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پیام دکتــر محمدحســن فتحـی، ریاسـت 
دانشگاه تربت حیدریه به مناسبت دهــه فجـر

در آغـاز ایـام اهلل دهـه فجـر و بهـاری دیگـر از انقـاب شـکوهمند 
ایـران اسـامی، ضمن گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدا و امام شـهدا، 
چهـل و دومیـن فجـر پیـروزی انقـاب اسـامی را بـه محضـر رهبر 
فرزانـه انقـاب و همه مسـووالن و خدمتگـزاران نظـام و بویژه مردم 
دالور، شـهیدپرور و همیشـه در صحنه تربت حیدریـه، خصوصا جامعه 
دانشـگاهی، اسـاتید و دانشـجویان عزیـز تبریـک و تهنیـت عـرض 
نمـوده و امیـد آن دارم کـه همیشـه و در همـه حـال ادامـه دهنده راه 
امـام راحـل و شـهدای گرانقدر بـوده و همچنـان پرتـاش در عرصه 

علـم و سـازندگی رو بـه سـوی افـق های روشـن حرکـت کنیم.
۲۲ بهمـن نـه تنهـا نبایـد بـه عنـوان روز پایانـی یـک رژیم سیاسـی 
و آغـازی بـر حیـات رژیـم دیگـر تلقـی گـردد. بلکـه بایـد از آن بـه 
عنـوان سـرفصلی برجسـته در تاریخ سیاسـی ایـران و نقطه ای عطف 
در رونـد مبـارزات ملـت ایـران یـاد کـرد. دانشـگاه تربـت حیدریـه، 
ضمـن گرامیداشـت ایـن ایـام فرخنـده و پاسداشـت یـاد و نـام نیـک 

امـام خمینـی)ره( و شـهدای گرانقـدر انقـاب 
و میهـن اسـامی، اعام مـی دارد که حرکت 
در مسـیر آرمـان راسـتین انقـاب اسـامی را 
تکلیـف دینـی و ملـی خـود دانسـته و بـرای 
تحقـق آن از هیچ کوششـی فرو گـذار نخواهد 
کـرد.                              و مـن اهلل توفیـق
دکتر محمد حسن فتحی
رئیس دانشگاه تربت حیدریه 

کسب عنـوان سوم دانشــگاه تربت حیـدریه 
در اولیــن جشنــواره روابط عمـومی های 

دانشــگاه های منطقـه ۹ کشـور

اولیـن جشـنواره روابـط عمومی های دانشـگاه ها، موسسـات و مراکز 
آمـوزش عالـی و پـارک هـای علـم و فنـاوری منطقـه ۹ کشـور بـا 
محوریـت »روابـط عمومـی و بحـران کرونـا« در قالب هـای تبلیغات 
محیطـی، تعامـل بـا رسـانه هـا، اخبـار و اطـاع رسـانی، ارتباطـات 
درون سـازمانی، پژوهـش و افکار سـنجی، فعالیت های نمایشـگاهی، 
فعالیـت هـای ویـژه و نوآورانـه، روابط عمومـی الکترونیـک و فضای 
مجـازی، تدوین برنامه های راهبردی، انتشـار نشـریه، پوسـتر، کتاب، 
بروشـور، موشـن گرافیـک، اینفوگرافیـک و ... و بـه میزبانی دانشـگاه 

بیرجنـد بـه کار خود پایـان داد. 
در اختتامیه این جشـنواره که روز یکشـنبه مورخ ۱۰ اسـفندماه برگزار 
شـد دکتـر سـامان فرزین مدیر روابـط عمومی دانشـگاه بیرجند ضمن 
تشـکر از همـه دانشـگاه هـا و مراکز آمـوزش عالـی و همچنین پارک 
هـای علـم و فنـاوری کـه در ایـن جشـنواره شـرکت نمودنـد؛ نتایـج 
نهایـی داوری آثـار راه یافتـه بـه مرحله پایانـی را اعام نمود. ایشـان 
بـه ایـن نکتـه اشـاره ویـژه ای داشـتند که تمـام آثـار توسـط داوران 
منتخـب وزارت علـوم وداوران جشـنواره ملـی در محـل وزارت عتـف 

بررسـی و داوری شـده است.
درمیـان نام دانشـگاه ها، موسسـات آمـوزش عالی و پـارک های علم 
و فنـاوری نـام دانشـگاه تربـت حیدریه با کسـب رتبه سـوم در بخش 

تبلیغات و انتشـارات  درخشید.
حـوزه ریاسـت و روابـط عمومـی دانشـگاه ایـن موفقیت را بـه جامعه 
بـزرگ دانشـگاهی دانشـگاه تربـت حیدریـه صمیمانـه تبریک عرض 

نماید. مـی 
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مراســم درختکاری در دانشگــاه
برگـزارگردیـد.     حیــدریه  تربت   

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
مراسـم درختکاری روز سـه شـنبه ۱۲ اسـفندماه در دانشگاه تربت 
حیدریـه بـا حضـور جنـاب آقای دکتـر فتحی ریاسـت دانشـگاه و 
اعضـای بنیـاد خیرین حامـی دانشـگاه تربت حیدریه جنـاب آقای 
مهنـدس مهـدی مـروج تربتی، جناب آقـای محمد وزیـری بنایی 
، جنـاب آقـای حـاج احمـد بلبل تربتـی، جنـاب آقای حـاج کریم 
حائـری، جنـاب آقای مهندس حسـن مـروج تربتی، سـرکار خانم 

درخشـش دانشجویان دانشگـاه تربت حیـدریه در اولیـن 
دوره از مسابقات کشوری بنیـاد ملی نخبگان با نام ره نشـان

در اولیـن دوره از مسـابقات مسـئله محور بنیاد ملی 
نخبـگان با نام » ره نشـان »، دانشـجوی دانشـگاه 

تربـت حیدریـه موفق به کسـب رتبه برتر شـد.
شـایان ذکر اسـت، این مسـابقات با هدف شناسـایی 
افـراد و تیم هـای مسـتعد، دانشـجویان و فنـاوران 
نیازهـای  و  مسـائل  در حـل  توانمندسـازی  بـرای 
صنعـت کشـور، در ۵ حوزه زیسـت فنـاوری، حمل و 
نقـل، آب و محیط زیسـت، انرژی و هوشمندسـازی 
میزبـان ۳۸ شـرکت دانـش بنیـان و ۵۶ پـروژه بود.

فناورانـه،  پروژه هـای  تعریـف  ضمـن  شـرکت ها 
نیازهایشـان را مطـرح کردنـد و بـا فعالیتـی ۵ ماهه 
که از مهرماه آغاز شـده اسـت و تا دهم اسـفند سـال 
جـاری ادامـه یافت. این طـرح ها با اسـتقبال ۴۵۱۰ 

نفـر از شـرکت کننـدگان، بـه مرحله اجرا رسـید. 

مهنـدس زهرا منفـرد و اسـاتید و کارکنان دانشـگاه تربت حیدریه 
در محوطـه سـالن چنـد منظـوره زنـده یـاد بابـک مـروج تربتـی 

برگـزار گردیـد.    .       

پـس از ۷ مرحلـه ارزیابـی، و برگـزاری کارگاه های 
و  سـازی  تیـم  نشسـت های  متنـوع،  آموزشـی 
مربی گـری بـا هـدف پیشـبرد پروژه هـا، برترین ها 
بـه مرحلـه نهایـی راه یافتنـد کـه منجر بـه رقابت 

تیـم هـا در قالـب بیـش از ۳۰۰ تیـم شـد.
مراسـم اختتامیـه و تقدیـر از تیـم هـای برتـر ایـن 
مسـابقه در ۱۸ اسـفند مـاه بـا حضـور آقـای دکتـر 
سـتاری ، معاون علمی و فناوری ریاسـت جمهوری 

برگـزار گردید .
دانشـجوی  بادنـوا  عبدالرحمـن  آفـای  جنـاب 
کارشناسـی مهندسـی صنایع در پروژه کفپوش های 
هوشـمند LED خیابانی در حوزه هوشمندسازی در 
ایـن دوره از مسـابقات موفـق به کسـب رتبه سـوم 

گردید.

دانشـگاهی  جامعـه  بـه  را  علمـی  موفقیـت  ایـن 
تبریـک گفته، توفیقـات روزافـزون این عزیـزان را 

مسـألت مـی نماییـم.

درخت نمایشگر یک معجزه عظیم الهی است. 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
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جلسه دیدار هیات رئیسـه دانشگاه تربت  حیدریه 
با فرمانـدار جدید تربت حیـدریه برگزار شـد.

در تاریـخ ۲۶ بهمـن ۱۳۹۹ و پیـرو هماهنگـی انجـام گرفتـه در جلسـه 
ای بـا حضـور اعضـای محتـرم هیات رئیسـه دانشـگاه و فرمانـدار محترم 
شهرسـتان جناب آقای مهندس شـرافتی راد جلسـه هم اندیشـی در محل 
انتخاب دکتر سـیدرضا موحد قدسـی نیا به فرمانداری برگزار گردید. در این جلسـه ابتدا دکتر فتحی ریاسـت دانشـگاه 

عنـوان عضو هیات علمی برتـر در ارتباط با 
جامعه و صنعت در هفته پژوهش سال ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
در هفتـه پژوهـش سـال ۱۳۹۹ عضـو هیـات علمـی دانشـگاه تربـت 
حیدریـه جنـاب آقـای دکتـر سـیدرضا موحد قدسـی نیـا در ارتبـاط با 
جامعـه و صنعـت موفـق بـه دریافت لـوح تقدیر از معاونـت پژوهش و 
فنـاوری وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری جناب آقـای دکتر رحیمی 

گردید.
کسـب ایـن مقـام شایسـته را بـه جامعـه علمـی و ریاسـت، کارکنان، 
اعضـای هیـات علمـی و دانشـجویان دانشـگاه تربت حیدریـه تبریک 

عـرض مـی نماییم.

بـا توضیـح جایگاه مهـم آموزش عالی بـا وجود هفت مرکز آمـوزش عالی 
در شهرسـتان، مختصـری از دسـتاوردها و ظرفیـت های موجود دانشـگاه 
تربـت حیدریـه را برشـمرده و باتوجـه بـه جایگاه ایـن دانشـگاه در جنوب 
خراسـان بر توسـعه همـکاری فرمانـداری شهرسـتان و دانشـگاه بویژه در 
جهـت افزایـش ارتبـاط دانشـگاه و جامعـه و همچنین جذب دانشـجویان 

بیـن المللی تاکیـد نمود.
 در ادامـه نماینـده محتـرم ولـی فقیـه در دانشـگاه هـای تربـت حیدریه و 
علوم پزشـکی با بیـان ظرفیت نخبگانی موجـود در شهرسـتان از فرماندار 
دعـوت کـرد تـا در جلسـه ای حضوری بـا اعصـای هیت علمی دانشـگاه 
ضمـن آشـنایی نزدیک بـا ظرفیت ها و پتانسـیل های موجـود در آموزش 
عالـی شهرسـتان، از ایـن ظرفیـت نخبگانـی بـه عنـوان بـازوی کمکـی 
ادارات و مراکـز اجرایـی اسـتفاده گردد. سـپس معاونین محترم دانشـگاه با 
بیـان ظرفیت هـای دانشـگاه در حوزه های مختلف آموزشـی، پژوهشـی، 
فرهنگـی، اجتماعـی، دانشـجویی و همچنیـن زیرسـاخت هـای مناسـب 
فراهـم شـده، پیشـنهادات خـود را در جهـت بهبـود اثـر گـذاری اجتماعی 
دانشـگاه و ایفـای نقـش درپیشـبرد اهداف عالیـه نظام مقـدس جمهوری 

اسـامی ارائـه نمودند.
در پایان مهندس شـرافتی راد، فرماندار محترم شهرستان مراکز دانشگاهی 
را تسـهیل گـر و رفـع کننده معضـات جامعـه در بخش هـای فرهنگی، 
اجتماعـی و اشـتغال برشـمرد و افزود کـه یکی از ویژگی های شهرسـتان 
توسـعه یافته، وجود زیرسـاخت های علمی مناسـب در آن شهرستان است 
وبه تناسـب موفقیت دانشـگاه ها، شهرسـتان می تواند جهش مناسـبی در 
حـوزه های مختلـف پیداکند. وی افزود سیاسـت و نگاه فرمانـداری بهبود 
ارتبـاط بـا دانشـگاه هـا در جهـت علمی سـازی خدمـات خواهد بـود و از 

ظرفیـت هـای مختلـف آموزش عالـی در این جهت اسـتفاده خواهد شـد. 
شـرافتی راد اضافـه کـرد باتوجه به اثـرات نیکوی خیرین در دانشـگاه می 
تـوان گفـت که نقش خیریـن آموزش عالی در تربـت حیدریه متفاوت بوده 
اسـت و فرصـت مغتنمی اسـت تـا در بهبـود خروجی هـا و دسـتاوردهای 

دانشـگاه، از ایـن ظرفیـت بهتر بهره برده شـود. 
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آییـن افتتاحیـه چمـن مصنوعـی دانشـگاه تربـت حیدریـه برگـزار گردیـد.
دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

حیدریـه: تربـت 
 آییـن افتتاحیـه چمن مصنوعی دانشـگاه 
تربـت حیدریـه روز سـه شـنبه ۱۴ بهمن 
مـاه بـه مناسـبت ایـام اهلل دهـه فجـر با 
دانشـگاه  رییـس  فتحـی  دکتـر  حضـور 
تربـت حیدریه ، مهنـدس کریمی معاونت 
عمرانـی فرمانـداری شهرسـتان، رضایـی 
رییـس اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان 
و بـا حضـور معاونین و جمعـی از کارکنان 

دانشـگاه تربـت حیدریـه برگـزار گردید.
تربـت  دانشـگاه  رییـس  فتحـی  دکتـر 
حیدریـه ضمن تبریک ایـام اهلل دهه فجر 

انقـاب اسـامی عنوان نمـود: زمین چمـن مصنوعی دانشـگاه 
تربـت حیدریـه بـه مسـاحت یـک هـزار و صـدو بیسـت و پنـج 
مترمربـع و بـا اعتبـاری بالـغ بـر چهـار میلیـارد ریـال بـه بهـره 

رسـید.  برداری 
دکتـر فتحـی افـزود: پـروژه هـای دانشـگاه تربـت حیدریـه بـا 
تـاش های معاونین و کارکنان دانشـگاه در حال پیشـرفت می 
باشـد و از کلیـه دسـت انـدرکاران پروژه احداث چمـن مصنوعی 
بویـژه ریاسـت اداره تربیـت بدنـی و اداره طـرح هـای عمرانـی 

دانشـگاه تربـت حیدریـه تقدیر نمـود.......
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به گزارش روابط عمومی دانشـگاه تربت حیدریه:
مراسـم گرامیداشـت والدت حضرت فاطمـه زهرا )س( و روز 
زن و مقـام واالی مـادر همزمـان بـا ایـام اهلل دهـه مبـارک 
فجـر روز سـه شـنبه ۱۴ بهمـن ۱۳۹۹مـاه  بـا حضـور هیئت 

رئیسـه دانشـگاه و کارکنـان خانـم برگـزار گردید.
در ابتـدای مراسـم کارگاهی بـا حضور جناب آقای اسـماعیل 
زاده از اسـاتید گرانقـدر دانشـگاه بـا موضـوع مقـام و منزلـت 

زن و در راسـتای تکریـم مقـام مادر برگـزار گردید.
ایـن کارگاه نکاتـی در راسـتای منزلـت زن و جایـگاه واالی 

مـادر اشـاره نمود.

دکتـر فتحـی رییـس دانشـگاه تربـت حیدریه ضمـن تبریک 
ایـام اهلل دهـه فجـر و والدت حضـرت فاطمـه  زهـرا )س( 
از حضـور بـا ارزش خانـم هـا در محیـط هـای کار و جامعـه 
عـاوه بـر وظایـف همسـرداری و فرزندپـروری تقدیـر نمود.

در ادامـه مراسـم مدیحـه سـرایی توسـط جناب آقـای حمید 
عیـدی مـداح اهل بیـت  در راسـتای والدت حضـرت فاطمه 
زهـرا )س( انجـام شـد و در پایـان برنامـه حجـت االسـام 
والمسـلمین دکتـر صافدل سرپرسـت محترم دفتـر نهاد مقام 
معظـم رهبـری ضمـن تبریـک والدت حضـرت فاطمـه زهرا 
)س( و وروز زن بـه بانوان دانشـگاه موعظه ای از حاج شـیخ 

حسـنعلی نخودکـی اصفهانـی نقـل نمودند که:
 آخونـد ماعلـی همدانـی کـه از علمـای طـراز اول همـدان 

اسـت، روزی در مشـهد خدمت حاج شـیخ حسـنعلی نخودکی 
اصفهانـی رسـید و از ایشـان تقاضـای موعظـه کرد.

حاج شـیخ حسنعلی در جواب می گوید:
»مرنج و مرنجان«

مرحـوم آخوند ماعلی همدانی می گوید:
کـه  می کنیـم  کاری  مـا  اسـت،  راحـت  »مرنجـان«  خـب 
نکنیـم،  ناراحـت  خـود  از  را  کسـی  و  بسـازیم  را  خودمـان 
اهانـت بـه کسـی نمی کنیـم، غیبـت کسـی را نمی کنیـم و 
ایـن را می شـود انجـام داد، امـا »مرنـج« را چـکار کنیـم؟ 
کسـی بـه مـا بـدی می کنـد، غیبتمـان را می کنـد، پولمـان 
را می خـورد، قهـرًا انسـان رنجـش پیدا 
کـه  چیـزی  چنیـن  می شـود  می کنـد. 

انسـان نرنجـد؟
فرمودند: »بله«

گفت: »چطور؟«
فرمود: »خودت را کسـی نـدان«، عیب 
کار مـا همین جـا اسـت. مـا خودمـان را 

می دانیم. کسـی 
بـه ثروتمان، به علممان، به ریاسـتمان، 

بـه هر چیـزی می بالیم. 

بر مال و جمال خویشـتن غره مشو
کان را به شـبی  برند و آن را به تبی

معاونـت  توسـط  مراسـم  پایـان  در 
دانشـجویی و فرهنگی با اهدای شـاخه 

مراسـم گرامیداشـت والدت حضـرت فاطمـه زهـرا )س( و روز زن و مقـام واالی مـادر

گل و هدیـه ای فرهنگـی بـه رسـم یادبـود از بانـوان تقدیـر 
گردیـد.
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
روز شـنبه ۴ بهمـن مـاه ۱۳۹۹ آیین نصب گنبد مسـجد دانشـگاه با 
حضـور جناب حجت االسـام والمسـلمین حاج آقـای عصمتی امام 
جمعـه محتـرم شهرسـتان، جناب سـرهنگ ناصـری موحـد فرمانده 
محتـرم سـپاه شهرسـتان، جنـاب آقـای دکتر انصـاری مدیـر عامل 
محتـرم بنیـاد خیریـن حامی دانشـگاه تربـت حیدریه، جنـاب حجت 
االسـام والمسـلمین دکتـر صافـدل سرپرسـت محتـرم دفتـر نهاد 
نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه، اعضای محتـرم بنیاد 
خیرین حامی دانشـگاه تربت حیدریه و ریاسـت و معاونین و تعدادی 

از اسـاتید دانشـگاه تربـت حیدریه برگـزار گردید.
پس از برگزاری نماز جماعت به امامت حجت االسـام والمسـلمین 
حـاج آقـای عصمتـی، دکتر انصاری مدیـر عامل بنیـاد خیرین حامی 
دانشـگاه تربـت حیدریـه در ابتـدا ضمـن عـرض خـوش آمدگویی و 
سـپاس بـه جهـت اجابـت دعـوت مدعویـن در ایـن جلسـه معنوی 
عنـوان نمود: انسـان موجودی اسـت اجتماعی و اجتمـاع ارکانی دارد 
کـه مثـل اعضـای بدن تشـکیل دهنده تـار و پود جامعه می باشـد و 
دانشـگاه یکـی از ارکان موتور حرکت جامعه اسـت و دانشـگاه تربت 

حیدریـه جایگاه خاصی در شهرسـتان دارد.
مدیـر عامـل بنیـاد خیریـن حامـی دانشـگاه تربـت حیدریـه افـزود: 
مراکـز عبـادی و مذهبـی در دانشـگاه از جایـگاه خاصـی برخـوردار 

اسـت که محـل تعلیم علمی و توسـعه علوم 
و فنـاوری اسـت. مسـجد دانشـگاه تربـت 
حیدریـه بـا لطـف و عنایـت خیریـن محترم 
و بـا مشـارکت هـای دولتی در حال سـاخت 

ست.  ا
وی افـزود: یکـی از اعضـای هیـات مدیـره 
بنیـاد خیرین حامی دانشـگاه تربـت حیدریه 
بـا تقبـل سـاخت مسـجد دانشـگاه تربـت 
حیدریـه در سـومین جلسـه هیـات مدیـره 
بنیـاد بانی سـاخت مـکان مذهبـی فرهنگی 
در دانشـگاه تربـت حیدریـه بـا ۱۰۰۰ متـر 
مربـع زیـر بنـا شـدند کـه بـه حـول و قـوه 
الهـی امـروز گنبـد مسـجد بـا حضـور امـام 

جمعـه محتـرم شهرسـتان ، فرمانـده محترم سـپاه ،اعضـای محترم 
هیـات مدیـره بنیـاد و مسـئولین دانشـگاه نصـب شـد .الزم بـه ذکر 
اسـت این مسـجد جزء طرح های مشـارکتی خیرین بـا وزارت علوم 
اسـت و مبلـغ ۵۰ میلیـون تومـان نیـز توسـط ورثـه محتـرم مرحوم 
حـاج سـید حسـین زمانیان کشـفی جهت سـاخت مسـجد دانشـگاه 

آیین نصب گنبد مسجد دانشگاه تربت حیدریه

نیـز اهدا شـده اسـت. 
جـا دارد در اینجـا بـه رسـم وظیفه شناسـی بـرای خیر نیـک اندیش 
حـاج هـادی محقـق عضـو مجمـع عمومـی و  بـازرس اصلـی بنیاد 
خیریـن حامی دانشـگاه تربـت حیدریه و خیر محترم محراب مسـجد 
دانشـگاه تربت حیدریه که در بسـتر بیماری هسـتند از درگاه خداوند 

حکیـم و توانا سـامتی و شـفای عاجل مسـئلت نماییم .
برای سـامتی بزرگ مردی  که یاور و حامی همیشـگی  پیشـرفت 
و توسـعه شهرسـتان تربـت حیدریـه در زمینه های مختلف مدرسـه 
سـازی؛ سـاخت درمانگاه ، خیر همیشـگی حوزه سـامت شهرستان 

تربـت حیدریه و حامـی بیماران و محرومان ...اسـت.
در ادامـه نیـز حجت االسـام والمسـلمین حـاج آقای عصمتـی امام 
جمعه محترم شهرسـتان ضمن تقدیر از زحمات مسـئولین دانشـگاه 

در راسـتای پیگیری سـاخت بنای مسـجد دانشـگاه، بیان داشـت که 
گاهـی کمک ها مسـتقیم هسـتند  یعنی مسـتقیمًا کسـانی هسـتند 
کـه کمـک می کننـد و گاهی عـده ای پیگیر این کمک ها هسـتند 
کـه بـه فرموده امام صادق )ع(: کسـیکه واسـطه می شـود برای خیر 

ثواب حـج را دارد. 
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جلسـه کانـون بسـیج اسـاتید دانشـگاه هـای شهرسـتان برگـزار گردیـد.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تربت حیدریه جلسـه کانون بسـیج 
اسـاتید دانشـگاه های شهرسـتان تربت حیدریه روز شـنبه ۴ بهمن ماه 
۱۳۹۹ بـا حضـور جناب سـرهنگ ناصری موحـد فرمانده محترم سـپاه 
شهرسـتان، جناب حجت االسـام صافدل سرپرسـت محترم دفتر نهاد 
مقام معظم رهبری در دانشـگاه، دکتر فتحی ریاسـت محترم دانشـگاه، 
دکتـر عظیمـی راد معاون محترم دانشـجویی و فرهنگی و رئیس کانون 
بسـیج اسـاتید دانشـگاه های شهرسـتان و اسـاتید بسـیجی و مسـئول 
بسـیج دانشـجویی شهرسـتان در دانشـگاه تربت حیدریه برگزار گردید.

در ابتـدا جنـاب حجت االسـام والمسـلمین دکتر صافدل با سـخنی از 

در ادامـه دکتـر فتحـی رئیـس دانشـگاه تربت 
حیدریـه ضمـن تشـکر از حضـور مدعوین در 
جلسـه عنـوان نمـود: کانـون بسـیج اسـاتید 
دانشـگاه تربـت حیدریـه از سـابقه طوالنی در 
اسـتان برخـوردار اسـت و بـا حضـور جنـاب 

آقـای دکتـر عظیمـی راد، جـان تـازه ای بـه 
کانون بسـیج اسـاتید شهرسـتان بخشیده شد 
و بـه ایشـان به جهـت پذیرش این مسـئولیت 

مهـم تبریـک مـی گویم.
دکتـر فتحی افـزود: جـا دارد در کانون بسـیج 
اسـاتید شهرسـتان موضوعاتی از قبیـل بیانیه 
گام دوم انقـاب و کرسـی هـای آزاداندیشـی 
در دسـتور کار اصلـی قـرار بگیرد. ایـن کانون 
شهرسـتان  دانشـگاهیان  تمـام  بـه  متعلـق 
اسـت و از ظرفیـت های بسـیار خـوب و افراد 
توانمنـدی برخـوردار اسـت و امیـدوارم بیـش 
از پیـش کانـون بسـیج اسـاتید در شهرسـتان 

بدرخشد.
در ادامـه فرمانـده محتـرم سـپاه شهرسـتان 
جنـاب سـرهنگ ناصـری موحد عنـوان نمود: 

سـه بسـیج در سطح دانشـگاه های ما در حال 
فعالیت اسـت، بسـیج اسـاتید، بسـیج کارکنان 
و بسـیج دانشـجویی کـه از فعالیت هـای آنها 
تشـکر می کنم.ایشـان افزود: همـه ما معترف 
هسـتیم کـه انقـاب اسـامی ایـران، بـزرگ 
تریـن و عمیـق ترین انقاب ارزشـی و فکری 
اسـت کـه در عصر حاضر اتفـاق افتاده و زمین 
تـا آسـمان بـا انقاب هـای معاصر فـرق دارد 
و خصوصیـات منحصـر بفـردی دارد، هـم در 
پیدایـش، هـم در کیفیـت و هـم در انگیـزه 

نقاب ا
حیدریـه  تربـت  شهرسـتان  سـپاه  فرمانـده 
بنیانگـذار  عنـوان نمـود: چـه زیبـا معمـار و 
انقـاب فرمود: انقاب اسـامی ایـران بزرگ 
تریـن معجـزه قـرن اسـت. امـروز ۸۵ درصـد 
اطاعاتـی کـه در فضـای مجـازی نشـر دارد 
توسـط چهـار غـول خبـری دنیـا اتفـاق مـی 
افتـد و فقـط یـک قشـر فرهیختـه مـی تواند 
در مقابـل یـاوه گویـی هـا بایسـتد کـه این از 
بسـیج اسـاتید برمـی آیـد. جاهایی کـه نیاز به 
روشـنگری و بصیـرت افزایی داریم باید قشـر 

دانشـگاهی مـا حضور داشـته باشـد.
دکتـر ناصـری موحـد در پایـان اشـاره نمـود: 
مـا بایـد جـذب حداکثری کـه زیبنـده انقاب 
اسـت داشته باشـیم. باید بسیج اسـاتید و قشر 
فرهیختـه در ایـن عرصـه بیایـد و کمک کند. 
جلسـه بـا ذکـر صلواتی بر محمـد و آل محمد 

)ص( خاتمـه یافت.

حضـرت امام خمینـی )ره( در رابطـه با حضور 
در مسـیر حـق و یـاری حـق جلسـه را آغـاز 
نمـود. ایشـان بـه سـخنی از امـام )ره( اشـاره 

نمـود: امـام خمینـی )ره( فرمودند:
»مـا تکلیـف داریـم در مقابـل ظلم باسـتیم.« 
طبـق بیانـات حضرت امـام )ره( ، نـگاه ما باید 
تکلیـف محورانه باشـد، در رابطه با موضوعاتی 
کـه ضـد فرهنـگ و انقـاب اسـت و کانـون 
بسـیج اسـاتید اتاق فکری اسـت که در مسـیر 

مقابلـه بـا این موضوعـات قدم برمـی دارد. 
ایشـان روایتـی از حضـرت امیرالمؤمنیـن)ع(  
بیـان نمود کـه فرمودنـد: خداونـد رحمت کند 
کسـیکه چـون حقـی را ببینـد یاریـش کنـد و 
اگـر سـتمی را دید از آن جلوگیـری کند و حق 
را در برابـر سـتمگر یـاری رسـاند کـه نتیجـه 
آن مـی شـود نـگاه تکلیف محورانه به سـمت 
یـاری حـق، دفـاع از مظلوم و مبـارزه با ظلم و 
امیـدوارم روزبـه روز محکـم تر و قـوی تر و با 
سـاختار زیبا و تشکیات بهتر انشـااهلل بتوانیم 
مدیریـت کنیـم و خدمتگـزار دفـاع از حـق و 

یـاری از مظلوم باشـیم.
سـپس دکتـر عظیمـی راد معاون دانشـجویی 
و فرهنگـی دانشـگاه تربـت حیدریـه و رئیس 
کانون بسـیج اساتید دانشـگاه های شهرستان 
ضمن سـپاس از حاضرین در جلسـه از حضور 
جنـاب حجت االسـام دکتر صافـدل و جناب 
آقای گنابادی مسـئول دفتر بسـیج دانشجویی 
تقدیـر نمـود و گزارشـی از عملکـرد کانـون 

بسـیج اسـاتید ارائه داد.
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نوآورانــه  تخصصــی  میــز  اولیــن 
گردیــد. برگــزار  زعفــران  صنعــت 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
اولیـن میـز تخصصـی نوآورانـه صنعـت زعفـران برگـزار گردیـد. صنعـت 
زعفـران و چالشـهایی کـه ایـن محصـول بـرای پـر رنـگ تر شـدن ارزش 
زنجیـره آن دارد سـبب شـده اسـت کـه دغدغـه مسـئولین مرتبـط در ایـن 
موضـوع را بیشـتر از پیـش نماید. از همیـن رو در ۲۳ ام دی ماه ۱۳۹۹ اولین 
میز تخصصی نوآورانه صنعت زعفران تشـکیل شـد. این نشسـت تخصصی 
بـه همـت پـارک علـم و فنـاوری اسـتان خراسـان رضـوی و همـکاری 
پژوهشـکده زعفـران، معاونـت علمـی فناوری ریاسـت جمهـوری با حضور 
فعالیـن، مسـئولین و جمعـی از پژوهشـگران نـام دار این صنعـت به صورت 
مجـازی در صبـح و بعد از ظهـر به بیان موضوعات، چالش ها ومسـائل این 
صنعـت مهـم پرداختنـد. در این رویـداد دکتر فتحـی رئیس دانشـگاه تربت 
حیدریـه و پژوهشـکده زعفـران به عنوان سـخنران شـرکت نمـود و ضمن 
بیان دسـتاوردهای مهم و کلیدی پژوهشـکده زعفران، پیشنهادهای سازنده 

ای را مطـرح نمود.
دکتـر فتحـی در ایـن جمع تخصصـی، بانک اطاعاتـی زعفـران را یکی از 
فاخرتریـن فعالیتهـای پژوهشـکده نامیدنـد و ایـن دیتابیس را شـامل کلیه 
مسـتندات علمـی و تخصصی حوزه زعفـران که برای اولیـن بار یکجا جمع 

آوری شـده اسـت معرفی نمود. 
وی افـزود: فعالیـت هـای فرهنگی پژوهشـکده در تولید مسـتند تلویزیونی، 
حمایـت از مسـابقات فرهنگـی، برگـزاری ۴ همایـش زعفـران و پذیرایی از 
مهمانـان و خبرنـگاران، از دسـتاوردهای فرهنگی تنها پژوهشـکده زعفران 

باشد.  کشـور می 
رئیـس دانشـگاه تربـت حیدریه اقدامـات الزم بـرای ایجاد یک شـتابدهنده 

تخصصی را یکی از مهمترین دسـتاوردهای پژوهشـکده نامید، که در آینده 
میتوانـد شـرایط خوبـی را بـرای اسـتارتاپ هـا و کسـب و کارهـای نوپا در 
اکوسیسـتم منطقـه فراهـم نمایـد. دکتر فتحـی در پایـان با طرح پیشـنهاد 
شـبکه تعاملی میان تمامی فعالین و دسـت اندرکاران این صنعت ارزشـمند، 
پژوهشـکده زعفـران را میزبـان و محور مناسـبی بـرای این ارتباط دانسـت.

توافق نامـه دانشگـاه تربت حیـدریه با 
انجمـن ملی بـذر ایران تأییـد شـد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
 توافق نامه دانشگاه تربت حیدریه با انجمن ملی بذر ایران تأیید شد

در راسـتای توانمندی هـای علمـی دانشـگاه تربـت حیدریـه و پیـرو مذاکـرات 
مسـئوالن انجمن ملی بذر ایران و دانشـگاه تربت حیدریه، توافق نامه همکاری 
علمـی و تخصصـی به امضاء  دکتر فتحی رئیس دانشـگاه تربـت حیدریه ودکتر 

آیدیـن حمیـدی رئیس هیئـت مدیره انجمـن ملی بذر ایران رسـید.
بـر اسـاس این توافق نامـه همکاری های بنیـادی علمی و کاربـردی، حمایت از 
نشـر دسـتاوردهای تخصصـی و بهره منـدی از توانمندی  اسـاتید و اعضا هیئت 
علمـی و خبـرگان متخصص مورد تأکید قـرار گرفت و بـه زودی کانال ارتباطی 
اسـاتید دانشـگاه و دانشجویان عاقه مند با متخصصین کشـوری انجمن فراهم 

شد. خواهد 
همچنین مهندس محمدشـاهین دانشـمندی به عنوان نماینده انجمن ملی بذر 

ایـران معرفی گردید.
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نشست مشتـرک دکتر محسـن زنگنه نماینـده مردم شریف تربت حیـدریه، مه والت 
و زاوه به همـراه حجت االسالم و المسلمین عباسعلی علیـزاده رئیس هیـات امنا 
بنیـاد خیـرین حامی دانشگاه تربت حیـدریه با دکتـر غالمی وزیـر محترم علـوم

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
نشسـت مشـترک دکتـر محسـن زنگنـه نماینـده مـردم شـریف تربت 
حیدریـه، مـه والت و زاوه بـه همـراه حجـت االسـام و المسـلمین 
عباسـعلی علیـزاده رئیـس هیـات امنـا بنیـاد خیریـن حامـی دانشـگاه 
تربـت حیدریـه بـا دکتـر غامـی وزیـر محتـرم علـوم، تحقیقـات و 
فناوری در راسـتای حفظ جایگاه دانشـگاه تربت حیدریه سـاعت۱۶:۱۵ 
روز دوشـنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ در محـل دفتـر دکتـر غامـی وزیـر علوم 

،تحقیـات و فنـاوری برگزار شـد. 
بنیـاد  امنـا  هیـات  جلسـه  یازدهمیـن  مصوبـات  پیـرو  جلسـه  ایـن 
خیریـن حامـی دانشـگاه تربـت حیدریـه برگـزار شـد و حجت السـام 
و المسـلمین علیـزاده در حمایـت از نقـش خیریـن در شـکل گیـری و 
توسـعه زیرسـاخت هـای دانشـگاه تربـت حیدریـه و حفـظ جایـگاه و 
جامعیـت دانشـگاه تربت حیدریـه صحبت کردنـد که مـورد تایید وزیر 

محتـرم علـوم قـرار گرفت . 
متـن نامه ریاسـت محتـرم بنیاد خیرین حامی دانشـگاه تربـت حیدریه 

بـه جناب آقـای دکتر غامـی وزیر محتـرم علوم:

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َیْرَفـِع اهللَُّ الَِّذیـنَ آَمُنـوا ِمْنُکـْم َوالَِّذیـَن ُأوُتـوا اْلِعْلـَم َدَرَجـاٍت قـال اهلل 
العطیـم :

وزیر محترم،  علوم تحقیقات و فناوری دام عزه العالی 
سام علیکم

وزارت علـوم،  تحقیقـات و فنـاوری بـه اسـتناد مصـوب شـورای عالی 
فرهنگی انقـاب 

) مصـوب جلسـه ۷۷۶ مـورخ ۱۸ /۱۲ /۹۴ پیوسـت ۱ ( اقدام به اجرای 
طـرح آمایـش آمـوزش عالـی در سـطح کشـور بـا اولویت سـاماندهی 

دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی دولتی نموده اسـت.
در گام اول اجـرای ایـن طرح در سـال ۹۵ دانشـگاه ها و مراکز آموزش 

عالی کشـور در ۱۰ منطقـه قرار گرفتند
)دانشگاه های خراسان رضوی در منطقه ۹ قرار گرفتند(

در گام دوم بـرای دانشـگاه هـا و مراکـز آموزش عالی در حال توسـعه،  
مأموریـت محـوری تعریف شـده به طوری کـه این دانشـگاه ها امکان 
توسـعه در همه رشـته های تحصیلی را نداشـته باشـند و فقط در حوزه 

ماموریـت تعریف شـده بتوانند رشـد و توسـعه پیدا کنند.

هرچنـد ایـن موضـوع بـا اعتـراض این دانشـگاه  هـا مواجه شـد لیکن 
وزارت عتـف در ایـن خصوص تصمیم گیری نمـود و ماموریت محوری 
دانشـگاه تربـت حیدریـه نیـز “ کشـاورزی و فنـی مهندسـی” تعیین و 

اباغ شـد.
در گام سـوم ایـن طـرح وزارت علـوم به منظـور سـاماندهی واحدهای 
آمـوزش عالـی درصـدد تجمیـع و ادغام آنهاسـت لیکن طبـق آنچه در 
راهنمـای پیـاده سـازی سـاماندهی توسـط خـود وزارت عتـف تعریف 
شـده اسـت، منظـور از تجمیـع ایـن اسـت کـه دانشـگاه  هـای کـم 
برخـوردار و در حـال توسـعه بـا قـرار گرفتـن در ذیـل دانشـگاه مـادر 
اسـتان امـکان رشـد و توسـعه آنهـا بیشـتر فراهـم شـود ضمـن اینکه 

اسـتفاده از امکانـات مشـترک سـبب هـم افزایـی و صرفه جویـی در 
هزینه هـا شـود لیگـن آنچـه بـرای سـاماندهی واحدهـای دانشـگاهی 
مسـتقر در جنـوب اسـتان خراسـان رضـوی در نظـر گرفتـه شـده از 
تجمیـع دانشـگاه تربـت حیدریه با مجتمـع آموزش عالـی گناباد، مرکز 
آمـوزش عالـی کاشـمر و مرکز آمـوزش عالی تربت جـام و تعیین یکی 
از ایـن واحدهـا بـه عنوان مرکـز این پردیس دانشـگاهی بـرای تحت 

پوشـش قـرار دادن سـایر واحد هاسـت.
در این رابطه لطفًا به مطالب ذیل توجه فرمایید:

مطلب اول
دانشـگاه تربـت حیدریـه دانشـگاهی اسـت کـه از ابتدای تاسـیس آن 
بـا کمـک خیریـن و اهالی تربـت حیدریه تاسـیس و بعد از آن توسـعه 
یافتـه بـه حدی که در حـال حاضـر دارای۲۰ هکتار مترمربع مسـاحت 
و مقـدار ۲۳۰۰۰ متـر مربـع زیـر بنـا و ۱۰۰هکتار زمین کشـاورزی در 
سـه راهـی فیـض آبـاد و گناباد، حاشـیه جـاده اصلی و ۵ هکتـار زمین 
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در جلگـه رخ کـه این ۵ هکتـار در حال حاضر 
است. جوکاری شـده 

کنفرانـس،  هـای  سـالن  واجـد  دانشـگاه 
آزمایشـگاه، نمازخانه، سـالن ورزشـی، سـلف 
سـرویس و سـایر اماکن الزم دانشـگاهی می 
باشـد کـه کثیـری از آنهـا بـه همـت خیرین 

اهـدا و احـداث شـده اسـت.
مطلب دوم

اجـرای طـرح فـوق الذکـر بـه دالیل زیـر به 
مصلحـت نمی باشـد:

اواًل دانشـگاه تربت کـه تقریبـًا به شـرح فوق 
بـه همـت خیریـن و مـردم دانـش دوسـت 
تربـت حیدریـه احداث شـده اسـت ادغـام آن 
در سـایر مراکز علمی به شـدت خـاف انتظار 
ریاسـت  انتخابـات  آسـتانه  در  آن  اجـرای  و 
جمهـوری موجب به مسـائل غیـر مترقبه می 
باشـد همـان طـوری کـه در شـورای تامیـن 
شهرسـتان تصویـب نمـوده از نظـر امنیتـی 

فعـًا بـه مصلحـت منطقه نیسـت.
ثانیـًا بـه دلیـل فاصلـه زیـاد مسـافتی بیـن 
ایـن واحدهـای آمـوزش عالـی، تجمیـع این 
واحـد هابـه نظـر نمـی رسـد سـبب ارتقـای 
کیفـی آنها از طریـق هم افزایی و اسـتفاده از 
امکانات مشـترک یکدیگـر و صرفه جویی در 

هزینـه ها شـود.
ثالثـا بـا توجـه بـه رقابـت هـای بین شـهری 
ایـن  اثرگـذاری  و  فرهنگـی  اختافـات  و 
واحدهـای دانشـگاهی در شـهر خـود سـبب 
بـروز اختافات شـدید و ایجـاد التهاب فراوان 
در سـطح جامعـه از نظر تعییـن مرکزیت یکی 

از ایـن واحدها شـده اسـت.
مطلب سوم

تقاضـا  فـوق  توضیحـات  بـه  توجـه  بـا  اوال 
دارد اجـرای ایـن بخـش از طـرح سـاماندهی 
در ایـن برهـه حسـاس زمانـی کـه مـردم از 
نظـر اقتصـادی و اجتماعـی تحت فشـار های 
شـدید هسـتند حداقـل در جنـوب خراسـان 

رضـوی متوقـف شـود.
ثانیـا در صـورت اصراربـر اجرای آن از سـوی 
و  هـا  مزیـت  بـه  توجـه  بـا  عتـف،  وزارت 

جلسه هم اندیشی دانشگاه تربت حیدریه با نماینده محترم ولی 
فقیه در استان خراسان رضوی، حضرت آیت اهلل علم الهدی

بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تربت 
حیدریه

شـنبه  سـه  درروز  کـه  جلسـه  ایـن  در 
۱۶/۱۰/۹۹ در دفتـر نماینـده محتـرم ولـی 
فقیـه در اسـتان خراسـان رضـوی برگـزار 
گردیـد، امام جمعه محترم شهرسـتان تربت 
حیدریـه حجـت االسـام والمسـلمین حاج 

آقـای عصمتـی، نماینـده محتـرم مردم شهرسـتان هـای تربـت حیدریـه، زاوه و محوالت 
در مجلـس شـورای اسـامی، ریاسـت محترم دانشـگاه تربـت حیدریه، سرپرسـت محترم 
نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبری در دانشـگاه تربت حیدریـه، مدیر عامل محتـرم بنیاد 
خیریـن حامـی دانشـگاه و تعـدادی از اعضـای هیئـت مدیـره بنیـاد و تعـدادی از اعضـای 

هیئـت علمـی و کارکنـان دانشـگاه حضـور داشـتند.
در ایـن جلسـه ابتـدا حضرت حجت االسـام والمسـلمین حـاج آقای عصمتی ضمـن ابراز 
خرسـندی از فراهـم شـدن فرصت ماقـات با آیت اهلل علـم الهدی بر حمایت از اسـتقال 

و موقعیـت دانشـگاه تربت حیدریـه تأکید نمودند. 
سـپس آقـای دکتـر زنگنـه نماینـده محتـرم مـردم در مجلـس، با تشـکر از آیـت اهلل علم 
الهـدی بـرای در اختیـار دادن ایـن وقت ماقـات به بیـان اقداماتی که تاکنـون در مجلس 
شـورای اسـامی برای توقف اجـرای طرح آمایش آمـوزش عالی صورت گرفتـه و ایراداتی 
کـه بـه نحـوه اجـرای این طـرح وارد اسـت اشـاره نمودنـد. در ادامـه دکتر فتحی ریاسـت 
دانشـگاه ضمـن تقدیـر و تشـکر از نماینـده محترم ولـی فقیـه در اسـتان از اختصاص این 

توانمندی هایدانشـگاه تربت حیدریه )در بین واحدهای دانشـگاهی فوق الذکر )کاشـمر،گناباد،و 
تربـت جـام( فقـط شهرسـتان تربـت حیدریـه از دانشـگاه برخـوردار اسـت و در سـایر شـهرها 
مجتمـع یـا مراکـز آمـوزش عالـی قـرار دارد( و نیز مزیت هـا و اسـتعدادهای شهرسـتان تربت 
حیدریـه از جنبه هـای مختلـف از جملـه نزدیکـی بـه مرکـز اسـتان، دسترسـی به حمـل و نقل 
جـاده ای، ریلـی و فرودگاهـی، برخـورداری از باالترین جمعیت انسـانی و دانش آمـوزی در بین 
شـهرهای مذکـور، وجـود پژوهشـکده زعفـران در ذیـل دانشـگاه تربـت حیدریـه و ... بـه ایـن 
دانشـگاه نقـش مرکزیـت در تحـت پوشـش قـرار دادن سـایر واحدهـای آموزش عالـی مذکور 

شـود.  اعطا 
با تقدیم احترامات فائقه

عباسعلی علیزاده                         
رئیس هیئت امنای بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور          
رونوشت: امام جمعه محترم شهرستان تربت حیدریه

رونوشت: دکتر محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسامی
رونوشت: معاونت محترم استاندار و فرماندار شهرستان تربت حیدریه

رونوشت: ریاست محترم دانشگاه تربت حیدریه
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وقـت ماقـات بـه بیـان سـابقه ای از طرح 
کـه  اقداماتـی  و  عالـی  آمـوزش  آمایـش 
تاکنـون در ایـن زمینـه در سـطح کشـور 
انجـام شـده پرداختنـد و تأکیـد نمودنـد در 
ایـن طـرح قـرار بـوده دانشـگاه هـای کـم 
برخـوردار و در حـال توسـعه با قـرار گرفتن 
ذیـل دانشـگاه معیـن اسـتان، امکان رشـد 
و توسـعه بیشـتری داشـته باشـند و استفاده 
از امکانـات مشـترک سـبب هـم افزایـی و 
صرفـه جویـی در هزینه هـا شـود در حالی 
واحدهـای  سـاماندهی  بـرای  آنچـه  کـه 
آمـوزش عالـی مسـتقر در جنـوب اسـتان 
خراسـان رضـوی درنظر گرفته شـده اسـت 
تجمیـع دانشـگاه تربـت حیدریه بـا مجتمع 
آمـوزش عالـی گناباد و مرکـز آموزش عالی 
کاشـمر بـا مرکزیـت یکـی از ایـن واحدهـا 
اسـت کـه بدلیـل مسـافت زیـاد بیـن ایـن 
واحدهـای دانشـگاهی و وجـود اختافـات 
سیاسـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  مذهبـی، 
واحدهـای  ایـن  از  هریـک  اثرگـذاری  و 
دانشـگاهی در شـهر خود به نظر نمی رسـد 
ایـن امر سـبب ارتقای کیفی آنهـا از طریق 
هـم افزایی و اسـتفاده از امکانات مشـترک 
و صرفـه جویـی در هزینـه هـا کـه هـدف 
نهایـی طرح آموزش عالی اسـت گـردد. در 
ادامـه حضرت آیـت اهلل علـم الهدی ضمن 
اشـاره بـه این کـه جنوب اسـتان خراسـان 
رضـوی از دیربـاز مهد پـرورش اسـتعدادها 
و نخبـگان علمـی و فرهنگـی بـوده اسـت 
و بـه ویـژه شهرسـتان تربت حیدریـه که از 
موقعیـت ممتـازی برخوردار اسـت و در بین 
شهرسـتان هـای مذکـور از وجود دانشـگاه 
برخـوردار اسـت،  اجـرای طـرح آمایـش به 
صورت فعلی را در شـرایط کنونی به صاح 
مذکـور  هـای  دانشـگاه  و  هـا  شهرسـتان 
ندانسـتند و بـر توقـف اجـرای آن از طریق 
مجلـس شـورای اسـامی و نیـز شـورای 
عالـی انقـاب فرهنگـی تأکیـد نمودنـد و 
فرمودنـد در این خصـوص پیگیری خواهند 

فرمود.

پیام دکتر فتحی به مناسـبت گرامیداشـت سـالروز حماسـه 
نهم دی ماه و تسـلیت شـهادت حضـرت فاطمـه زهرا)س( 
و اولیـن سـالگرد شـهادت سـردار حاج قاسـم سـلیمانی

دکتــر فتحــی رییــس دانشــگاه تربــت حیدریــه ضمــن  گرامیداشــت شــهدای 
اســام و یــاد و خاطــره ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی و همرزمــان 
شــهیدش و تســلیت ایــام شــهادت حضــرت فاطمــه)س( گفــت: اگــر عمیــق 
و دقیــق بنگریــم، مناســبتهای مهمــی همچــون ســالگرد شــهادت حضــرت 
ــهادت  ــالگرد ش ــاه و س ــم دی م ــه نه ــالروز حماس ــرا)س(، س ــه زه فاطم

حــاج قاســم ســلیمانی بطــور کامــل بــه یکدیگــر پیوســته هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین خدمــت مــا در راه ایــن شــهید واالمقــام 
حفــظ هویــت ایشــان اســت عنــوان نمــود: امیدواریــم بتوانیــم در راه شــهید 

واالمقــام، صادقانــه بــه کشــور و مــردم خدمــت کنیــم.
ــه، در ۹ دی  ــت حیدری ــور ترب ــی و غی ــردم انقاب ــزود: م ــی اف ــر فتح دکت
۱۳۵۷، ۴۳ روز پیــش از آنکــه انقــاب اســامی ایــران در ۲۲ بهمــن ۱۳۵۷ 
ــل  ــر در عم ــم نظی ــه ای ک ــق حماس ــا خل ــد، ب ــی برس ــروزی نهای ــه پی ب
ــات گســترده  ــزاری تجمع ــا برگ ــی )ره( ب ــام خمین ــتور حضــرت ام ــه دس ب
ــاه ۱۳۵۷ دســت  ــا توانســتند در دی م ــی ه ــه در راهپیمای و حضــور فعاالن
نشــاندگان حکومــت مرکــزی را از دیــار خــود رانــده و پیــش از هــر نقطــه 
ــد.  ــران، زمــام امــور شــهر خــود را در دســت بگیرن دیگــری در کشــور ای

ایــن حادثــه بــزرگ تاریخــی بــه گونــه ای بــود کــه رهبــر فرزانــه انقــاب 
ــتند، در  ــه داش ــت حیدری ــتان ترب ــه از شهرس ــناختی ک ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــه  ــود ک ــه در ســایه وحــدت ب ــت حیدری ــردم ترب ــد: شــما م ــی فرمودن جای
ــادی  ــت ای ــهر دس ــن ش ــور در ای ــهرهای کش ــه ش ــل از هم ــتید قب توانس
رژیــم پهلــوی را در ســال ۱۳۵۷ قطــع کنیــد و خودتــان شــهرتان را اداره 

ــد. کنی
ــاه در  ــم دی م ــود: روز نه ــوان نم ــه عن ــت حیدری ــگاه ترب ــس دانش ریی
ــوم اهلل  ــه ی ــل ب ــرت« تبدی ــوان روز »بصی ــا عن ــخ انقــاب اســامی ب تاری

ــد. ــدگار گردی و مان
ــود شــیطان اســت. روز خــروش  ــر جن ــود الهــی ب ــه جن نهــم دی، روز غلب
ــا و  ــت ه ــر اهان ــدس در براب ــم مق ــاختن خش ــکار س ــران و آش ــت ای مل
ــب  ــه اجان ــته ب ــزدور وابس ــا م ــل و ی ــده ای غاف ــای ع ــکنی ه ــت ش حرم
ــم دی در  ــت. روز نه ــینی اس ــورای حس ــات در روز عاش ــه مقدس نســبت ب
واقــع روز نــه گفتــن ملــت ایــران بــه ســران فتنــه و آری گفتــن بــه نظــام 
ــام  ــرت ام ــای واالی حض ــان ه ــا آرم ــردم ب ــدد م ــت مج ــامی و بیع اس

ــت. ــامی اس ــاب اس ــه انق ــر فرزان ــی)ره( و رهب خمین
 دکتر محمدحســن فتحی
دانشگاه رییس 
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کمـک مالـی خیر نیـک اندیـش حـاج نعمت 
اهلل منفـرد عضـو هیات موسـس بنیـاد خیرین 
حامی دانشـگاه تربـت حیدریه به دانشـجویان

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تربت 
یه حیدر

 خیـر نیـک اندیـش حـاج نعمـت اهلل منفرد 
عضـو هیـات موسـس بنیـاد خیریـن حامی 
دانشـگاه تربت حیدریه به مناسـبت سـالروز 
میـاد امـام علـی )ع( و روز پـدر بـه ۲۰ نفر 
از دانشـجویان دانشـگاه تربت حیدریه کمک 

بیسـت و چهارمین جلسـه هیات مدیره بنیـاد خیرین حامی دانشـگاه تربت حیدریـه به یادبود 
خیرنیک اندیش شهرسـتان تربـت حیدریه مرحوم حـاج هادی محقق برگـزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
بیسـت و چهارمیـن جلسـه هیات مدیـره بنیاد خیرین حامی دانشـگاه 
تربـت حیدریـه به یادبـود خیرنیک اندیش شهرسـتان تربـت حیدریه 
مرحـوم حـاج هـادی محقـق عضـو مجمـع عمومـی و بـازرس بنیاد 
خیریـن حامـی دانشـگاه تربـت حیدریـه روز سـه شـنبه ۲۱ بهمـن 
۱۳۹۹ برگـزار شـد. ایـن جلسـه بـا حضـور اعضـای خانـواده مرحوم 
حـاج هـادی محقق ، حاج هاشـم محقق ، حاج حسـین پاکسرشـت ، 
حـاج احمـد بلبل ، حاج اسـماعیل افـرازی ، حاج محمـد ناصر نوریان 
، مهنـدس حجـت محقـق ، دکتـر احمـد احمدیـان ، دکتر اسـماعیل 
غفـاری ، مهنـدس غامرضـا کریمـی ، مهنـدس اسـماعیل افرازی ، 
مهنـدس جـواد باقـری ، دکتـر شـهباز ، حـاج حسـن خیریـه ، آقـای 
محمـد رضـا حسـن زاده و خانـواده هـای محتـرم شـهدای سـامت 
تربت حیدریه در محل در سـالن جلسـات سـردار سـلیمانی دانشـگاه 

تربـت حیدریه تشـکیل شـد. 
در ابتـدای جلسـه، پس از خیر مقدم ریاسـت دانشـگاه، دکتر انصاری 
مدیرعامـل بنیـاد ضمـن گرامیداشـت یـاد مرحوم حاج هـادی محقق 
و صحبـت از اخـاق و رفتـار متواضعانـه و کارهـای عـام المنفعـه 
و اقدامـات خداپسـندانه حـاج هـادی محقـق در شهرسـتان تربـت 
حیدریـه ، گـزارش اقدامـات انجـام شـده و برنامـه های آتـی بنیاد را 

نمود. ارائـه 
پخـش کلیـپ یـادگار سـبز حضـور خیـر نیـک اندیـش حـاج هادی 
محقـق در دانشـگاه تربـت حیدریـه ، تقدیـر از خانـواده هـای مدافع 
سـامت تربت حیدریه شـهیدان دکتر مهرداد حیدری و سـید حسـین 
قاسـمی از دیگـر برنامه های بیسـت و چهارمین جلسـه هیات مدیره 

بنیـاد خیریـن حامـی دانشـگاه تربت حیدریـه بود .
در پایـان جلسـه به درخواسـت اعضای محترم هیات مدیـره بنیاد و با 

جلـب نظـر جناب آقـای مهندس حجت محقق ایشـان بعنـوان عضو 
مجمـع عمومـی و بـازرس بنیاد جایگزیـن مرحوم پدرشـان در چارت 

سـازمانی بنیـاد خیرین حامی دانشـگاه تربت حیدریـه گردیدند. 

مالـی نمودند .
ایـن کارت هدیـه هـای بانکی توسـط بنیـاد خیرین حامی دانشـگاه 

تربـت حیدریـه به دانشـجویان تحویل داده شـد.
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پیـام تسلیت دانشگاه تربت حیـدریه به مناسبت درگذشت خّیر گرانقـدر جناب آقای حاج هادی محقـق

خوشـنام  خیـر  درگذشـت  فـراوان  انـدوه  بـا 
حیدریـه تربـت  شهرسـتان 

جنـاب آقـای حاج هـادی محقق عضـو محترم 
مجمـع عمومـی و بـازرس اصلی بنیـاد خیرین 
حامـی دانشـگاه تربـت حیدریـه را بـه مـردم 
شـریف تربت حیدریـه و خانواده محترم ایشـان 
تسـلیت عرض نموده ، بـرای آن مرحوم غفران 
و رحمـت الهـی و آرزوی صبر و سـامتی برای 

بازمانـدگان آن عزیـز از دسـت رفتـه داریم.
 الزم بـه ذکـر اسـت شـادروان حـاج هـادی 

و  خداپسـندانه  اقدامـات  ادامـه  در  محقـق 
خیرخواهانـه خـود تمایـل بـه انجـام امـور خیر 
در دانشـگاه تربـت حیدریـه را نیـز داشـتند و در 

بیسـت و دومیـن جلسـه هیـات مدیـره بنیـاد 
خیریـن حامـی دانشـگاه تربـت حیدریـه هزینه 
سـاخت محراب مسـجد دانشـگاه تربت حیدریه 

را متقبـل شـدند .
یـاد اخـاق و رفتـار نیکشـان همیشـه در ذهن 

هـا خواهـد ماند.
روحشان شاد و نیات خیرشان مستدام باد.

 روابـط عمومـی و اعضـای هیـات مؤسـس، 
هیـات امنـا و بنیاد خیرین حامی دانشـگاه تربت 

یه حیدر

پرداخت هزینه محــوطه سازی سالن زنــده یاد بابک مـروج 
تربتی توسـط خیــر نیک اندیش مهندس مهدی مــروج تربتی

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تربت 
یه حیدر

خیـر نیـک اندیـش مهنـدس مهـدی مروج 
تربتـی عضو هیـات امنا بنیـاد خیرین حامی 
دانشـگاه تربـت حیدریه بعد از احداث سـالن 
ورزشـی چنـد منظـوره شـماره)۸( زنـده یـاد 
بابـک مروج تربتـی و انجام کارهـای مربوط 
به محوطه سـازی سـالن )شـامل تایل بتنی 
و سـنگ فرش فضـای پیـش ورودی(، مبلغ 

ششـصد میلیـون ریـال نیـز بابـت هزینـه 
آسـفالت مسـیر بین سـالن ورزشـی و زمین 
چمـن مصنوعی را روز پنجشـنبه مورخه ۱۴ 
اسـفند ۱۳۹۹ به حسـاب بنیاد خیرین حامی 

دانشـگاه تربـت حیدریه واریـز نمودند.
الزم بـه ذکر اسـت ایـن اقدام نیز عـاوه بر 
سـاخت سـالن ورزشـی شـماره )۸( ، بورسیه 
رتبـه هـای زیـر هـزار همـه رشـته هـای 
تحصیلی کنکور سراسـری ۱۳۹۹ شهرستان 

تربـت حیدریـه و کمـک به دانشـجویان بی 
بضاعـت همه دانشـگاه های تربـت حیدریه 
در تکمیـل و تتمیـم اقدامـات خداپسـندانه و 
عـام المنفعـه مهنـدس مهدی مـروج تربتی 
در جهـت توسـعه دانشـگاه تربـت حیدریـه 

. است 

اهــدای مبلـغ پنجــاه میلیـون تومــان توسـط ورثـه محتــرم مرحـوم حــاج 

سیــد حسین زمانیــان کشفی جهــت سـاخت مسجــد دانشـگاه تربت حیــدریه

ِ َواْلَیْوِم اْلِخِر            ِ َمْن آَمَن بِاهللَّ      » إِنََّما َیْعُمُر َمَساِجَد اهللَّ
َکاَة َوَلْم َیْخَش ِإالَّ اهللََّ       َاَة َوآَتى الزَّ       َوَأَقاَم الصَّ

     َفَعَسٰى ُأولَِٰئَک َأْن َیُکوُنوا ِمَن اْلُمْهَتِدیَن«
»منحصرا تعمیر مساجد خدا به دست کسانی است که به خدا و روز قیامت 
ایمان آورده و نماز به پا دارند و زکات مال خود بدهند و از غیر خدا نترسند، 

پس امید است که از هدایت یافتگان راه خدا باشند.«     
آیه ی ۱۰۸ از سوره ی توبه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه 
مبلـغ ۵۰ میلیـون تومـان توسـط ورثـه محتـرم مرحوم حاج سـید حسـین 
زمانیان کشـفی جهت ساخت مسـجد دانشـگاه تربت حیدریه اهداء گردید.
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یازدهمین جلسـه هیـأت امنای بنیـاد خیرین حامی دانشـگاه تربـت حیدریه
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تربت 

حیدریه
بنیـاد  امنـای  هیـأت  جلسـه  یازدهمیـن 
خیریـن حامی دانشـگاه  تربـت حیدریه روز 
پنـج شـنبه ۴ دیمـاه ۹۹ در دانشـگاه تربت 
حیدریـه بـا حضـور جنـاب حجت االسـام 
والمسـلمین عصمتی امام جمعه شهرستان، 
ریاسـت هیـأت امنای بنیـاد خیریـن حامی 
حجـت  جنـاب  حیدریـه  تربـت  دانشـگاه 
نماینـده  علیـزاده،  والمسـلمین  االسـام 
زنگنـه،  دکتـر  آقـای  جنـاب  شهرسـتان 
مدیـر عامل و اعضـای بنیـاد خیرین حامی 
دانشـگاه تربـت حیدریـه، حجـت االسـام 
والمسـلمین محمدحسـین زنگنه امام جمعه 
اسـبق گلبهـار و فـاروج، معاونـت اسـتاندار 
و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان جنـاب آقـای 
مهندس رسـتمی، رئیس شـورای اسـامی 
دوسـت،  وطـن  آقـای  جنـاب  شهرسـتان 
شـهردار شهرسـتان جنـاب آقـای مهندس 
اکبریـان، جنـاب آقای حاج حسـین زنگنه و 
جنـاب حـاج آقای نجاتـی از جانبـازان معزز 
دفـاع مقـدس، جنـاب آقـای دکتـر فتحـی 
ریاسـت دانشـگاه تربت حیدریـه و جمعی از  

گردید. برگـزار  مسـئولین 
ریاسـت  فتحـی  دکتـر  جلسـه  ابتـدای  در 
دانشـگاه تربت حیدریـه با درود به پیشـگاه 
حضرت ولی عصر )عج( و شـهیدان اسـام 
و امام شـهدا و آرزوی سـامتی و طول عمر 
بـا عزت بـرای مقام معظـم رهبری)مدظله( 
و خیـر مقـدم بـه مدعویـن، پیرامـون طرح 
آمایـش آمـوزش عالـی و وضعیت دانشـگاه 
تربـت حیدریـه و نگرانی مردم و مسـئولین 
شهرسـتان در مـورد دانشـگاه موضوعاتی را 

مطـرح نمود.
رییـس دانشـگاه تربـت حیدریه با اشـاره به 
منویـات مقـام معظـم رهبـری در خصوص 
طـرح آمایـش و تاکیـد معظم له بـر اجرای 
ماموریت گرایـی آمـوزش عالی، گزارشـی از 

رونـد اجـرای ایـن طـرح در منطقـه جنوب 
خراسـان و رایزنی هـای انجام شـده توسـط 
دانشـگاه در خصـوص حفظ منافع دانشـگاه 

تربت حیدریـه ارائـه نمود. 
دکتـر فتحـی ضمن تاکیـد بر ایـن موضوع 
پذیـرش  بـر  مبنـی  سـندی  هرگـز  کـه 
ماموریت گرایـی در سـال ۹۷ امضـا ننمـوده 
علـوم  وزارت  سـوی  از  موضـوع  ایـن  و 
ای  ارائـه خاصـه  بـا  اسـت  ابـاغ شـده 
دانشـگاه  پیشـرفت های  و  دسـتاوردها  از 
طـی ۴ سـال اخیـر در جـذب روز افـزون 

دانشـجو و عضـو هیئـت علمـی، افزایـش 
رشـته هـای تحصیلـی، انتشـارات علمـی 
و  بین المللـی  در سـطح  و شـاخص  ویـژه 
توسـعه زیرسـاخت های آموزشـی و خدمت 
رسـانی الکترونیکـی بـه دانشـجویان بیـان 
نمـود کـه تصمیـم وزارت علـوم در اجـرای 
طـرح آمایـش بـا توجه به سـندی کـه ارائه 
شـده مربـوط بـه جنـوب خراسـان رضوی 
و یـا اسـتان خراسـان رضـوی نیسـت بلکه 
طرحـی اسـت کـه وزارتخانه در کل کشـور 

درصـدد اجـرای آن اسـت.
رئیـس دانشـگاه تربت حیدریـه ضمن اعام 
موضـع دانشـگاه در خصوص طـرح آمایش 
و نامـه ارسـالی بـه دانشـگاه معین اسـتان، 

عنوان داشـت:
شـاخص  اکثـر  در  تربت حیدریـه  دانشـگاه 
هـای امتیازبندی بـا تاش اعضـای هیئت 
بـه  رو  رونـد  دلسـوز،  کارکنـان  و  علمـی 
رشـد داشـته و در وضعیت بسـیار بهتری از 
نظـر شـاخص های امتیازبنـدی در مقایسـه 
بـا مراکـز آمـوزش عالـی جنـوب خراسـان 

رضـوی قـرار دارد. 
دکتـر زنگنـه نماینـده مـردم تربت حیدریه، 
زاوه و مه والت در مجلس شـورای اسـامی 
نیـز ضمـن تقدیـر و تشـکر از حمایت همه 
جانبـه مـردم، مسـئولین، اصنـاف و اقشـار 
مختلـف و تـاش و زحمـات خوبـی که در 
دانشـگاه تربت حیدریـه در جهـت توسـعه و 
پیشـرفت انجام شـده اسـت اظهار داشـت: 
مـا در مجلس در حال رایزنـی برای متوقف 
کـردن طـرح آمایـش وزارت علوم هسـتیم 
و قطعـا از جایـگاه دانشـگاه تربت حیدریـه 

صیانـت خواهیـم کرد.
و  اسـتاندارد  معـاون  رسـتمی  مهنـدس 
فرمانـدار ویژه شهرسـتان نیز عنوان داشـت 
ای  منطقـه  موقعیـت  تربت حیدریـه  کـه 
برجسـته ای داشـته و فرمانـداری در جهـت 
حفـظ مرجعیـت ایـن شهرسـتان در همـه 

سـازمان هـا تـاش خواهـد نمـود.
مدیرعامـل بنیـاد خیریـن، دکتـر انصـاری 
بـا اشـاره بـه حمایت هـای همیشـگی بنیاد 
تربت حیدریـه،  دانشـگاه  حامـی  خیریـن 
پیگیری هـای  و  مکاتبـات  از  ای  خاصـه 
محتـرم  اعضـای  توسـط  گرفتـه  صـورت 
هیئـت مؤسـس، هیئت امنـا و هیئت مدیره 
ایـن بنیاد را در جلسـه ای که به این منظور 
بـا ریاسـت محتـرم دانشـگاه فردوسـی روز 
شـنبه ۲۲ آذر با حضور مسـئولین و اعضای 
بنیـاد برگزار شـد ارائـه نمود و نامـه ای که 
در ایـن خصـوص از طرف خیرین دانشـگاه 
تربـت حیدریـه بـه وزیر علوم ارسـال شـده 

بـود را قرائـت نمود.
در پایـان دکتـر فتحی از زحمـات و حمایت 
هـای نماینـده محتـرم مـردم در مجلـس 
محتـرم،  جمعـه  امـام  اسـامی،  شـورای 
فرمانـدار ویـژه محتـرم، ریاسـت و اعضای 
محتـرم شـورای اسـامی شـهر، اعضـای 
بنیـاد خیریـن و کلیـه مسـئولین و حامیـان 

دانشـگاه تقدیـر و تشـکر نمـود.
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همزمان با سالروز بعثت نبی مکرم اسالم)ص( عیدی مهندس 
مهدی مروج تربتی به کنکوری های ۱۴۰۰ شهرستان تربت حیدریه

بورسـیه تحصیلـی رتبـه هـای زیـر ۱۰۰۰ کنکـور 
سراسـری ۱۴۰۰ همـه رشـته های تحصیلـی تربت 
حیدریـه توسـط خیـر نیـک اندیش مهنـدس مهدی 

مـروج تربتـی بـرای دومیـن سـال متوالی 
همـه رتبـه هـای زیـر ۱۰۰۰ در تمامـی رشـته های 
کنکـور سراسـری ) علـوم تجربی ، ریاضـی فیزیک ، 
علوم انسـانی ، زبان های خارجی و هنر ( شهرسـتان 
تربت حیدریه توسـط خیر نیک اندیش و سـخاوتمند 
مهنـدس مهـدی مـروج تربتـی عضـو اصلـی هیات 
امنـا بنیـاد خیریـن حامـی دانشـگاه تربـت حیدریه و 
بنیانگذار هشـت سـالن ورزشـی زنده یاد بابک مروج 
تربتـی بـرای دومین سـال متوالی بورسـیه تحصیلی 

می شـوند.
در گفتگـوی تلفنـی آرزو علومـی کارشـناس بنیـاد 
خیریـن حامـی دانشـگاه تربـت حیدریه بـا خیر نیک 
اندیـش مهنـدس مهدی مـروج تربتی اعـام گردید 
کـه همـه رتبـه هـای زیـر ۱۰۰۰ کنکـور سراسـری 

بورسـیه  حیدریـه  تربـت  شهرسـتان   ۱۴۰۰ سـال 
تحصیلـی می شـوند .

اگـر ایـن داوطلبـان دانشـگاه هـای تربـت حیدریـه 
)دانشـگاه دولتـی تربـت حیدریـه ، علـوم پزشـکی ، 
فرهنگیـان ( را بـرای ادامه تحصیلـی انتخاب نمایند 
بـه مدت ۴ سـال تحصیلی )۳۶مـاه( جایزه تحصیلی 
هـر مـاه ۲۵۰ هـزار تومـان دریافـت می کننـد و اگر 
سـایر دانشـگاه هـای ایـران را بـرای ادامـه تحصیل 
انتخـاب نماینـد به مدت یک سـال تحصیلـی ) ۹ماه 
هـر مـاه ۲۵۰ هـزار تومان( مشـمول دریافـت جایزه 

تحصیلـی مـی گردند 
این خبر مسـرت بخش که نشـان از شـکوه اندیشه و 
اوج تفکر علم دوسـتانه جناب آقـای مهندس مهدی 
مـروج تربتـی اسـت به همـه دانـش آموزان کـه زیر 
نظر آمـوزش و پرورش تربـت حیدریه تحصیل کرده 
انـد و در کنکور سراسـری سـال ۱۴۰۰ حائز رتبه زیر 
۱۰۰۰ شـوند امروز چهارشـنبه ۲۰ اسـفند همزمان با 

سـالروز بعثت نبی مکرم اسـام )ص( اعـام گردید.
الزم بـه ذکـر اسـت ۲۷ آبـان ۱۳۹۹ بـرای ۵۶ نفر از 
رتبـه هـای زیـر ۱۰۰۰ تمامی گـروه های آزمایشـی 
کنکـور سراسـری  ۱۳۹۹ شهرسـتان تربـت حیدریه 
توسـط خیـر نیـک اندیـش مهنـدس مهـدی مروج 
تربتـی، مبلـغ یک میلیارد و هشـتصد شـصت هفت 

میلیـون و پانصـد هـزار ریـال وجـه نقد واریز شـد 
بـرای ۹ نفـر از رتبـه هـای زیـر هـزار کـه یکـی از 
دانشـگاه های تربـت حیدریه را بـرای ادامه تحصیل 
انتخـاب کـرده بودنـد مبلـغ ۹۰ میلیون ریـال و برای 
۴۷ نفـر از رتبـه هـای زیـر هـزار شهرسـتان تربـت 
حیدریـه  کـه در سـایر دانشـگاه های ایـران پذیرفته 
شـده انـد مبلغ بیسـت و دو میلیون پانصد هـزار ریال  

بـه حسـاب بانـک تجارت شـان واریز شـد

با حضـور دکتر عسکـریان ابیانه مشاور محتـرم وزیر علـوم، 
تحقیقات و فنـاوری، بیست و پنجمین جلسـه هیات مدیـره بنیاد 

خیـرین حامی دانشگـاه تربت حیـدریه برگـزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه

بیسـت و پنجمیـن جلسـه هیـات مدیره بنیـاد خیریـن حامی دانشـگاه تربت حیدریـه با حضور 
دکتـر حسـین عسـکریان ابیانـه مشـاور وزیـر و دبیـر سـتاد خیریـن وزارت علـوم، تحقیقـات 
و فنـاوری ، مهنـدس حسـین شـرافتی راد فرمانـدار شهرسـتان تربـت حیدریـه، دکتـر محمـد 
عبدالحسـینی معـاون سـتاد خیریـن وزارت علـوم ، خیـر نیک اندیش حـاج نعمت الـه منفرد ، 
مهنـدس کریمـی معاونـت عمرانی فرمانـداری تربت حیدریـه، دکتر جواد انصـاری مدیر عامل 
بنیـاد، دکتـر محمـد گلمحمـدی معاونـت اداری و مالـی دانشـگاه تربـت حیدریـه و کارکنـان 
اداره طرح های عمرانی امروز چهارشـنبه ۲۰ اسـفند ۱۳۹۹ در سـالن جلسـات دانشـگاه تربت 

حیدریـه برگـزار گردید .
بازدیـد از پـروژه هـای خیـر سـاز دانشـگاه تربـت حیدریـه اعـم از سـالن ورزشـی شـماره )۸( 
زنـده یـاد بابـک مـروج تربتـی ، سـالن همایش زنـده یاد محمـود کریمی، مسـجد دانشـگاه ، 
آالچیـق هـا و زمیـن های اهدایی دانشـگاه تربت حیدریـه جهت اختصاص سـهم وزارت علوم 
از محـل ۵۰ درصـد مشـارکت بـا خیریـن بـا توجه بـه پیشـرفت فیزیکی پـروژه هـا مهمترین 
موضـوع ایـن سـفر رئیـس سـتادخیرین وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری به دانشـگاه تربت 

حیدریـه بود .
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برگـزاری مراسـم تجلیـل از زحمات خیر نیـک اندیـش مهندس مهـدی مروج تربتی توسـط 
مشـاور عالـی وزیـر و دبیر محتـرم سـتاد بنیـاد خیریـن وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری

 بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تربـت حیدریه امروز پنجشـنبه ۲۱ اسـفند 
۱۳۹۹ همزمان با بعثت نبی اکرم )ص( در سـالن همایش های دانشـگاه فردوسـی 
مشـهد با حضور دکتر حسـین عسـکریان ابیانه مشـاور وزیر و رئیس سـتاد خیرین 
وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری ، دکتر محمد عبدالحسـینی معاون سـتاد خیرین 

وزارت علوم،خیـر نیـک اندیـش مهندس مهـدی مروج 
تربتی، سـرکار خانم روشـنک مروج تربتی، دکتر محمد 
حسـن فتحـی ریاسـت دانشـگاه تربـت حیدریـه، دکتر 
ابوالفضـل باباخانی، حاج محمد صادق ابریشـمی رئیس 
هیـات مدیره بنیاد ،حاج علی مغانـی رئیس هیات مدیره 
مجمع خیرین سـامت امید شهرسـتان تربـت حیدریه، 
خیـر نیـک اندیش مهندس محمـد رضا توکلـی ، دکتر 
عزیـز خالقـی بایگـی عضو هیـات امنا بنیـاد  ، مهندس 
مهـدی اخاقـی پور عضـو هیات امنـا بنیـاد ، مهندس 
غـام رضا کریمی عضـو هیات مدیره بنیـاد ،دکتر جواد 
انصـاری مدیـر عامل بنیاد، دکتر بابازاده اسـتاد دانشـگاه 
فردوسـی  مشـهد و عضـو بنیـاد دانشـگاهی فردوسـی، 

مهندس محسـن سـخن سـنج مدیر عامل باشـگاه عالی حرفه ای بابک، مهندس 
جـواد تازیکـی نماینده باشـگاه عالی حرفـه ای بابک برگزار شـد.در این مراسـم به 
پـاس زحمـات مهندس مهـدی مروج تربتی )عضـو هیات امنا بنیـاد خیرین حامی 
دانشـگاه تربت حیدریه( در راسـتای توسـعه دانشـگاه تربت حیدریه با تقبل ساخت 
سـالن ورزشـی شـماره )۸( زنده یاد بابک مروج تربتی، بورسـیه تحصیلی همه رتبه 
هـای زیـر هزار کنکور سراسـری سـال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرسـتان تربـت حیدریه، 
کمـک بـه دانشـجویان بی بضاعت دانشـگاه هـای تربـت حیدریه از طـرف دکتر 
منصـور غامـی وزیر علوم و دکتر حسـین عسـکریان ابیانه مشـاور وزیـر و رئیس 

سـتاد خیریـن وزارت با اهـدای لوح تقدیـر بعمل آمد.
الزم بـه ذکـر اسـت مهندس مهـدی مـروج تربتی عضو هیـات امنا بنیـاد خیرین 
حامـی دانشـگاه تربـت حیدریـه  فرزنـد آیت اهلل رجبعلـی مروج تربتی متولد سـال 
۱۳۳۱ در نجف اشـرف اسـت .وی تحصیات ابتدائی و متوسطه را در تربت حیدریه 
و مشـهد گذراند و برای تحصیل در رشـته مهندسـی مکانیک وارد دانشـکده فنی 
دانشـگاه تهران شـد و سـپس جهت اخذ مـدرک دکترا به آمریکا عزیمـت نمود . با 

شـروع جنـگ تحمیلی به ایران برگشـت و پـا به عرصه تولید و خدمت گذاشـت و 
در همیـن سـال تولید قوطـی فلزی در خراسـان که قطب تولید کمپوت و کنسـرو 
کشـور بـود تحـت عنوان » شـرکت قوطی خراسـان« را بـه ثبت رسـانید و تا این 
تاریـخ ) اسـفند ۱۳۹۹ ( در طـول نزدیـک بـه چهل سـال همـواره تولیـد قوطی را 
بـه صـورت کامـا فعال حفـظ نمـوده و اکنون یکـی از موفق تریـن کارخانه های 
تولید قوطی جهت بسـته بندی مواد غذائی کشـور را به نام شـرکت صنایع بسـته 
بنـدی ارمغان گلبهار در اسـتان خراسـان رضـوی مدیریت می نماید .بعـد از غروب 
تنها پسـرش بابک در سـال ۱۳۷۸ طلوع نیک اندیشـی مهندس مروج با تأسـیس 
باشـگاه عالـی حرفه ای بابک جهت پرورش اسـتعداد های حـدود ۱۲۰ نفر نوجوان  
در هر سـال در رشـته فوتبال آغاز شـد ، سـاخت هشـت سـالن ورزشـی با شـرایط 
اسـتاندارد جهت انجام مسـابقات بین المللی در مشـهد و تربت حیدریه با زیر بنای 
پانـزده هـزار متـر مربـع که باعث توسـعه شـش درصد 
سـرانه فضای ورزشـی اسـتان خراسـان رضوی شـده ، 
پرداخـت پـاداش و حمایـت از بانـوان قهرمـان آسـیا در 
رشـته هـای فوتسـال، دو و میدانـی و کشـتی آلیـش با 
کمربند  در سـال ۱۳۹۹ )که سـهمیه حضور در المپیک 
ژاپـن را دریافـت نموده اند ( ، کمک های دائم و مسـتمر 
بـه مبتایان سـرطان مرکـز درمانی رضا مشـهد جهت 
تأمیـن دارو و نیـز تجهیز بیمارسـتان » انکولـوژی رضا 
» ، حامـی اصلـی سـازمان حمایت از کـودکان مبتا به 
سـرطان )محـک( مشـهد ، کمـک به سـاخت و تجهیز 
بیمارسـتان بـزرگ عبـاس ناظـران مشـهد ، کمـک به 
سـاخت و تکمیل بیمارسـتان فوق تخصصی کودکان » 
اکبـر » مشـهد ، کمـک به تأمیـن دارو جهـت بیماران مبتا بـه ام اس در اسـتان 
خراسـان ،تقدیـر از مدافعان حوزه سـامت و مبـارزان خط مقدم ویـروس کرونا در 
سـال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در مشـهد و تربت حیدریه با اعتبار بالغ بر دو میلیارد ، بورسـیه 
تحصیلـی رتبـه هـای زیـر هـزار همه رشـته هـای کنکور سراسـری سـال ۱۳۹۹ 

شهرسـتان   ۱۴۰۰ و 
تربت حیدریـه ، حمایت  
خانـواده  همیشـگی 
 ، بضاعـت  بـی  هـای 
دانـش  و  دانشـجویان 
آمـوزان نیازمنـد از تنهـا 
بخشـی از فعالیـت های 
مهنـدس  خیرخواهانـه 
تربتـی  مـروج  مهـدی 

است. 
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ــگاه ها و  ــال ۱۴۰۰ دانش ــز س ــه متمرک ــی )Ph.D( نیم ــری تخصص ــون دکت آزم
ــد. ــزار گردی ــه برگ ــت حیدری ــگاه ترب ــی در دانش ــی عال ــات آموزش مؤسس

بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تربت حیدریه آزمـون دکتری نیمه 
متمرکـز سـال ۱۴۰۰دانشـگاه هـا و مراکـز آمـوزش عالـی کشـور روز 

جمعـه، ۱۵ اسـفندماه در دانشـگاه تربت حیدریه برگزار شـد. 

دکتـر علیرضـا صالحـان، معاون آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه تربت 
حیدریه و نماینده تام االختیار سـازمان سـنجش آموزش کشـور در این 
دانشـگاه بـا اعام ایـن خبر افـزود آزمـون دوره دکتری نیمـه متمرکز 
دانشـگاه هـا و مراکـز آمـوزش عالی کشـور روز جمعه ۱۵ اسـفندماه با 
شـرکت ۶۵۴ داوطلـب از شهرسـتان هـای منطقـه در دانشـگاه تربت 

حیدریـه در سـه حـوزه فرعی برگزار شـد.
 ایشـان افزود این آزمون با شـرکت ۲۵۰ داوطلب خانم و ۴۰۴ داوطلب 

آقا برگزار گردید. 
بـا توجـه بـه حساسـیت برگـزاری آزمـون از جهت پیشـگیری شـیوع 
ویـروس کرونـا، ایـن آزمون بـا رعایت کامـل پروتکل های بهداشـتی 

برگزار شـد.

تربت حیدریه؛ دانشگاه  کارکنان عزیز  و  اساتید محترم  گرامی،  دانشجویان 
مختلف  رویدادهای  و  مراسمات  از  بسیاری  دانشگاه ها،  بودن  مجازی  بدلیل  که   ۱۳۹۹ سال  پایانی  روزهای  در 
دانشگاهی کشور لغو یا به زمان های آتی موکول گردید، افتخار داریم اعام نماییم که همزمان با روز گرامیداشت 
نیز  و  تربت حیدریه  دانشگاه  تاریخ  کنفرانس های  شاخص ترین  از  یکی  در  عزیزان  شما  پذیرای  مهندس،  مقام 

بزرگترین رویداد دانشگاه تربت حیدریه در سال ۱۳۹۹ باشیم.
توسط  مجازی  به صورت  مهندسی  علوم  در  نوین  فناوری های  کاربرد  ملی  کنفرانس  پنجمین  استحضار  مطابق 
در  کشور  اساتید  برترین  حضور  می گردد.  برگزار   ۱۳۹۹ اسفندماه   ۶ و   ۵ روزهای  در  تربت حیدریه  دانشگاه 
دریافتی  مقاالت  باالی  بسیار  تعداد  و  همایش  اصلی  سخنران های  بعنوان  مهندسی  علوم  مختلف  زمینه های 
شیوع  نظر  از  کشور  کنونی  زمانی  بازه  در  خصوصًا  انجام شده  کار  عظمت  نشان دهنده  بدون شک  کنفرانس  به 

ویروس کرونا می باشد.
بدون شک حضور جناب آقای دکتر اسامی )استاد گروه مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و محقق سابق مرکز 
خانم  سرکار  و  امیرکبیر(  صنعتی  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  )معاون  حسینی  دکتر  آقای  جناب  ناسا(،  فضایی 
IEEE و عضو گروه مخابرات دانشگاه صنعتی شریف( و همچنین کارگاه   دکتر نصیری )ادیتور نشریه بین المللی 
 Xi›an Jiaotong آموزشی نگارش مقاالت علمی برای نشریات بین المللی توسط دکتر ماهیان استاد دانشگاه

افتخارات دانشگاه تربت حیدریه محسوب می گردد. از  )کشور چین( 
با حضور  دعوت می گردد  حیدریه  تربت  دانشگاه  عزیز  کارکنان  و  محترم  اساتید  گرامی،  دانشجویان  کلیه  از  لذا 
انشاهلل که گامی در جهت پیشبرد اهداف  از مطالب به روز و پیشرفته علمی آن بهره مند شده و  در این همایش 

علمی و پژوهشی همه بزرگواران برداشته گردد.
صالحان علیرضا 
معاون آموزشی و پژوهشی

پیام معاونت آموزشـی و پژوهشـی به مناسـبت روز مهندس و برگـزاری کنفرانس

شکـوفایی تمدن بشـر، برآیند ایـده های مهندسین تالشگـر است.
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مهندسی علـوم  در  نوین  فنـاوری های  کاربرد  ملی  کنفـرانس  پنجمین  برگـزاری 

وضعیت مقـاالت پس از داوری

کاربـرد  کاربـرد  ملـی  کنفرانـس  پنجمیـن 
نویـن در علـوم مهندسـی در  فناوری هـای 

شـد. برگـزار  تربت حیدریـه  دانشـگاه 
کاربـرد  کاربـرد  ملـی  کنفرانـس  پنجمیـن 
فناوری هـای نویـن در علـوم مهندسـی بـا 
پژوهشـی  معـاون  رحیمـی،  دکتـر  حضـور 
دکتـر  فنـاوری،  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت 
زنگنـه، نماینـده شهرسـتان تربـت حیدریـه، 
مه والت و زاوه درمجلس شـورای اسـامی، 
معـاون  تودشـکی،  حسـینی  حسـین  دکتـر 
صنعتـی  دانشـگاه  فنـاوری  و  پژوهـش 
امیرکبیـر، دکتـر محمد رضا اسـامی، چهره 
مهندسـی  علـوم  گـروه  رئیـس  و  مانـدگار 
فرهنگسـتان علـوم و اسـتاد گـروه مکانیـک 
دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر، دکتـر معصومه 
مخابـرات  گـروه  اسـتاد  کنـاری،  نصیـری 
دانشـگاه صنعتی شـریف، دکتر محمدحسـن 
علیرضـا  دکتـر  و  ریاسـت  نسـری  فتحـی 
پژوهشـی  و  آموزشـی  معـاون  صالحـان 
دانشـگاه تربـت حیدریـه و جمعـی دیگـر از 
و  علمـی  برجسـته ی  چهره هـای  و  اسـاتید 
چهارشـنبه،  و  سه شـنبه  کشـور  پژوهشـی 
پنجم و ششـم اسـفندماه 1399 در دانشـگاه 
برگـزار  مجـازی  به صـورت  تربت حیدریـه 

. شد
در بخش افتتاحیه همایش، دکتر محمدحسن 
و  تربت حیدریـه  دانشـگاه  ریاسـت  فتحـی 
رئیـس کنفرانـس، بـه تقدیـر از مهمان هـا و 
سـخنران های ویـژه همایـش پرداختنـد و با 
اعـام تبریـک روز مهنـدس ابـراز داشـتند: 
مهمتریـن  ملـی،  کنفرانس هـای  برگـزاری 
عرصه هـای تعامـل دانشـگاه و صنعت جهت 
برقـراری ارتباطـات الزم بین دانشـجویان و 
کارآفرینـان بـه شـمار می رونـد کـه جهـت 
تبـادل دسـتاوردهای جدیـد علمـی و عملی 
کاربرد دارد.ایشـان همیاری نخبگان سراسـر 
کشـور در قالـب کمیته هـای علمـی، رعایت 
اصـول اخاقـی نـگارش مقاالت با بررسـی 

دقیـق توسـط نرم افزارهـای مشـابهت یاب، 
حضور اسـاتید مطرح کشـور در نشسـت های 
تخصصـی  را از نـکات ویـژه ایـن کنفرانس 
اعام داشـتند. دکتـر فتحـی در پایان ضمن 
تشـکر از کلیه نویسـندگان، دبیـران علمی و 
اجرایـی و معاونـت و پرسـنل حوزه آموزشـی 

و پژوهشـی تقدیر بعمـل آورد.
افتتاحیـه، دکتـر علیرضـا  در ادامـه مراسـم 
پژوهشـی  و  آموزشـی  معـاون  صالحـان 
برگـزاری  تربت حیدریـه،  دانشـگاه 
کنفرانس هـای ملـی به صـورت سـاالنه را از 
اهـداف مهم ایـن حوزه عنوان کـرد و افزود: 
برگـزاری پنجمیـن کنفرانـس ملـی کاربـرد 
مهندسـی  علـوم  در  نویـن  فناوری هـای 
در تاریـخ ۵ و ۶ اسـفند و همزمـان بـا روز 
مهنـدس آن هـم در شـرایط ویـژه کشـور از 
نظـر شـیوع ویـروس کرونـا در کنـار حضور 
به عنـوان  کشـور  برتـر  اسـاتید  مجـازی 
اعضـای کمیته علمـی، سـخنران های ویژه، 
دبیـران و نویسـندگان و محققـان کشـور که 
بـر کیفیـت آن تأثیـر بسـزایی داشـته اسـت 
را بـه فـال نیـک می گیریـم. وی در ادامـه 
پیشـرفتهای  پیرامـون  گزارشـی  ارائـه  بـه 
حـوزه پژوهشـی دانشـگاه تربت حیدریـه در 
پژوهشـی  طرح هـای  مختلـف  زمینه هـای 
فعالیت هـای  برون سـازمانی،  و  درون 
و  منطقـه ای  ملـی،  سـطوح  در  پژوهشـی 
کشـوری، عقـد تفاهم نامه هـای مشـترک و 
دانشـگاه های مختلـف کشـور، فعالیت هـای 
حـوزه ارتباط بـا صنعت، پژوهشـکده زعفران 

پرداختنـد.  ... و 
در ادامـه مراسـم افتتاحیه، دکتـر علی کوچی 
دبیـر علمـی همایش اعـام کـرد: از ابتدای 
سـال ۱۳۹۹ بـا دریافـت مجـوز ISC بـرای 
کنفرانـس و بـا همـکاری ۵۰ عضـو هیـأت 
علمـی بعنـوان کمیتـه علمـی و بـا همراهی 
زیرسـاخت های  کنفرانـس،  اجرایـی  کمیتـه 
الزم جهـت برگـزاری همایـش فراهم شـد. 

پـس از ارسـال فراخوان کنفرانـس به صورت 
گسـترده در سطح کشـور، تعداد تقریبی ۲۵۰ 
مقالـه بـه دبیرخانـه کنفرانـس واصـل شـد 
کـه این مقـاالت طبـق زمانبندی مشـخص 
شـده، در ابتـدا توسـط دبیـران تخصصـی و 
بـا اسـتفاده از نرم افزارهـای مشـابهت یاب و 
سـرقت ادبی بررسـی شـد، سـپس در فرآیند 
داوری قرار گرفت. درنهایت ۴۵ پوسـتر و ۹۰ 
سـخنرانی بـا سـطح کیفی بـاال بـه تصویب 
کمیتـه علمـی کنفرانس رسـید که مقرر شـد 
در ۱۱ پنـل تخصصی و بـا حضور چهره های 
شـاخص علمی کشـوری همچون پروفسـور 
حسـینی،  پروفسـور  اسـامی،  محمدرضـا 
پروفسـور نصیری و کارگاه آموزشـی توسـط 

پروفسـور ماهیـان برگـزار گردد.

پروفسـور  افتتاحیـه  مراسـم  ادامـه  در 
رحیمـی، معـاون پژوهشـی وزارت علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری ضمـن ابراز مسـرت 
ملـی  کنفرانـس  پنجمیـن  برگـزاری  از 
علـوم  در  نویـن  فناوری هـای  کاربـرد 
مهندسـی در روز مهندس، حضور اسـاتید، 
خبرگان، دانشـجویان و محققین کشـور را 
در ایـن کنفرانس مایه مباهـات آن وزارت 
اعـام کرد و افزود: شـیوع بیمـاری کرونا 
امـا  برخـی لطمـات شـد  باعـث  هرچنـد 
باعث سـهولت بسـیاری از ارتباطات شـد. 

وضعیت پذیرش مقاالت
سخنرانی             پوستر              عدم پذیرش نهایی

 عدم پذیرش نهایی
۴۵٪

سخنرانی ۳۷٪

پوستر ۱۸٪
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وی مفهـوم واژه مهندسـی را بـه دو شـیوه مـورد ارزیابی قـرار داد افزود: واژه مهندسـی 
عـاوه بـر معنـای امـروزی آن، از ریشـه هندسـه و درواقع »اندازه« گرفته شـده اسـت، 
و بـه فـردی اطـاق می گـردد کـه  بـه بررسـی اندازه هـا و کمیت هـا می پردازد. ایشـان 
دو عامـل: توانایـی تحلیـل و طراحـی و توانایـی مشـارکت در سـاخت و نگهـداری را از 
ویژگی هـای اصلـی مهندسـین عنوان کـرد. همچنین انشـعاب جریان مهندسـی در کلیه 
علوم کشـاورزی، انسـانی و سـایر علوم را نشـان دهنده اهمیت این تفکر در گسـترش و 
توسـعه علـوم مختلف بیـان نمودند. ایشـان در پایـان از کلیـه دسـت اندرکاران برگزاری 

کنفرانـس و مسـئولین دانشـگاه تقدیـر کردنـد.
در پایـان مراسـم افتتاحیـه، دکتـر زنگنه نماینده مـردم محترم شهرسـتان تربت حیدریه، 
مـه والت و زاوه در مجلـس شـورای اسـامی بیـان داشـتند: باعـث افتخـار و مباهـات 
اسـت کـه شهرسـتان و دانشـگاه تربت حیدریـه میزبـان حضـور نخبـگان، اندیشـمندان، 
اسـاتید مطـرح کشـور و محققیـن فعـال در پنجمیـن کنفرانـس کنفرانـس ملـی کاربرد 
فناوری هـای نویـن در علـوم مهندسـی از سراسـر کشـور می باشـد. وی ضمـن تقدیـر 
از ریاسـت، معاونیـن و گرداننـدگان کنفرانـس، و تبریـک روز مهنـدس عنـوان کـرد: در 
بحث هـای روز مجلـس نیـز اسـتفاده از ابزارهـا و فناوری هـای نویـن جهـت بازارهـای 
مالـی مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت و کشـورهایی که بـه آن تسـلط دارند، پیشـرفت 
به مراتـب بهتـری در ایـن زمینه هـا دارنـد. ایشـان پیشـرفت کشـور را جـز بـا تکیـه بـر 

ابزارهـا و فناوری هـای روز دنیـا امکان پذیـر ندانسـته و پیشـنهاد 
کردنـد نشـریاتی تخصصـی پیرامون گـزارش رشـد فناوری های 
مختلـف در سـطح کشـور به صـورت ماهانـه یـا هفتگـی منتشـر 

گردد.
بخـش بعدی کنفرانس به ایراد سـخنرانی های کلیـدی کنفرانس 
محمدرضـا  پرفسـور  ابتـدا  بخـش  ایـن  در  داشـت.  اختصـاص 
امیرکبیـر  صنعتـی  دانشـگاه  مکانیـک  گـروه  اسـتاد  اسـامی، 
و پژوهشـگر سـابق سـازمان ناسـا، پیرامـون مفاهیـم طراحـی 

پرداخـت. سـخنرانی  بـه  تنش هـا  طبقه بنـدی  و  پیشـرفته 
سـپس پرفسـور معصومـه نصیـری کناری اسـتاد گروه مهندسـی 
بـرق دانشـگاه صنعتی شـریف بـا موضـوع فناوری هـای نوظهور 
در ارتباطـات بـه سـخنرانی پرداختنـد و در انتها پرفسـور حسـین 
صنعتـی  دانشـگاه  مکانیـک  گـروه  اسـتاد  تودشـکی  حسـینی 

امیرکبیـر پیرامـون میکرومکانیـک بـه سـخنرانی پرداخـت.

برگـزاری 11 نشسـت تخصصی جهـت ارائه 90 مقالـه به صورت 
آنایـن از دیگـر بخش هـای کنفرانـس بـود. همچنین تعـداد 45 
پوسـتر پذیـرش شـده نیز در بخـش نمایشـگاه سـایت کنفرانس 

در معـرض دید قـرار گرفت.

246 مجموع مقاالت دریافت شده

110عدم پذیرش نهایی

45پوستر

91سخنرانی

کارگاه  برگـزاری  بـه  کنفرانـس،  پایانـی  بخـش 
آموزشـی بـا عنـوان نحوه نـگارش مقاالت 
علمي بـراي مجالت معتبـر خارجي با در 
نظر گرفتـن رویکرد سـردبیران و داوران 
اختصـاص یافت. شـرکت کنندگان در ایـن کارگاه 
به صورت اختصاصـی و از طریق اطاعات کاربری 
خـود وارد کارگاه شـده و پـس از پایان کارگاه، فیلم 
جلسـه بهمراه گواهـی حضـور در کارگاه به صورت 

آنایـن برای حضـار ارسـال گردید.

21/1٪

78/9٪

Yes

No

SoSo

Impression
Is this workshop impressed you to write professionally?
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به گزارش روابط عمومی دانشـگاه تربت حیدریه
آزمـون اسـتخدامی سـال ۱۳۹۹ دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی 
بـا رقابـت ۱۱۷۴ داوطلـب امـروز جمعـه ۲۴ بهمـن مـاه ۹۹ در 

دانشـگاه تربـت حیدریـه برگـزار شـد.
دکتـر علیرضـا صالحـان، معاون آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه 
تبـرت حیدریـه و نماینـده تـام االختیـار سـازمان سـنجش، بـا 
اعـام ایـن خبر افـزود: فرآیند برگـزاری آزمون از سـاعت ۸:۳۰ 
صبـح روز جمعـه ۲۴ بهمن ۹۹  توسـط دانشـگاه تربـت حیدریه 
بـا همکاری دانشـگاه پیـام نـور و در ۵ حوزه امتحانـی، همزمان 
بـا سراسـر کشـور آغـاز شـد. در ایـن آزمـون ۴۷۰ داوطلـب آقا 
دسـتورالعمل های  تمامـی  رعایـت  بـا  خانـم  داوطلـب   ۷۰۴ و 
بهداشـتی، فاصلـه گـذاری اجتماعـی و الزامـات بهداشـتی بـه 

آزمون اسـتخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشـکی در دانشـگاه تربـت حیدریـه برگزار شـد.

تقدیر و تشـکر سـتاد ملی هفته پژوهش و فناوری از 
حضور ارزنده دانشگاه تربت حیــدریه در نمایشگاه 
بـازار فـن  و  فنـاوری  پژوهـش،  دسـتاوردهای 

هشـتمین آزمون اسـتخدامی دسـتگاه 
های اجرایی در سـال ۱۳۹۹ در دانشگاه 

تربـت حیدریه برگـزار گردید.

آزمون اسـتخدامی دسـتگاه های اجرایی در سـال ۱۳۹۹ در دانشـگاه 
تربـت حیدریه برگـزار گردید.

بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تربت حیدریه  هشـتمین آزمون 
اسـتخدامی متمرکـز دسـتگاه هـای اجرایـی، روزهـای  پنجشـنبه  و 
جمعـه ۱۱ و ۱۲ دیمـاه  ۱۳۹۹ در حوزه اصلی دانشـگاه تربت حیدریه 

بـا رعایـت کلیـه پروتکل های بهداشـتی برگـزار گردید.
دکتـر علیرضـا صالحـان، معـاون آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه و 
نماینـده تـام االختیـار سـازمان سـنجش و آمـوزش کشـور در ایـن 

پرداختند. رقابـت 
وی افـزود: مـدت ایـن آزمون ۳ سـاعت و ۲۰ دقیقـه بود و طبق 
اعـام وزارت بهداشـت، نتایـج آن مـاه اسـفند اعـام می شـود 
و پذیرفتـه شـدگان در مـاه اردیبهشـت مشـغول بـه کار خواهند 
آزمـون  امتحانـی  حـوزه  ارزیابـی  پرسشـنامه  همچنیـن  شـد. 
اسـتخدامی علـوم پزشـکی در روزهـای ۲۴ تـا ۳۰ بهمـن ۹۹ در 

سـایت سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور فعـال می شـود.
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افتتاح دفتـر اختصاصی کارآفرینـی و ارتباط با جامعـه و 
صنعت به عنـوان ویترین خـودکارآمدی و کارآفرینـی

در دانشـگاه تربت حیدریه
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تربت 

یه حیدر
بـه  از نسـل سـوم دانشـگاه و ورود  عبـور 
جایـگاه دانشـگاه کارآفرینی، موقعیتی اسـت 
کـه امروزه اکثر دانشـگاه های تـراز اول دنیا 
بـه دنبـال آن هسـتند. این مهم با دسـتیابی 
جامعـه  تشـویق  و  بنیادیـن  پژوهـش  بـه 
دانشـگاهی و همچنین اعتماد سـازی صنایع 
مختلـف جامعـه بیرونی قابل حصول اسـت.

دفتـر کارآفرینی و ارتباط بـا جامعه و صنعت 
دانشـگاه تربـت حیدریـه، سالهاسـت کـه در 
تربـت  صنعتـی  و  کارآفرینـی  اکوسیسـتم 
حیدریـه، توانسـته بـا جلـب اعتمـاد و جذب 
تـوان بومـی در توانمندی تبدیل دانشـگاه به 
یـک مرکز در حال عبور به نسـل سـوم گام 
بـردارد. در ابتـدای سـال ۱۳۹۹، بـا انتصاب 
اولیـن رئیـس گـروه کارآفرینـی و ارتبـاط با 
جامعـه و صنعـت دانشـگاه تربـت حیدریـه 
گـروه،  ایـن  توانمنـد  کارشـناس  کنـار  در 
گرایـش کارآفرینانـه بـا شـتاب باالتـری به 
حرکـت خـود ادامـه داد. بـه گـزارش روابط 
عمومـی دانشـگاه تربـت حیدریـه و بـه نقل 
رئیـس  منـش،  گوهـری  مسـعود  دکتـر  از 
و  جامعـه  بـا  ارتبـاط  و  کارآفرینـی  گـروه 
در  صنعـت  کلینیـک  انـدازی  راه  صنعـت، 
منطقـه، برنامه هـای راهبـردی کارآموزی و 
کارورزی دانشـجویان، پایـش اشـتغال فارغ 
در  تسـهیلگری  دانشـگاهی،  التحصیـان 
پـروژه هـای فناورانـه دانشـگاه بـا صنعـت، 

ارتباط سـازی دانشـگاهیان با جامعه بیرونی 
و توانمندسـازی و ایجاد روحیه خودکارآمدی 
و کارآفرینـی از اصلـی تریـن وظایـف ایـن 
مجموعـه مهم و کلیدی در دانشـگاه اسـت. 
از همیـن رو، بـا حمایـت های ویژه ریاسـت 
محتـرم دانشـگاه و پیگیـری هـای هیئـت 
رئیسـه محتـرم و زحمـات اداره طـرح هـای 
عمرانی دانشـگاه، دفتـر اختصاصی این گروه 
روز دوشـنبه ۱۵ دیمـاه ۹۹ بـا حضـور دکتـر 
فتحی رییس دانشـگاه تربت حیدریه، حجت 
االسام والمسـلمین دکتر صافدل سرپرست 
دفتر نهـاد نمایندگی مقام معظـم رهبری در 
دانشـگاه، دکتـر گل محمدی معـاون اداری 
و مالـی دانشـگاه، دکتـر صالحـان معـاون 
آموزشی و پژوهشـی دانشگاه، دکتر حصاری 
رییـس اداره عمرانی دانشـگاه، دکتر گوهری 
منـش رییـس دفتـر ارتبـاط بـا صنعـت و 

خصـوص افـزود:
 ایـن آزمـون طـی دو روز متوالـی در مـورخ ۱۱ و ۱۲ دیمـاه در حـوزه اصلـی دانشـگاه تربـت 
حیدریـه و بـا همـکاری دانشـگاه آزاد اسـامی تربـت حیدریـه برگـزار گردیـد. در ایـن حوزه 
آزمـون روز پنجشـنبه تعـداد  ۱۴۵۰ داوطلب )۹۰۹ داوطلب خانـم و ۵۴۱ داوطلب آقا( و در روز 
جمعـه تعـداد ۱۵۹۰ داوطلـب )۸۵۳ داوطلب خانـم و ۷۳۷ داوطلب آقا( جهت اسـتخدام در ۱۴ 

دسـتگاه اجرایـی با یکدیگـر به رقابـت پرداختند.

کارآفرینـی دانشـگاه و جمعـی از کارکنـان 
دانشـگاه افتتـاح گردید.

دکتر فتحی ریاسـت دانشـگاه تربت حیدریه 
ضمـن افتتـاح دفتـر ارتبـاط بـا صنعـت و 
دفتـر  نمـود:  عنـوان  دانشـگاه  کارآفرینـی 
ارتبـاط بـا صنعـت در دانشـگاه مـی توانـد 
پاسـخگوی نیازهـای پژوهشـی صنعتگـران 
شهرسـتان و اسـتان باشـد و بـا حضـور و 
همکاری اسـتادان دانشـگاه، قدمی در جهت 
رفـع مشـکات موجـود بـر سـر راه صنعت 
در زمینـه هـای مختلـف برداشـته می شـود 
و شـاهد رونـق و شـکوفایی بیشـتر صنعـت 

شهرسـتان تربـت حیدریـه خواهیـم بـود.
 در ادامـه دکتـر فتحـی، ضمـن تشـکر از 
آقـای مهندس انوری، کارشـناس ارشـد این 
گـروه و قدردانـی از زحمـات دکتـر گوهری 
منـش در ایـن مـدت کوتاه، با مهم شـمردن 
موضـوع کارآفرینی، امیدواری خود را نسـبت 
بـه ارتبـاط هرچه بیشـتر فضای دانشـگاه با 
جامعـه بیرونـی ابـراز نمودنـد. گفتنی اسـت 
ایـن دفتر بـا ارائـه وبینارهـای کارآفرینی به 
صـورت هفتگـی، ارتبـاط موثـری را در بین 
جامعه دانشـگاهی و صنعتی منطقه به وجود 
آورده و امیـد اسـت بـا توسـعه ایـن جریان، 
دانشـگاهیان را بـا وجود دور بـوردن فیزیکی 
از محیـط دانشـکاه نسـبت بـه کارآفرینـی و 

ارتبـاط با صنعـت ترغیـب نماید.
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بازدیـد از مـزارع و ارائـه مشـاوره بـه 
کشـاورزان زعفـران کار تحـت پوشـش 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی شهرسـتان

بازدیـد کارشناسـان پژوهشـکده زعفـران 
دانشـگاه تربت حیدریه از مزارع پژوهشی-
بیرجند اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  آموزشـی 

پیـرو انعقـاد تفاهـم نامه همـکاری بین پژوهشـکده زعفران دانشـگاه 
تربـت حیدریـه و کمیتـه امـداد شهرسـتان، کارشناسـان و اعضـای 
هیـات علمی دانشـگاه تربـت حیدریه و پژوهشـکده زعفـران از مزارع 
زعفـران مددجویـان کمیتـه امداد امام خمینـی )ره( شهرسـتان بازدید 
نمـود. بـر ایـن اسـاس از بیـش از ۸۰ مزرعـه بازدیـد بـه عمـل آمـد 
و کارشناسـان پژوهشـکده زعفـران ضمـن نمونـه گیـری از خـاک و 
بررسـی وضعیـت موجـود، راهنمایـی هـای الزم را در جهـت بهبـود 

عملکـرد و تولیـد زعفـران ارائـه نمودند.

ایـن بازدیـد و جلسـه یک روزه »سـه شـنبه ۱۴ بهمـن ۱۳۹۹« 
کـه بـه دعـوت دانشـگاه آزاد اسـامی بیرجند صـورت گرفت.

فیضـی، عضـو هیـات علمـی  آقایـان دکتـر  بازدبـد  ایـن  در 
دانشـگاه تربـت حیدریـه و مهندس سـاالریان، مشـاور آموزش 
و ترویـج پژوهشـکده زعفـران دانشـگاه تربت حیدریـه از مزارع 
پژوهشی_آموزشـی، پتانسـیل و امکانات دانشـگاه آزاد اسامی 

بیرجنـد بازدیـد کردند.
همجنیــن آنهــا بــا حضور 
دکتــر ثقــة االســام، 
ــم  ــوی، خان ــر موس دکت
ــم  ــی و خان ــر رحیم دکت
بــرای  نخعــی  دکتــر 
همــکاری های مشــترک 
علمــی در حــوزه زعفــران 
بحــث و تبــادل نظــر 

ــد.  کردن

جلسه ارائه گزارش اولین طرح دانشگاه تربت حیدریه با سامانه ساتع در شرکت آب منطقه ای 
خراسان با عنوان »ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع سنگان خواف بر منابع آبی« برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشـگاه تربت حیدریه 
و بـه نقـل از مدیـر محتـرم ارتبـاط بـا صنعت و 
کارآفرینـی دانشـگاه اولیـن طرح دانشـگاه تربت 
حیدریه از سـامانه سـاتع با موفقیـت دفاع گردید.
طـرح پژوهشـی »ارزیابی اثرات زیسـت محیطی 
بـه  آبـی«  منابـع  بـر  خـواف  سـنگان  صنایـع 
سـفارش شـرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
در سـامانه سـاتع معرفـی و توسـط آقـای دکتـر 
احسـان بهرامـی جویـن، عضـو هیئـت علمـی 
مجـری  عنـاون  بـه  حیدریـه  تربـت  دانشـگاه 
اخـذ و در سـال ۱۳۹۹ انجـام شـد. ایـن طـرح 
تحقیقاتـی بـا هـدف ازریابـی میزان و پیشـرفت 
آالینـده هـای صنایـع مختلف سـنگان خواف بر 
آبخـوان هـا صـورت گرفتـه اسـت کـه در یـک 
نشسـت علمـی بـا حضـور مجـری، همـکاران 

طـرح، مدیـر پژوهشـی شـرکت آب منطقـه ای 
خراسـان رضـوی) آقای دکتر براتـی( و جمعی از 
کارشناسـان سـازمان در نوزدهم اسفندماه ۱۳۹۹ 

شـد. برگزار 

بـه نقـل از مدیـر دفتـر کارآفرینـی و ارتبـاط بـا 

صنعت دانشـگاه تربت حیدریه، سـامانه سـاتع به 
عنوان سـامانه اجرایـی تقاضا و عرضـه پژوهش 
و فنـاوری اسـت کـه بـر اسـاس بنـد ح تبصـره 
۹ قانـون بودجه کشـور، سـازمان های کشـور را 
موظـف بـه ارائـه ۴۰ در صد از بودجه پژوهشـی 
خـود و ارائـه عمومی در سـطح تمامی دانشـگاه 
هـای کشـور میکنـد. در ایـن سـامانه، اعضـای 
هیئـت علمی میتوانند پـروژه هـای تحقیقاتی را 
بـا توجه به تخصـص خود انتخـاب و وارد تعامل 

بـا سـازمان های مـورد نظر شـوند.
منطقـه  آب  کـه شـرکت  اسـت،  ذکـر  شـایان 
ای خراسـان رضـوی در حـال حاضـر، دو طـرح 
تحقیقاتـی از طریـق سـامانه سـاتع بـا دانشـگاه 
تربـت حیدریـه منعقد کرده اسـت که امید اسـت 
در سـال ۱۴۰۰ این همکاری، گسـترده تر شـود.
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بـه همـت کارشناسـان پژوهشـکده زعفـران دانشـگاه تربـت حیدریـه، اطاعـات مربـوط بـه بانـک جامـع اطاعـات زعفـران جهت اسـتفاده 
عاقمنـدان در وبسـایت پژوهشـکده آپلـود و در دسـترس قـرار گرفـت. ایـن بانک شـامل ۷۳۲ عنـوان مقاله فارسـی و انگلیسـی،  ۴۸۱ عنوان 
کتـاب،  پایـان نامـه و گـزارش طـرح پژوهشـی و ۱۳۶ عنـوان اختراع و اکتشـاف میباشـد که از طریق وبسـایت این پژوهشـکده قابل دسـترس 

می باشـد.

بانک جامــع اطالعـات زعفــران در دستــرس عالقمندان قــرار گرفت.

راه انـدازی مرکـز تخصصـی آمـوزش هـای فنـی و حرفـه ای زعفران 
شـمال شـرق کشـور در پژوهشـکده زعفـران دانشـگاه تربـت حیدریـه

مرکـز تخصصی آموزش هـای فنی و حرفه 
ای زعفران شـمال شـرق کشور روز دوشنبه 
۱۸ اسـفند مـاه ۱۳۹۹ بـا حضـور مهنـدس 
علی اوسـط هاشـمی، معـاون وزیـر تعاون، 
سـازمان  رییـس  و  اجتماعـی  رفـاه  و  کار 

آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور، مهندس 
رحیمـی، مدیـر کل آمـوزش فنـی و حرفـه 
ای خراسـان رضـوی و مدیـران شهرسـتان 
دانشـگاه  زعفـران  پژوهشـکده  محـل  در 
تربـت حیدریـه راه انـدازی شـد. ایـن مرکز 

بـا همکاری مشـترک بیـن دانشـگاه تربت 
حیدریـه، اداره کل فنی و حرفه ای خراسـان 
رضـوی و شـرکت آرنیـکا کیـان تـوس به 
منظـور آمـوزش تخصصـی مهـارت هـای 

مرتبـط بـا زعفران تشـکیل شـده اسـت.
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رونمایی از میـز خدمت حـوزه معاونت دانشجـویی و فرهنگی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه

همزمـان بـا ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر و چهل و 
دومین سـالگرد پیروزی شـکوهمند انقاب اسامی 
و ایـام پربرکـت مـاه رجـب، از میـز خدمـت معاونت 
دانشـجویی و فرهنگی دانشـگاه به منظـور تکریم و 

حضـور دکتر احسـان عظیمی راد معـاون دانشجویی و فرهنـگی دانشگـاه تربت 
حیـدریه در برنامـه رادیویی قـرار انقالب با موضـوع تبیین بیانیـه گام دوم انقـالب
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تربت حیدریه روز سـه شـنبه مورخ ۲۳ دیماه ۹۹ سـاعت ۱۳ دکتر احسـان عظیمی راد، معاون دانشـجویی 

و فرهنگـی دانشـگاه تربـت حیدریـه میهمـان برنامه رادیویی قـرار انقاب با موضـوع تبیین بیانیـه گام دوم انقاب بود.
 در برنامـه قـرار انقـاب، در رابطـه بـا چرایـی صـدور بیانیـه گام دوم انقـاب توسـط مقـام معظـم رهبری، ابعـاد مختلـف بیانیه مانند تشـریح 
بـرکات انقـاب در طـول ۴۲سـال گذشـته و تبییـن فرصـت هـای هفتگانـه بیانیـه در قالـب توصیـه هـای مقـام معظـم رهبـری بـه جوانـان 

بـه ویـژه در حـوزه علـم و پژوهـش، بحث و 
تبـادل نظر صـورت پذیرفـت. در ایـن زمینه، 
لـزوم تحـول در دروس دانشـگاه هـا، رابطـه 
حضـور اسـاتید مومـن، توانمنـد و باانگیزه، با 
افزایـش مهارت و دانش و شـور دانشـجویان 
در دانشـگاه هـا و لـزوم اصـاح فرآیندهـا و 
پذیـر  ریسـک  و  انقابـی  مدیریـت  ایجـاد 
در وزارت علـوم و تحـول در شـورای عالـی 
انقـاب فرهنگـی جهـت نظـارت دقیـق بـر 
اجـرای اسـناد باالدسـتی ماننـد نقشـه جامع 
علمی، سـند دانشـگاه اسامی و سـند تحول 
در حـوزه علـم و فناوری مـورد تبیین و بحث 

توسـط دکتـر عظیمـی راد قـرار گرفت.

افزایش رضایتمندی دانشـجویان محترم و همچنین 
ارائـه خدمـات بـه هنـگام، سـریع، آسـان، کاهـش 
مراجعـه حضوری و رعایت پروتکل های بهداشـتی؛ 
رونمایـی شـد. در ایـن مراسـم که در سـالن سـردار 
شـهید قاسـم سـلیمانی برگـزار گردیـد آقـای دکتر 

عظیمی سرپرسـت معاونت دانشجویی و فرهنگی در 
ابتدای جلسـه مطالبی در خصوص میـز خدمت ارائه 
نمودنـد. و در پایـان مراسـم از آقای معین توسـن به 
دلیـل طراحی و همچنین از همـکاران حوزه معاونت 
دانشـجویی و فرهنگـی بـه خاطر همـکاری در ارائه 

قسـمت هـای مختلف میـز خدمت تجلیل شـد.



25فصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه- شماره 35 - زمستان 1399 آییــنه

کارگاه بصیرتی »مـرد میـدان«  برگزار شد.
بـه گزارش روابط عمومی دانشـگاه تربـت حیدریه، کارگاه بصیرتـی مرد میدان 
به مناسـبت اولین سـالروز شـهادت شـهید حاج قاسم سـلیمانی به همت بسیج 
دانشـجوئی شـهید عبد الرسـول مروج و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشـگاه تربت حیدریه، روز شـنبه ۱۳ دی ماه سـاعت ۱۸ در سـالن 
جلسـات حاج قاسـم سـلیمانی حوزه ریاسـت دانشـگاه تربت حیدریـه با حضور 

سـرهنگ محمـود اشـرف زاده بـه عنـوان 
سـخنران و دکتـر فتحی ریاسـت دانشـگاه 
و حجـت االسـام و المسـلمین صافـدل 
سرپرسـت نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم 
رهبـری در دانشـگاه های تربـت حیدریه و 
با حضور مسـئولین دانشـگاه و دانشجویان 
و جمعی از فعالین حوزه بسـیج دانشـجوئی 

شهرسـتان بـه صورت حضـوری و همچنیـن در بسـتر فضای مجـازی برگزار 
. شد

بـه نقـل از مرکـز ارتباطـات و اطاع رسـانی نهـاد رهبـری در دانشـگاه تربت 
حیدریه، جناب سـرهنگ اشـرف زاده دبیر قرارگاه جهادی حاج قاسـم سـلیمانی 
در ایـن نشسـت در ابتدا بـا بیان خاطراتی از کتاب ویرانه های دروازه شـرقی اثر 
وفیق السـامرائی فرمانده ارشـد ارتش عراق در زمان هشـت سـال دفاع مقدس 
بیـان کـرد: کشـور عـراق در طـول زمـان جنگ بـا ایـران از طرف بسـیاری از 
کشـور هـای پیشـرفته همچون امریـکا و المان و فرانسـه و بلژیک و شـوروی 
سـابق حمایت های مالی و تسـلیحاتی می شـد، حدود ۴۰۰ دانشـمند با ملیت 
هـای گوناگـون در عـراق مقیـم شـده و جهـت تولید بمـب های شـیمیایی به 
ایـن کشـور کمک می کردنـد این در حالی بود که سـربازان امـام روح اهلل با در 
دسـت داشـتن حداقل هـای موجود ولی با اعتقـاد به خدا و اطاعـت از امر رهبر 
و بـا داشـتن روحیه انقابـی و جهادی و با عنایات ائمه اطهار سـام اهلل علیهم 
توانسـتند در مقابـل چندیـن و چند ابر قـدرت دنیـای آن روز اسـتادگی کرده و 
چـه بسـیار رشـادت ها و دالوری هـا از خورد بر صفحه تاریخ برجای گذاشـتند.
دبیـر قـرارگاه جهـادی حـاج قاسـم در ادامـه با بیـان اینکه شـهید حاج قاسـم 
سـلیمانی با کوله باری از تجربه از دوران هشـت سـال دفاع مقدس و همچنین 
سـابقه حضـور در جبهـه هـای گوناگـون حـق علیـه باطل بیـان کـرد: زندگی 
سـردار سـلیمانی را بایـد از عملیـات فتـح المبین سـال ۶۰ مرور کرد،او کسـی 
بـود که با داشـتن روحیـه انقابی و جهـادی و اخاص در عمل در بسـیاری از 
جبهه ها حضور داشـت او کسـی بود که کوه های سیسـتان و بلوچسـتان او را 
مـی شـناختند، او کسـی بود که کـوه های کردسـتان او را می شـناختند، عراق 
و یمن و سـوریه و لبنان و افغانسـتان و و و همه او را می شـناختند. حاج قاسـم 
بایـد در ایـن دنیـا مـی مانـد تـا اقا تنهـا نباشـد باید مـی ماند تا نسـخه داعش 
به دسـت او پیچیده شـود داعشـی که هشـتاد کشـور جهان از او حمایت کرده 
بودنـد داعشـی کـه میلیون ها بلکـه میلیارد هـا دالر از او حمایت تسـلیحاتی و 

مالـی میشـد او بایـد مـی مانـد تا جلـوی اینگونـه افراط گـری ها و ظلـم ها را 
مـی گرفت.

سـرهنگ اشـرف زاده در ادامـه بـا بیـان اینکـه اخـاص در عمـل یکـی از 
خصوصیـت های اصلی حاج قاسـم سـلیمانی بود بیـان کرد: حاج قاسـم با این 
عضمـت دنبـال نـام نبود او کسـی بود که خـودش را سـرباز والیـت و انقاب 
مـی دانسـت و او کسـی بود کـه والیت و رهبری حکـم رگ گـردن را برای او 
داشـت او بـه معنـای واقعی یک مکتـب بـود او اینگونه بود که حـال تبدیل به 
یـک قهرمان و اسـوه والیت مـداری و جهاد برای 

ملـت های آزادی خواه شـده اسـت.
دبیـر قـرارگاه جهـادی حـاج قاسـم سـلیمانی در 
پایـان با بیـان اهمیت گام دوم انقـاب و یکی بود 
آن بـا مکتـب حـاج قاسـم سـلیمانی بیان داشـت: 
اگـر ما به عنوان نسـل جوان انقـاب می خواهیم 
در مسـیر حاج قاسـم طی طریق کنیم باید مکتب 
حـاج قاسـم سـلیمانی را الگـو و سـرلوحه زندگی خود قـرار دهیـم، مکتب حاج 
قاسـم همـان مکتـب والیـت مـداری و  ایثار و شـهادت اسـت، همـان مکتب 
امام روح اهلل و امام سـید علیسـت، این مکتب اسـت که زمینه سـاز ظهور امام 

زمان خواهـد بود.
در ادامـه حجـت االسـام و المسـلمین صافدل بـا بیان اهمیت بحـث انقابی 
گـری و تـاش دشـمنان برای کمرنـگ کردن روحیـه انقابی در بیـن جوانان 
اظهـار داشـت: بحث انقابی گـری و انقابی ماندن امروزه یکـی از مهم ترین 
مسـائل جامعـه مـارو تشـکیل میدهد، همانطور که مسـتحضر هسـتید کشـور 
هـای مسـتکبر عالـم امروز با احمـال بدترین فشـارهای سیاسـی و اقتصادی و 
فرهنگـی مـی خواهنـد تا این روحیـه را در بین جوانـان و به طبـع جامعه ایران 

کنند. کمرنگ 
مسـئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشـگاه هـای تربت حیدریه در 
ادامـه بـا بیـان اینکه کشـور ایـران به عنـوان تنها کشـوری که در حـال حاضر 
روحیـه انقابـی و آزادگـی را یـدک می کشـد باید بـا تربیت و رشـد جوانان در 
مکتـب حـاج قاسـم بـه معنای واقعـی این نـوع تفکر و اندیشـه و روحیـه را در 
جامعـه و بـه خصوص در نسـل جـوان انقـاب نهادینه کـرده و با قـدرت تر از 
همیشـه و بـا داشـتن روحیـه انقابـی و بـه دور از یـأس و ناامیـدی و با نهایت 

هوشـیاری و بصیـرت در مسـیر انقاب طـی طریق کند. 
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برگـزاری جلسـه معـاون دانشـجویی و فرهنگـی دانشـگاه 
تربـت حیدریـه با خیـر نیـک اندیش حـاج نعمت الـه منفرد
حیدریـه تربـت  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

در جلسـه ای کـه روزسـه شـنبه مورخـه ۲ دی سـاعت ۲۰ در محل دفتر 
خیریـن حامـی توسـعه منطقـه تربـت حیدریـه ،مـه والت و زاوه با حضور 
دکتر احسـان عظیمی راد معاونت محترم دانشـجویی و فرهنگی دانشـگاه 
تربـت حیدریـه ،دکتر جـواد انصاری مدیـر عامل بنیاد و خانـم آرزو علومی 
کارشـناس بنیـاد بـا خیـر نیـک اندیـش حـاج نعمـت الـه منفـرد برگـزار 
گردیـد موضوع اهمیت سـاخت خوابگاه دانشـجویی ملکی دانشـگاه تربت 
حیدریـه پیگیـری شـد کـه خیر محتـرم بـرای ضـرورت سـاخت خوابگاه 
قـول مسـاعد مبنی بر تامیـن اعتبارات کامل سـاخت پروژه دادنـد در انتها 

اولیـن جلسـه کمیتـه جوانـان قـرارگاه فرهنگی 
والیـت شهرسـتان تربـت حیدریـه بـه میزبانـی 

دانشـگاه تربـت حیدریـه برگـزار شـد.
تربـت  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
حیدریه؛ این جلسـه در روز دوشـنبه ۱۱ اسفندماه 
۱۳۹۹ بـا حضـور احمـد دهقـان دبیـر قـرارگاه 
فرهنگـی والیـت، دکتـر احسـان عظیمـی راد 
معاون دانشـجویی و فرهنگی دانشـگاه، گنابادی 
مسـئول بسیج دانشجویی شهرسـتان و جمعی از 
فعالین دانشـجویی شهرسـتان در سـالن جلسات 
شـهید سـلیمانی دانشـگاه تربت حیدریـه برگزار 

گردید.
دهقـان، دبیرقـرارگاه فرهنگی والیـت، در ابتدای 
ایـن جلسـه به بیان چیسـتی ،چرایـی وچگونگی 
تشـکیل قرارگاه فرهنگی والیت پرداخت وخاطر 
نشـان کرد: اسـاس تحـول در هر جامعه مسـئله 
فرهنـگ اسـت و جهـت پیمودن مسـیر رشـد و 
تعالـی باید نـگاه جدی به مقوله فرهنگ داشـت.

وی در ادامـه ضمـن تشـریح سـاختار شـورای 
سیاسـتگذاری قـرارگاه، عـدم مـوازی کاری بـا 
سـایر تشـکل ها و همچنیـن افزایش بـازده امور 
فرهنگـی کـه سـبب اسـتفاده صحیـح از منابـع 
مالـی وانسـانی مـی باشـد را از  اصـول عملیاتی 
قـرارگاه دانسـت و در پایـان ابـراز امیـدواری کرد 
تـا مطالبات بـه دور از نـگاه سیاسـی ومنطبق بر 

واقعیات در دسـتور کار 
گیرد. قـرار 

راد  عظیمـی  دکتـر 
معـاون دانشـجویی و 
و  دانشـگاه  فرهنگـی 
رئیـس بسـیج اسـاتید 
اظهـار  شهرسـتان 
داشـت بعد از ۴۲سـال 
اسـامی  انقـاب  از 

هنـوز برخـی از سیاسـت هـای کان و اباغیـه 
هـای مقام معظم رهبـری مغفول مانـده و بیانیه 
گام دوم انقـاب را بـه عنـوان نقشـه راه کمیتـه 
پیشـنهاد نمـود؛ وی ضمن آنکه جوانـان را محور 
تحقـق پیشـرفت انقاب اسـامی برشـمرد، راه 
ایجـاد تمـدن اسـامی در شهرسـتان را بررسـی 
آسـیب های موجود با پیوسـت کارهای پژوهشی 

دانسـت.
جابرحجتـی، رئیـس گـروه فرهنگـی و اجتماعی 
قـرارگاه  جوانـان  کمیتـه  مسـئول  و  دانشـگاه 
فرهنگـی والیـت، ضمـن تبریـک مـاه مبـارک 
رجـب و مبعـث رسـول اکـرم)ص( بـه تمرکـز 
بـر همفکـری وهـم افزایـی مجموعـه جوانـان 
و شناسـایی ظرفیـت هـا و مجموعـه فعـاالن 
فرهنگـی تاکیـد کـرد و ابـراز داشـت: ضـرورت 
دارد در ایـن برهـه از زمـان بـا دیـده بانـی خوب 

و مناسـب خطرهـای فرهنگـی را شناسـایی و در 
جهـت مقابلـه و مبـارزه بـا آن ها تـاش کنیم و 
در جهـت نیـل به آرمان هـای امامیـن انقاب به 

سـهم خومـان قـدم هـای موثـری برداریـم.
دانشـجویی  بسـیج  مسـئول  گنابـادی  حجـت 
شهرسـتان و دبیـر کمیتـه فرهنگـی دانشـگاهها 
و مراکـز آمـوزش عالی شهرسـتان دراین جلسـه 
ضمـن اعام حضور رابطین رسـانه ای دانشـگاه 
جهـت  در  ظرفیـت  ایـن  از  شهرسـتان  هـای 
همـکاری و هم افزایی در پیشـبرد اهداف قرارگاه 

فرهنگـی والیـت اعـام آمادگـی نمود.
درادامـه جلسـه نیـز اعضـای حاضر در جلسـه به 
بیـان دیـدگاه هـا و پیشـنهادات خـود پرداختند و 
پـس از بحـث و تبادل نظـر مواردی جهـت ارائه 
فرهنگـی  قـرارگاه  سیاسـتگذاری  شـورای  بـه 

والیـت شهرسـتان بـه تصویب رسـید

بـا توجه ضـرورت حمایـت از کارآفرینی توسـط 
دانشـجویان دانشـگاه تربـت حیدریـه در قالـب 
وقـف علـم و فنـاوری توسـط خیر نیـک اندیش 

قول مسـاعدت داده شـد.

اولیـن جلسه کمیته جوانان قرارگاه فرهنگی والیت به میـزبانی دانشگاه دولتی شهرستان برگـزار شد.
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کارگاه بصیرتی »گرامیداشـت شهدای نهم دی ماه ۵۷ تربت حیدریه و نهم دی ماه ۱۳۸۸، روز بصیرت و 
میثـاق امت بـا والیت« با حضور دکتـر ناصری موحد فرمانده سـپاه ناحیه تربت حیدریه برگزار شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار فرهنگـی دانشـگاه تربـت حیدریـه، بـه نقـل از مرکز 
ارتباطـات و اطـاع رسـانی نهـاد نمایندگی مقـام معظم رهبری در دانشـگاه 
ها، کارگاه بصیرتی »گرامیداشـت شـهدای نهم دی ماه ۱۳۵۷ تربت حیدریه 
و حادثـه نهـم دی مـاه ۱۳۸۸، روز بصیـرت و میثـاق امـت بـا والیـت« بـا 

حضـور دکتـر ناصـری موحـد فرمانـده سـپاه ناحیه 
تربـت حیدریـه روز سـه شـنبه ۹ دی مـاه ۱۳۹۹ در 
سـالن جلسات شهید قاسم سـلیمانی دانشگاه تربت 

حیدریـه برگـزار گردید.
ایـن کارگاه بصیرتـی کـه بـه همت امـور فرهنگی 
دانشـگاه تربت حیدریه، نهـاد نمایندگی مقام معظم 

رهبری در دانشـگاه و بسـیج دانشـجویی شهید عبدالرسـول مروج به صورت 
حضـوری و بـا رعایـت پروتکل های بهداشـتی برنامـه ریزی و اجـرا گردید، 

همزمـان بـرای عاقمندان در بسـتر فضای مجازی نیز پوشـش داده شـد.
 دکتـر ناصـری موحـد فرمانده سـپاه ناحیه مقاومت بسـیج شهرسـتان تربت 
حیدریـه  در ایـن نشسـت ابتـدا بـه تبییـن منشـأ انقـاب اسـامی از زمان 
بعثـت پیامبـر اکـرم )ص( پرداخت و افزود: تنها هدف هجـرت پیامبر )ص( از 
مکـه بـه مدینـه به دلیل برپایـی حکومت اسـامی بوده اسـت و ما معتقدیم 
اگـر انقابـی در ایـران بـه وقوع پیوسـته اسـت به دلیـل این بوده اگـر مردم 

مسـلمان هسـتند پس حاکم جامعه هم باید مسـلمان باشـد.
وی در ادامـه ضمـن بیـان دو رکـن اصلـی نظـام جمهـوری اسـامی ایران 
خاطـر نشـان کـرد: حکومـت بـه همـراه مـردم دو سـتون محکـم برپایـی 
حکومت اسـامی هسـتند، اگر ارتباط و همبسـتگی بین این دو از هم بپاشـد 

بـه گـزارش خبرنـگار فرهنگـی دانشـگاه تربـت حیدریـه، بـه نقـل از مرکـز 
ارتباطـات و اطـاع رسـانی نهـاد نمایندگی مقام معظـم رهبری در دانشـگاه 
هـا، روز دوشـنبه ۸ دی مـاه ۹۹ کارگاه بصیـرت افزایی »اخـاق فاطمی« به 
مناسـبت ایـام فاطمیـه، بـه همت دفتر نهـاد نمایندگـی مقام معظـم رهبری 
دانشـگاه های شهرسـتان تربت حیدریه و بسیج دانشجویی شهید عبدالرسول 

مـروج، در نـرم افـزار Adobe Connect برگـزار گردید.
حجت االسـام و المسـلمین دکتر حسـین صافـدل، نماینده نهـاد نمایندگی 
مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه هـای شهرسـتان تربـت حیدریـه، در این 
نشسـت بـه تبییـن سـبک زندگـی فاطمـی و آداب و منـش حضـرت فاطمه 
زهـرا)س( پرداخـت و ضمـن تاکیـد بـه حیـات طیبـه ایشـان، بـر ضـرورت 

الگوگرفتـن از ایـن مقـام علمـی و معنـوی تاکیـد کردند.
الزم به ذکر اسـت، ذکر مصیبت در عزای شـهادت حضرت زهرا)س(، پخش 

کارگاه بصیرت افـزایی »اخالق فاطـمی« به مناسبت ایام فاطـمیه برگزار شـد.
کلیپ و همچنین شـعرخوانی در مدح شـخصیت این اسـوه عفت و پاکدامنی 
از سـوی جنـاب آقای جابر حجتی، رئیس گروه فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه 
تربـت حیدریـه از دیگـر برنامـه هـای ایـن مراسـم بود کـه در بسـتر فضای 

مجازی و با حضور ارزشـمند اسـاتید و دانشـجویان برپا شـد. 

حکومـت اسـامی نیـز از بین خواهـد رفت.
فرمانـده سـپاه تربـت حیدریـه در ادامـه ضمن اشـاره بـه اینکه ایـن انقاب 
اسـامی ایـران در طـول تاریـخ از جملـه انقـاب هـای بـی نظیـر اسـت 
خاطرنشـان کـرد: همـه چیـز گرد والیـت می چرخـد و امروز مـا اولین ملت 
اسـامی هسـتیم کـه بـه پـای والیـت آن هم 
والیـت غیـر معصوم ایسـتاده ایم کـه این خود 

جای افتخـار دارد.
وی در ادامـه افـزود: مـا بایـد در زمینـه والیـت 
پذیـری و والیت مـداری از تاریخ درس و عبرت 
بگیریـم. افتخـار ما این اسـت که حضـرت امام 
خمینـی)ره( در وصیت نامه خودشـان بیان فرمودند: »من بـا دلی آرام و قلبی 
مطمئـن و روحـی شـاد و ضمیـری امیـدوار دعـوت خداوند را لبیـک خواهم 
گفـت«، ایـن در حالی اسـت کـه یازده چهـل چـراغ والیت از حضـرت امام 
علـی)ع( تـا حضـرت امام حسـن عسـکری)ع( همه به شـهادت رسـیده اند، 
افتخـار مـا این اسـت کـه حضرت امـام خمینـی)ره( همـراه با طـول عمر با 

عـز ت بـه دلیـل کهولت سـن و با مـرگ طبیعـی از دنیا رفتـه اند.
دکتـر ناصـری موحـد در پایان بـا بیان وصیت نامه یکی از شـهدای هشـت 
سـال دفـاع مقـدس بـا ایـن مضمون کـه »ما کـه رفتیم بـا یـک زن و یک 
مـادر و سـه فرزنـد قـد و نیم قد در خانه امـا در آخرت یقه تـان را میگیرم اگر 
والیـت را تنهـا بگذاریـد« بیان کرد: سیاسـت ما عیـن دیانت مـا و دیانت ما 
عین سیاسـت ماسـت و هرکس بگوید این دو از هم جدا اسـت نادانی بیش 

نیسـت که نه سیاسـت و نـه دیانت را می شناسـد. 
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بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تربـت حیدریـه و به نقل 
از رئیـس گـروه فرهنگـی دانشـگاه، رقابـت های والیبـال جام 
و  حیدریـه  تربـت  باشـگاههای  قهرمانـی  دوبخـش  در  فجـر 
کارکنـان ادارات روز شـنبه ۱۶ اسـفندماه ۱۳۹۹ بـا برگـزاری 
مرحلـه نهایـی مسـابقات در دانشـگاه تربـت حیدریـه بـه کار 

خـود پایـان داد.
سـید احمـد رضوی رئیس هیئـت والیبال 
شهرسـتان بـا بیان این خبـر توضیح داد: 
مرحلـه مقدماتـی مسـابقات والیبـال جام 
فجـر »یـادواره یکهزاروصدوسـه شـهید 
گرامیداشـت  و  حیدریـه  تربـت  منطقـه 
شـهدای دانشـجو« بـا شـرکت ۱۳ تیـم 
باشـگاههای  قهرمانـی  بخـش  دو  در 
شهرسـتان و کارکنـان ادارات همزمـان 
بـا ایـام ا... دهـه فجر آغـاز و شـنبه ۱۶ 
اسـفند مـاه بـا برگـزاری مرحلـه نهایـی 
و معرفـی تیـم هـای برتـر بـه کار خـود 

پایـان داد. 
تیـم   ۷ رقابـت  بـه  اشـاره  بـا  رضـوی 

والیبـال آکادمی کاوش، جوانان کاوش، فروشـگاه شـهرجانبی، 
دهیـاری  شـهر،  طعـام  رسـتوران  سـازان،  آینـده  آکادمـی 
کاج درخـت و شـیرینی نورالمهـدی ربـاط سـنگ در بخـش 
بخـش  ایـن  در  گفـت:  شهرسـتان  باشـگاههای  قهرمانـی 
تیـم جوانـان کاوش بـا هدایـت جلیـل فکـور و جوادمحمـدی 
و سرپرسـتی هـادی قائمـی بـه مقـام قهرمانـی دسـت یافـت، 
فروشـگاه شـهرجانبی بـا هدایـت و سرپرسـتی مجیدحسـنی و 
حمیداسـماعیلی نایـب قهرمـان شـد و آکادمـی آینـده سـازان 

مقـام سـوم را کسـب کـرد.
رضـوی افـزود: در بخـش کارکنـان ادارات تیم هـای اداره راه 
و ترابـری، سـازمان تامیـن اجتماعی، اداره برق، سـازمان آتش 
نشـانی، دانشـگاه دولتـی و کارخانـه سـیمان بـه مصـاف هـم 
رفتنـد کـه والیبالیسـتهای سـازمان آتش نشـانی شهرسـتان به 
سرپرسـتی عظیـم چوپـان و هدایـت جوادمحمـدی بـا غلبه بر 
تیـم اداره راه و ترابـری در مرحلـه فینـال بـر سـکوی نخسـت 
ایسـتادند، اداره راه و ترابـری بـا هدایـت و سرپرسـتی هـادی 
محمـدی و حسـن آسـتی در جـای دوم قرار گرفـت و کارکنان 
اداره بـرق بـه سرپرسـتی علـی محسـنی سـکوی سـوم را بـه 

خـود اختصـاص دادند.

رئیـس هیئـت والیبال تربـت حیدریه تصریح کـرد: کاپ اخاق 
ایـن دوره از پیکارهـا نیـز به تیم دانشـگاه دولتـی تعلق گرفت.

گفتنـی اسـت در آییـن اختتامیـه مسـابقات والیبـال جـام فجر 
و  حیدریـه  تربـت  منطقـه  شـهید  یکهزاروصدوسـه  »یـادواره 
شـهدای دانشـجو« در سـالن همایش زنده یـاد محمود کریمی 
دانشـگاه دولتی شهرسـتان با حضـور دکتر محمدحسـن فتحی 

رئیـس دانشـگاه، رضایـی رئیـس اداره ورزش و جوانـان، نقیب 
پنـاه مسـئول کمیتـه شهرسـتان های هیئـت والیبال خراسـان 
رضـوی و جمعـی از مدیـران شهرسـتانی ضمـن تقدیـر از تیم 
هـای برتـر در هـر دوبخـش کارکنـان ادارات و باشـگاههای 
شهرسـتان از پیشکسـوتان والیبـال تربـت حیدریـه نیـز تجلیل 

. شد
ایـن دوره از مسـابقات بـا همـکاری دانشـگاه تربـت حیدریـه 
و مشـارکت حـوزه معاونـت دانشـجویی و فرهنگـی دانشـگاه 

تربـت حیدریـه برگـزار گردیـد.

مرحلـه نهایـی و آیین اختتامیه مسـابقات والیبال جـام فجر در دانشـگاه تربت حیدریه برگزار شـد.



29فصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه- شماره 35 - زمستان 1399 آییــنه

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تربت 
حیدریـه، تکریـم و معارفـه ریاسـت گـروه 
فنـاوری اطاعات و ارتباطات دانشـگاه تربت 
حیدریـه بـا حضـور هیـات رئیسـه دانشـگاه 

برگـزار گردیـد.

ارتبـاطات تکـریم و معارفـه ریاست گـروه فنـاوری اطالعـات و 

بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تربت تکـریم و معارفه مدیـر گروه عمـران و معمـاری
حیدریه تکریم و معارفه مدیر گروه عمران 
و معماری دانشـگاه تربت حیدریه با حضور 
هیات رئیسـه دانشـگاه برگـزار گردیـد. در 
ایـن جلسـه از زحمـات جناب آقـای دکتر 
محسـن کاته آهنی تقدیـر و جناب آقای 
دکتر مجیـد یعقوبی به عنـوان مدیر گروه 
عمران و معماری دانشـگاه معرفی گردید.

انتصاب دکتـر فیضی به عنـوان نماینـده وزارت علـوم در هیات نظارت بر تشکـل های 
اسالمی دانشگاه تربت حیدریه

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تربـت حیدریـه به اسـتناد مـاده ۴ 
آیین نامه تشـکل های اسـامی دانشـگاهیان و براساس پیشـنهاد معاون 
فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه تربـت حیدریه، طی حکمـی از طرف وزیر 
علـوم، جنـاب آقـای دکتـر فیضـی بـه مدت دو سـال بـه سـمت نماینده 
وزارت در هیئت نظارت بر تشـکل های اسـامی دانشـگاه تربت حیدریه 

منصـوب گردید.
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نام اثر:
مقدمه ای بر نحوه بیان پروتئین های 

نوترکیب
پدیدآورندگان:

دکتر ایمان یوسفی جوان )عضو هیات 
علمی دانشگاه تربت حیدریه(

اسماعیل فاضلی )دانشجوی دکتری(
ناهید گرایلی )دانشجوی دکتری(

دکتر محسن نیازخانی
مشخصات نشر:

تربت حیدریه، دانشگاه تربت حیدریه، 
انتشارات، ۱۳۹۹

مشخصات ظاهری: ۲۳۴ص.: مصور
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۳۳۵۱۴-۶

موضوعات کلیدی:
 نوترکیبی پروتئین ها،

Recombinant Proteins

بیـان پروتئیـن نوترکیـب شـامل مراحل انتقـال ژن و بیـان پروتئین جدید اسـت. 
اگرچـه انجـام ایـن مراحـل سـاده به نظـر می رسـد امـا در رسـیدن به ایـن هدف 
موانـع و مشـکًات زیـادی وجـود دارد. در شـروع فـن آوری تولیـد پروتئین هـای 
نوترکیـب فقـط تعداد معـدودی از موجودات زنـده از قبیل باکتری اشرشـیا کولی 
و مخّمـر، بـه دلیـل در دسـترس بـودن اطاعـات ژنتیکی و سـیتولوژیکی بسـیار 

از آن هـا، بـکار برده می شـدند. 
نظیـر  خاّصـی  موانـع  و  محدودیت هـا  آن هـا،  از  اسـتفاده  در  حـال  ایـن  بـا 
پردازش هـای پـس از ترجمـه پروتئیـن وجـود دارد کـه پژوهش گـران را وادار 
بـه انجـام تحقیقـات بیشـتر به منظـور یافتـن جایگزین هـای مناسـب بـرای ایـن 
موجـودات کـرده اسـت تـا امـکان بیـان تعـداد زیـاد ژن هـای جدیـد به ویـژه 
ژن هـای کدکننـده پروتئین هـای پیچیـده، نظیـر داروهـا و هورمون هـا فراهـم 
گـردد. باتوّجـه بـه پیشـرفت های قابل توجه در زمینزیسـت فناوری طی سـال های 
اخیـر، تاش هـای زیـادی بـرای اسـتفاده از این علم در زندگی بشـر انجام شـده 

. ست ا
در ایـن سـال ها تحقیقـات گسـترده ای در زمیـن تولیـد پروتئین هـای نوترکیـب 

انجـام شـده و جنبه هـای مختلـف آن مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت.
در ایـن کتـاب جنبه هـای مختلـف تولیـد انـواع پروتئین هـای نوترکیـب مـورد 
بررسـی قـرار گرفتـه و با توّجه بـه اینکه اطاعات گسـترده  در مقـاالت گوناگون 
ارائـه شده اسـت، در کتـاب حاضـر سـعی شده اسـت کـه جدیدتریـن و آخریـن 

یافته هـای تحقیقاتـی در زمینـه تولیـد پروتئین هـای نوترکیـب ارائـه گـردد.
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نام اثر: 
آشنایی با مفاهیم، استانداردها و چگونگی 

پیاده سازی سیستم مدیریت ساختمان 
)IBMS( هوشمند

پدیدآورندگان:
دکتر احسان عظیمی راد )عضو هیات 

علمی دانشگاه تربت حیدریه(
دکتر سیدرضا موحد قدسی نیا )عضو 
هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه(

مشخصات نشر:
 تربت حیدریه: دانشگاه تربت حیدریه، 

انتشارات، ۱۳۹۹
مشخصات ظاهری: ۲۲۳ص. : مصور، 

جدول.
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۳۳۵-۱۵-۳.

موضوعات کلیدی: ساختمان های 
 Intelligent ،هوشمند – مدیریت

buildings -- Management

رفاه انسان، امنّیت و آرامش او یکی از معیارهای مهّم بشر بوده و هر لحظه تاشی در جهت 
ارتقاء آن داشته است، اکثر ابداعات و اختراعات، از نخستین انسان ها تا به حال در این مقوله 
گنجانده می شود و بر این مطلب صّحه گذاشته است. ایجاد سیستم های تمام اتوماتیک، راهبری 
آسان تجهیزات و ابزارآالت، سیستم های پیشرفته خانگی و صنعتی، تغییر ماهّیت کارگری به 
نظارتی جزو این مقوله به شمار خواهند آمد. این دو گام مخالف هم بوده و باید تأثیرات مخّرب 
گام اول را بر گام دوم کاهش دهیم، سازگاری این دو، پیشینه متمادی در قرون بشر داشته است. 
موارد فوق، تکنولوژی های جدیدی را در صنعت ابداع و مجموع موارد بهینه را در آن ایجاد نموده 
است و در آینده ای نزدیک گرایش به آن ها،  نوعی الزام خواهد بود. صنعت هوشمند ساختمان نیز 
شامل تمام تجهیزات مورد نیاز یک ساختمان به صورت تمام اتوماتیک بدون دخالت شخص 
می باشد. سیستم های مذکور تمام امکانات و روّیه های موجود در اماکن را یکپارچه پیاده سازی 
نموده است، مانیتورینگ و کنترل آن از نقاط مختلف جهان توّسط خطوط اینترنت و مخابرات 
امکان پذیر خواهد بود و لذا موقعّیت و مشّخصات سیستم ها، آناین و هوشمند کنترل می شود.

این کتاب به صورت زیر سازماندهی شده است. در فصل اول، جایگاه سیستم مدیرّیت ساختمان 
هوشمند تشریح شده است. فصل دوم به تبیین مفهوم سیستم مدیرّیت ساختمان هوشمند 
می پردازد. در فصل سوم، معماری سیستم مدیرّیت ساختمان هوشمند تبیین شده است. فصل 
چهارم به تشریح پروتکل ها و استانداردهای سیستم مدیرّیت ساختمان هوشمند پرداخته است. 
در فصل پنجم، استاندارد دلتا کنترلز برای خانه هوشمند معرفی شده است. فصل ششم نحوه 
پیاده سازی بخش های مختلف در سیستم مدیرّیت ساختمان هوشمند را بیان می کند. فصل 
هفتم به معرفی انواع میکروکنترلرها و نحوه پشتیبانی آن ها از پروتکل های سیستم مدیرّیت 
ساختمان هوشمند می پردازد. در نهایت، در فصل هشتم برخی از پروژه های مقّدماتی حوزه 

سیستم مدیرّیت ساختمان هوشمند ارائه شده است.
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در ایـن جلسـه بـه کلیـه سـواالت دانشـجویان حاضـر در جلسـه در خصـوص 
تسـهیات صندوق رفاه دانشـجویان و سـایر پرسـش های مطرح شـده از سـوی 

دانشـجویان پاسـخ داده شد. 
الزم بـه دکـر مـی باشـد ثبت نام وام هـای دانشـجویی تا 31 اردیبهشـت 1400 
ادامـه داشـته و دانشـجویان محتـرم مـی تواننـد جهـت کسـب اطاعات بیشـتر 
بـه میـز خدمـت معاونـت دانشـجویی و فرهنگـی زیـر سیسـتم امور دانشـجویی 

بارگـذاری شـده بـر روی سـایت دانشـگاه مراجعـه نمایند.

جلسـه پرسـش وپاسـخ در مورد تسـهیالت صنـدوق رفـاه دانشـجویان ) وام هـای دانشـجویی ( با حضـور جناب 
آقای محسـن شـعبانی مدیر امور دانشـجویی دانشـگاه در مورخ 4 اسـفندماه 99 بصـورت مجـازی در برنامه نرم 

افـزاری ادوبـی کانکت برگـزار گردید. 
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بازدیـد ریاسـت و اعضـای هیـات رئیسـه دانشـگاه از پـروژه هـای عمرانی دانشـگاه

پـروژه خیابان کشـی ضلع شـمال پردیـس مرکزی دانشـگاه
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پـروژه دیـوار کشـی ضلع شـمال پردیـس مرکزی دانشـگاه

پـروژه مسـجد دانشـگاه




