیمــاری  در بســتر آمــوزش مجــازی باشــد.در پایــان ضمــن آرزوی ریشــه 
ــا حضــور دانشــجویان در دانشــگاه در  ــرای جامعــه دانشــگاهی رقــم زد امیــدوارم ب گذشــته روزهــای غــم انگیــزی را ب
آینده ای نزدیک شــاهد تبلور مجدد شــور و نشــاط دانشــجویی در ســطح دانشــگاه باشــیم. از درگاه خداوند متعال، 

ج عالــی علمــی و اخاقــی تــوأم بــا موفقیــت، بهــروزی و ســعادت را بــرای همــگان مســالت دارم. دســتیابی بــه مــدار
محمد حسن فتحی ، رئیس دانشگاه تربت حیدریه ، شهریور ۱۴۰۰

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
گرامــی داشــت.   دکتــر محمدحســن فتحــی رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه طــی پیامــی آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد را 

متــن پیــام بــه شــرح ذیــل اســت:

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 تـا شـهای 

تقدیر از کارکنان حوزه اداری به مناسبت روز کارمند
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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.

متن پیام به شرح ذیل می باشد: 
ــرادر ارجمنــد جنــاب آقــای دکتــر محمــد علــی زلفــی گل  ب

ــوم، تحقیقــات و فنــاوری ــر محتــرم عل وزی

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
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گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
شــهرداِر  کبریــان،  ا مهنــدس  حضــور  بــا  ای  جلســه  در 
رئیــس  دوســت،  وطــن  احمــد  حیدریــه،  تربــت  وقــت 
شــورای اســامی شــهر تربــت حیدریــه و دکتــر محمــد 
حســن فتحــی، رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه تفاهــم 
و دانشــگاه  بیــن شــهرداری  نامــه همــکاری دوجانبــه 
تربــت حیدریــه در مورخــه ســه شــنبه ۵ مردادمــاه امضــا 
شــد. در ایــن جلســه و پیــش از امضای تفاهــم نامه دکتر 
ــه منظــور  ــر اینکــه ایــن تفاهــم نامــه ب کیــد ب ــا تا فتحــی ب
مشــترک  هــای  همــکاری  توســعه  و  ارتبــاط  تقویــت 
گیــری از نقــش ویــژه و اثر  گردیــده اســت، بــر بهــره  تنظیــم 
فرهنگــی دانشــگاه در زیســت شــهری و اســتفاده بهینــه 
کیــد نمــود.  از ظرفیــت هــا و توانایــی هــای طرفیــن تا
ایشــان بــا اشــاره بــر اهمیــت نقــش دانشــگاه در مدیریــت 

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و شهرداری تربت حیدریه

کیــد نمــود  کنــده ایــن دو نهــاد، تا شــهری و ارتبــاط پرا
کــه امضــای ایــن تفاهــم نامــه میتوانــد موجــب هدفمنــد 
ادامــه  در  گــردد.  دوجانبــه  هــای  همــکاری  شــدن 
کبریــان بــا اشــاره بــه نیــاز مبــرم شــهرداری  مهنــدس ا
ح  بــه آســیب شناســی مشــکات شــهر بــا اســتفاده از طــر
کیــد نمــود  هــای پژوهشــی، بــر نقــش تربیتــی دانشــگاه تا
کــه دانشــگاه میتوانــد در تربیــت نســلی  و بیــان داشــت 
مســئول، متعهــد و دانــا بــرای مدیریــت شــهری نقــش 
مهمــی ایفــا مینمایــد. در ادامــه آقــای وطــن دوســت 
امضــای ایــن تفاهــم نامــه را در ایــام اعیــاد غدیــر و قربــان 
منشــاء خیــر بــرای شهرســتان دانســت و بــر اجــرای امــور 

کیــد نمــود. ــه مســائل علمــی تا ــر پای شــهری ب
در پایــان جلســه تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک امضــاء 

گردیــد و بــرای اجــرا ابــاغ شــد. 
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گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:  به 
تربــت  دانشــگاه  رئیــس  فتحــی،  محمدحســن  دکتــر   
کارمنــد را تبریــک  حیدریــه طــی پیامــی هفتــه دولــت و روز 

ــد: ــی باش ــل م ــرح ذی ــه ش ــام ب ــن پی ــت. مت گف

تاریــخ ایــران اســامی همــواره شــاهد ایثارگــری هــا و از 
کــه غیــر از خــدا  گذشــتگی هــای دلیرمردانــی بــوده  خــود 
هیــچ نمــی دیــده و تمــام هدفشــان خدمــت بــه خلــق و 

اعتــای انقــاب اســامی بــوده اســت.
همزمانــی هفتــه دولــت و ایــام شــهادت شــهیدان رجایــی  
ــام پــر خیــر و برکــت مــاه محــرم، قیــام امــام  ــا ای ــا هنــر ب و ب
کــه خدمت  گرفــت چرا  حســین )ع(، را بایــد بــه فــال نیــک 
کمتــر  بــه خلــق خــدا از جهــاد در راه حــق علیــه باطــل 

نیســت.
بــی شــک همــه مــا مــی بایســت بــا تأســی از ویژگــی هــای 
واالی اخاقــی و رفتــاری شــهیدان رجایــی و باهنــر آنــان را 
گیــری از رفتار  الگــوی همیشــگی خــود قــرار داده و بــا بهــره 
کوشــش در راه تعالی میهن  این شــهیدان عزیز و تاش و 
گام  اســامی و در راســتای تحقــق اهــداف دولــت و نظــام 

پیام دکتر محمدحسن فتحی رئیس دانشگاه تربت حیدریه به مناسبت    
کارمندان نمونه دانشگاه   کارمند و تقدیر از  گرامیداشت هفته دولت و روز 

کشــور  برداشــته و زمینــه هــای رشــد و پیشــرفت روزافــزون 
را در حیطــه هــای مختلــف بــه ویــژه در حیطــه علــم و 
دانــش و ســرافرازی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 

ایــران را فراهــم آوریــم.
یــاد و خاطــره شــهدای  گرامیداشــت  اینجانــب ضمــن 
باهنــر،  و  رجایــی  شــهیدان  بویــژه  و   دولــت  واالمقــام 
کارکنــان خــدوم  هفتــه دولــت را بــه همــه دولــت مــردان و 
کارکنــان دانشــگاه تربــت حیدریــه  و متعهــد و بــه ویــژه 
تبریــک عــرض نمــوده و موفقیــت همــگان را در راســتای 
تحقق آرمان های انقاب اســامی و ادامه راه شــهیدان، 

از درگاه خداونــد متعــال مســئلت مــی نمایــم.

دکتر محمد حسن فتحی نسری
رئیس دانشگاه

ــه دانشــگاه )ســرکار  کارمنــدان نمون ــت از  طــی هفتــه دول
خانــم اســدی، آقــای محمــدی، آقــای الونــدی( بــا تقدیــم 
گل بــا حضــور هیــات رئیســه  کارت هدیــه و شــاخه  لــوح و 

محتــرم دانشــگاه تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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پیام ریاست دانشگاه تربت حیدریه به مناسبت ۱۷ مرداد و روز خبرنگار

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
گفـــت   دکتـــر محمدحســـن فتحـــی، رئیـــس دانشـــگاه تربـــت حیدریـــه طـــی پیامـــی ۱۷ مردادمـــاه، روز خبرنـــگار را تبریـــک 
کتـــاب از خبرنـــگاران شهرســـتان تربـــت حیدریـــه تقدیـــر نمود.متـــن پیـــام بـــه شـــرح ذیـــل  کارت تبریـــک و  و بـــا اهـــدای 

مـــی باشـــد:                                                  

بسمه تعالی

کــه در  گرانبهــا اســت ، بــرای پاسداشــت مقــام شــامخ تمامــی انســان هــای فرهیختــه  روز خبرنــگار فرصتــی ارزشــمند و 
کردند.خبرنــگاران بــه راســتی تجســم امانــت،  گاهــی بخشــی بــه جامعــه جــان خــود را تقدیــم انقــاب  راه روشــنگری و آ

مســئولیت، تعهــد، دلســوزی و وظیفــه انــد.
۱۷ مــرداد مــاه »روز خبرنــگار « یــاد روز باشــکوه تاشــگران عرصــه اندیشــه و قلم را به حضور خبرنگاران عزیز شهرســتان 
تربــت حیدریــه تبریــک عــرض نمــوده وضمــن پاسداشــت خاطــره شــهدای اصحاب رســانه،جد و جهد شــما عزیــزان را 

ج می نهم. در برافروختــن چــراغ اطاع رســانی مســتقل و مســئوالنه ار

دکتر محمدحسن فتحی 
رئیس دانشگاه تربت حیدریه
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انتصاب ریاست دانشگاه تربت 
حیدریه به عضویت شورای 

مدیریت آموزش عالی استان 
خراسان رضوی

ستاد  اندیشی  هم  جلسه 
ایثارگر          و  شاهد  دانشجویان 

گردید. برگزار 

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
دانشجویان  ستاد  جلسه   ۱۴۰۰ تیرماه   ۷ دوشنبه  روز   
شاهد و ایثارگر با حضور  آقای حسینعلی زاده ریاست بنیاد 
شهید شهرستان، آقای دکتر فتحی ریاست دانشگاه تربت 
کارآفرینی  گوهری منش ریاست دفتر  حیدریه، آقای دکتر 
ریاست  سپهری  آقای  و  دانشگاه  صنعت  با  ارتباط  و 
امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و سرکار خانم یاقوتی نیا 

کارشناس بنیاد شهید در دانشگاه برگزار گردید. 
های  دوره  برگزاری  موضوع  با  که  جلسه  این  در 
و  شاهد  دانشجویان  ویژه  استارتاپ  و  ایده پردازی 
شد  مقرر  گردید  برگزار  شهرستان  های  دانشگاه  ایثارگر 
نیمه  در  و  گردد  انجام  زمینه  این  در  الزم  برنامه ریزی 
دوم مردادماه جاری در بستر فضای مجازی به مدت دو 
گردید پس از داوری توسط  گردد. ضمنْا مقرر  روز برگزار 
گروه های  اساتید متخصص و برجسته در این زمینه به 

گردد.  برتر جوایزی اهدا 
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کارکنان حوزه های حراست  و فاوای دانشگاه  به مناسبت روز حراست از 
تقدیر شد.

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
کارکنــان  روز یکشــنبه ۲۰ تیرمــاه ۱۴۰۰ جلســه تقدیــر از 
حــوزه هــای حراســت و فاوا در دانشــگاه تربــت حیدریه به 
مناسبت روز حراست و روز ارتباطات و فناوری اطاعات 
گردیــد. بــا حضــور هیــات رییســه محتــرم دانشــگاه برگــزار 

ایــام  تســلیت  ضمــن  دانشــگاه  ریاســت  فتحــی  دکتــر 
ســوگواری امــام جــواد )ع( بــه مناســبت روز حراســت و 
کارکنــان  نگهبانــی و روز ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات از 
ایــن حــوزه هــا و فعالیــت هــای بــی وقفــه ایشــان در ایــام 

کرونــا تقدیــر نمــود. بیمــاری 
کارکنــان حــوزه هــای حراســت و فــاوا بــه نکاتــی  ســپس 
مربــوط بــه حــوزه هــای خــود در راســتای رفــع چالــش هــا 
اشــاره نمودنــد و معاونیــن محتــرم نیــز بــه ارائــه راهکارهــا 

اشــاره نمودنــد.
در انتهــا، جلســه بــا دعــای خیــر ریاســت نماینــده محتــرم 
و  صافــدل  دکتــر  آقــای  جنــاب  دانشــگاه  در  فقیــه  ولــی 
بــه  یادبــود  رســم  بــه  ای  هدیــه  و  تقدیــر   لــوح  اهــدای 
کارکنــان حــوزه حراســت، انتظامــات و فــاوا به پایان رســید.
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جلسه مجمع روسای دانشگاه های شهرستان و کمیته نشر و ادبیات دفاع 
مقدس کنگره شهدای شهرستان برگزار گردید.

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
بـا  شهرسـتان  هـای  دانشـگاه  روسـای  مجمـع  جلسـه 
شهرسـتان  شـهدای  کنگـره  برگـزاری  موضـوع  محوریـت 

گردیـد. برگـزار 
مجمـع  جلسـه   ۱۴۰۰ تیرمـاه   ۲۸ خ  مـور دوشـنبه  روز 
روسـای دانشـگاه هـای شهرسـتان بـا محوریـت موضـوع 
نقـش آفرینـی و مشـارکت دانشـگاه هـا در انجـام وظایـف 
شـهدای  کنگـره  مقـدس  دفـاع  ادبیـات  و  نشـر  کمیتـه 
شهرسـتان بـا حضـور جنـاب آقـای دکتـر فتحـی ریاسـت 
محتـرم دانشـگاه و رئیـس مجمع روسـای دانشـگاه های 
شهرستان، جناب سرهنگ دکتر ناصری موحد فرمانده 
محتـرم سـپاه شهرسـتان، جنـاب آقای دکتر عظیمـی راد 
مسـئول محترم بسـیج اساتید دانشـگاه های شهرستان 
و معاون دانشـجویی و فرهنگی دانشـگاه تربت حیدریه، 
جنـاب سـرهنگ یعقوبـی مسـئول محتـرم بسـیج ادارت 
گنابادی مسـئول محتـرم دفتر  شهرسـتان، جنـاب آقـای 
عـوض  آقـای  جنـاب  شهرسـتان،  دانشـجویی  بسـیج 
دکتـر  آقـای  شهرسـتان،  ناحیـه  سـپاه  فرهنگـی  معـاون 
حاتمـی رئیـس محتـرم دانشـگاه آزاد اسـامی، آقـای دکتر 
آقـای دکتـر  نـور،  پیـام  رئیـس محتـرم دانشـگاه  صادقـی 

بابایـی رئیـس محتـرم دانشـگاه فرهنگیـان، آقـای دکتـر 
رضایـی منـش معـاون محتـرم آموزشـی دانشـگاه علـوم 
دانشـگاه  محتـرم  رئیـس  وکیلیـان  دکتـر  آقـای  پزشـکی، 
رئیـس  آتشـی  آقـای مهنـدس  و  کاربـردی  علمـی  جامـع 
محتـرم آموزشـکده فنـی شهرسـتان در سـالن جلسـات 
برگـزار  تربـت حیدریـه  سـردار شـهید سـلیمانی دانشـگاه 

گردیـد.
در ابتدای جلسـه دکتر فتحی ضمن عرض سـام و درود 
به شـهدا و امام شـهدا و مقام معظم رهبری )مد ظله( از 
کرد: این  حضور مدعوین در جلسه تقدیر نمود و عنوان 
کنگـره شـهدا و برنامـه ریـزی  جلسـه در راسـتای برگـزاری 
دانشـگاه هـا جهـت همـکاری در برگـزاری هر چه با شـکوه 

کنگره می باشـد. تـر ایـن 
کنگـره  برگـزاری  راسـتای  در  راد  عظیمـی  دکتـر  سـپس 
شـده  انجـام  کـه  کاری  تقسـیم  و  شهرسـتان  شـهدای 
کردنـد، در حـوزه  کیـد  مـواردی را عنـوان نمـود. ایشـان تا
در  مقـدس  دفـاع  ادبیـات  و  نشـر  کمیتـه  هـا  دانشـگاه 
کـه ریاسـت آن برعهده  کنگـره شـهدا تشـکیل شـده  ذیـل 
آقـای دکتـر فتحـی، جانشـین آن مسـئول بسـیج اسـاتید 
ادارات  بسـیج  مسـئول  عهـده  بـر  آن  دبیـر  و  شهرسـتان 
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دکتـر  آقـای  ادامـه  در  اسـت.  شـده  گذاشـته  شهرسـتان 
کمیته پرداختند. ایشـان  عظیمی راد به تشـریح وظایف 
اعـام  جلسـه  اعضـای  بررسـی  بـرای  کار  دسـتور  چهـار 
کار اول اعـام فراخـوان ثبـت آثـار فاخـر در  کردنـد. دسـتور 
کـه در قالـب جشـنواره  حـوزه شـهدا و دفـاع مقـدس بـود 
کار  ثبـت آثـار از مـرداد تـا آبـان ۱۴۰۰ برگـزار شـود. دسـتور 
مقـرر  کـه  بـود  دانشـجو  شـهداء  یـادواره  برگـزاری  دوم 
کار سـوم در  گـردد. دسـتور  شـد در دی مـاه ۱۴۰۰ برگـزار 
خصـوص موضـوع برگـزاری جشـنواره مسـابقات ورزشـی 
کـه مقـرر شـد در آذر  بیـن دانشـگاه هـای شهرسـتان بـود 
کار چهـارم مشـارکت دانشـگاه  گـردد و دسـتور  ۱۴۰۰ برگـزار 

کنگـره شـهداء بـود.  کتـب  هـا در چـاپ 
آقـای عـوض ضمـن تشـکر از دغدغـه هـای دکتـر فتحـی 
کـه  مسـئولیتی  طبـق  نمودنـد:  عنـوان  عظیمـی  دکتـر  و 
کـه  کنگـره شـهدا دارم و طبـق دسـتورالعملی  در برگـزاری 
کار بـا سـرعت بیشـتری انجـام شـود.  نوشـته شـده بایـد 
کار شـاخص انجـام شـده  بـرای موضـوع نهـم دیمـاه دو 
کـه  اسـت. طراحـی سـردیس هـای شـهدای نهـم دیمـاه 
کنگـره رونمایـی  کـه در زمـان برگـزاری  در میـدان شـهدا 
خواهـد شـد و رونمایـی از المان های مـوزه دفاع مقدس 

در میـدان شـهدا.
کـه در  کتـاب واقعـه نهـم دیمـاه اشـاره نمـود  ایشـان بـه 
که  کار هسـت و مشـتمل بر ۶۰۰ صفحه می باشـد  دسـتور 
بایـد بـه صـورت داسـتانی روایـت شـود و بـه چـاپ برسـد.
در ادامـه سـرهنگ یعقوبـی مسـئول بسـیج ادارات و دبیر 
کـه در دانشـگاه  کیـد بـر روی داشـته هایـی  کمیتـه نشـر تا
کنگـره  هـا داریـم و بایـد از آنهـا در راسـتای بهتـر برگـزاری 
کـه در  کتـب بـا ارزشـی  اسـتفاده شـود اشـاره نمـود و بـه 
یـادواره هـای شـهدای دانشـجو در سـال هـای ۹۳ و ۹۵ 
کارگـروه  تشـکیل  بـه  ایشـان  نمـود.  اشـاره  گردیـد  چـاپ 
کارکنـان بایـد احیـا شـود  کـه بـرای دانشـجویان و  ورزشـی 

کیـد نمـود. تا
دانشـگاه  محتـرم  روسـای  از  یـک  هـر  جلسـه  ادامـه  در 
جنـاب  نمودنـد.  عنـوان  را  خـود  نظـر  مـورد  مطالـب  هـا 
بیـان  سـخنانی  در  نیـز  موحـد  ناصـری  دکتـر  سـرهنگ 
نمودنـد: برگـزاری ایـن جلسـه همزمـان بـا شـروع واقعـه 
زیبـای  تقـارن  نیـک میگیریـم.  فـال  بـه  را  کربـا  تاریخـی 

کمیته نشر دفاع مقدس می تواند  کاروان امام حسین و 
گفتنـد در روایـات آمـده  کنـد. ایشـان  کمـک  کار  بـه برکـت 
گـر مـی خواهیـد چیـزی مانـدگار شـود آن را با قلـم به بند  ا
کتابت و نشـر هسـت و فراموش  کـه همـان بحث  بکشـید 

اسـت. نشـدنی 
چـه پناهگاهـی بهتر از دانشـگاه، اسـاتید و دانشـجو برای 
کاری است. کلمه شهادت، ایثار و فدا حفظ ارزش های 
کلمات نیسـت. انبیا  کلمـه ای قابـل رقابـت بـا ایـن  هیـچ 
خورنـد.  مـی  غبطـه  شـهادت  و  شـهید  جایـگاه  بـه  هـم 
برگـزاری یـادواره شـهدا بـه قدمـت انسـان در روی زمیـن 
نمـود  برگـزار  را  شـهدا  یـادواره  کـه  کسـی  اولیـن  اسـت. 
کـه واقعـه عاشـورا را بـرای حضـرت  حضـرت جبرئیـل بـود 
کـرد. سـپس از دکتـر فتحی و دکتر عظیمی راد و  آدم بیـان 
کمیته نشـر جلسـه  که در قالب  از تمام روسـا تشـکر نمود 

برگـزار نمـوده انـد. 
دنبـال  مـا  اسـت.  کار  مانـدگاری  هـدف  افـزود:  ایشـان 
که بهترین  انتقال مفاهیم شـهدا به نسـل آینده هستیم 
کنیم  کار نگاه  کیفیت  جایگاه دانشگاه ها است. باید به 
و همـه در هـر سـطحی این ماموریـت را بپذیرند در زمینه 

تقویـت مفاهیـم ارزشـی مبلغ باشـیم.
پایـان فرمودنـد در زمینـه نشـر هـر زمـان دیـر  ایشـان در 

کنگـره بـه تعویـق بیفتـد.  گـر  ا اسـت حتـی 
کـه از ظرفیـت مجمـع روسـا بـه  دکتـر فتحـی نیـز فرمودنـد 
و جـای دلگرمـی  کـرد  اسـتفاده  تـوان  مـی  نحـو  بهتریـن 
دارد تشـکیل ایـن جمـع و انشـاهلل تقویـت مـی شـود. در 
انتهـای جلسـه دکتـر صافـدل نماینـده محترم دفتـر نهاد 
مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه هـای شهرسـتان بیـان 
گونـه قـدم برداریم  کـه در ایـن مسـیر بایـد شـهادت  نمـود 
و به شـهدا ملحق شـویم . ما در مسـیر نگاه حسـینی قرار 
هسـت بـا معرفـت شـویم و اشـاره بـه فرازهایـی از دعـای 

عرفـه و معانـی آن نمودنـد.
گردید:  در پایان نشست موارد ذیل مصوب 

۱. دانشـگاه آزاد اسـامی مسـئول برگزاری یادواره شـهداء 
کارمنـد در ۹ دی ۱۴۰۰ بـا راه انـدازی  دانشـجو، اسـتاد و 

گردیـد.  دبیرخانـه 
۲. دانشگاه علوم پزشکی مسئول جمع آوری آثار شهداء 
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توسعه زیر ساخت مجازی و اضافه شدن سرورهای جدید به دیتاسنتر 
دانشگاه

سامانه مودل و طراحی جدید

شــدن  اضافــه  و  مجــازی  زیرســاخت  توســعه  فرآینــد 
ســرورهای آمــوزش بــه دیتاســنتر دانشــگاه در شــهریور 
مــاه ۱۴۰۰ در دانشــگاه انجــام شــد. در ایــن طــرح یکــی از 
جدیدتریــن مــدل هــای ســرور و انکلــوژر HP خریــداری 
و بــه اتــاق ســرور دانشــگاه اضافــه شــده اســت. فضــای 
ــه  ــا اضافــه شــدن ب کــه ب اضافــه شــده TB ۲۴ مــی باشــد 

کاس هــای مجــازی( از لحــاظ ظاهــر بــا طراحــی نویــن و بهبــود عملکــرد ایــن  به روزرســانی ســامانه  مــودل )ســامانه 
ســامانه بــرای شــروع ســال تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و قبــل از شــروع نیمســال اول جهــت ارتقــا وضعیــت ســاختاری 

ــه شــده اســت.  ــرای اســاتید و دانشــجویان محتــرم ارائ ــه صــورت آنایــن ب کاس هــا ب

ــره  ــد ذخی ــی توان ــتفاده  م ــورد اس ــی م ــای قبل TB ۲۰ فض
ســازی حجــم بیشــتری از داده را در تمــام قســمت هــای 
دانشــگاه پوشــش دهد. همچنین اســتفاده از هاردهای 
SSD و بــه روزرســانی تمــام نــرم افزارهــا و ماشــین هــای 
مجــازی اســتفاده شــده بــه آخریــن نســخه آن، ســرعت 
کــرده اســت.  پــردازش را در ایــن ســرورها چندیــن برابــر 

و ایجـاد فراخـوان جدیـد بـرای ثبـت آثـار دانشـگاهیان و 
راه انـدازی دبیرخانـه مربوطـه در بـازه مـرداد تـا آبـان ۱۴۰۰ 

گردید.
جشـنواره  برگـزاری  مسـئول  نـور  پیـام  دانشـگاه   .۳

راه  و   ۱۴۰۰ آذر  در  دانشـگاهی  بیـن  ورزشـی  مسـابقات 
گردیـد. مربوطـه  دبیرخانـه  انـدازی 

کمیته نشـر و ادبیات دفاع مقدس محور  گردید  ۴. مقرر 
هماهنگی این دانشـگاه ها و دبیرخانه ها باشـد.

حوزه فاوا
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لینک میز خدمت در سایت 
دانشگاه

از  با مسئولین  ارتباط  سامانه 
 ERP طریق 

ــا  ــا و بنـ کرونـ ــک  ــرایط پاندمیـ ــل شـ ــه دلیـ ــه بـ از آنجاییکـ
کلیـــه مراحـــل ثبت نـــام و انتخـــاب واحـــد  بـــه ضـــرورت 
کارت  ــام وام و  ــا، ثبت نـ کاس هـ ــرکت در  ــای شـ و راهنمـ
دانشـــجویی، ثبت نـــام واحدهـــای مختلـــف فرهنگـــی 
انجـــام  الکترونیکـــی  و  غیرحضـــوری  به صـــورت   ... و 
ــه  ــی و در صفحـ ــز خدمـــت طراحـ ــود، لینـــک میـ ــی شـ مـ
اصلـــی ســـایت دانشـــگاه جایگـــذاری شـــد تـــا راهنمـــای 
کلیـــه دانشـــجویان مخصوصـــا دانشـــجویان  کاملـــی بـــرای 

ــردد. گـ ــوورود  نـ

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
در راســتای تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک پژوهشــکده 
کمیتــه امــداد تربــت حیدریه بویــژه در خصوص  زعفــران و 
کــه توســط امورپژوهشــی،  طــرح راهبــری شــغلی زعفــران 
آمــوزش و ترویــج پژوهشــکده زعفــران تنظیــم و تدویــن 
 ۲۴ مورخــه  یکشــنبه  روز  در  ای  جلســه  اســت،  شــده 
مــرداد ۱۴۰۰ در محــل دفتــر ریاســت پژوهشــکده زعفــران 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(،  کارشناســان  بــا حضــور 
آقایــان مهنــدس هاشــمی و مهنــدس خســروی و دکتــر 
کارشــناس  حســن فیضــی، ریاســت و دکتــر ســاالریان، 
گردیــد. در ایــن جلســه اعــام  پژوهشــکده زعفــران برگــزار 
ــه طــرح راهبــری تهیــه شــده توســط پژوهشــکده  ک شــد 
زعفــران مــورد تاییــد و تصویــب شــورای اســتاتی و نیــز 
گرفتــه اســت و اماده  کشــور در تهــران قــرار  شــورای مرکــزی 

از  دانشــگاه،  اداری  مکاتبــات  ســاماندهی  منظــور  بــه 
پــس مراجعیــن )دانشــجویان، پیمانــکاران و ...(  ایــن 
میتواننــد از طریــق ســامانه ارتبــاط بــا مســئولین بــا واحــد 
کرده و از همین طریق پاســخ نامه  های مختلف مکاتبه 
خــود را دریافــت و از رونــد نامــه خــود بــه صــورت آنایــن و 
غیــر حضــوری مطلــع شــوند. ایــن امــکان برقــراری ارتبــاط 
مراجعیــن بــا مســئولین و حــوزه های مختلف دانشــگاه از 
طریــق ایــن ســامانه در ERP  بــا قابلیــت ثبــت و پیگیــری 

دبیرخانــه نیــز قابــل دسترســی اســت.

زعفران پژوهشکده 

کمیته  مشترک  »همکاری  زعفران  شغلی  راهبری  ح  طر جلسه  دومین 
تربت حیدریه« و پژوهشکده زعفران  امداد 

اجــرا مــی باشــد. لــذا در ایــن جلســه مراحــل اجــرای آن و 
گرفــت و مقرر شــد عملیات  عقــد قــرارداد مــورد بحــث قــرار 
اجرایــی شــامل ارزیابــی اولیــه اراضــی، آمــوزش و مشــاوره 
هــای تخصصــی در تمــام مراحــل انجــام برابــر قراردادهای 
مســتقل بــرای هــر بخــش توســط پژوهشــکده زعفــران 

گیــرد. انجــام 
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در راســـتای تفاهـــم نامـــه و قـــرارداد همـــکاری مشـــترک در 
ح راهبـــری شـــغلی  گیاهـــان داروئـــی «طـــر حـــوزه زعفـــران و 
کمیتـــه امـــداد شهرســـتان تربـــت حیدریـــه،  زعفـــران« بـــا 
ع زعفـــران  کاشـــت و تغذیـــه مـــزار دوره مهارتـــی مدیریـــت 
توســـط امـــور پژوهشـــی، آموزشـــی، ترویـــج و مشـــاوره 
ـــکاران  ـــا حضـــور تعـــدادی از زعفران پژوهشـــکده زعفـــران ب
اجتماعـــات  ســـالن  محـــل  در  پوشـــش،  تحـــت 
ــای  ــوکل هـ کامـــل پروتـ ــا رعایـــت  ــران بـ پژوهشـــکده زعفـ

گردیـــد. بهداشـــتی و فاصلـــه اجتماعـــی برگـــزار 

برای  زعفران  ع  تغذیه مزار آموزشی تخصصی مدیریت  کارگاه  برگزاری 
تربت  امام خمینی »ره«  امداد  کمیته  زعفرانکاران تحت پوشش 

حیدریه
ـــهریور  ـــنبه ۱۶ ش ـــه ش ـــه روز س ک ـــک روزه  کارگاه ی ـــن  در ای
ــران  ع زعفـ ــزار ــه مـ ــد، اهمیـــت تغذیـ ــزار شـ ــاه ۱۴۰۰ برگـ مـ
ک و شـــرایط آب و هوایـــی هـــر  بویـــژه بـــر مبنـــای آنالیـــز خـــا
منطقـــه براســـاس آخریـــن یافتـــه هـــای پژوهشـــی، بطـــور 
مبســـوط توســـط مدرســـان پژوهشـــکده زعفـــران؛ آقایـــان 
گفتگـــو  دکتـــر فیضـــی و دکتـــر ســـاالریان مـــورد بحـــث و 
گرفـــت. الزم بـــه ذکـــر اســـت بـــر اســـاس قـــرارداد، ایـــن  قـــرار 

ـــت. ـــد داش ـــه خواه ـــان ادام ـــا همچن کارگاه ه
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گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
ــا  خ ۲۹ تیــر ۱۴۰۰ ب طــی جلســه ای در روز ســه شــنبه مــور
حضــور دکتــر انفــرادی رئیــس پژوهشــکده هــوا خورشــید 
رئیــس  فیضــی  دکتــر  و  مشــهد  فردوســی  دانشــگاه 
پژوهشــکده زعفــران دانشــگاه تربــت حیدریــه برگــزار شــد، 
پتانســیل، ظرفیــت هــا و امکانــات دو پژوهشــکده بویــژه 
بــرای همــکاری هــای مشــترک پژوهشــی و اجرائــی در 
حــوزه مکانیزاســیون برداشــت بنــه »پیــاز«، برداشــت و 
گل زعفــران مــورد بررســی و تبــادل  جداســازی اجــزای 
پیــاز  برداشــت  فصــل  بــه  توجــه  بــا  و  گرفــت  قــرار  نظــر 
زعفــران مقــرر شــد طــی روز هــای آینــده در قالــب یــک 
ع زعفــران در حــال  ــی از مــزار ــد میدان تیــم مشــترک بازدی
گیــرد تا در  برداشــت بنــه در منطقــه تربــت حیدریــه انجــام 
کاربــردی آمــاده و اقدامــات الزم  ایــن زمینــه طــرح هــای 

گــردد. زودتــر آغــاز 

حیدریــه  تربــت  دانشــگاه  زعفــران  پژوهشــکده  رئیــس 
ضمــن دعــوت از پژوهشــگران و صنعتگــران حــوزه زعفــران 
بــه ارســال پیشــنهاده و همــکاری در جهــت رفع معضات 
ایــن صنعــت، بــه تشــریح اولویــت هــای پژوهشــی ایــن 
پژوهشــکده در ســال ۱۴۰۰ پرداخــت. فیضــی درگفتگــو بــا 
که  روابــط عمومــی دانشــگاه تربت حیدریه عنوان داشــت 
ضمــن جمــع آوری نظــرات خبرگان زنجیــره تولید و عرضه 
زعفــران، اولویــت هــای ذیــل در ســه حــوزه بــه زراعــی و بــه 
نــژادی، اقتصــاد و بازاریابــی و صنایــع غذایــی، دارویــی و 
بهداشــتی طی دو جلســه در شــورای پژوهشــکده زعفران 
ــه تصویــب رســیده  گذاشــته شــده و ب گفتگــو  ــه بحــث و  ب

اســت. 

 - به زراعی و به نژادی

کربن در اراضی  ۱. بررسی روش ها و پیامدهای ترسیب 
تحت کشت زعفران

ک در بهبود  ۲. اثر اصاح کننده ها و پایدارکننده های خا
عملکرد زعفران

ک و تصفیه  ۳. بررسی اثر زعفران در فرآیند گیاه پاالیی خا
آب و پساب

همکاری مشترک پژوهشکده 
زعفران دانشگاه تربت حیدریه با 

پژوهشکده هواخورشید دانشگاه 
فردوسی مشهد در زمینه های 

مرتبط با زعفران

تصویب اولویتهای پژوهشی 
پژوهشکده زعفران
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۴. مکان یابی و استعدادیابی اراضی جهت توسعه کشت 
زعفران

کوتیپ هــای مناطــق  ا و  )توده هــا  بنــه  بانــک  تهیــه   .۵
ایــران و جهــان( مختلــف زعفــران کاری 

کــم مصــرف بــذر )بنــه( در هکتــار و حصــول  ۶. وزن و ترا
عملکردهــای مطلــوب

۷. مدیریــت آبیــاری هــای بحرانــی و اثرگــذار در رشــد و نمو 
کیفی کمــی و  و عملکــرد 

کتریائــی  ۸. مدیریــت بیماریهــای قارچــی، ویروســی و با
گرمســیر( بویــژه قارچــی )مشــکل عمــده مناطــق 

کار زعفران ارگانیگ و سالم ۹. توسعه کشت و 

کنتــرل جونــدگان )بویــژه مــوش( بــا اســتفاده از رادیــو   .۱۰
مــوج هــا و روش هــای بیولوژیکــی

گل و روش هــای نویــن خشــک  ۱۱. افزایــش مانــدگاری 
کالــه )ارزش آفرینــی( کــردن 

کاشــت بــذر )بنــه (، داشــت،  ۱۲. توســعه مکانیزاســیون 
گل زعفــران برداشــت و جداســازی اجــزای 

کاشــت مجــدد زعفــران  ۱۳. بررســی روش هــای امــکان 
کاشــت بعــد از پایــان دوره 

۱۴. بررســی و تعییــن نیازهــای غذایــی زعفــران بخصــوص 
عناصــر ریزمغــذی و میکروارگانیســم های مفیــد

کنــش و آســتانه تحمل زعفران به تنشــهای  ۱۵. تعییــن وا
گرما( غیرزیســتی )بــه ویژه شــوری و 

۱۶. بررســی فنــی و اقتصــادی تولیــد زعفــران در شــرایط 
کنتــرل شــده

۱۷. بررســی فنــی و اقتصــادی تولیــد زعفــران با اســتفاده از 
منابع آبهــای غیرمتعارف

ک بــه  کیفیــت و میــزان آلودگــی زعفــران و خــا ۱۸. بررســی 
عناصــر ســنگین

۱۹. بررســی ثبــات عملکــرد زعفــران درطــی زمــان و پیــش 
بینــی عملکــرد ان

۲۰. ســنتز ســبز نانــوذرات مختلــف از زعفــران و اجــزا ایــن 
گیــاه

۲۱. مدلســازی رشــدزعفران باتوجه به اثرات تغییر اقلیم.

ارائــه  و  عملکــرد  خــاء  بــر  موثــر  عوامــل  ارزیابــی   .۲۲
کاهــش آن. راهکارهــای 

کشــت مخلــوط زعفــران بــا  ۲۳. ارزیابــی فنــی و اقتصــادی 
کشــاورزی ســایر محصــوالت 

کاهــش اثــرات خــود و  ۲۴. ارائــه روش هــای ممتــاز در 
زعفــران دگرآســیبی 

۲۵. بررســی روش هــای بیوتکنولــوژی در بهبــود ژنتیکــی 
زعفــران

کاشــت، داشــت و برداشــت  ۲۶. اثــرات تغییــر اقلیــم بــر 
زعفــران و راهکارهــای مقابلــه بــا آن

و  تغذیــه  در  آن  اجــزا  و  زعفــران  کاربــرد  و  نقــش   .۲۷
آبزیــان و  طیــور  و  دام  فیزیولــوژی 

- اقتصاد و بازاریابی

در  زعفــران  کار  و  کشــت  اقتصــادی  جامــع  ارزیابــی   .۱
ایــران زعفــران  تولیــد  قطب هــای 
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صنایــع  توســعه  راهکارهــای  تدویــن  و  ۲.شناســایی 

ایــران در  زعفــران  فــرآوری  و  تبدیلــی 

۳.کاربرد اقتصاد دیجیتال در توسعه صنعت زعفران

۴.تدوین راهکارهای عملیاتی گسترش و بهبود دسترسی 
مستقیم بازارهای هدف صادراتی

۵.تامین مالی و مدیریت ریسک در صنعت زعفران

۶.تحلیل اثرات بورس زعفران بر اقتصاد، بخش کشاورزی 
و زعفرانکاران

۷.تحلیل مکانی و زمانی آب مجازی زعفران در مناطق 
زعفران خیز ایران

تولید  قطبهای  در  زعفران  کار  نیروی  بازار  ۸.تحلیل 
زعفران ایران

بر عملکرد  کشاورزی  اثر تحقیقات  اقتصادی  ۹.تحلیل 
زعفران

کشاورزی  کاوی مولفه های اقتصادی و اجتماعی  ۱۰. وا
ارگانیک زعفران

۱۱. تدوین راهکارهای عملیاتی برای قرارگیری محصول 
زعفران در اولویت های صادراتی

۱۲. شناسایی راهکارهای عملیاتی بهبود ارزش افزوده 
زنجیره تولید زعفران در ایران

سراسر  زعفرانکاران  برای  اطاعاتی  سامانه  ایجاد   .۱۳
کشور

۱۴. شناسایی و اولویت بندی عناصر آمیخته بازاریابی 
زعفران ایران در جهان

۱۵. شناسایی عوامل موثر بر مصرف داخلی و منطقه ای 
زعفران

زعفران  برندسازی  عملیاتی  راهکارهای  شناسایی   .۱۶
ایران

۱۷. طراحی الگوی منطقه ای بازاریابی مطلوب زعفران

۱۸. تحلیل حاشیه بازاریابی زعفران در مناطق زعفران 
خیز ایران

۱۹. نقش زعفران در رونق اشتغال و توسعه روستایی

زعفران  صنعت  در  روستایی  زنان  جایگاه  بررسی   .۲۰
ایران

- صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی

۱. روش های کنترل کیفیت و شناسایی تقلبات زعفران

۲.کاربرد روش های تشخیص و استخراج ترکیبات زعفران 
)کاله،خامه و پرچم( در صنایع غذایی و دارویی

۳.تولید ادویه، نوشیدنی و دم نوش های زعفرانی )گل 
و  گلبرگ )صنایع غذائی(  از  کی  رنگ های خورا کامل(، 

کیهای مقوی از بنه زعفران انواع خورا

۴.تولید مواد آرایشی و بهداشتی از فرآورده های زعفران

گســترش تولیــد فــراورده هــای غذایــی،  ۵.راهکارهــای 
دارویــی و بهداشــتی حــاوی زعفــران

۶. شــرایط نگهــداری پــس از برداشــت گل تــازه و محصول 
فــرآوری شــده زعفــران بــا رویکــرد ارائــه روش هــای بهینــه و 

کاربردی.

۷. بهینه ســـازی روش هـــای ضدعفونـــی موجـــود و ارائـــه 
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دانشگاه  زعفران  پژوهشکده  مشترک  همکاری  راهکارهای  بررسی 
مشهد سجاد  صنعتی  دانشگاه  با  تربت حیدریه 

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
رئیــس  بــا حضــور دکتــر حســن فیضــی،  در جلســه ای 
دکتــر  و  حیدریــه  تربــت  دانشــگاه  زعفــران  پژوهشــکده 
رضائــی نیــک، رئیــس دانشــگاه صنعتــی ســجاد ظرفیــت 
هــا و امکانــات طرفیــن بــه ویــژه بــرای همــکاری هــای 
مکانیزاســیون  حــوزه  در  اجرائــی  و  پژوهشــی  مشــترک 

اجــزای  جداســازی  و  برداشــت  »پیــاز«،  بنــه  برداشــت 
گرفــت و بــا  گل زعفــران مــورد بررســی و تبــادل نظــر قــرار 
توجــه بــه فصــل برداشــت پیــاز زعفــران مقــرر شــد طــی روز 
هــای آینــده در قالــب یــک تیــم مشــترک بازدیــد میدانــی 
ع زعفــران در حــال برداشــت بنــه منطقــه تربــت  از مــزار

گیــرد. حیدریــه انجــام 

کاربـــردی جدیـــد آلودگـــی زدایـــی از محصـــوالت  روش هـــای 
تـــازه و فـــرآوری شـــده.

کـــردن محصـــول  ۸. ارائـــه فنـــاوری هـــای نویـــن در خشـــک 
زعفران.

کاربرد و اثرات دارویی زعفران ۹. بررسی 

کاربـــردی و مقـــرون بـــه صرفـــه در  ۱۰. ارائـــه روش هـــای 
اســـتخراج و خالـــص ســـازی رنگدانـــه هـــا، اســـتحصال 
کروســـین تیـــپ ۱و مـــواد موثـــره بخشـــهای مختلـــف زعفـــران 

بـــا قابلیـــت عرضـــه تجـــاری.

۱۱. اســـتفاده از زعفـــران و فـــرآورده هـــا در پیشـــگیری و 
درمـــان بیماریهـــای دیابـــت و ســـرطان و ...
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و  کشت و صنعت زعفران  برگزاری جلسه بررسی وضعیت شرکت تعاونی 

تربت حیدریه ایران در پژوهشکده زعفران دانشگاه  گیاهان داروئی 

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
ایـــن جلســـه بـــا هـــدف بررســـی رویکردهـــا، اولویـــت هـــا، 
ــازار ،  ــت بـ ــازار و مدیریـ ــه بـ ــوه ورود بـ ــا، نحـ ــی هـ هماهنگـ
کشـــت و  توســـعه بـــازار و چـــارت ســـازمانی شـــرکت تعاونـــی 
گیاهـــان داروئـــی ایران»ســـهامی عـــام«  صنعـــت زعفـــران و 
و بـــا حضـــور دکتـــر زنگنـــه، نماینـــده مـــردم شهرســـتان 
رئیـــس  فیضـــی،  دکتـــر  اســـامی،  شـــورای  مجلـــس  در 
کارشـــناس  ســـاالریان  دکتـــر  و  زعفـــران  پژوهشـــکده 
پژوهشـــکده زعفـــران و تعـــدادی از زعفرانـــکاران و فعـــاالن 

ــد. گردیـ ــزار  ــران برگـ ــوزه زعفـ حـ
کـــه روز پنجشـــنبه ۷ مردادمـــاه ۱۴۰۰ برگـــزار  در ایـــن جلســـه 
شـــد رویکردهـــا، اولویـــت هـــا، هماهنگـــی هـــا، همـــکاری 
چـــارت  و  بـــازار  مدیریـــت   ، بـــازار  بررســـی  الزم،  هـــای 
کشـــت و صنعـــت زعفـــران و  ســـازمانی شـــرکت تعاونـــی 
ــو  گفتگـ ــورد  ــام«« مـ ــهامی عـ ــران »سـ ــی ایـ ــان داروئـ گیاهـ
ــد و  ــورد تأییـ ــل مـ ــوارد ذیـ گرفـــت و مـ ــرار  ــر قـ ــادل نظـ و تبـ

گرفـــت: ــرار  تصویـــب قـ
۱- بـــا توجـــه بـــه شـــرایط خـــاص امســـال »خشکســـالی 
کـــه از محـــل بودجـــه مصـــوب مجلـــس  شـــدید« مقـــرر شـــد 
ـــارد  ـــاوری»حدود ۲۰۰۰ میلی کش ـــوالت  ـــد محص ـــرای خری ب
خریـــد  بحـــث  زعفـــران،  برداشـــت  فصـــل  تومـــان«در 
کشـــاورزی  کمســـیون  طریـــق  از  توافقـــی  و  تضمینـــی 

گـــردد. مجلـــس پیگیـــری 
۲- ضمـــن تأییـــد تصویـــب چـــارت فعلـــی پیشـــنهادی 
گیاهـــان داروئـــی ایـــران و پیگیـــری  تعاونـــی زعفـــران و 
ــد  ــرر شـ ــر، مقـ ــب وکار موردنظـ کسـ ــرح  ــی در طـ ــور فعلـ امـ
در جلســـه ای تخصصـــی بـــزودی مـــورد نقـــد و بررســـی 
گیـــرد تـــا در راســـتای اهـــداف شـــرکت، بهتریـــن طـــرح  قـــرار 
کارائـــی و بهـــره وری بـــاال تهیـــه  کار بـــا  کســـب و  کاربـــردی 

ــردد. گـ
ــن  ــا انجمـ ــکاران یـ ــه زعفرانـ ــکیل اتحادیـ ــاد و تشـ ۳- ایجـ

صنفـــی زعفرانـــکاران.
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حیدریه تربت  دانشگاه  حامی  خیرین  بنیاد  فعالیت  پروانه 

خیرین بنیاد   

گذشـت ۴ سـال از شـروع تاسـیس بنیـاد خیریـن  بعـد از 
آن  فعالیـت  مجـوز  حیدریـه  تربـت  دانشـگاه  حامـی 
فرمانـداری  از  سـال   ۲ مـدت  بـه  و  قانونـی  صـورت  بـه 

گردیـد. صـادر  حیدریـه  تربـت  شهرسـتان 
الزم بــه ذکــر اســت ایــن مجــوز بعــد از پایــان ۲ ســال ، بــه 
صــورت نامحــدود طبــق اساســنامه هــر ۴ ســال تمدیــد 

می گــردد.
بدینوسـیله از همـه خیریـن و حامیـان دانشـگاه تربـت 
کـه سـرمایه خـود را صـرف توسـعه زیـر سـاخت  حیدریـه 
های علم و فناوری می نمایند تقدیر و تشکر نموده و از 
درگاه خداوند متعال تداوم سـایه حضور ایشـان را برای 

کشـور مسـألت می نماید. خدمـت بـه جامعـه علمـی 
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اهدا مبلغ چهل میلیون تومان توسط ورثه مرحوم                                                               

حاج محمد رضا تقوی مقدم

ـــه مرحـــوم  اهـــدا مبلـــغ چهـــل میلیـــون تومـــان توســـط ورث
بـــه  کمـــک  تقـــوی مقـــدم جهـــت  حـــاج محمـــد رضـــا 

تکمیـــل مســـجد دانشـــگاه تربـــت حیدریـــه

اَم 
َ
ق

َ
َیْوِم اآلِخِر َوأ

ْ
َما َیْعُمُر َمَساِجَد اهّلِل َمْن آَمَن ِباهّلِل َوال

َ
ِإّن

ن 
َ
ـِئَک أ

َ
ْول

ُ
َعَسی أ

َ
 اهّلَل ف

َّ
ْم َیْخَش ِإال

َ
َکاَة َول

َ
اَلَة َوآَتی الّز الّصَ

ُمْهَتِدین.                                   سوره توبه آیه ۱۸
ْ
 ِمَن ال

ْ
َیُکوُنوا

کـــس آبـــاد مـــی  کـــه مســـاجد خـــدا را آن  جـــز ایـــن نیســـت 
کـــه بـــه خـــدا و روز واپســـین ایمـــان داشـــته باشـــد و  کنـــد 
نمـــاز بگـــزارد و زکات بپـــردازد و جـــز از خـــدا نترســـد. امیـــد 

کـــه اینـــان از رهیافتـــگان باشـــند. اســـت 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تربـــت حیدریـــه و بـــه  بـــه 
نقـــل از بنیـــاد خیریـــن حامـــی دانشـــگاه تربـــت حیدریـــه 
ورثـــه مرحـــوم حـــاج محمـــد رضـــا تقـــوی مقـــدم در اقدامـــی 
خداپســـندانه بـــا واریـــز مبلـــغ چهـــل میلیـــون تومـــان بـــه 
ـــه  ـــت حیدری ـــاد خیریـــن حامـــی دانشـــگاه ترب حســـاب بنی
در راســـتای تکمیـــل مســـجد دانشـــگاه تربـــت حیدریـــه 

ـــد. ـــی نمودن ـــک مال کم

ــاوای  ــت مـ ــی و بهشـ ــت الهـ ــن رحمـ ــوم قریـ روح آن مرحـ
جاویدانـــش.
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دانشگاه  حامی  خیرین  بنیاد  مدیره  هیات  جلسه  ششمین  و  بیست 

گردید. برگزار  حیدریه  تربت 

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
ششمین  و  بیست   ۱۴۰۰ تیرماه   ۱۵ مورخ  دوشنبه  روز 
جلسه هیات مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت 
حیدریه با حضور جناب آقای مهندس شرافتی معاونت 
ویژه استاندار و فرماندار محترم شهرستان، جناب آقای 
کبریان شهردار محترم وقت و اعضای محترم  مهندس ا
محترم  ریاست  فتحی  دکتر  آقای  جناب  شهر،  شورای 
دانشگاه، جناب آقای دکتر صافدل سرپرست محترم نهاد 
نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه و مدیر عامل محترم و 
اعضای محترم هیات مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه 

تربت حیدریه برگزار گردید.
ضمن  دانشگاه  ریاست  فتحی  دکتر  جلسه  ابتدای  در 
خوش آمدگویی به مدعوین جلسه عنوان نمود: هدف 
از برگزاری این جلسه تشریک مساعی مرتبط با خیرین در 
دانشگاه و اطاع رسانی مهم ترین اقدامات انجام شده و 

پیشرفت پروژه های عمرانی خیرساز دانشگاه می باشد. 
دکتر فتحی افزود: در پروژه مسجد سقف و دیوارهای بتنی 
بعد از نصب گنبد تکمیل گردیده و با توجه به اینکه پروژه 
مسجد از جمله پروژه های ۵۰ درصدی وزارت عتف می 
باشد با وزارتخانه در راستای دریافت منابع مالی در سال 
جاری مکاتبه شده است. ریاست دانشگاه تربت حیدریه از 
ساخت آالچیق جدید که به همت یکی از خیرین احداث 
گردیده نام برد و در خصوص پروژه دیوارکشی اطراف سالن 
قالب طرح  آن در  که منابع  بابک مروج  ورزشی مرحوم 
گردیده  های ۵۰ درصدی وزارت عتف از وزاتخانه تامین 
اطاعاتی ارائه نمود. ایشان همچنین بیان داشت اخیرا 
بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه به عنوان یکی 
کل  از ۱۰ بنیاد خیرین برتر وزارت عتف به سازمان مالیاتی 
کشور معرفی شده تا کمک های نقدی خیرین محترم به 

بنیاد جزو معافیت های مالیاتی ایشان منظور گردد.
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حسابدار  عنوان  به  را  مهدیان  آقای  جناب  فتحی  دکتر 
بنیاد خیرین حامی دانشگاه که به صورت افتخاری قبول 
کردند معرفی و از حضور ایشان در بنیاد خیرین  زحمت 

تقدیر و تشکر نمود.
حامی  خیرین  بنیاد  عامل  مدیر  انصاری  دکتر  سپس 
دانشگاه ضمن خوش آمدگویی به حاضرین، یاد عزیزان 
گرامی داشت و به  که در جمع حضور نداشتند را  خیری 
جایگاه وزین بنیاد خیرین حامی دانشگاه اشاره نمود که 
از حضور بهترین عناصر با نفوذ، خیرخواه و نیک اندیش 
بهره مند است و جای شکر و سپاس دارد. دکتر انصاری 
همچنین گزارشی از فعالیت های خیرین و بنیاد طی یک 
مهدیان  آقای  جناب  سپس  و  نمود  ارائه  گذشته  سال 
گزارش مالی بنیاد در سال ۹۹ را ارائه  حسابدار بنیاد نیز 
خصوص  در  را  مطالبی  نیز  بنیاد  محترم  اعضای  نمود. 
پیشرفت بهتر پروژه ها و تملک زمین های اطراف دانشگاه 

عنوان نمودند.
ضمن  نیز  شهرستان  وقت  شهردار  کبریان  ا مهندس 
غ  تشکر از دکتر فتحی ریاست دانشگاه عنوان نمود: فار
هستند.  خیرین  زحمات  مدیون  دانشگاه  التحصیان 
چنانچه برای بنیاد خیرین تولید منابع شود قوت قلب 
بیشتری برای خیرین و مجموعه بنیاد است. ایشان به 
پژوهشکده زعفران به عنوان یکی از این منابع اشاره نمود 
که هم در راستای فعالیت های آموزشی و پژوهشی و هم 
در راستای اشتغال زایی به عنوان یک فرصت می تواند 

مد نظر باشد.
و  استاندار  محترم  معاون  شرافتی  مهندس  پایان  در 
فرماندار ویژه شهرستان از حضور خیرین حامی دانشگاه 
اعضای  دانشگاه،  ریاست  فتحی  دکتر  حیدریه،  تربت 
محترم شورای شهر، شهردار محترم و نماینده محترم ولی 
فقیه جناب آقای دکتر صافدل تشکر نمود و روز شهرداری 

گرامی داشت. و دهیاری را 
که دارند در  نیتی  و  با اهداف  وی عنوان نمود: خیرین 
توسعه همه جانبه شهرستان پیشتاز هستند. خیرین در 
کردند و اقدامات خیلی خوبی انجام  تمام زمینه ها ورود 

داده اند. 
گر بخواهیم در خصوص  مهندس شرافتی گفت: به نوعی ا
هویت فرهنگی یک منطقه برآوردی داشته باشیم باید 

که خوشبختانه  که دانشگاه سرآمدی دارد یا خیر  ببینیم 
کانون دانشگاه های استان  دانشگاه های تربت حیدریه 
هستند و از جایگاه ویژه ای برخوردارند و باید از خیرینی 
کردن نیازهای آموزش عالی قدم  که در راستای برطرف 

برداشته و باعث توسعه شهرستان شده اند تشکر کرد. 
ایشان عنوان نمود باید دولت و مردم با یکدیگر در راستای 
که  کشور همدل باشند و از قوانین اضافه ای  پیشرفت 
های  پروژه  و  خیرین  بحث  در  کند  می  خسته  را  مردم 
کاسته شود. مسئولین  خیرساز و بروکراسی های اداری 

باید در کنار خیرین باشند و از مشکات آن ها بکاهند.
در پایان نیز دکتر فتحی از حضور یکایک اعضای حاضر در 
جلسه تشکر نمود و جلسه با دعای خیر نماینده محترم 

ولی فقیه در دانشگاه های شهرستان به پایان رسید.

واریز مبلغ ۴۰ میلیون تومان 

برای تکمیل سومین آالچیق 

خیرساز دانشگاه تربت حیدریه

تربـــت  دانشـــگاه  ســـاز  خیـــر  آالچیـــق  ســـومین  بانـــی 
کـــه یکـــی از اعضـــای شـــاخص جامعـــه خیریـــن  حیدریـــه 
شهرســـتان تربـــت حیدریـــه اســـت مبلـــغ  ۴۰ میلیـــون 
کـــه در ضلـــع  ــرای تکمیـــل ایـــن آالچیـــق  ــر بـ تومـــان دیگـ
شـــرقی مســـجد دانشـــگاه بـــا متـــراژ حـــدود ۴۰ متـــر مربـــع در 
حـــال ســـاخت اســـت بـــه حســـاب بنیـــاد خیریـــن حامـــی 
دانشـــگاه تربـــت حیدریـــه واریـــز نمودنـــد تـــا توســـط اداره 
طـــرح هـــای عمرانـــی دانشـــگاه ســـاخت ایـــن آالچیـــق هـــم 

انشـــاهلل تمـــام شـــود .
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در اقدامـی خیرخواهانـه مهنـدس اسـماعیل حسـن زاده 
عضو هیات امنا بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه 
کارشناسی ارشد  شـهریه یک دانشجوی مستعد ترم سـوم 
علـوم و مهندسـی باغبانـی _ تولید محصوالت گلخانـه را به 
مبلـغ شـش میلیـون و صـد و سـیزده هـزار تومـان از طریـق 
پرداخـت  حیدریـه  تربـت  دانشـگاه  حامـی  خیریـن  بنیـاد 

نمودند.
رشـد  و  شـکوفایی  باعـث  هـا  حمایـت  ایـن  همچنانکـه 
مسـبب  امیدواریـم   ، شـود  مـی  دانشـجو  ایـن  تحصیلـی 

مشاور  ابیانه  عسکریان  حسین  دکتر  بخش  مسرت  خبر 
وزیر علوم و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم ، تحقیقات و 
فناوری بود که بعد از اینکه روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ از 
پروژه های خیر ساز دانشگاه تربت حیدریه بازدید نمودند و از 
نزدیک در جریان فعالیت های اعضای بنیاد خیرین حامی 
دانشگاه تربت حیدریه در جهت توسعه و رشد این دانشگاه 
قرار گرفتند در بیست و ششمین جلسه هیات مدیره بنیاد 
از طریق دکتر محمد حسن فتحی ریاست دانشگاه تربت 

حیدریه به اعضای بنیاد اعام گردید.
گرفتن بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه در  قرار 
لیست برترین بنیاد های خیرین حامی آموزش عالی کشور 
بدون تردید حاصل زحمات همه خیرین و انسانی هایی 
است که بدون هیچ توقع مادی برای توسعه و تعالی آموزش 
عالی در شهرستان تربت حیدریه از وقت و سرمایه خود 

تقبل پرداخت شهریه تحصیلی یک دانشجو مستعد بی بضاعت توسط 
نیکوکاری طاهر بنیاد  رئیس هیات مدیره  زاده  مهندس اسماعیل حسن 

قرارگرفتن بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه جزو ده بنیاد برتر 
کشور و معرفی آن به سازمان امور مالیاتی  خیرین حامی آموزش عالی در 

رین حامی آموزش عالی این بنیادها از  کشور جهت برخورداری خّیِ
بخشودگی و معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم

آینـده ی درخشـان ایـن دانشـجو بـرای جامعـه نیـز بشـود و 
یقینـا تـدام اینگونه حمایت ها توسـط خیرین باعث نخبه 
کـه یکـی از  پـروری بـرای شـهر تربـت حیدریـه خواهـد شـد، 
اهداف تشکیل بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه 
نیـز معرفـی رویـه هـای مناسـب جهـت حمایـت خیریـن از 

دانشـجویان مسـتعد و برتـر اسـت.
یـــاد و خاطـــره خیـــر نیکنـــام شـــهرمان زنـــده یـــاد حـــاج طاهـــر 
کارهـــای عـــام المنفعـــه و اقدامـــات  علـــی حســـن زاده و 

گرامـــی. نیکوکارانـــه اش 

هزینه کرده و گره گشای بسیاری از مشکات این دانشگاه 
بوده و یقینًا تداوم این حمایت ها موجبات ارتقاء سطح 

علمی دانشگاه را بیش از پیش به همراه خواهد داشت.
تربت  دانشگاه  حامی  خیرین  بنیاد  انتخاب  بدینوسیله 
حیدریه بعنوان ده بنیاد برتر اموزش عالی کشور را به واقفین 
و خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه و خانواده ایشان که 
سرمایه خود را صرف توسعه زیرساخت های علم و فناوری 
می نمایند تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال 
تداوم سایه حضور ایشان را برای خدمت به جامعه علمی 

کشور خواستاریم .
دکتر محمد حسن فتحی
ریاست دانشگاه تربت حیدریه
دکتر جواد انصاری 
مدیرعامل بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه
۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰
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حوزه آموزش

۱۴۰۰ در دانشگاه تربت حیدریه برگزاری آزمون  سراسری سال 

کـز آموزش عالی  آزمـون سراسـری ورود بـه دانشـگاه ها و مرا
ریاضـی،  آزمایشـی  گروه هـای   5 در   1400 سـال  در  کشـور 
تجربـی، انسـانی، هنـر و زبـان در تاریـخ 9 الـی 12 تیرمـاه 
۱۴۰۰، بـا حضـور 8107 داوطلـب در دانشـگاه تربت حیدریه 
به عنـوان حـوزه اصلـی و بـا همکاری دانشـگاه آزاد اسـامی 
و دانشـگاه پیام نـور شهرسـتان به عنـوان حوزه هـای فرعی 

برگزار شـد.
دکتر فتحی ریاست دانشگاه تربت حیدریه و هیئت همراه 
کنکـور سراسـری امـروز بـا حضـور در مـکان  از رونـد برگـزاری 

برگـزاری آزمـون بازدیـد به عمـل آوردند.
سـازمان  تام االختیـار  نماینـده  صالحـان  علیرضـا  دکتـر 
کشـور و معـاون آموزشـی و پژوهشـی  سـنجش و آمـوزش 
دانشـگاه تربت حیدریـه ضمـن اعام این خبـر افزود کنکور 

کلیـه پروتکل هـای بهداشـتی  سراسـری امسـال بـا رعایـت 
با هماهنگی دانشـگاه علوم پزشـکی و معاونت بهداشـت 

محیـط برگـزار شـد.
ضمنـا جلسـه توجیهـی عوامـل برگـزاری آزمـون سراسـری 
۱۴۰۰ در تاریـخ ۸ تیرمـاه بـا حضـور ناظر سـازمان سـنجش، 
حفاظـت،  مسـئول  دسـتیاران،  تام االختیـار،  نماینـده 
محـل  در  عوامـل  سـایر  و  سرپرسـتان  حوزه هـا،  مدیـران 
کـه در  گردیـد  کریمـی دانشـگاه تربت حیدریـه برگـزار  سـالن 
ایـن جلسـه، ناظـر و نماینـده بـه بیـان دسـتورالعمل های 
مسـائل  و  پرداختنـد  بهداشـتی  پروتکل هـای  و  برگـزاری 
امنیتی نیز توسط مسئول حفاظت آزمون ها مطرح شد. 
در پایـان نیـز جلسـه پرسـش و پاسـخ برگـزار شـده و عوامـل 

اجرایـی بـه بیـان دیدگاه هـا و نظـرات خـود پرداختنـد.
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مـردم در  نیکوتریـن و شایسـته ترین  بـه  توفیـق خدمـت 
کـه  گران بهـا و پرافتخـاری اسـت  نظـام اسـامی، فرصـت 
پـروردگار  رضایـت  موجبـات  مـردم،  خشـنودی  بـر  عـاوه 

متعـال را در پـی خواهـد داشـت.

بـا حمـد و سـپاس بـه درگاه خداونـد متعـال بـه اسـتحضار 
می رسـاند، آزمـون سراسـری سـال ۱۴۰۰ در دومیـن سـال 
کوویـد ۱۹ و محدودیت هـای  متوالـی بـا شـرایط بیمـاری 
ناشـی از آن بـه همـراه آزمـون اسـتخدامی فرزندان شـهدا و 
فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و باالتر سال ۱۴۰۰؛ درمجموع 
روز متوالـی  نفـر شـرکت کننده، در چهـار  تعـداد ۴۹۹۴  بـا 
۱۱،۱۰،۹ و ۱۲ تیرمـاه بـا موفقیـت در دانشـگاه تربت حیدریه 
گردیـد. اجـرای آزمون سراسـری ورود به دانشـگاه ها  برگـزار 
کـه نمـادی از اسـتمرار جریـان  و مؤسسـات آمـوزش عالـی 
کشـور اسـت، بـه تأییـد ناظـران رسـمی، بـا رعایـت  علمـی 
کثـری الزامـات بهداشـتی در دانشـگاه تربت حیدریـه  حدا
کشـور  کسـب رتبـه نخسـت  کـه نمونـه بـارز آن  برگـزار شـد، 
موفـق  برگـزاری  درزمینـٔه  تربت حیدریـه  دانشـگاه  بـرای 

آزمـون سراسـری رشـته هنـر بـود.
اجرایـی  برنامه ریزی هـای  تمـام  در  اسـت  ذکـر  بـه  الزم   
تربت حیدریـه  دانشـگاه  پژوهشـی  و  آموزشـی  معاونـت 
بـرای آزمـون، مبنـا دسـتورالعمل ها، الزامـات سـتاد ملـی 
کرونـا و مصوبـات وزارت بهداشـت بـود و اصـل  مقابلـه بـا 
اساسـی آن رعایت اصول بهداشـتی و حفاظت از سـامت 
کیفیـت آزمـون  داوطلبـان و مجریـان، درعین حـال حفـظ 
کامل  کیفیت مطلوب، امنیت  که الحمداهلل با نظم،  بود 
کامـل پروتکل هـای بهداشـتی برگـزار  و همچنیـن رعایـت 

گردیـد.
دانشـگاه  پژوهشـی  و  آموزشـی  معاونـت  حـوزه  لـذا 
کارکنان،  تربت حیدریـه بـر خود فـرض می داند از مجموعه 
عوامـل و دسـت اندرکاران دانشـگاه تربت حیدریـه در امـر 
که به نحوی در برگزاری موفق و افتخارآمیز  کنکور  برگزاری 
تربت حیدریـه  دانشـگاه  در   ۱۴۰۰ سـال  سراسـری  آزمـون 
همـکاری نموده انـد، صادقانـه قدردانـی نمایـد و توفیـق 
همـه ایـن عزیـزان را در خدمـت به دانشـگاه تربت حیدریه 

کشـور عزیزمـان از درگاه احدیـت خواسـتار اسـت و 

تام االختیار  پیام معاونت آموزشی و پژوهشی و نماینده 

کشور سنجش  سازمان 



۲۶

آیــیــنهفصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه -  شماره 37 - تابستان 1400

آزمون وکالت در دانشگاه تربت حیدریه برگزاری   

و  آموزشـــی  معاونـــت  رســـانه ای  حـــوزه  گـــزارش  بـــه 
وکالـــت  آزمـــون  تربت حیدریـــه،  دانشـــگاه  پژوهشـــی 
در تاریـــخ ۲۵ تیـــر ۱۴۰۰ در ایـــن دانشـــگاه برگـــزار شـــد. 
دکتـــر علیرضـــا صالحـــان نماینـــده تام االختیـــار ســـازمان 
آزمون هـــای  برگـــزاری  در  کشـــور  آمـــوزش  ســـنجش 
ــداد  ــون تعـ ــن آزمـ گفـــت: در ایـ ــه  ــگاه تربت حیدریـ دانشـ
۴۲۸ داوطلـــب، ۲۱۶ داوطلـــب زن و ۲۱۲ داوطلـــب مـــرد 
گذشـــته  ـــه اینکـــه در ســـال  ـــا توجـــه ب حضـــور داشـــتند و ب
ـــاده  ـــق افت ـــه تعوی ـــا ب کرون ـــرایط  ـــل ش ـــه دلی ـــون ب ـــن آزم ای

ــا رعایـــت  ــرایط محیطـــی مناســـب و بـ ــروز در شـ ــود، امـ بـ
پروتکل هـــای بهداشـــتی برگـــزار شـــد.

ــتان از  ــون وکای اسـ کانـ ــده  ــاری، نماینـ ــن انصـ همچنیـ
کـــرده و ضمـــن ابـــراز رضایـــت  رونـــد اجـــرای آزمـــون بازدیـــد 
ــگاه  ــؤولین دانشـ گفـــت: از مسـ ــون  ــزاری آزمـ ــد برگـ از رونـ
ــای  ــتر و فضـ ــاد بسـ ــا ایجـ ــه بـ کـ ــکرم  ــه متشـ تربت حیدریـ
کـــه  مناســـب و بـــا توجـــه بـــه تعویـــق مکـــرر ایـــن آزمـــون 
کـــرده بـــود، ایـــن آزمـــون  فشـــار زیـــادی بـــر داوطلبیـــن وارد 

کردنـــد. را بـــا موفقیـــت برگـــزار 



۲۷

فصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه -  شماره 37 - تابستان 1400آیــیــنه

و  پنجمین همایش مشاوره   

دانشگاه  تحصیلی  هدایت 

تربت حیدریه

دانشــگاه تربت حیدریــه در برنامــه ای ۲ روزه اقــدام بــه 
مشــاوره انتخــاب رشــته و هدایــت تحصیلــی به صــورت 
کنکــور سراســری ســال ۱۴۰۰  رایــگان بــه پذیرفته شــدگان 

منطقــه تربت حیدریــه در تاریــخ ۱۶ و ۱۷ مــرداد نمــود.
توجــه بــه وضعیــت قرمز شهرســتان از نظر شــیوع بیماری 
کرونــا و بــا دســتور معاونــت بهداشــت و درمــان دانشــگاه 
تحصیلــی  هدایــت  مشــاوره ی  مراســم  پزشــکی،  علــوم 
دانشــگاه تربت حیدریــه به صــورت مجــازی در روزهــای 
شــنبه و یکشــنبه از ســاعت ۱۷ تــا ۱۹ در بســتر اینترنــت 

برگــزار شــد.
دکتــر علیرضــا صالحــان نماینــده تام االختیــار ســازمان 
دانشــگاه  پژوهشــی  و  آموزشــی  معــاون  و  ســنجش 

گفــت: در ســال ۱۴۰۰ برخــاف ســال های  تربت حیدریــه 
داوطلبیــن  رشــته   انتخــاب  فرآینــد  دو  هــر  گذشــته 
کنکــور سراســری و نیــز داوطلبیــن متقاضــی شــرکت در 
رشــته های بــدون آزمــون دانشــگاه ها )صرفــًا بــر اســاس 
ســوابق تحصیلــی( به صــورت همزمــان و در تاریــخ ۱۴ الــی 

۲۰ مــرداد ۱۴۰۰ برگــزار خواهــد شــد.
لـذا بـر اسـاس برنامه ریزی هـای انجـام شـده و در راسـتای 
رسالت علمی، آموزشی و اجتماعی دانشگاه تربت حیدریه 
جهـت مشـاوره انتخـاب رشـته و هدایـت تحصیلـی و نیـز 
شناسایی قابلیت های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه، 
بـه  تربت حیدریـه  دانشـگاه  مجـرب  اسـاتید  از  تعـدادی 
مـدت ۲ روز در مورخـه ۱۶ و ۱۷ مردادمـاه، سـاعت ۱۷ الـی 
کارگاه های آموزشـی، مشـاوره انتخاب  ۱۹ ، ضمن برگزاری 
رشـته و هدایـت تحصیلـی و معرفی رشـته های تحصیلی، 
داوطلبان را با آینده شـغلی رشـته های مختلف تحصیلی 
و نیـز مزایـای انتخـاب دانشـگاه های بومـی آشـنا نمودند.

الزم به ذکر است این طرح به صورت متوالی در چهار سال 
نیـز در مسـجد جامـع شهرسـتان تربت حیدریـه  گذشـته 
که با اسـتقبال داوطلبان مواجه شـده اسـت.  برگزار شـده 
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تربت حیدریه آزمون های نظام مهندسی در دانشگاه  برگزاری   

دکتــر علیرضــا صالحــان نماینــده تام االختیــار ســازمان 
کشــور در شهرســتان تربت حیدریــه و  ســنجش و آمــوزش 
معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه، بــا اشــاره بــه اینکــه 
مکانیکــی،  معمــاری،  رشــته های  در  شــرکت کنندگان، 
مکانیکــی  و  برقــی  تأسیســات  نقشه کشــی،  عمــران، 
ایــن  گفــت:  می دهنــد  آزمــون  شهرســازی  و  ترافیــک 
ــه اشــتغال  ــرای اخــذ صاحیــت و دریافــت پروان آزمــون ب
کار پایــه ۳ و زیــر نظــر دفتــر مقــررات ملی ســاختمان راه  بــه 

و شهرســازی برگــزار می شــود.

 ۱۰۵۶ را  آزمــون  ایــن  شــرکت کنندگان  تعــداد  صالحــان 
کــرد و افــزود: ایــن آزمــون بــه مــدت ۳ روز  نفــر عنــوان 
چهارگزینــه ای  به صــورت  تربت حیدریــه  دانشــگاه  در 
معمــاری  و  طراحــی  رشــته  جمعــه  روز  در  همچنیــن  و 

شــد. خواهــد  برگــزار  عملــی  به صــورت 
وی بــا بیــان اینکــه نتایــج آزمــون در نیمــه اول مهرمــاه 
اعــام خواهــد شــد افــزود: قبولــی در ایــن آزمــون به صورت 
حــد نصابــی اســت و پذیرفته شــدگان بایــد حداقــل ۵۰ 

کننــد.  کســب  درصــد از امتیــاز آزمــون را 
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کارشناسی  کاردانی به  آزمون  آزمون استخدامی وزارت علوم، 

کاردانی نظام جدید فنی و حرفه ای سال  ناپیوسته و آزمون مقطع 

۱۴۰۰ در دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
دکتـــر علیرضـــا صالحـــان، معـــاون آموزشـــی و پژوهشـــی 
دانشـــگاه و نماینـــده تـــام االختیـــار ســـازمان ســـنجش 
کـــه  ضمـــن اعـــام ایـــن خبـــر افـــزود در ایـــن آزمـــون هـــا 
گردیـــد مجموعـــْا  صبـــح جمعـــه ۲۲ مـــرداد ۱۴۰۰ برگـــزار 

۵۷۶ داوطلـــب بـــه رقابـــت پرداختنـــد.
ــان  کارشناسـ ــارت  ــا نظـ ــون بـ ــن آزمـ ــود ایـ ــوان نمـ وی عنـ

بهداشـــت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شهرســـتان برگـــزار 
گردیـــد. بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت موضـــوع حفـــظ ســـامت 
داوطلبیـــن و عوامـــل اجرایـــی آزمـــون، عـــاوه بـــر ضـــد 
کلیـــه  هـــا و غیـــره،  مـــداوم مســـیرها صندلـــی  عفونـــی 
کارشناســـان  نظـــارت  بـــا  بهداشـــتی  هـــای  پروتـــکل 
ـــق  ـــورت دقی ـــه ص ـــی ب ـــه اجتماع ـــظ فاصل ـــت و حف بهداش

گردیـــد. رعایـــت 



۳۰

آیــیــنهفصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه -  شماره 37 - تابستان 1400

بـا فرارسـیدن بهـار علـم و سـال تحصیلـی جدیـد، شـروع 
دوبـاره و پرانـرژی فعالیت هـای آموزشـی و پژوهشـی، در 
مسـیر پیشـرفت علمی و توسـعه پایدار و رشـد و تعالی در 

جامعـه اسـامی آغـاز می شـود.
گذشـــته شـــاهد آن بودیـــم؛  آنچـــه در یـــک ســـال و نیـــم 
تغییـــر مســـیر آمـــوزش کاســـیک بـــه آمـــوزش الکترونیکـــی؛ 
و فائق آمـــدن بـــر شـــرایط بحرانـــی پیش آمـــده و موفقیـــت 
ــان  ـــن زمـ کوتاه تری ـــان در  کارشناس ـــجویان و  ــاتید، دانش اسـ
ممکـــن در جهـــت ادامـــه بهینـــه امر آمـــوزش دانشـــجویان  بود.

آغـاز سـال تحصیلـی جدیـد را بـه تمامـی اعضـای هیـأت 
کارکنان پرتاش و متعهد دانشگاه  علمی، دانشجویان و 
تربت حیدریـه تبریـک عـرض نمـوده و امیـدوارم بتوانیـم 
در  مسـئولیت  پذیـرش  بـا  و  متعـال  خداونـد  عنایـت  بـا 
گام هایـی  و نشـاط،  از سـامتی  آرام و سرشـار  محیطـی 
کشـور و اعتـای نـام بلنـد  مؤثـر بـرای پیشـرفت و آبادانـی 

ایـران اسـامی برداریـم.
دکتر علیرضا صالحان
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربت حیدریه

مناسبت  به  تربت حیدریه  دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  معاونت  پیام 

۱۴۰۰-۱۴۰۱ آغاز سال تحصیلی 
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پژوهش حوزه 

کسب رتبه )ب( برای دو نشریه علمی دانشگاه در رتبه بندی جدید 

و فناوری نشریات وزارت علوم، تحقیقات 

پژوهشــی  و  آموزشــی  معــاون  صالحــان  علیرضــا  دکتــر 
افــزود:  خبــر  ایــن  اعــام  بــا  تربت حیدریــه  دانشــگاه 
کمیســیون  ســوی  از  ســال ۱۳۹۹  نشــریات  رتبه بنــدی 
گردیــده و دو نشــریه »زراعــت و فنــاوری  نشــریات اعــام 
موفــق  روســتایی«  توســعه  »راهبردهــای  و  زعفــران« 
بــه اخــذ رتبــه )ب( در بیــن  ۱۳۹۴ نشــریه در ارزیابــی و 

شــده اند.  ۱۳۹۹ ســال  رتبه بنــدی 
تربت حیدریــه  دانشــگاه  پژوهشــی  و  آموزشــی  معــاون 
کــه در نتیجــه  کســب ایــن موفقیــت  کــرد:  خاطرنشــان 
مجموعــه  دســت اندرکارن  کلیــه  دلســوزی  و  تــاش 

بــه  را  می باشــد،  دانشــگاه  نشــریات  حــوزه  پرتــاش 
کارشــناس  ســردبیران، اعضای هیأت تحریریه، دبیران و 
محتــرم حــوزه نشــریات، )کــه در حفــظ و ارتقــا نشــریات 
کشــیده اند(  زیــادی  زحمــات  تربت حیدریــه  دانشــگاه 
بزرگــواران  همــه  زحمــات  از  و  نمــوده  عــرض  تبریــک 

می گــردد. قدردانــی 
بــزرگ  مجموعــه  بــه  را  افتخــار  ایــن  کســب  همچنیــن 
دســت  اندرکاران  کلیــه  بــه  و  تربت حیدریــه  دانشــگاه 
تــداوم  آرزوی  و  نمــوده  عــرض  تبریــک  پژوهشــگران،  و 

دارم. عزیــزان  همــه  بــرای  را  موفقیــت  و  درخشــش 



۳۲

آیــیــنهفصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه -  شماره 37 - تابستان 1400

۱۴۰۰ تابستان  گزارش عملکرد  خالصه 

یافته خاتمه  پژوهشی  ح های  طر

ح های پژوهشی خاتمه یافته کتبشرکت در همایشمقاالت خارجیمقاالت داخلیطر

9121110

کیفیــت طراحــی معمــاری مدارس  ۱.راهکارهــای ارتقــای 
گاردنــر )دکتــر  کیــد بــر انگیــزش هوش هــای چندگانــه  بــا تأ

پــدرام حصــاری(

کارآی  کمــک جــزء مســتوی  ۲.تحلیــل ارتعــاش آزاد بــا 
پیشــنهادی )دکتــر مجیــد یعقوبــی(

بلوک بنــدی  از  اســتفاده  بــا  زانــو  آرتــروز  تشــخیص   .۳
)مهنــدس  مصنوعــی  عصبــی  شــبکه های  و  تصاویــر 

یثربــی( احســان 

کســید تیتانیــوم بــر روی عملکــرد  ۴.اثــر نانــو ذرات دی ا
ــرم ابریشــم )آقــای مســعود علــی پنــاه( ک

۵.پایــش قابلیــت حمــل ماســه و ارزیابــی تحــرک پذیــری 
تپه هــای ماســه ای در ســه دهــه اخیــر، ریگــزار خارتــوران، 

ســبزوار )دکتــر محمدرضــا راهــداری(

۶.بررسی نقش بخش خصوصی در توسعه خدمات شرکت 
مأموریت های  حسب  رضوی  خراسان  منطقه ای  آب 

تعریف شده
 )دکتر فاطمه رستگاری پور(

بخــش  بــه  گــذاری  وا قابــل  فعالیت هــای  ۷.بررســی 

خصوصــی در شــرکت آب منطقــه ای خراســان رضــوی 
پــور( رســتگاری  فاطمــه  )دکتــر 

۸. نقــش بــازار آب در اســتفاده مجــدد از آب بــاز چرخانــی 
)دکتــر فاطمــه رســتگاری پــور(

ــر  ــل هوایــی عاب ــتفاده از پ ــر اس ــر ب ــل مؤث ــی عوام ۹. بررس
پیــاده، مطالعــه مــوردی: تربت حیدریــه )دکتــر فاطمــه 

رســتگاری پــور(

مقاالت داخلی

۱. بررســی عوامــل مؤثــر بــر تمایــل روســتائیان بــه انــواع 
تربت حیدریــه شهرســتان  در  داخلــی  مهاجــرت 

 )دکتر فاطمه رستگاری پور(

جهــت  انگیــزه  ایجــاد  بــر  مؤثــر  عوامــل  اثــر  بررســی   .۲
در  روســتایی  تعاونــی  شــرکت های  خصوصی ســازی 

تربت حیدریــه شهرســتان 
)دکتر فاطمه رستگاری پور(

کــرم ابریشــم در تربــت  ۳. بررســی عملکــرد هفــت هیبریــد 
حیدریــه )دکتــر مســعود علــی پنــاه(
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کرم ابریشم در تربت حیدریه ۴. بررسی عملکرد 
 )دکتر مسعود علی پناه(

و  اطاعــات  فنــاوری  پذیــرش  بــر  مؤثــر  عوامــل   .۵
پدافنــد  کارهــای  راه  ارائــه  در  اجتماعــی  شــبکه های 
ماروســی( علــی  )دکتــر  مخاطــرات  برابــر  در  غیرعامــل 

۶. درجــه بنــدی زعفــران بــر اســاس ویژگــی هــای ظاهــری 
بــا اســتفاده از شــبکه هــای عصبــی مصنوعی 

)دکتر علی ماروسی(

۷. بررســی تأثیــر رســانه، فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بر 
فرهنــگ مصــرف بهینه آب 

)دکتر علی ماروسی(

تلفیــق داده در  مــدل هــا و معمــاری هــای  بررســی   .۸
 C۴I ســامانه در  هوایــی  اهــداف  تهدیــد  ارزیابــی 

)دکتر احسان عظیمی راد(

و  آب زیرزمینــی  جریــان  بیــان  هــای  مولفــه  بــرآورد   .۹
گوچــی )مطالعــه  بهبــود خطــای آن بــا اســتفاده از روش تا

مــوردی: آبخــوان مــه والت(
 )دکتر احسان بهرامی جوین(

۱۰. مطالعــه اثــر مدیریــت آبیــاری و محلــول پاشــی محرک 
کیفــی  کمــی و برخــی ویژگــی هــای  هــای رشــد بــر عملکــرد 

زعفــران )دکتــر حســن فیضــی(

ک و  کربــن آلــی خــا گیاهــی بــر ذخیــره  ۱۱. اثــر پوششــهای 
کاربریهــای دراز مدت،  کربــن در  کســید  میــزان تثبیت دیا

منطقــه بجســتان )دکتــر حســن فیضــی(

مدیریــت  و  زعفــران  عملکــرد  بیــن  روابــط  تحلیــل   .۱۲
تربــت  کشــاورزان زعفرانــکار مناطــق روســتایی  آبیــاری 

حیدریــه و فــاروج )دکتــر حســن فیضــی(

مقاالت خارجی

۱. A congestion-aware routing algorithm for 
mesh-based platform networks-on-chip 
)دکتر مهرناز مودی(

۲. Monitoring Sand Drift Potential and Sand Dune 
Mobility over the Last Three Decades )Khartouran 
Erg, Sabzevar, NE Iran(
)دکتر محمدرضا راهداری( 

۳. Numerical optimization of a new concept in 
porous medium considering thermal radiation: 
Photovoltaic panel cooling application
)دکتر علی حیدری( 

۴. hermal performance investigation of  a hybrid 
solar air heater applied in a solar dryer using 
thermodynamic modeling
)دکتر علی حیدری(

۵. Numerical optimization of a conical cavity as a 
radiation-focused concentrator 
)دکتر علی حیدری(

۶. Influence of some pre and post-harvest 
practices on quality of saffron stigmata
)دکتر حسین صحابی(

۷. Magnetic fields and titanium dioxide 
nanoparticles promote saffron performance: A 
greenhouse experiment 
)دکتر حسن فیضی(

۸. Long-term cultivation effects on soil properties 
variations in different landforms in an arid region of 
eastern Iran
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 شرکت در همایش

یازدهمیــن همایــش سراســری محیط زیســت، انــرژی و 
ــران  ــاه ۱۴۰۰ - ته ــدار ، ۲۴ تیرم ــی پای ــع طبیع مناب

)دکتر محمدرضا راهداری(

حوزه دانشجویی و فرهنگی

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
دانشــجویان  رفاهــی  صنفــی-  شــورای  جلســه  اولیــن 
دانشــگاه تربــت حیدریــه بــا حضــور دکتــر احســان عظیمی 
راد معــاون دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه، مهنــدس 
محســن شــعبانی مدیــر دانشــجویی دانشــگاه و اعضــای 
محتــرم شــورای صنفــی رفاهــی دانشــجویان دانشــگاه در 
ســاعت ۲۱ روز یکشــنبه ۱۰ مردادمــاه ۱۴۰۰ در بســتر نــرم 

گردیــد. کانــت برگــزار  افــزار ادوبــی 
در ابتــدای ایــن جلســه، مهنــدس شــعبانی ضمــن عــرض 
خیــر مقــدم بــه اعضــای جلســه در خصــوص لزوم تشــکیل 
تشــکیل  عــدم  بــه  توجــه  بــا  شــورای صنفــی دانشــگاه 
گذشــته بــه دلیــل شــیوع ویــروس  ایــن شــورا در ســال 
ــا- ایجــاد راه ارتباطــی بیــن اعضــای شــورای صنفــی  کرون
و ســایر دانشــجویان دانشــگاه از طریــق فضــای مجــازی 
دانشــگاه    در  دانشــجویان  حضــور  عــدم  بــه  عنایــت  بــا 
کمیتــه هــای تخصصــی جهــت پیگیــری بهتــر  تشــکیل 
پیشــنهاد  و  راهــکار  ارائــه  مشــکات  و  هــا  درخواســت 
همــراه بــا بیــان مشــکات و برگــزاری جلســات منظــم بیــن 
اعضــا و اســتمرار برگــزاری ایــن جلســات توضیحاتــی بیــان 

نمودنــد. 
صنفی  شورای  دبیر  حیدری  مصطفی  آقای  ادامه  در 
گزارشی ار فعالیت های انجام شده  دوره قبل دانشگاه 
توسط این شورا در حوزه های تغذیه   خوابگاه   وام های 
در  دانشجویان  آموزشی  و  بدنی  تربیت  دانشجویی- 

صنفی  شورای  جلسه  اولین 

حضور  با  دانشجویان  رفاهی 

فرهنگی  و  دانشجویی  معاون 

دانشگاه

)دکتر حسن فیضی( 

۹. Assessing saffron response to salinity stress and 
alleviating potential of gamma amino butyric acid, 
salicylic acid and vermicompost extract on salt 
damage 
)دکتر حسن فیضی(

۱۰. Analysis of energy balance and global warming 
potential in tangerine )Citrus tangerina Tanaka( 
orchards versus soybean )Glycine max )L.( Merr.( 
production system
)دکتر حسن فیضی( 

۱۱. Design of a robust control scheme for path 
tracking and beyond pull-in stabilization of micro/
nano-positioners in the presence of Casimir force 
and external disturbances 
)دکتر علی کوچی(
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سال تحصیلی ۹۹-۹۸ بیان نمود.
کــه بعنــوان  در ایــن جلســه آقــای پوریــا خراشــادی زاده 
دبیــر شــورای صنفــی دانشــجویان دانشــگاه معرفــی شــده 
گزارشــی از برنامــه هــای شــورای صنفــی ارائــه نمــوده  بــود 
و خواســتار همــکاری مســئولین دانشــگاه جهــت بهبــود 

گردیــد.  وضعیــت صنفــی- رفاهــی دانشــجویان 
در ادامـــه جنـــاب آقـــای دکتـــر عظیمـــی راد ضمـــن تشـــکر 
و قدردانـــی از فعالیـــت هـــای انجـــام شـــده در دوره قبـــل 
ـــای  ـــه برنامه ه ـــن ارائ ـــی  و همچنی ـــی- رفاه ـــورای صنف ش
در  دانشـــگاه  رفاهـــی  صنفـــی-  شـــورای  جدیـــد  دبیـــر 
خصـــوص اختیـــارات و وظایـــف شـــورای صنفـــی مطابـــق بـــا 
ـــد.  ـــوان نمودن ـــی را عن ـــی مطالب ـــورای صنف ـــه ش ـــن نام آیی
ــجویان  ــی دانشـ ــی- رفاهـ ــورای صنفـ ــگاه شـ ــان جایـ ایشـ
از نظـــر پیگیـــری مطالبـــات برحـــق  را برتریـــن جایـــگاه 
ایـــن  گیـــر  فرا برعضوگیـــری  و  برشـــمردند  دانشـــجویان 
شـــورا از دانشـــجویان و حضـــور در بســـتر فضـــای مجـــازی 
کردنـــد. ایشـــان همچنیـــن در ســـخنان خـــود بـــه  کیـــد  تأ
برگـــزاری جلســـات منظـــم و مســـتمر بیـــن اعضـــای شـــورا 
و مســـئولین دانشـــگاه، ارتبـــاط بـــا ســـایر دانشـــجویان 
جهـــت دریافـــت مشـــکات و درخواســـت هـــای ایشـــان، 

کاهـــش بـــی  کمـــک بـــه افزایـــش اعتمـــاد بـــه نفـــس و 
حقـــوق    احقـــاق  بـــه  نســـبت  دانشـــجویان  در  تفاوتـــی 
خـــود، پیگیـــری زیرســـاخت هـــای آموزشـــی، تغذیـــه، 
گـــری  خوابـــگاه، عمرانـــی و رفاهـــی دانشـــگاه و مطالبـــه 
ــا  ــاخت هـ ــن زیرسـ ــد ایـ ــزان رشـ ــئولین جهـــت میـ از مسـ
بـــرای شـــروع تـــرم جدیـــد و احتمـــال حضـــور دانشـــجویان 
ــارکت  کلـــی مشـ ــور  ــه طـ ــا و بـ ــره منـــدی از آنهـ جهـــت بهـ
کمـــک بـــه  شـــورای صنفـــی  در بازگشـــایی دانشـــگاه هـــا و 
ــه  کـ ــئولین در رفـــع مشـــکات روانـــی و عاطفـــی ای  مسـ
امـــکان ایجـــاد آن بـــا بازگشـــایی وجـــود دارد؛ مطالبـــی را 

ــد. ــان نمودنـ بیـ
بیـــان  بـــه  در نهایـــت ســـایر اعضـــای شـــورای صنفـــی 
ــگاه  ــود در خصـــوص مشـــکات دانشـ ــرات خـ ــه نظـ نقطـ
گردیـــد بعـــد از برگـــزاری چنـــد جلســـه  پرداختـــه و مقـــرر 
بیـــن اعضـــای شـــورای صنفـــی، برنامـــه جامـــع شـــورای 
زمانبنـــدی  بـــا  همـــراه  دانشـــجویان  رفاهـــی  صنفـــی- 
بـــرای نیمســـال اول ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ آمـــاده و بـــه معاونـــت 
گـــردد.  محتـــرم دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه ارائـــه 
ـــا حضـــور مســـئولین محتـــرم دانشـــگاه نیـــز بعـــد  جلســـه ب

ــا پیگیـــری خواهـــد شـــد. ــه هـ ــه برنامـ از ارائـ
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و  دانشجویی  معاونت  پلتفرم  در  نشریات  تخصصی  علمی  کارگاه 

کانکت برگزار شد . فرهنگی در ادوبی 

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
گروه  کارگاه با حضور آقای جابر حجتی رزگی )رئیس  این 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربت حیدریه( و جمعی از 
دبیران تشکل ها به همراه نویسنده مسوالن و سردبیران 
یادداشت   : های  سرفصل  با  مربوطه،  تشکل  نشریات 
گزارش نویسی ،مصاحبه و خبر نویسی ،سوژه یابی و  و 
تولید محتوا ،مقاله نویسی مطبوعاتی ، فضای مجازی و 

شناخت رسانه های نوین برگزار شد.
نشریات  طراحی  روشهای  همچنین  کارگاه  ادامه  در 
و  جذاب  های  گزارش  و  اخبار  از  استفاده  و  بازدید  پر 
انگیزشی در نشریات دانشجویی و بارگذاری در سامانه 
جامع نشریات وزارت علوم برای دریافت شماره ثبت و 
مجوز نشریات و همچنین راه یابی نشریات دانشگاهی 

گردید .  به جشنواره های ملی نشریات نیز بیان 
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نخستین گردهمایی دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان 

تربت حیدریه در حسینیه مقام معظم رهبری، بیت امام جمعه برگزار گردید.

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
در آســـتانه پنجـــم مـــرداد مـــاه ســـالروز تشـــکیل اولیـــن 
دبیـــران  گردهمایـــی  نخســـتین  کشـــور؛  نمازجمعـــه 
شـــورای امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر شهرســـتان 
تربـــت حیدریـــه در حســـینیه مقـــام معظـــم رهبـــری، 

گردیـــد. بیـــت امـــام جمعـــه برگـــزار 
اجتماعـــی  و  فرهنگـــی  گـــروه  رئیـــس  حجتـــی،  جابـــر 
دانشـــگاه و نماینـــده شـــورای امـــر بـــه معـــروف دانشـــگاه 
گـــزارش  گردهمایـــی ضمـــن ارائـــه  تربـــت حیدریـــه در ایـــن 
از  ایـــن شـــورا در دانشـــگاه،  بـــا  هـــای مرتبـــط  برنامـــه 
برنامـــه هـــای پیـــش رو در جهـــت اهـــداف شـــورای مذکـــور 

ــرد. کـ ــان  ــواردی را بیـ مـ

جمعـــه  امـــام  عصمتـــی  محمدرضـــا  االســـام  حجـــت 
ــروف و  ــه معـ ــر بـ ــوراهای امـ ــس شـ ــه و رئیـ ــت حیدریـ تربـ
نهـــی از منکـــر شهرســـتان بـــه عنـــوان ســـخنران مراســـم 
اظهـــار داشـــت: امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر وظیفـــه 
ـــوب  ـــه وج ـــا ب ـــت ت ـــب اس ـــردم واج ـــه م ـــر هم ـــی و ب همگان
ـــا معـــروف در جامعـــه عمـــل و  کننـــد ت ـــه آن عمـــل  کافـــی ب

منکـــر نیـــز زدوده شـــود.
گنـــاه را  گناهـــکار،  گنـــاه بـــه  گاهـــی تذکـــر  کـــرد:  وی تصریـــح 
گـــر از مرحلـــه تذکـــر فراتـــر رفـــت  کنـــد و ا کـــم مـــی  در جامعـــه 
ـــت  ـــی نیس ـــورد همگان ـــن برخ ـــا ای ـــود، ام ـــورد ش ـــد برخ بای
گـــروه یـــا تشـــکیاتی بـــرای  ج مـــی شـــود، لـــذا  ج و مـــر و هـــر
ایـــن فریضـــه الهـــی بایـــد باشـــد و افـــرادی بـــرای انجـــام آن 
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انتخـــاب شـــوند.

کـــه وزارت امـــر بـــه  گفـــت: قاعـــده آن اســـت  عصمتـــی 
کنـــون ســـتادی بـــا اختیـــارات  معـــروف تشـــکیل شـــود امـــا ا
ـــد از آن  ـــف شـــده و مســـووالن بای ـــف خاصـــی تعری و وظای

کننـــد. دفـــاع 
کـــرد: ســـتاد امـــر بـــه  امـــام جمعـــه تربـــت حیدریـــه بیـــان 
معـــروف و نهـــی از منکـــر بـــر اســـاس فرمـــان الهـــی تشـــکیل 
شـــده و ایـــن ســـتاد یقینـــًا شـــاخه هـــا و سلســـله مراتـــب 
تـــا  اســـتانها  و  تهـــران  در  مرکـــز  از  کـــه  دارد  مختلفـــی 
شهرســـتانها و بخـــش هـــا وظایـــف بـــرای اعضـــا مشـــخص 

شـــده اســـت.
وی بیـــان داشـــت: شـــوراهای امـــر بـــه معـــروف و نهـــی 
از منکـــر در ادارات و ســـازمانها وظیفـــه امـــر بـــه معـــروف 
ــری  کـــدام دبیـ ــر  ــد و هـ ــر عهـــده دارنـ ــر را بـ و نهـــی از منکـ
کار خـــود را انجـــام دهنـــد. کـــه بابـــد بـــه تناســـب  دارنـــد 
گفـــت: آنـــان  عصمتـــی خطـــاب بـــه آمریـــن بـــه معـــروف 
کـــه در ســـتاد یـــا شـــوراهای امـــر بـــه معـــروف مســـؤولیتی 
کـــه نـــه طـــرف مقابـــل مـــا فرعـــون اســـت  دارنـــد، بداننـــد 
و نـــه مـــا حضـــرت موســـی هســـتیم، طـــرف مقابـــل مـــا 
کـــه ممکـــن اســـت چنـــد تـــا تخلـــف هـــم دارد  شـــیعه ای 
ــا  ــم و بـ ــری بجوییـ ــف او تبـ ــا تخلـ ــد و یـ کار بـ ــد از  ــذا بایـ لـ

کـــرد. لحنـــی زیبـــا امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر 
کـــرد: تذکـــر برادرانـــه  امـــام جمعـــه تربـــت حیدریـــه بیـــان 
کـــه آبـــروی مؤمـــن  همـــان نصیحـــت در خلـــوت اســـت چـــرا 
ـــردم را  ـــون م ـــود خ ـــی ش ـــت و نم ـــن اس ـــون مؤم ـــد خ مانن
کـــه ابتـــدا  ریخـــت، لـــذا تذکـــرات را طـــوری بایـــد بدهیـــم 
ـــت  ـــری نداش ـــر تاثی گ ـــود و ا ـــخص ش ـــرد مش ـــود ف ـــرای خ ب

ـــر داد. ـــر تذک ـــی ت ـــدی و علن ـــل بع ـــه مراح ب
ـــد از آمـــران  ـــا بیـــان اینکـــه همـــه مســـئوالن بای عصمتـــی ب
کار را  گفـــت: تـــا مـــی تـــوان  کننـــد،  بـــه معـــروف حمایـــت 
بـــه مراحـــل قانونـــی نکشـــیم و در همـــان مراحـــل اول 
ـــئولی  ـــد و مس کارمن ـــی  ـــویم و از طرف ـــر ش ـــف را متذک وظای
ــه  کـ ــی  ــر طریقـ ــه هـ ــت را بـ ــناس اسـ ــه شـ ــه وظیفـ کـ ــم  هـ
ــود  ــم و ایـــن باعـــث مـــی شـ کنیـ ــویق  ممکـــن اســـت تشـ

مـــردم بیشـــتر بـــه ارزشـــها روی بیاورنـــد.
وی افـــزود: منکـــر برخـــی نواقـــص در ادارات و دســـتگاهها 
کـــج روی و تخلـــف هـــم ممکـــن اســـت  گاهـــی  نیســـتیم، 

کـــه بـــا تذکـــر بـــه آنهـــا، مـــی تواننـــد در مســـوولیت  بشـــود 
کننـــد. خـــود درســـت انجـــام وظیفـــه 

هـــای  نامـــه  شـــیوه  رعایـــت  امـــروز  گفـــت:  عصمتـــی 
ــا  بهداشـــتی بـــه خصـــوص در مراســـمات و مناســـبت هـ
کامـــل امـــر بـــه معـــروف اســـت و هرکـــس رعایـــت  مصـــداق 
ـــه انجـــام مـــی  ک کار منکـــری اســـت  ـــه یـــک  ـــه مثاب نکنـــد ب

ــد. دهـ
کـــرد: وظیفـــه عقلـــی  امـــام جمعـــه تربـــت حیدریـــه اظهـــار 
نامـــه  تمـــام شـــیوه  کـــه  اســـت  انســـانی  هـــر  و شـــرعی 
کار بایـــد عاقانـــه  کنـــد، لـــذا  هـــای بهداشـــتی را رعایـــت 
و منطقـــی باشـــد و در مراســـمات غدیـــر و محـــرم هـــم 

رعایـــت شـــود.
ـــه ســـمت تضعیـــف  ـــتان ب ـــر شـــرایط شهرس گ ـــزود: ا وی اف
ایـــن ویـــروس منحـــوس باشـــد مشـــکل چندانـــی نداریـــم 
و  کننـــد  رعایـــت  بایـــد  ایـــن صـــورت همـــگان  غیـــر  در 

ــام داده اســـت. ــر انجـ هرکـــس رعایـــت نکنـــد منکـ
بـــه  امـــر  نیـــز جـــزو شـــورای  تربـــت حیدریـــه  دانشـــگاه 
ـــه مـــی  معـــروف و نهـــی از منکـــر شهرســـتان تربـــت حیدری

باشـــد.
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مشارکت بسیج دانشجویی شهید عبدالرسول مروج دانشگاه تربت حیدریه 

در سلسه برنامه های کرسی های آزاداندیشی بانوان بسیجی به مناسبت 

هفته عفاف و حجاب در محل گلزار شهدای بوستان باغ ملی تربت حیدریه.

با  مراسمات دهه والیت به همت دفتر بسیج دانشجویی شهرستان 

برگزار شد. کز آموزشی تربت حیدریه  همکاری دانشگاه ها و مرا

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
 این برنامه در اجرای مصوبات ستاد بزرگداشت هفته عفاف 
و حجاب شهرستان تربت حیدریه و با مشارکت دستگاهها 
و نهادهای اداری شهرستان برگزار گردید و در ابتدای مراسم 
از  مندی  بهره  و  خواهران  ویژه  حجاب  و  عفاف  اهمیت 
بیان  بیت  اهل  احادیث  و  قرآن  در  آن  شده  ذکر  فضایل 
گردید.در پایان مراسم با همکاری ستاد عفاف و حجاب 
شهرستان هدایایی به قید قرعه در بین خواهران حاضر در 

مراسم اهدا شد.
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علمی  های  انجمن  مشاور  اساتید  اندیشی  هم  جلسه  چهارمین 

شد. برگزار  حیدریه  تربت  دانشگاه  دانشجویی 

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
گوشت تازه  گوسفند و پخش و توزیع  •  قربانی یک راس 
نـذری در بیـن نیازمنـدان حاشـیه شـهر و مناطق محروم 
بـه همـت دفتـر بسـیج دانشـجویی وبسـیج دانشـجویی 
دانشـگاه تربـت حیدریـه و خیریـه دانشـگاه علوم پزشـکی 

و خیـر محترم 
•  پخش و توزیع ۱۵۰۰ پرس غذای گرم در بین نیازمندان 

و مستضعفین حاشیه شهر در روز عید غدیر خم 
بـه همـت دفتـر بسـیج  بـزرگ والیـت  برگـزاری جشـن    •
الهـدی  علـم  جهـادی  گـروه  و  شهرسـتان  دانشـجویی 

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
نظـــر  تبـــادل  و  اندیشـــی  هـــم  جلســـه  چهارمیـــن 
پیرامـــون مســـائل انجمـــن هـــای علمـــی دانشـــجویی 
راد  عظیمـــی  احســـان  دکتـــر  حضـــور  بـــا  دانشـــگاه 
اســـاتید  دانشـــگاه،  فرهنگـــی  و  دانشـــجویی  معـــاون 
مشـــاور انجمـــن هـــای علمـــی، جابـــر حجتـــی رئیـــس 
کارشـــناس  گـــروه فرهنگـــی و اجتماعـــی و آرزو علومـــی 
روز   ۲۱ ســـاعت  در  دانشـــگاه  علمـــی  انجمن هـــای 
دوشـــنبه ۴ مردادمـــاه ۱۴۰۰ و در بســـتر نـــرم افـــزار ادوبـــی 

کانـــت برگـــزار شـــد.
در ابتـــدای جلســـه، بررســـی آخریـــن وضعیـــت بودجـــه 
کـــه در جلســـه شـــورای تخصصـــی  انجمـــن هـــای علمـــی 

و بسـیج  تربـت حیدریـه  و بسـیج دانشـجویی دانشـگاه 
دانـش آمـوزی شهرسـتان در روز پنجشـنبه ۷ مـرداد۱۴۰۰ 
کـوی امام  در روز عیـد غدیـر خـم در حاشـیه شـهر منطقه 
بـا اسـتقبال خیلـی خـوب و شـور و نشـاط اهالـی منطقـه 
کـه طـی ایـن مراسـم نـوای ضـرب زورخانـه و  برگـزار شـد 
نمایـش طنـز و مولـودی خوانـی و مسـابقات و همچنیـن 
کشـی سـه سـکه طـا و اهدا جوایز و اسـباب بـازی و  قرعـه 

کـودکان محـروم منطقـه برگـزار شـد. لـوازم التحریـر بـه 
الزم بـه ذکـر اسـت برگـزاری جشـن و پذیرایی و مراسـمات 
مذکور با رعایت پروتکل های بهداشـتی انجام پذیرفت.

گردیـــده بـــود  فرهنگـــی و اجتماعـــی دانشـــگاه مصـــوب 
گردیـــد. بـــه اســـاتید حاضـــر در جلســـه ارائـــه 

وضعیـــت  آخریـــن  بررســـی  جلســـه،  ایـــن  ادامـــه  در 
در  همفکـــری  و  علمـــی  هـــای  انجمـــن  انتخابـــات 
خصـــوص حضـــور پرشـــور دانشـــجویان مـــورد بحـــث و 

گرفـــت. قـــرار  نظـــر  تبـــادل 
بـــا توجـــه بـــه هـــدف تشـــکیل انجمـــن هـــای علمـــی 
دانشـــجویی، اســـاتید مشـــاور انجمـــن هـــای علمـــی در 
جهـــت تشـــویق و هدایـــت دانشـــجویان انجمـــن هـــای 
علمـــی بـــه ســـمت فعالیـــت هـــای علمـــی و پژوهشـــی و 
ـــر فعالیتهـــای آنهـــا طبـــق آییـــن نامـــه مربوطـــه  نظـــارت ب

گردنـــد. معرفـــی مـــی 
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تربت حیدریه با مشارکت دانشگاه  برپایی مراسم جشن عید غدیر 

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
در شــب عیــد غدیــر خــم، جشــن عیــد امامــت و والیــت 
کانــون هــای  بــا حضــور جمعــی از مدیــران و مســئوالن 
فرهنگــی هنــری مســاجد و بســیج دانشــجویی دانشــگاه 

ــد. ــزار ش برگ
بـــه مناســـبت فـــرا رســـیدن عیـــد ســـعید غدیـــر خـــم و از 
سلســـله برنامـــه هـــای مناســـبتی ویـــژه دهـــه مبـــارک امامـــت 
کانـــون  ــه همـــت  ــر بـ ــد غدیـ و والیـــت، مراســـم جشـــن عیـ
فرهنگـــی هنـــری رهپویـــان نـــور دانشـــگاه تربـــت حیدریـــه 
مســـاجد  هنـــری  فرهنگـــی  کانون هـــای  مشـــارکت  بـــا 
شـــهید  دانشـــجویی  بســـیج  مشـــارکت  و  شهرســـتان 
عبدالرســـول مـــروج دانشـــگاه تربـــت حیدریـــه در محـــل 

مســـجد قائم)عـــج( برگزارشـــد.
گــروه فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه  جابــر حجتــی رئیــس 
بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: در این مراســم که روز چهارشــنبه 
۶ مــرداد۱۴۰۰ و همزمــان بــا برپایــی نمــاز مغــرب و عشــاء در 
محــل مســجد قائــم عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف برگــزار 
شــد، حجت االســام و المســلمین شــیبانی امام جماعت 
ــر،  ــرا رســیدن عیــد ســعید غدی مســجد، ضمــن تبریــک ف
مطالــب جامعــی در خصــوص واقعــه غدیــر، آداب روز غدیر 

و اهمیــت مســاله غدیــر بیــان نمودنــد.
بــه  قرعــه  قیــد  بــه  جایــزه  اهــدای  و  خوانــی  مولــودی 

بــود.  مراســم  ایــن  هــای  برنامــه  دیگــر  از  حاضریــن، 
کــه  در پایــان ایــن جشــن مراســم نورافشــانی نیــز برگــزار شــد 

گرفــت. مــورد توجــه همشــهریان قــرار 
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کمیسیون فرهنگی مجلس شورای  نشست هم اندیشی اعضای 

اسالمی با اساتید، نخبگان، تشکل های دانشجویی و فعالین فرهنگی 

مشهدالرضا )ع(

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
فرهنگـی  کمیسـیون  اعضـای  اندیشـی  هـم  نشسـت 
مجلس شورای اسامی با اساتید، نخبگان، تشکل های 
برگـزار  مشـهدالرضا )ع(  فرهنگـی  فعالیـن  و  دانشـجویی 

گردیـد.
خ ۱۰ تیرمــاه  کــه در روز پنجشــنبه مــور در ایــن نشســت 
۱۴۰۰ در دانشــگاه آزاد اســامی مشــهد برگــزار شــد، آقــای 
دکتــر احســان عظیمــی راد معاونــت محتــرم دانشــجویی 
و فرهنگــی دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه عنــوان نماینــده 
معاونیــن دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه هــای اســتان 
ایــن  در  راد  عظیمــی  دکتــر  آقــای  کردنــد.  ســخنرانی 
ســخنرانی بــه مهمتریــن دغدغــه هــا و مشــکات فرهنگی 
وظایــف  و  کردنــد  اشــاره  مشــهد  شــهر  کان  و  کشــور 
کمیســیون فرهنگــی مجلــس در ایــن خصــوص را یــادآور و 
نســبت بــه اقدامــات انجــام شــده خواســتار پاســخ شــفاف 
از جملــه  ایشــان شــدند. مهمتریــن مســائل فرهنگــی 
مقابلــه بــا جنــگ نــرم دشــمن، تحقــق اســناد باالدســتی 
فرهنگــی  مســائل  پیگیــری  فرهنگــی،  حــوزه  در  کشــور 
شــهر مشــهد ماننــد حاشــیه شــهر، بافــت پیرامونــی حــرم 
کانــی ماننــد ســبک  مطهــر، بودجــه زیــارت و مســائل 
زندگــی ایرانیــان، اصــاح الگوی مصــرف، مدیریت فضای 
مجــازی، توجــه بــه هنــر اســامی ایرانــی، مســئله خانــواده 
کــه آقای  و جمعیــت و مــوارد دیگــر؛ از جملــه مســائلی بــود 

ــد.  ــرح نمودن ــی راد مط ــر عظیم دکت
کمیســیون فرهنگــی مجلــس از  در ایــن نشســت اعضــای 
کمیســیون، آقــای  ــی رئیــس  ــا تهران جملــه آقــای دکتــر آق
دکتــر بانکــی، حجــه االســام آقــای نیــک بیــن و خانــم 
کمیســیون  الجــوردی حضــور داشــته و پیرامــون عملکــرد 

صحبــت نمودنــد.
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گردید. کمیته های هیات اندیشه ورز شهرستان برگزار  نشست تخصصی 

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
کمیته های ۵گانه و اعضای  نشست تخصصی اعضای 
هیأت اندیشه ورز حوزه بسیج ادارات شهرستان تربت 
حیدریه با حضور معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی 
دانشگاه تربت حیدریه به عنوان رئیس هیات اندیشه 
ورز بسیج ادارات شهرستان و جناب سرهنگ هاشمی 

مسول دبیرخانه هیات اندیشه ورز و مجامع بسیجیان 
سپاه ناحیه تربت حیدریه روز یکشنبه ۴/۱۳ در محل 
تربت  شهرستان  کشاورزی  جهاد  جلسات  سالن 
آشنایی  ضمن  جلسه  این  در  گردید.  برگزار  حیدریه 
مهمترین  یکدیگر،  با  تخصصی  های  کمیته  اعضای 

گرفت. مشکات و معضات ادارات مورد بررسی قرار 
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تبریک سالروز  حیدریه جهت  تربت  سپاه  محترم  فرمانده  حضور 

روز ملی بسیج  و  شهادت استاد بسیجی شهید دکتر مصطفی چمران 

دانشگاه در  اساتید 

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه: به 
بــه مناســبت فــرا رســیدن ۳۱ خــرداد ســالروز شــهادت 
اســتاد بســیجی شــهید دکتــر مصطفــی چمــران و روز ملــی 
بســیج اســاتید، جنــاب ســرهنگ دکتــر ناصــری موحــد 
هیئــت  اتفــاق  بــه  شهرســتان  ســپاه  محتــرم  فرمانــده 
همــراه جنــاب ســرهنگ یعقوبــی مســئول بســیج ادارات 
شهرســتان، جنــاب ســرگرد شــکیبایی مســئول بازرســی 
گنابــادی مســئول دفتــر بســیج  ســپاه شهرســتان و آقــای 
دانشــجویی شهرســتان، بــا حضــور در دانشــگاه تربــت 
حیدریــه و دفتــر معاونــت محتــرم دانشــجویی و فرهنگــی 
دانشــگاه؛ فــرا رســیدن روز ملــی بســیج اســاتید را بــه آقــای 
اســاتید  بســیج  مســئول  راد،  عظیمــی  احســان  دکتــر 
دانشــگاه هــای شهرســتان و اســاتید بســیجی تبریــک 
گزارشــی از  گفتنــد. در ایــن دیــدار آقــای دکتــر عظیمــی راد 

برنامــه هــای بســیج اســاتید بــا همراهــی بســیج ادارات و 
بســیج دانشــجویی در زمینه بصیرت افزایی و روشــنگری 
انتخابــات ۱۴۰۰ را ارائــه نمــود. جنــاب ســرهنگ یعقوبــی 
مســئول بســیج ادارات نیــز بــه فعــال شــدن بســیار خــوب 
کانــون شهرســتان اشــاره  بســیج اســاتید در دوره فعلــی 
کــه در ســازمان هــا و ادارات  ــد و از اســاتید بســیجی  کردن
کردند.  شهرســتان بــرای روشــنگری حضــور یافتند تشــکر 
ــده محتــرم  جنــاب ســرهنگ دکتــر ناصــری موحــد فرمان
بســیج  عملکــرد  از  ســخنانی  در  نیــز  شهرســتان  ســپاه 
افزایــش  بــا هــدف  انتخاباتــی  برنامــه هــای  اســاتید در 
کردنــد.  مشــارکت مــردم و انتخــاب اصلــح تقدیــر و تشــکر 
در پایــان جلســه، از آقــای دکتــر عظیمــی راد بــه عنــوان 
نماینــده اســاتید بســیجی، بــا اهــداء لوحــی تقدیــر بــه 

عمــل آمــد. 
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