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ــته  ــاد رش ــا ایج ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــترش وزارت عل ــورای گس ــت ش • موافق
مهندســی کامپیوتــر گرایــش نــرم افــزار در مقطــع کارشناســی ارشــد در دانشــگاه 

یــه تربــت حیدر

خوشــبختانه بــه دلیــل وجــود زیرســاخت های مناســب 
بــا  آموزشــی - پژوهشــی در دانشــگاه تربت حیدریــه؛ 
راه انــدازی رشــته فــوق موافقــت شــد و امیــد مــی رود 
رشــته های  ســایر  بــرای  موجــود  رشــته   ۶ بــر  عــاوه 
دانشــگاه نیــز توســعه در مقاطــع کارشناســی ارشــد 
ــر فتحــی از پیگیــری و تــاش کلیــه  محقــق شــود. دکت
افــرادی کــه در کســب ایــن موفقیــت بــرای دانشــگاه 
نقــش داشــتند بــه ویــژه معــاون آموزشــی و پژوهشــی 
دانشــگاه و رئیــس گــروه نظــارت و ارزیابــی دانشــگاه 
تقدیــر و تشــکر نمــود. الزم بــه ذکــر اســت در یکمــاه 

اخیــر دانشــگاه  تربت حیدریــه موفــق بــه 

بــا  عالــی  آمــوزش  گســترش  شــورای  موافقــت  اخــذ 
ایجــاد رشــته باغبانــی در مقطــع کارشناســی نیــز شــده 
بــود و هــر دو رشــته جدیــد از نیمســال اول تحصیلــی 

۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشــجو پذیــرش خواهنــد نمــود.

شــورای گســترش وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا 
ایجــاد رشــته مهندســی کامپیوتــر گرایــش نــرم افــزار در 
مقطــع کارشناســی ارشــد در دانشــگاه تربــت حیدریــه 
ــی ۱۴۰۱-  ــال اول تحصیل ــجو از نیمس ــرش دانش و پذی

۱۴۰۰موافقــت نمــود.

دکتــر فتحــی رئیــس دانشــگاه تربت حیدریــه ضمــن 
اعــام ایــن موفقیــت و تبریــک به همکاران دانشــگاهی 
و دانشــجویان بــه مناســبت اخــذ مجــوز اولیــن رشــته 
کارشناســی ارشــد در دانشکده فنی و مهندســی افزود: 
بــا ضوابــط ســختگیرانه ای کــه مدتــی اســت در شــورای 
جدیــت  بــا  و  بــوده  حاکــم  عالــی  آمــوزش  گســترش 
دنبــال می شــود، عــاوه بــر شــرایط کّمــی، شــرایط کیفــی 
نیــز بــه عنــوان یــک اصــل در رد یــا پذیــرش درخواســت 
مــورد  دانشــگاه  ها  در  جدیــد  رشــته های  راه انــدازی 

ارزیابــی قــرار می گیــرد
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یــان شناســی انتخابــات ۱۴۰۰ و رســالت جامعــه  ع جر • نشســت بصیرتــی بــا موضــو
دانشگاهی

ایــام  بــا  روز ســه شــنبه ۲۴ خردادمــاه ۱۴۰۰ همزمــان 
دهــه کرامــت و والدت حضــرت معصومــه )س( و روز 
دختــر، نشســت بصیرتــی بــا موضــوع جریــان شناســی 
انتخابــات ۱۴۰۰ و رســالت جامعــه دانشــگاهی بــا حضــور 
جنــاب ســرهنگ دکتــر ناصــری فرمانــده محتــرم ســپاه  
ناحیــه تربــت حیدریه، جناب آقای دکتر فتحی ریاســت 
دانشــگاه تربت حیدریه، حجت االســام والمســلمین 
دکتــر صافــدل نماینــده محتــرم نهــاد مقــام معظــم 

رهبــری در دانشــگاه هــای شهرســتان، جنــاب آقــای 
دکتــر عظیمــی معاونت محترم دانشــجویی و فرهنگی 
و مســئول بســیج اســاتید دانشــگاه هــای شهرســتان 
، جنــاب ســرهنگ یعقوبــی مســئول بســیج ادارات و 
بــرادران  و  از مســئولین معاونــت خواهــران  جمعــی 
ــل  ــران ادارات در مح ــتان و مدی ــیج ادارات شهرس بس
ســالن همایــش دانشــگاه تربت حیدریه برگــزار گردید.
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به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه 
تربت حیدریه:

همزمــان بــا آغــاز دهــه کرامــت و ســالروز 
فاطمــه  حضــرت  ســعادت  بــا  والدت 
معصومه )س( و ولی نعمتمون آقا علی 
ابــن موســی الرضــا )ع( و بنــا به پیشــنهاد 
اســتانداری خراســان رضوی و فرمانداری 
شهرســتان مبنی بر گرامیداشــت ایــن روز 
و پاسداشــت دختــران عزیــز همــکاران و 
پرســنل ســازمان هــا و ادارات، دانشــگاه  
پیشــنهاد  بــه  بنــا  حیدریــه  تربــت 

معاونــت محتــرم دانشــجویی و فرهنگــی 
دانشــگاه و تصویــب در جلســه شــورای 
مراســم  برگــزاری  بــه  اقــدام  فرهنگــی، 
جشــن والدت حضــرت معصومــه )س( 
و  همــکاران  از  دعــوت  بــا  دختــر  روز  و 
کارکنــان  دانشــگاه،  محتــرم  پرســنل 
عضــو  اســاتید  و  بزرگــوار  کارمنــدان  و 
هیــأت علمــی بــه همــراه خانــواده هــای 
عزیــز ایشــان نمــود.  ایــن برنامــه در روز 
 ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ســاعت  خ  مــور دوشــنبه 
زنــده  هــای  همایــش  ســالن  در   ۲۰ الــی 

یــاد محمــود کریمــی دانشــگاه و بــا حضــور خانــواده 
بــزرگ دانشــگاه تربــت حیدریــه برگــزار گردیــد. در ایــن 
برنامــه  دکتــر احســان عظیمــی راد معاون دانشــجویی 
اعضــاء،  بــه  خیرمقــدم  ضمــن  دانشــگاه  فرهنگــی  و 
انگیــزه  افزایــش  در  را  هــا  برنامــه  گونــه  ایــن  برپایــی 
از زحمــات  در پرســنل محتــرم دانشــگاه و قدردانــی 
خانــواده هــای بزرگــوار ایشــان مناســب و از وظایــف 
حــوزه معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی اعــام نمــود.

دانشــگاه تربــت حیدریــه تقدیــر نمــود. در ایــن مراســم 
حجــه االســام مطهــری معــروف بــه شــیخ جایــزه در 
ح بــا  شهرســتان نیــز بــا برگــزاری برنامــه شــاد و مفــر
دعوت از دختران عزیز بر روی سن و برگزاری مسابقه 
و دادن جایــزه، فضایــی شــاد و بانشــاط را ایجــاد نمــود.

ایــن برنامــه جشــن بــا اجرای موســیقی ســنتی و پخش 
کلیــپ هــای مختلــف و مولــودی خوانــی بــرادر اســدنیا 
دختــران  از  تقدیــر  مراســم  پایــان  در  و  یافــت  ادامــه 
همــکاران عزیــز بــا دعــوت از ایشــان بــر روی ســن و 

ارائــه هدیــه بــه بزرگــواران بــه عمــل آمــد. در ادامه دکتر فتحی ریاست:

دانشــگاه در ســخنانی بــا گرامیداشــت دهــه کرامــت و 
، از خانواده  والدت حضرت معصومه )س( و روز دختر
هــای همــکاران در همراهــی بــا ایشــان و تأثیرگــذاری 
رشــد در  ایشــان  مؤثــر  هــای  فعالیــت  افزایــش  در 

• برگزاری مراسم جشن والدت حضرت معصومه )س( و روز دختر
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امــور  اداره  رییــس  بــا  گفتگــو  در 
پاســخگویی  و  حقوقــی قراردادهــا 
بــه شــکایات دانشــگاه اعــام شــد: 
مــاه  خــرداد   ۱۲ چهارشــنبه  روز 
ســال جــاری پــس از حــدود ۴ ســال 
و  حقوقــی  اداری،  هــای  گیــری  پــی 
قضایــی باالخره زمیــن ضلع جنوبی 
دانشــگاه موســوم بــه زمیــن آقــای 
 ) چاکــری )بــه مســاحت دو هکتــار
ع و مانــع  کــه ســال هــا مــورد تنــاز
نهایتــا  بــود  دانشــگاه  توســعه 
دانشــگاه  تملــک  بــه  و  خریــداری 
ــناد  ــر اس ــند آن در دفت ــد و س در آم
رســمی شــماره ۱۴ تربــت حیدریه به 
نــام دانشــگاه تربــت حیدریــه ثبــت 
و انتقــال یافــت. شــایان ذکــر اســت 
ح دعــوی  پرونــده ایــن زمیــن بــا طــر
یــد و مطالبــه اجــرت المثــل  خلــع 
در  مالــک  ســوی  از  تصــرف  ایــام 
ســال ۱۳۹۷ در شــعبه اول دادگاه 
حیدریــه  تربــت  حقوقــی  عمومــی 
پــس  کــه  ح  مطــر دانشــگاه  علیــه 
همیــن  در  یــد  خلــع  دعــوی  رد  از 
نظــر  تجدیــد  دادگاه  بــه  شــعبه 

شــعبه ۱۱ دادگاههــای تجدیــد نظــر 
اســتان احالــه شــد. النهایــه پــس 
بــا  بــدوی  دادگاه  حکــم  تاییــد  از 
ــه  ــگاه ب ــام اراده دانش ــه اع ــه ب توج
خریــد زمیــن بــه قیمــت کارشناســی 
قانــون   ۹ مــاده  اعمــال  طریــق  از 
ــر دولتــی و ارجــاع  تملــک اراضــی غی
مقــرر  بــدوی  شــعبه  بــه  پرونــده 
شــد بــا توافــق طرفیــن زمیــن مزبــور 
خ توســط هیــات  پــس از اعــام نــر
کارشناســی خریــداری و بــه تملــک 
ــه دلیــل آمــاده نبــودن  ــد؛ امــا ب درآی
ســند زمیــن و عــدم امــکان انتقــال 
مالــک؛  توســط  دانشــگاه  بــه  آن 
ایــن کار میســر نشــد تــا ایــن کــه 
ح  باالخــره در ســال ۱۳۹۹ پــس از طــر
دعــوی مجــدد توســط مالــک مبنــی 
بــر مطالبــه وجــه زمیــن مزبــور بــه 
خ عادلــه روز و همچنیــن متقابــا  نــر
ح دعــوی الــزام بــه تنظیــم ســند  طــر
رســمی توســط دانشــگاه در شــعبه 
حقوقــی  عمومــی  دادگاه  چهــارم 
طرفیــن  نهایتــا  حیدریــه؛  تربــت 
توافــق نمودنــد هیــات کارشناســی 

دادگاه،  نظــارت  تحــت  نفــره  ســه 
ملــک را مجــددا ارزیابــی نمــوده و بــا 
موافقــت هیــات رئیســه دانشــگاه 
بــه  و  خریــداری  مزبــور  ملــک 
مالکیــت دانشــگاه درآمــد و ســند 
 آن بــه نــام دانشــگاه انتقــال یافــت. 
در ایــن زمینــه همچنیــن ریاســت 
حیدریــه  تربــت  دانشــگاه  محتــرم 
آقــای دکتــر فتحــی، مراتــب تقدیــر 
رئیســه  هیــات  و  خــود  تشــکر  و 
پیگیــری  و  زحمــات  از  را  دانشــگاه 
هــای مســئولین قبلــی دانشــگاه، 
آقــای حســینعلی خســروی وکیــل 
محتــرم دانشــگاه و نیــز آقــای جــال 
زمانیــان کشــفی رئیــس اداره امــور 
حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به 
 شــکایات دانشــگاه اعــام نمودنــد.
شــایان ذکــر اســت بــا احتســاب این 
دو هکتــار در ادامــه انتقــال اســناد 
مرحــوم  ورثــه  اراضــی  هکتــار   ۵/۸
نوریــان در ضلــع شــرقی دانشــگاه در 
ســال ۹۸، جمعــا« ۵/۱۰ هکتــار زمین 
بــه تملــک  طــی دو ســال گذشــته 
امیــد  اســت.  درآمــده  دانشــگاه 
و  توســعه  زمینــه  آنکــه 
دانشــگاه  پیشــرفت 
تربــت حیدریه بــه عنوان 
بزرگتریــن نهــاد علمــی و 
دولتــی ایــن شهرســتان 
عنایــت  و  توجــه  بــا 
وزارت علــوم، تحقیقــات 
پشــتیبانی  و  فنــاوری  و 
بیــش  محتــرم  خیریــن 
آیــد. فراهــم  پیــش  از 

یداری و مالکیت زمین دو هکتاری ضلع جنوبی دانشگاه  • خر
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
تربت حیدریه:

روز یکشــنبه ۳۰ خردادمــاه ۱۴۰۰ دکتــر 
فتحی ریاست محترم دانشگاه تربت 
هیــات  اعضــای  همــراه  بــه  حیدریــه 
رئیســه از ســایت کامپیوتــر دانشــگاه 
ــاق  ــد آمــاده ســازی ات ــرای بررســی رون ب
آزمــون تولیمــو ایــن دانشــگاه بازدیــد 
 ۲۵ ظرفیــت  بــا  اتــاق  ایــن  نمودنــد. 

و  ســازی  آمــاده  حــال  در  سیســتم 
تجهیــز بــرای میزبانــی آزمــون تولیمــو 
باشــد. مــی  کشــور  کل  در   همزمــان 
 همچنیــن در ادامــه بازدید از همکاران 
کــه در  حــوزه فــاوا و دیگــر همکارانــی 
برگــزاری آزمــون اســتخدامی شــهرداری 
همــکاری  گذشــته  هفتــه  در  اســتان 
نمودنــد، بــا اهــدای لــوح ســپاس تقدیر 

بــه عمــل آمــد.

 ۱۱ شــنبه،  ســه  روز  جلســه  ایــن 
دکتــر  مزرعــه  در   ۱۴۰۰ خردادمــاه 
بــا  رخ  جلگــه  در  واقــع  هادیــزاده 
راد،  شــرافتی  مهنــدس  حضــور 
معاونــت اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
شهرســتان تربــت حیدریــه، فیضــی، 
ریاســت اداره اطاعــات شهرســتان، 
مهندس محمــدی، مدیریت جهاد 
کشــاورزی شهرســتان، دکتر فیضی، 

ریاســت پژوهشــکده زعفران تربت 
ــی،  ــؤل گیاهــان داروئ ــه، مس حیدری
کارشناســان  و  ترویــج  مدیریــت 
و  کشــاورزی  تحقیقــات  مرکــز 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
و تعــدادی از کشــاورزان و خبــرگان 
گیاهــان  و  کشــاورزی  حــوزه 
شــد. برگــزار  شهرســتان   داروئــی 
خصــوص  در  جلســه  ایــن  در 

کار  و  کشــت  اهمیــت  و  امــکان 
هــای  مزیــت  داروئــی،  گیاهــان 
نســبی کشــت و کار ایــن گیاهــان 
هــای  ظرفیــت  و  هــا  پتانســیل  و 
ضمانــت  حیدریــه،  تربــت  منطقــه 
چرخــه  از  حمایــت  خریــد،  قیمــت 
تولیــد، فــراوری و صــادرات گیاهــان 
ــی بویــژه در مناطــق کــم آب و  داروئ
 بحرانــی بحــث و تبــادل نظــر شــد. 

• بازدیــد هیــات رئیســه دانشــگاه از ســایت کامپیوتــر و تقدیــر از عوامــل برگــزاری 
آزمــون تولیمــو

گیاهــان  کشــت  توســعه و  تبــادل نظــر در خصــوص  • برگــزاری جلســه بحــث و 
منطقــه در  دارویــی 



۷

یه -  شماره 36 - بهار 1400 فصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت  حیدر آیــیــنه
دکتــر فیضــی »ریاســت پژوهشــکده زعفــران« حمایــت 
دولــت و بخــش خصوصــی، افزایــش صنایــع فــرآوری، 
بهبــود فرهنــگ مصــرف گیاهــان داروئــی و تســهیل 
امــور مربوطــه در حــوزه کشــت و کار گیاهــان داروئــی 
و  زعفــران  پژوهشــکده  آمادگــی  و  شــد  خواســتار  را 
گــروه تولیــدات گیاهــی دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه 
تربــت حیدریــه بــرای همــکاری هــای بیشــتر پژوهشــی، 
در  نمــود.  اعــام  را  حــوزه  ایــن  در  اجرائــی  و  آموزشــی 
ادامــه مهنــدس ســاالریان »مشــاور امــور پژوهشــی، 
آمــوزش و ترویــج« پژوهشــکده زعفــران، بــه چالــش 
و  زعفــران  وکار  کشــت  حــوزه  هــای  آســیب  و  هــا 
گیاهــان داروئــی، معضــل خــام فروشــی، نبــود زنجیــره 
ارزش افــزوده و فــراوری و ســهم ناچیــز ایــران بعنــوان 
نمــود. اشــاره  دنیــا  زعفــران  تولیدکننــده   بزرگتریــن 
در پایــان مهنــدس شــرافتی راد ضمــن تأییــد همــه 
مباحــث مطروحــه، جلوگیــری از خــام فروشــی و ایجــاد 
زنجیــره ارزش افــزوده و فــراوری را مهــم دانســته و بیان 
نمودنــد کــه تــا زمانــی کــه در همــه بخــش هــا دخالــت 
دولــت و اقتصــاد دولتــی را کاهــش ندهیــم، مشــکات 
خیلــی حــل نمــی شــوند. ایشــان بــا اشــاره بــه فرمایــش 
مقــام معظــم رهبــری گفــت بایــد امــور تولیــد و اقتصــاد 

بــه خــود مــردم واگــذار شــوند. قوانیــن دســت و پاگیــر 
زیــاد داریــم کــه بایــد بازنگــری شــود، نظــم و زمانبنــدی 
ح هــا بایــد لحــاظ شــود، فرهنــگ  دقیــق تــری بــرای طــر
اســتفاده از گیاهــان داروئــی در راســتای طــب ســنتی 
ــع  ــود، خاصــه مــا ســرمایه هــا و مناب ــد نهادینــه ش بای
طبیعــی خــدادادی داریــم کــه ســایر مناطق دنیــا کمتر از 
آنهــا برخوردارنــد، انشــااهلل کــه همــه بتوانیــم بــا همدلی 
و انســجام و کمــک بــه همدیگــر، در مســیر تولیــدات 
ــی منطقــه خودمــان و  ــان داروئ کشــاورزی بویــژه گیاه

کشــورمان ایــران بیــش از پیــش تــاش نمائیــم.

دکتــر حامــد کاوه روز چهارشــنبه در گفتگــو بــا خبرنــگار 
ایرنــا، مســجد دانشــگاه تربــت  حیدریــه را بزرگتریــن 
ح هــای خیرســاز در ایــن دانشــگاه  از میــان طر ح  طــر
عنــوان کــرد و افــزود: ایــن مــکان مذهبــی فرهنگــی تــا 
پایــان امســال مــورد بهره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت.
وی ادامــه داد: مســجد ایــن دانشــگاه در زمینــی بــه 
مســاحت هــزار مترمربــع در ۲ طبقــه در حــال ســاخت 
اســت و تاکنــون ۶.۵ میلیــارد ریــال هزینــه داشــته و بــا 
هزینــه ۱۰ میلیــارد ریــال دیگــر توســط خیــران بــه اتمــام 

خواهــد رســید.

دانشــگاه  بین الملــل  امــور  و  عمومــی  روابــط  مدیــر 
حامــی  خیــران  بنیــاد  فعالیــت  گفــت:  تربت حیدریــه 
و  شــده  آغــاز   ۱۳۹۶ مــاه  مهــر  از  دانشــگاه  ایــن 
مجموعــه ورزشــی زنــده یــاد بابــک مــروج تربتــی ایــن 
دانشــگاه با هزینــه ۴۰ میلیــارد ریــال توســط خیریــن 
ایــن بنیــاد ســاخته و بــه بهره بــرداری رســیده اســت.

وی افــزود: ســاخت دیگــر پــروژه هــای عمرانــی از قبیــل 
و  تبلــت  تامیــن  دانشــگاه،  محوطــه  هــای  آالچیــق 
لــپ تــاپ بــرای دانشــجویان کــم برخــوردار و بورســیه 
تحصیلــی رتبــه هــای زیــر هــزار آزمون سراســری پارســال 
دانشــگاه  حامــی  خیــران  بنیــاد  اقدامــات  دیگــر   از 

اســت. تربت حیدریــه 

و  دانشــگاه  ســردر  ســاخت  داد:  ادامــه  کاوه  دکتــر 
از پــروژه هــای در دســت اقــدام  همچنیــن خوابــگاه 
ایــن بنیــاد اســت کــه بــه همــت خیــران شهرســتان بــه 

ســرانجام خواهــد رســید.

بــا  تربت حیدریــه  دانشــگاه  تاســیس  مقدمــات 
انجــام   ۱۳۸۴ ســال  در  فنــی  آموزشــکده  راه انــدازی 
شــد و در ســال ۱۳۹۱ بــا موافقــت شــورای گســترش 
آمــوزش عالــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ایــن 

یافــت. ارتقــا  دانشــگاه  بــه  آموزشــکده 

یه در حال اجراست ح عمرانی توسط خیران در دانشگاه تربت حیدر • چند طر
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دانشــگاه تربت حیدریــه بــا ۴۰ عضــو هیــات علمــی و ۲۹ کدرشــته در ســه مقطــع کاردانی، کارشناســی و کارشناســی 
ارشــد دانشــجو مــی پذیرد.

هــای  رشــته  تمامــی  در   ۱۰۰۰ زیــر  هــای  رتبــه  همــه 
فیزیــک  ریاضــی   ، تجربــی  علــوم   ( سراســری  کنکــور 
 ۱۴۰۰  ) هنــر  و  خارجــی  هــای  زبــان   ، انســانی  علــوم   ،
نیــک  خیــر  توســط  حیدریــه  تربــت  شهرســتان 
مــروج  مهــدی  مهنــدس  ســخاوتمند  و  اندیــش 
تربتــی عضــو اصلــی هیــات امنــا بنیــاد خیریــن حامــی 
هشــت  بنیانگــذار  و  حیدریــه  تربــت  دانشــگاه 
بــرای  تربتــی  مــروج  بابــک  یــاد  زنــده  ورزشــی  ســالن 
دومیــن ســال متوالــی بورســیه تحصیلــی مــی شــوند.

حیدریــه  تربــت  هــای  دانشــگاه  داوطلبــان  ایــن  اگــر 
پزشــکی،  علــوم   ، حیدریــه  تربــت  دولتــی  )دانشــگاه 
انتخــاب  تحصیلــی  ادامــه  بــرای  را  فرهنگیــان( 
نماینــد بــه مــدت ۴ ســال تحصیلــی )۳۶مــاه( جایــزه 
مــی  دریافــت  تومــان  هــزار   ۲۵۰ مــاه  هــر  تحصیلــی 
بــرای  را  ایــران  هــای  دانشــگاه  ســایر  اگــر  و  کننــد 
یــک  مــدت  بــه  نماینــد  انتخــاب  تحصیــل  ادامــه 
تومــان(  هــزار   ۲۵۰ مــاه  هــر  ۹مــاه   ( تحصیلــی  ســال 
گردنــد. مــی  تحصیلــی  جایــزه  دریافــت  مشــمول 
ــر ســاخت  ــه ذکــر اســت ایــن اقــدام نیــز عــاوه ب الزم ب
ســالن ورزشــی شــماره )۸( زنــده یــاد بابــک مــروج تربتــی ، بورســیه رتبــه هــای زیــر هــزار همــه رشــته هــای 
تحصیلــی کنکــور سراســری ۱۳۹۹ شهرســتان تربــت حیدریــه و کمــک بــه دانشــجویان بــی بضاعــت همــه 
مهنــدس  المنفعــه  عــام  و  خداپســندانه  اقدامــات  تتمیــم  و  تکمیــل  در  حیدریــه  تربــت  هــای  دانشــگاه 

مهــدی مــروج تربتــی در جهــت توســعه دانشــگاه تربــت حیدریــه اســت .

ــای  ــته ه ــه رش ــری ۱۴۰۰ هم ــور سراس ــر ۱۰۰۰ کنک ی ــای ز ــه ه ــی رتب ــیه تحصیل • بورس
یــه توســط خیــر نیــک اندیــش مهنــدس مهــدی مــروج  تحصیلــی تربــت حیدر

ــی  ــال متوال ــن س ــرای دومی ــی ب تربت
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جــز ایــن نیســت کــه مســاجد خــدا را آن کــس آبــاد 
مــی کنــد کــه بــه خــدا و روز واپســین ایمــان داشــته 
باشــد و نمــاز بگــزارد و زکات بپــردازد و جــز از خــدا 
نترســد. امیــد اســت کــه اینــان از رهیافتــگان باشــند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تربــت حیدریــه 
ــژاد کارشــناس فضــای  جنــاب آقــای مصطفــی محمدن
ســبز دانشــگاه تربت حیدریه در اقدامی خداپســندانه 
بــا واریــز مبلــغ چهــار میلیــون تومــان بــه حســاب بنیــاد 
خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه در راســتای 
تکمیــل مســجد دانشــگاه تربــت حیدریــه کمــک مالــی 

نمودنــد.

بــا پیگیــری هــای انجــام شــده کارشــناس بنیــاد خیرین 
اعضــای  از  یکــی  حیدریــه  تربــت  دانشــگاه  حامــی 
محتــرم جامعــه تربتــی هــای مقیــم تهــران در اقدامــی 
بــا  کامپیوتــر  سیســتم  دســتگاه  یــک  خداپســندانه 
کلیــه لــوازم جانبــی بــه بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه 
بــی  دانشــجویان  اســتفاده  جهــت  حیدریــه  تربــت 

نمودنــد . اهــدا  بضاعــت 

اد  • اهــدا مبلــغ چهــار میلیــون تومــان توســط جنــاب آقــای مصطفــی محمدنــژ
یــه جهــت کمــک بــه تکمیــل مســجد دانشــگاه تربــت حیدر

یه ین حامی دانشگاه تربت حیدر • اهدا سیستم کامپیوتر به بنیاد خیر

از  یکــی  بــه  لبتــاب  تحویــل  و  خریــد    •
دانشــجویان بــی بضاعت تربــت حیدریه 
توســط چند نفر از اعضــای بنیاد خیرین 

ــه  ــت حیدری ــگاه ترب ــی دانش حام
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اعضــای  از  نفــر  چنــد  همراهــی  بــا 
دانشــگاه  حامــی  خیریــن  بنیــاد 
محتــرم:  )خیریــن  حیدریــه  تربــت 
خانم شها طبسیان ، خانم شوکت 
طبســیان ،مهنــدس مهــدی مــروج 

اخاقــی  مهــدی  مهنــدس  تربتــی، 
غضنفــری  عبــاس  مهنــدس  پــور، 
بایگــی،  مــروی  مهــدی  ،مهنــدس 
و دو نفــر خیــر ناشــناس یــک عــدد 
لبتــاب بــه قیمت هجــده میلیــون و 

پانصــد هــزار تومــان بــرای دانشــجو 
ــر کــه دارای  ــرم اول رشــته کامپیوت ت
و  خریــداری  بــود  خــاص  شــرایط 

تحویــل داده شــد .

شــده  انجــام  هــای  پیگیــری  بــا 
جنــاب آقــای مهنــدس محمدرضا 
مهدیــان مقــدم بــا ســوابق ارزنــده 
کار در امــور مالیاتــی و حســابداری 
رشــته  التحصیــل  غ  فــار  (
تهــران  دانشــگاه  حســابداری 
امــور  اداره  حســابدار  ســال   +۱۸
مالیاتــی تربــت حیدریــه ۴+ ســال 
دانشــکده  مالــی  اداره  رئیــس 
حیدریــه(  تربــت  پســران  فنــی 

یه  ین حامی دانشگاه تربت حیدر •  انتخاب حسابدار بنیاد خیر

یه •  ساخت سومین آالچیق خیر ساز دانشگاه تربت حیدر

تقبــل  را  حیدریــه  تربــت  دانشــگاه  حامــی  خیریــن  بنیــاد  مالــی  امــور  و  حســابداری  کارهــای  مســئولیت 
اداری  محتــرم  معاونــت  بــا   ۱۳ ســاعت  اردیبهشــت   ۲۰ دوشــنبه  روز  کــه  ای  جلســه  انــد.در  نمــوده 
حیدریــه  تربــت  حســابدار  و  کارشــناس   ، مدیرعامــل  حضــور  بــا  حیدریــه  تربــت  دانشــگاه  مالــی  و 
شــد. نظــر  تبــادل  و  صحبــت  مربوطــه  کارهــای  و  بنیــاد  مالــی  ریــل  ســاماندهی  دربــاره  شــد  برگــزار 
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بعــد از تقبــل و ســاخت دو تــا از آالچیــق هــای محوطــه  
فضــای ســبز ورودی دانشــگاه توســط خیریــن نیــک 
محمــد  دکتــر  و  بایگــی  حائــری  کریــم  حــاج  اندیــش 
بهلگــردی  ســومین آالچیــق خیــر ســاز دانشــگاه بــه 
از اعضــای جامعــه خیریــن شهرســتان  همــت یکــی 
تربــت حیدریــه در ضلــع شــرقی مســجد دانشــگاه بــا 
اســت  متــراژ حــدود ۴۰ متــر مربــع در حــال ســاخت 
.اجــرای فنداســیون، اجــرای ســازه فلــزی، رنــگ آمیــزی 
سازه و اجرای قسمتی از دیوار فخر و مدین آن توسط 
ح هــای عمرانــی دانشــگاه انجــام شــده اســت. اداره طــر

انشــاهلل خبــر تکمیــل ایــن آالچیــق هــا در آینــده ای 
از  یکــی دیگــر  ایــن  و  گذاشــته خواهــد شــد  نزدیــک 
کارهــای خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه اســت 
کــه مطمئنــا باعــث توســعه حــوزه عمرانــی دانشــگاه 

تربــت حیدریــه شــده اســت

• بازدیــد معاونین اقتصــادی و اجتماعی بنیاد 
برکــت و نماینده ســتاد اجرایی فرمان حضرت 

امــام خمینــی )ره( در خراســان رضوی 
از پــروژه در حــال ســاخت مســجد 

دانشــگاه تربــت حیدریــه
 ۱۴۰۰ اردیبهشــت   ۸ چهارشــنبه  شــب 
همزمان با روز میاد خجســته امام حســن 
دانشــگاهی  تقویــم  در  کــه  )ع(،  مجتبــی 
واقفیــن  و  خّیریــن   روز  نــام  بــه  کشــور 
اســت. شــده  گــزاری  نــام  عالــی   آمــوزش 

  با پیگیری دکتر محسن زنگنه نماینده مردم شریف 
شهرســتان هــای تربــت حیدریــه، مــه والت و زاوه در 
یازدهمیــن مجلــس شــورای اســامی، دکتــر جوهــری و 
مهنــدس نیــازی معاونیــن اقتصــادی و اجتماعی بنیاد 
برکــت و مهنــدس شوشــتری نماینــده ســتاد اجرایــی 
فرمــان امــام خمینــی )ره( در خراســان رضــوی از پــروژه 
حیدریــه  تربــت  دانشــگاه  مســجد  احــداث  حــال  در 
بازدید نمودند و برای تکمیل آن قول مســاعد دادند.

مــروج  مهــدی  مهنــدس  خیرخواهانــه  اقدامــی  در 
تربتــی بیشــتر هزینــه هــای تحصیلــی یــک دانشــجو 
مســتعد تربــت حیدریــه را کــه شــامل خریــد و اهــدا 
تبلــت، پرداخــت هزینــه رهــن خانــه، پرداخــت شــهریه 
هــای تــرم هــای مختلــف تحصیلــی و پرداخــت هزینــه 
هــای خریــد کتــاب اســت را از طریــق بنیــاد خیریــن 
حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه برعهــده گرفتــه انــد .

•  بورســیه تحصیلــی یــک دانشــجو مســتعد بــی بضاعــت توســط مهنــدس مهــدی 
مــروج تربتــی
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همچنانکه این حمایت ها باعث شــکوفایی و رشــد تحصیلی این دانشــجو شــده اســت و امیدواریم مسبب 
آینده ی درخشان این دانشجو برای جامعه نیز بشود ، یقینا تداوم اینگونه حمایت ها توسط خیرین باعث 
نخبــه پــروری بــرای شــهر تربــت حیدریــه خواهــد شــد، که یکی از اهداف تشــکیل بنیــاد خیرین حامی دانشــگاه 
تربــت حیدریــه نیــز معرفــی رویــه هــای مناســب جهــت حمایــت خیریــن از دانشــجویان مســتعد و برتــر اســت.

ُت  ِقَیــا لَْبا ا َو

ُت  لَِحــا ا لصَّ ا

ــَد  ــٌر ِعن َخْی

ــا  ً ــَک ثََواب ِّ َرب

ــًا  ــٌر أََم َوَخْی

کهف﴾  ۴۶﴿

نامگــذاری روز میــاد خجســته امــام حســن مجتبــی 
)ع(، بــه نــام خّیریــن و واقفیــن آموزش عالــی در تقویم 
، نشــات گرفتــه از مهمتریــن لقــب  دانشــگاهی کشــور
آن حضرت، کریم اهل بیت اســت. ۸ اردیبهشــت روز 
والدت امــام حســن مجبتــی )ع( ســالروز گرامیداشــت 
بــرای  اســت  فرصتــی  عالــی  آمــوزش  خیریــن  مقــام 
خیرخواهانــه  اقدامــات  بــا  کــه  خیرینــی  از  تجلیــل 
نــه  تنهــا  عالــی  آمــوزش  اهــداف  پیشــبرد  در  خــود 
بانــی انسان ســازی بــوده بلکــه بــا کمــک بــه تربیــت 
اســامی  جامعــه  پیشــرفت  شایســته  انســان های 
خیریــن  و  واقفیــن  حمایــت  می بخشــند.  تعالــی  را 
آمــوزش عالــی از دانشــگاه تربــت حیدریــه گــره گشــای 
 
ً
بســیاری از مشــکات ایــن دانشــگاه بــوده و یقینــا

تــداوم ایــن حمایــت هــا موجبــات ارتقــاء ســطح علمــی 
دانشــگاه را بیــش از پیــش بــه همراه خواهد داشــت.

امــام  طــه  آل  کریــم  والدت  گرامیداشــت  ضمــن 
حســن مجتبــی )ع(، فــرا رســیدن ایــن روز را بــه همــه 
حامیــان آمــوزش عالــی بــه ویــژه واقفیــن و خیریــن 
حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه و خانــواده ایشــان 
کــه ســرمایه خــود را صــرف توســعه زیرســاخت های 
علــم و فنــاوری مــی نماینــد تبریــک عــرض نمــوده و از 
درگاه خداونــد متعــال تــداوم ســایه حضــور ایشــان را 
بــرای خدمــت بــه جامعــه علمــی کشــور خواســتارم .

دکتر محمد حسن فتحی
ریاست دانشگاه تربت حیدریه

۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

یه به مناســبت  یاســت دانشــگاه تربــت حیدر •  پیــام دکتــر محمد حســن فتحی، ر
روز خیریــن و واقفین آمــوزش عالی
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ِبــاهّلِل  آَمــَن  َمــْن  اهّلِل  َمَســاِجَد  َیْعُمــُر  َمــا 
َ

ِإّن
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َ
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ــَاة الّصَ ــاَم 

َ
ق

َ
َوأ اآلِخــِر  َیــْوِم 

ْ
َوال

ن 
َ
أ ـــِئَک 

َ
ْول

ُ
أ َعَســی 

َ
ف اهّلَل   

َ
ِإاّل َیْخــَش  ــْم 

َ
َول

۱۸ آیــه  توبــه  ُمْهَتِدین.ســوره 
ْ

ال ِمــَن   
ْ
َیُکوُنــوا

جــز ایــن نیســت کــه مســاجد خــدا را آن کــس آبــاد 
مــی کنــد کــه بــه خــدا و روز واپســین ایمــان داشــته 
از خــدا  و جــز  بپــردازد  زکات  و  بگــزارد  نمــاز  و  باشــد 
نترســد. امیــد اســت کــه اینــان از رهیافتــگان باشــند.
تربــت  دانشــگاه  حامــی  خیریــن  بنیــاد  گــزارش  بــه 

حیدریــه ورثــه مرحومــه فاطمــه دانشــور ســیوکی در اقدامــی خداپســندانه بــا واریــز مبلــغ پانــزده میلیــون 
تومــان بــه حســاب بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه در راســتای تکمیــل مســجد دانشــگاه تربــت 
حیدریــه کمــک مالــی نمودنــد. انشــاهلل کــه خداونــد روح آن مرحومــه را بــا ســرورش حضــرت فاطمــه زهــرا)س( 

محشــور و در بهشــت بریــن مــاوا نمایــد.

اندیــش  نیــک  خیــر  جدیــد  ســال  آغــاز  بــا  همزمــان 
مهنــدس اســماعیل حســن زاده عضــو هیــات امنــا 
بــه  حیدریــه  تربــت  دانشــگاه  حامــی  خیریــن  بنیــاد 
۵۰ نفــر از دانشــجویان بــی بضاعــت دانشــگاه تربــت 
حیدریــه بــه یــاد  زنــده یــاد حــاج طاهــر علــی حســن زاده 

کمــک مالــی نمــود.

الزم بــه ذکــر اســت ایــن کارت هدیــه های بانکی توســط 
بــه  حیدریــه  تربــت  دانشــگاه  حامــی  خیریــن  بنیــاد 

دانشــجویان تحویــل داده شــد.

•  اهــدا مبلــغ پانــزده میلیون تومان توســط ورثه مرحومه فاطمه دانشــور ســیوکی 
یه جهــت کمک به تکمیل مســجد دانشــگاه تربــت حیدر

ــا  ــات امن ــو هی ــن زاده عض ــماعیل حس ــدس اس ــش مهن ــک اندی ــر نی ــدی خی • عی
بــی  دانشــجویان  از  نفــر   ۵۰ بــه  یــه  حیدر تربــت  دانشــگاه  حامــی  خیریــن  بنیــاد 

یــه حیدر تربــت  دانشــگاه  بضاعــت 
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ِبــاهّلِل  آَمــَن  َمــْن  اهّلِل  َمَســاِجَد  َیْعُمــُر  َمــا 
َ
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ْ
َوال

ن 
َ
أ ـــِئَك 

َ
ْول

ُ
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َ
ف اهّلَل   

َ
ِإاّل َیْخــَش  ــْم 

َ
َول

۱۸ آیــه  توبــه  ُمْهَتِدین.ســوره 
ْ

ال ِمــَن   
ْ
َیُکوُنــوا

جــز ایــن نیســت کــه مســاجد خــدا را آن کــس آبــاد 
ایمــان داشــته  روز واپســین  بــه خــدا و  کــه  می کنــد 
از خــدا  و جــز  بپــردازد  زکات  و  بگــزارد  نمــاز  و  باشــد 
نترســد. امیــد اســت کــه اینــان از رهیافتــگان باشــند. 
خیــر نیــک اندیــش حــاج ســید حســین پاکسرشــت بــا 
تقبــل پرداخــت مبلــغ ۲۰ میلیــون تومــان در بیســت 

و چهارمیــن جلســه هیــات مدیــره بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه تکمیــل مســجد دانشــگاه 
تربــت حیدریــه کمــک مالــی نمودنــد.

در تاریــخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ بــا حضــور اعضــای کمیتــه برگزار شــد. در ابتدای این جلســه دکتر علیرضــا صالحان ضمن 
ــط  ــخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ توس ــی در تاری ــاق آموزش ــه اخ ــاغ نظام نام ــه اب ــه ب ــا توج ــزود: ب ــه اف ــای کمیت ــکر از اعض تش
وزارت محتــرم عتــف و نیــز نامــه شــماره ۲/۱۲۶۲۳ تاریــخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ایــن وزارت، دانشــگاه ملــزم بــه ایجاد کمیته 
اخــاق و برگــزاری جلســات درزمینــه معرفــی و نقــد نظام نامــه اخــاق آمــوزش در جهــت اجرایی ســازی بهتــر آن 
شــد.در ادامــه اعضــای محتــرم جلســه، ضمــن معرفــی و تبییــن مؤلفه هــای اصلــی نظام نامــه اخــاق آمــوزش به 
بیــان اهمیــت و ارائــه راهکارهایــی پیرامــون اجــرای مطلــوب آن در امــور مختلــف آموزشــی دانشــگاه پرداختند.

ســید  حــاج  اندیــش  نیــک  خیــر  توســط  تومــان  میلیــون  بیســت  مبلــغ  اهــدا   •
ــه  ی ــت حیدر ــگاه ترب ــجد دانش ــل مس ــه تکمی ــک ب ــت کم ــت جه ــین پاکسرش حس

• برگزاری اولین جلسه کمیته اخالق آموزش دانشگاه
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شــده  نامگــذاری  خــون  فشــار  جهانــی  روز   ۲۰۲۱ مــی  مــاه  هفــده 
کنتــرل  و  خــون  فشــار  دقیــق  اندازه گیــری  »بــا  روز  ایــن  شــعار  و 
اســت.به  شــده  اعــام  باشــید«  داشــته  طوالنی تــری  عمــر  آن، 
همیــن مناســبت، بــا درخواســت حــوزه اداری و مالــی از دانشــگاه 
علوم پزشــکی تربت حیدریــه در روز دوشــنبه ۲۷ اردیبهشــت ماه؛ 
هیات علمــی  محتــرم  اعضــای  و  کارمنــدان  خــون  فشــار  کنتــرل 
توســط  تربت حیدریــه  دانشــگاه  هســته ای  شــهدای  ســالن  در 
پذیرفــت. صــورت  علوم پزشــکی  دانشــگاه  محتــرم  پرســنل 

دکتــر محمــد حســن فتحــی روز دوشــنبه ۲۶ اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۰ در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: ایــن 
دانشــگاه ۲۰ انجمــن علمــی دارد کــه از ایــن تعــداد ۱۷ انجمــن علمــی از ســال ۱۳۹۳ تاکنــون در ایــن دانشــگاه 

راه انــدازی شــده اســت.
وی ادامــه داد: فعالیــت انجمن هــای علمــی دانشــگاه یکــی از شــاخص مهــم ارزیابــی عملکــرد هــر دانشــگاه 
اســت و از ســال ۱۳۹۳ تــا کنــون بــه لحــاظ تعــداد و کیفیــت فعالیــت، نســبت بــه گذشــته ۶۳ درصــد رشــد 
داشــته اســت. رییــس دانشــگاه تربــت حیدریــه گفــت: برگــزاری کارگاه هــا و دوره هــای آموزشــی در همــه 
رشــته هــای تحصیلــی، برگــزاری مســابقات علمــی و چــاپ مقــاالت از مهــم تریــن اقدامــات انجمــن هــای علمــی 
ــگاه  ــم در  دانش ــی ه ــری و مذهب ــی، هن ــزود:۲۰ کانون  فرهنگ ــی اف ــت.  فتح ــوده اس ــدت ب ــن م ــگاه در ای دانش
تربــت حیدریــه وجــود دارد کــه در ســال های گذشــته فعالیت قابــل توجهــی داشــته انــد و نتیجــه فعالیــت 
انجمــن هــای علمــی و کانون های فرهنگــی ایــن اســت کــه هرچــه مشــارکت دانشــجویان بیشــتر باشــد آســیب 
هــای اجتماعــی و مشــکات روحــی دانشــجویان کاهــش مــی یابــد. وی ادامــه داد: کانون هــای فرهنگــی، هنــری 

و مذهبــی دانشــگاه تربــت حیدیــه از ســال ۱۳۹۳ تــا 
کنــون چهــار هــزار برنامــه و فعالیــت فرهنگــی و هنــری 
داشــته انــد و کانــون حامیــان ســبز دانشــگاه تربــت 
حیدریــه مقــام برتــر جشــنواره ملــی رویــش را کســب 
حیدریــه  تربــت  تاسیس دانشــگاه  مقدمــات  کــرد. 
در  حیدریــه  تربــت  فنــی  آموزشــکده  راه انــدازی  بــا 
ســال ۱۳۸۴ فراهــم شــد و ایــن آموزشــکده در ســال 
عالــی  آمــوزش  گســترش  شــورای  موافقــت  بــا   ۱۳۹۱
ــا  ــگاه ارتق ــه دانش ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل

یافــت. دانشــگاه تربــت حیدریــه بــا ۴۰ عضــو هیــات علمــی و ۲۹ کدرشــته در ســه مقطــع کاردانــی، کارشناســی و 
کارشناســی ارشــد دانشــجو مــی پذیــرد.

• کنتــرل فشــار خــون کارمنــدان و اعضــای محتــرم هیــات علمــی بــه مناســبت روز 
جهانــی فشــار خــون

بــا  یــه درمصاحبــه  حیدر تربــت  دانشــگاه  یاســت  ر فتحــی  دکتــر محمدحســن   •
ارتقــا  گذشــته  ســال  هشــت  طــی  یــه  تربت حیدر دانشــگاه  شــاخص های  ایرنــا: 

یافتــه اســت
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بــه مناســبت ۲۷ اردیبهشــت، روز ملــی روابــط عمومــی و 
ارتباطــات، جلســه ای بــا حضــور هیــات رئیســه دانشــگاه 
دانشــگاه  عمومــی  روابــط  محتــرم  مدیــر  از  دعــوت  و 
ابتــدای  و کارشــناس روابــط عمومــی برگــزار گردیــد.در 
جلســه دکتر فتحی ریاســت دانشــگاه ضمن تبریک روز 
ملــی روابــط عمومــی و ارتباطــات بــه حــوزه روابــط عمومــی 
دانشگاه، با بیان اینکه روابط عمومی یکی از مهم ترین 
ارکان هــر ســازمان اســت افــزود: در ســال اخیــر شــاهد 
پیشــرفت هــای زیــادی در حــوزه روابط عمومی دانشــگاه 
هــای  فعالیــت  می توانــد  عمومــی   روابــط  و  هســتیم 
 دانشگاه را به نحو شایسته ای ارزیابی و منعکس کند.
بــه  را  انگیــزه  و  شــادابی   ، نشــاط  روح  عمومــی  روابــط 
ســازمان تزریــق و بســتر مناســب جهــت ارتبــاط موثــر 
 و هدفمنــد درون و بــرون ســازمانی را ایجــاد مــی نمایــد.
دکتــر فتحــی افــزود در زمــان بیمــاری کرونــا انعــکاس 
ویــژه  جایــگاه  از  مجــازی  فضــای  در  دانشــگاه  اخبــار 
مدیــر  کاوه  دکتــر  ادامــه  در  اســت.  برخــوردار  ای 
هــا  فرصــت  خصــوص  در  دانشــگاه  عمومــی   روابــط 
دانشــگاه  در  عمومــی  روابــط  حــوزه  هــای  چالــش  و 

پیشــرفت  بــه  رســیدن  راهکارهــای  و  حیدریــه  تربــت 
نمــود. ارائــه  را  مطالبــی  حــوزه  ایــن  در  بیشــتر   هــای 
ــا اهــداء لــوح تقدیــر از همــکاران حــوزه روابــط  ــان ب در پای

عمومــی تقدیــر گردیــد.

•  جلســه گرامیداشــت هفتــه ارتباطــات و روابــط عمومــی بــا حضــور هیــات رئیســه 
دانشــگاه برگــزار گردیــد.

پنجمیــن  مقــاالت  مجموعــه  انتشــار   •
کنفرانــس ملــی کاربــرد فنــاوری هــای نویــن 
در علــوم مهندســی در پایــگاه ســیویلیکا

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تربــت حیدریــه و 
بــه نقــل از دبیرخانــه پنجمیــن کنفرانــس ملــی کاربــرد 
ــم  ــرو تفاه ــی، پی ــوم مهندس ــن در عل ــای نوی ــاوری ه فن
نامــه همــکاری پایــگاه ســیویلیکا و پنجمیــن کنفرانــس 
ملــی کاربــرد فنــاوری هــای نویــن در علــوم مهندســی 
ســیویلیکا  پایــگاه  در  همایــش  مقــاالت  مجموعــه 
)www.CIVILICA.com( نمایــه ســازی و منتشــر شــد. بــر 
ایــن اســاس تعــداد ۱۳۰ مقالــه شــامل ۱۳۳۶ صفحــه بــه 

ــت. ــده اس ــر ش ــه و منتش ــی نمای ــورت نهای ص
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مراســم  روانشــناس،  و  مشــاور  روز  بــا  همزمــان 
و  مشــاوره  مرکــز  مشــاورین  زحمــات  از  تقدیــر 
ســامت دانشــگاه تربــت حیدریــه بــا حضــور اعضــاء 
مســئولین  و  دانشــگاه  رئیســه  هیــات  محتــرم 
مشــاوره  مرکــز  و  فرهنگــی  و  دانشــجویی  معاونــت 
گردیــد.  برگــزار   ۱۴۰۰ اردیبهشــت   ۲۰ دوشــنبه  روز  در 
گــزارش  در ایــن مراســم ضمــن بیــان دســتاوردها و 
فعالیــت هــای مرکــز مشــاوره، مهمتریــن مشــکات 
ح گردیــد .  و دغدغــه هــای روانشناســان محتــرم مطــر
قــرار  الگــو  دلیــل  بــه  مراســم  ایــن  در  همچنیــن 
گرفتــن و ایجــاد انگیــزه در اســاتید محتــرم، از زحمــات 

علمــی  هیــات  محتــرم  اعضــاء  از  آهنــی  دکتــر  آقــای 
بــا  منــدی  دغدغــه  و  مناســب  بســیار  ارتبــاط  کــه 
آمــد. عمــل  بــه  تقدیــر  نیــز  دارنــد  مشــاوره  مرکــز 

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تربــت حیدریــه، 
 ۲۵ پژوهشــگران  ماهــه   ۱۸ همــکاری  نتیجــه  در 
، مقالــه شــاخصی در حــوزه فرســایش خــاک  کشــور
 Soil“ عنــوان  بــا  جغرافیایــی  اطاعــات  سیســتم  و 
 erosion modelling: A global review and
 Science of the”مجلــه در   ”statistical analysis
منتشــر  برخــط  صــورت  بــه   ”Total Environment
علمــی  هیئــت  عضــو  راهــداری  دکتــر  اســت.  شــده 
ایــن  نویســندگان  از  کــه  تربت حیدریــه  دانشــگاه 
بین المللــی  پژوهــش  ایــن  همــکاران  و  مقالــه 
ایــن  در  داشــت:  عنــوان  خصــوص  ایــن  در  اســت 
ســامانه  در  شــده  منتشــر  مقالــه   ۸۴۷۱ پژوهــش 
میــادی   ۲۰۱۷-۱۹۹۴ ســالهای  طــی   Scopus علمــی 
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت و پــس از اســتخراج 
 ۱۶۹۷ از  خــاک  فرســایش  بــا  مرتبــط  شــاخص   ۴۲
اطاعــات  ایــن  از  مکانــی  داده  پایــگاه  یــک  مقالــه، 
منتشــر  و  طراحــی  رایــگان  صــورت  بــه  ارزشــمند 
شــده اســت. ایــن پژوهــش تحــت راهنمایــی دکتــر 
Basel ســوئیس و همچنیــن  از دانشــگاه   Borrelli
ــر Panagos از مرکــز تحقیقــات فرســایش خــاک  دکت
دســتاوردی  و  اســت  شــده  مدیریــت  اروپــا  اتحایــه 

برجســته در حــوزه دیپلماســی علمــی بــرای دانشــگاه 
تربــت حیدریــه محســوب میگــردد. متــن کامــل مقالــه 
بــه آدرس ذیــل در دســترس پژوهشــگران قــرار دارد:

https://www.sciencedirect.com/science/
a r t i c l e / a b s / p i i / S ۰ ۰۴۸۹ ۶ ۹۷ ۲ ۱ ۰ ۱ ۵ ۶ ۲ X

بــه  دانشــگاه  ســالمت  و  مشــاوره  مرکــز  همــکاران  از  تقدیــر  مراســم  برگــزاری   •
روانشــناس و  مشــاور  رو  مناســبت 

یــه در حــوزه  • انتشــار مقالــه شــاخص عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تربت حیدر
فرســایش خــاک
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 ۲۵ پژوهشــگران  ماهــه   ۱۸ همــکاری  نتیجــه  در 
آقــای دکتــر  ، دومیــن مقالــه شــاخص جنــاب  کشــور
 Soil" بــا عنــوان راهــداری در حــوزه فرســایش خــاک 
erosion modelling: A bibliometric analysis" در 
مجلــه"Environmental Research" بــه چــاپ رســیده 
اســت. دکتــر راهــداری عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
و  مقالــه  ایــن  نویســندگان  از  کــه  تربــت  حیدریــه 
همــکاران ایــن پژوهــش بین المللــی اســت در ایــن 
 ۸۴۷۱ پژوهــش  ایــن  داشــت: "در  عنــوان  خصــوص 
ــی  ــامانه علمی Scopus ط ــده در س ــر ش ــه منتش مقال
قــرار  مطالعــه  مــورد  میــادی   ۲۰۱۷-۱۹۹۴ ســالهای 
ارزشــمند در  یــک پژوهــش مــروری  گرفتــه اســت و 

درحــوزه  ســنجی(  )کتــاب  بیبلیومتریــک  بــا  ارتبــاط 
ایــن  اســت.  پذیرفتــه  صــورت  خــاک  فرســایش 
Panagos از  دکتــر   راهنمایــی  تحــت  پژوهــش 
اروپــا  اتحایــه  خــاک  فرســایش  تحقیقــات  مرکــز 
در  برجســته  دســتاوردی  و  اســت  شــده  مدیریــت 
تربــت  دانشــگاه  بــرای  علمــی  دیپلماســی  حــوزه 
ــه  ــه ب ــوب میگــردد." متــن کامــل مقال ــه محس حیدری
دارد: قــرار  پژوهشــگران  دســترس  در  ذیــل  آدرس 

h t t p s : / / w w w . s c i e n c e d i r e c t . c o m /
s c i e n c e / a r t i c l e / p i i / S 0 0 1 3 935 1 2 1 0 038 1 9

یــه در  • چــاپ دومیــن مقالــه شــاخص عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تربت حیدر
حــوزه فرســایش خــاک
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ح های پژوهشی ارائه شده در حوزه پژوهش دانشگاه • گزارش طر

مرحله تصویب شده نام مجری ح عنوان طر

ح و اختتام گزارش طر دکتر علی کوچی بررسی اثر میدان مغناطیسی بر ناپایداری کششی نانواکچویتور الکترومکانیکی

پیشنهاده
دکتر محمدرضا 

راهداری
) پایش قابلیت حمل ماسه و ارزیابی تحرک پذیری تپه های ماسه ای در سه دهه اخیر )ریگزار خارتوران، سبزوار

گزارش و اختتام
دکتر محمدرضا 

راهداری
ارزیابی رژیم بادی و پتانسیل حمل ماسه در خط ریلی سرخس-مشهد

پیشنهاده و گزارش مهندس یثربی تشخیص آرتروز زانو با استفاده از بلوک بندی تصاویر و شبکه های عصبی مصنوعی

گزارش و اختتام دکتر مجیدیعقوبی پاسخ صریح چند خرپا با رفتار االستوپاستیک

ح پیشنهاده طر دکتر حسن فیضی بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گیاهان دارویی زنیان و کاکوتی بر عامل شانکر باکتریایی درختان هسته دار

ح پیشنهاده طر
دکتر فاطمه رستگاری 

پور
ع کشاورزی سنتی، تجاری و ارگانیک بررسی کارایی مصرف انرژی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای در سه نو

ح پیشنهاده طر
دکتر فاطمه رستگاری 

پور
بررسی ترجیحات زعفران کاران نسبت به انتخاب کشاورزی بیودینامیک بر اساس ساختار آشیانه ای

ح و اختتام گزارش طر دکتر حسن فیضی
گاما آمینوبوتیریک اسید( و اسید سالیسیلیک در کاهش اثرات منفی تنش شوری در گیاه  کاربرد اسپرمیدین، گابا )

زعفران

ح گزارش طر دکتر مسعود علی پناه اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر عملکرد کرم ابریشم

ح گزارش طر دکتر مریم آذرخشی بررسی ارتباط خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در استان خراسان رضوی

ح گزارش طر دکتر حسین صحابی Crocus sativus( ارزیابی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر رفتار گلدهی و عملکرد زعفران

پیشنهاده هسته اساتید
دکتر فاطمه رستگاری 

پور
انتخاب بین اشتغال و انزوا در مقابل بیماری کوید 19 با کاربرد مدل تئوری بازی ها

پیشنهاده دکتر مسعود علی پناه شناسایی هیبریدهای مناسب ایرانی و وارداتی کرم ابریشم برای پرورش در خراسان رضوی

ح گزارش طر
دکتر سید رضا موحد 

قدسی نیا
کنترل سیستم هیبریدی متشکل از DFIG و سلول خورشیدی با استفاده از کنترل کننده منطق فازی و مبدل منبع 

امپدانسی

ح گزارش طر دکتر مسعود گوهری 
منش ع 1 با استفاده از منطق فازی و یادگیری تقویتی کنترل دیابت نو

ح اختتام طر دکتر احسان تقی زاده
طراحی و بهینه سازی سیستم تشخیص فلزات کمیاب بر پایه طیف سنجی اشعه ایکس فلورسانس مشخصه با استفاده 

از شبیه سازی مونت کارلو

ح اختتام طر دکتر تکتم محتشمی تمایل به پرداخت زعفران کاران برای بنه استاندارد زعفران

ح اختتام طر
دکتر فاطمه رستگاری 

پور
کاربرد برنامهریزی آرمانی چند انتخابی در سامان دهی شبکه توزیع
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• مقاالت منتشره اعضای هیئت علمی دانشگاه که به تأیید شورای پژوهشی رسیده است.

عنوان مقاله
نویسنده 

درخواست کننده

Evaluation of Factors Governing the Use of Floating Solar System: A Study on Iran’s Important Water Infrastructures احسان بهرامی جوین

بهینه سازی دستگاه تشخیص فلزات کمیاب با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو احسان تقی زاده 
طوسی

 THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION ON THE SPATIAL CONFIGURATION OF TRADITIONAL IRANIAN
)HOUSING )CASE STUDY: COMPARISON OF DEZFUL AND BOROUJERD TRADITIONAL HOUSING پدرام حصاری

شناخت پیکره بندی فضایی در خانه های سنتی و معاصر با استفاده از تکنیک نحو فضا)مطالعه موردی : محله صوفیان بروجرد( پدرام حصاری

ارزیابی الگوهای سازنده ی کالبدی-فضایی تاثیرگذار در بافت مسکن بومی محله ی صوفیان شهر بروجرد پدرام حصاری

ع غذایی خانوارهای روستایی استان خراسانرضوی تحلیل عوامل مؤثر بر تنو فاطمه رستگاری پور

ع غذایی در مناطق روستایی استان خراسانرضوی و متغیرهای تعیین کننده آن تنو فاطمه رستگاری پور

بررسی عوامل موثر بر اضافه برداشت کشاورزان از منابع آب زیرزمینی در دشت زاوه- تربت حیدریه تکتم محتشمی

طراحی الگوی بهینه حمل و نقل صیفیجات در شبکه راه های روستایی استان خراسان رضوی تکتم محتشمی

رتبه بندی متغیرهای اقتصادی اجتماعی موثر بر تجارت دو جانبه زعفران ایران تکتم محتشمی

الگوی برنامه ریزی توسعه کشت زعفران با تأکید بر مدیریت منابع آبی تکتم محتشمی

اولویتبندی توسعه فعالیتهای کشاورزی با هدف رشد اشتغال در ایران تکتم محتشمی

).Production systems and methods affect the quality and the quantity of saffron )Crocus sativus L حامد کاوه

Design and finite element analysis of electromechanical tapered nano-tweezers for extending the tweezering range علی کوچی

واکاوی کشسان-مومسان چند خرپا دارای تغییرشکل های بزرگ مجید یعقوبی

Electromagnetic instability analysis of functionally graded tapered nano-tweezers مجید یعقوبی

A Park-Ang damage index-based framework for post-mainshock structural safety assessment محسن کاته آهنی

ارزیابی الگوریتم های داده کاوی بر روی داده های آموزشی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره محمد قدوسی

Sand drift potential impacts within desert railway corridors: a case study of the Sarakhs-Mashhad railway line محمدرضا راهداری

Methyl red biodegradation based on Taguchi method by two novel bacteria مسعود گوهری منش

The product of operators and their Moore-Penrose inverses on Hilbert C*-modules مهدی محمدزاده 
کاریزکی

Solutions of Sylvester equation in C*-modular operators مهدی محمدزاده 
کاریزکی

A survey on emerging issues in interconnection networks مهرناز مودی

ارزش  گذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع محیط زیست مطالعه موردی روستای معجن تربت حیدریه؛ استان خراسان رضوی فاطمه رستگاری پور

Morphing of Plane Element to Beam Element for Static, Buckling, and Free Vibration Analysis مجید یعقوبی
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پــرورش  و  آمــوزش  اداره  بــا  دانشــگاه  جلســه 
مرکــز  امــور  ســپاری  بــرون  خصــوص  در  شهرســتان 
مشــاوره و ســامت دانشــجویی برگــزار شــد.در ایــن 
جلســه آقــای دکتــر عظیمــی راد معــاون دانشــجویی و 
فرهنگــی دانشــگاه، آقــای زمانیــان مدیــر اداره حقوقــی 
و خانــم داودی معــاون مرکــز مشــاوره دانشــگاه بــه 
اداره  در  داشــتند.  حضــور  دانشــگاه  از  نمایندگــی 
اداره  رئیــس  قرایــی  آقــای  نیــز  پــرورش  و  آمــوزش 
ــی،  ــاون  پرورش ــای زاده مع ــای ق ــرورش، آق ــوزش و پ آم
آقــای صدقــی مدیــر کلینیــک ســامت، آقــای عباســی 
حراســت  مدیــر  ســلیمانی  آقــای  حقوقــی،  مدیــر 
حضــور  اداره  مشــاوره  مرکــز  مدیــر  مظلــوم  آقــای  و 
داشــتند.پس از بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون دالیــل 

بــرون ســپاری مرکــز مشــاوره و ســامت دانشــگاه و 
توضیحــات عزیــزان آمــوزش و پــرورش، مقــرر گردیــد 
نماینــدگان حقوقــی دو ســازمان بررســی هــای الزم را 
انجــام داده و نتیجــه نهایــی در قالــب پیشــنهاد تفاهم 
نامــه یــا قــرارداد بــه مســئولین دو ســازمان ارائــه گــردد.

وبینار نکوداشــت مقام اســتاد و ســرآمدی دهه آموزش 
بهمراه یادبود مقام استاد عالی مقام دکتر باقر مقدس 
 زاده در روز چهارشنبه تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شد.
در ابتدای این مراســم دکتر محمد حســن فتحی نسری 
ریاســت محتــرم دانشــگاه تربــت حیدریــه، ضمــن تشــکر 
از حوزه معاونت آموزشــی و پژوهشــی جهت تدارک این 
مراســم، به بیان بخشــی از فضایل علمی و اخاقی دکتر 
مطهری پرداختند. تقدیر از اساتید هیات علمی و مدعو 
بجهــت آمــوزش مجــازی در شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا 
 بخش دیگری از صحبت های ایشــان به شــمار می رفت.
در ادامه مراســم دکتر علیرضا صالحان معاون آموزشــی 
و پژوهشــی دانشــگاه، ضمــن یادبــود از مرحــوم جنــاب 
آقــای دکتــر مقــدس زاده و نقــش غیرقابــل انــکار ایشــان 
در توســعه دانشــگاه تربــت حیدریــه، بــه ارائــه گزارشــی 
ســال  در  آمــوزش  بخــش  در  حــوزه  ایــن  عملکــرد  از 
۱۳۹۹ پرداختنــد. اتصــال و هــم ارز شــدن ســامانه های 
مــودل و پویــا، ۳ برابــر شــدن تعــداد خدمــات آموزشــی 
ارایــه شــده، ایجــاد میــز خدمــت حــوزه آمــوزش و ... از 
جملــه مــوارد اشــاره شــده توســط ایشــان بــود. در ادامــه 
ضمــن تقدیــر از اراده بــی نظیــر اســاتید محتــرم دانشــگاه 

تربــت حیدریــه، بیــان کردنــد کــه بــا درک صحیــح اســاتید 
از شــرایط موجــود جامعــه در ایــام کرونــا، خــدا را شــکر 
هیــچ کمبــودی در زمینــه آمــوزش مجــازی ایجــاد نشــد.

در ادامه جلســه اســاتید برتر آموزشــی دانشــگاه تربت 
و  آموزشــی  معاونــت  توســط   ۱۴۰۰ ســال  در  حیدریــه 

ــدند: ــام ش ــگاه اع ــی دانش پژوهش

• اســتاد برتــر آموزشــی دانشــگاه: دکتــر محســن کاتــه 
آهنــی

در  شهرســتان  پــرورش  و  آمــوزش  اداره  بــا   یــه  حیدر تربــت  دانشــگاه  جلســه   •
ــد. ــزار ش ــجویی برگ ــالمت دانش ــاوره و س ــز مش ــور مرک ــپاری ام ــرون س ــوص ب خص

•  برگزاری  وبینار نکوداشت  مقام شامخ   استاد  و  دهه  سرآمدی  آموزش
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• اســتاد برتــر آموزشــی دانشــکده فنــی و مهندســی: 

دکتــر علــی کوچــی

دکتــر  کشــاورزی:  دانشــکده  آموزشــی  برتــر  اســتاد 
ناصــری محبوبــه 

کشــاورزی:  آموزشــی دانشــکده  • اســتاد مدعــو برتــر 
دکتــر صفیــه وطــن دوســت

اســتاد مدعو برتر آموزشــی دانشکده فنی و مهندسی: 
دکتر ســینا ده یادگاری

ــانی:  ــوم انس ــای عل ــی گروه ه ــر آموزش ــو برت ــتاد مدع اس
ــارت ــدی بش ــر مه دکت

اســتاد مدعــو برتــر آموزشــی دروس علــوم پایــه: دکتــر 
زهــرا علیــزاده یــزدی

اســتاد مدعــو برتــر آموزشــی دروس عمومــی: دکتــر بــی 
بــی مهدیــه طباطبایــی

باقــر  زندگینامــه مرحــوم دکتــر  از  کلیپ هایــی  پخــش 
مقــدس زاده ریاســت ســابق دانشــگاه تربــت حیدریــه 
و نیــز مصاحبــه بــا فرزنــد ایشــان بخــش دیگــری از ایــن 
مراســم بــود. در ادامــه جلســه دکتــر مهــدی کرمانی عضو 
هیــات علمــی گــروه آموزشــی علــوم اجتماعــی دانشــکده 
ادبیــات و علــوم انســانی و مدیر فرهنگــی و فعالیت های 
داوطلبانــه دانشــگاه فردوســی مشــهد، در زمینــه نحــوه 
مدیریــت کاس و ارزیابــی آموزشــی در فرآینــد آمــوزش 
مجازی و تفاوت آن با آموزش حضوری به بحث و تبادل 
نظر با اساتید محترم دانشگاه تربت حیدریه پرداختند.
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بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا و مطابــق بــا مصوبــات ســتاد کرونــا مبنــی بــر لــزوم دورکاری اعضــای هیــأت 
علمــی و کارکنــان و همچنیــن جهــت پاســخگو بــودن بــه دانشــجویان، ســامانه انتقــال مکالمــه تلفن هــای 
ح  داخلــی دانشــگاه بــه تلفــن همــراه اعضــای هیــأت علمــی و کارکنــان راه انــدازی گردید. اجــرای ایــن طــر
ــام دورکاری،  ح در ای ــا اجــرای ایــن طــر ــه دنبــال داشــت. ب رضایــت مدیــران،  دانشــجویان و اربــاب رجــوع را ب

ــند. ــی باش ــجویان م ــتهای دانش ــه درخواس ــخگوی کلی ــدان، پاس کارمن

کارکنــان  همــراه  تلفــن  بــه  ع  رجــو اربــاب  تلفنــی  هــای  تمــاس  انتقــال  ســامانه    •
گردیــد. انــدازی  راه  کرونــا  بیمــاری  ایــام  در  دورکار 

یــه بــه  یاســت دانشــگاه تربــت حیدر یــک دکتــر محمدحســن فتحــی، ر •  پیــام تبر
مناســبت دوازدهــم اردیبهشــت و روز اســتاد
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 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تربــت حیدریــه، 
دکتــر محمــد حســن فتحــی، رئیــس دانشــگاه تربــت 
حیدریــه طــی پیامــی دوازدهــم اردیبهشــت مــاه، روز 
ح ذیــل مــی  اســتاد را تبریــک گفــت. متــن پیــام بــه شــر

باشــد:

بسمه تعالی

خداونــد،  و  اســت  الهــی  شــئون  از  تعلــم  و  تعلیــم 
پــاک  اولیــای  و  پیامبــران  بــه  را  موهبــت  ایــن 
هدایــت  مســــــــیر  تــا  اســت  کــرده  ارزانــی  خویــش 
و  تعلیــم  کــه  شــد  چنیــن  و  بیاموزنــد  بشــر  بــه  را 
درآمــد. آفرینــش  حســنه  ســنت  صــورت  بــه   تعلــم 
روز  مــاه  اردیبهشــت  دوازدهــم  رســیدن  فــرا 
شــهید  واالمقــام  و  ارزشــمند  اســتاد  شــهادت 
نامگــذاری  معلــم  روز  بنــام  کــه  مطهــری  مرتضــی 
گردیــده، مناســبتی اســت بــرای تکریــم مقــام شــامخ 
ســفارش  ملــی  و  دینــی  هــای  آمــوزه  در  کــه  معلــم 

زمانــی  منزلــت  ایــن  اوج  اســت.  شــده  بســیار 
کــه تعلیــم دانــش در جهــت حفــظ و تامیــن  اســت 
گیــرد. مــی  قــرار  مــردم  روانــی  و  جســمی   ســامت 
اســاتید  از  برخــورداری  بــا  حیدریــه  تربــت  دانشــگاه  
پرتــاش کــه زیباتریــن جلــوه هــای عشــق و ایثــار را 
هــای  موفقیــت  شــاهد  انــد،  گذاشــته  نمایــش  بــه 
 چشمگیری در حوزه آموزش و پژوهش  بوده است.
عرصــه  در  خدمتگــزاری  بــه  افتخــار  بــا  اینجانــب 
بــزرگ  از همــه  بــا ســپاس  متعالــی علــم و دانــش و 
و  ارتقــا  در  محتــرم  اســاتید  زحمــات  و  منشــی 
را  روز  ایــن  حیدریــه،   تربــت  دانشــگاه  شــکوفایی 
محترمشــان  هــای  خانــواده  و  اســاتید  یکایــک  بــه 
گاهــی عمیق  تبریــک مــی گویــم و امیــدوارم اشــراف و آ
ــب  ــود، موج ــرایط موج ــت، در درک ش ــا درای ــاتید ب اس
افزایــش مشــارکت راهگشــا و همــت روزافــزون آنــان 
عزیزمــان  کشــور  و   دانشــگاه  اهــداف  پیشــبرد  در 

باشــد. دشــوار  مســیر  ایــن  پیمــودن  بــرای 

نشســت هــم اندیشــی تشــکلیل تعاونــی ملــی زعفــران کاران بــه همــت پژوهشــکده زعفــران دانشــگاه 
تربــت حیدریــه و بــا همــکاری دفتــر نماینــده مــردم شــریف شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی، روز 
پنجشــنبه ۹ اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۰ در دانشــگاه تربــت حیدریــه برگــزار شــد. در ایــن نشســت کــه بــا حضــور 
دکتــر زنگنــه، نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی، دکتــر محمــد حســن فتحــی، رئیــس 
دانشــگاه تربــت حیدریــه، دکتــر حســن فیضــی، رئیــس پژوهشــکده زعفران،مهنــدس ســاالریان مشــاور 
پژوهشــکده زعفــران، کشــاورزان، متخصصــان و دســت انــدرکاران حــوزه زعفــران از اســتان هــای خراســان 
رضــوی و جنوبــی برگــزار گردیــد راهکارهــای تشــکیل تعاونــی ملــی زعفــران کاران مــورد بررســی قــرار گرفــت.

• برگـــــزاری نشـــــست هـــم اندیشـــی تشکـــیل تعــاونــی مــلی زعفــران کـــاران در
یه  دانشگاه تربت حیدر
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زعفــران  پژوهشــکده  ریاســت  معارفــه  و  تکریــم 
رئیســه  هیــات  حضــور  بــا  حیدریــه  تربــت  دانشــگاه 
دانشــگاه برگــزار گردیــد.در ایــن جلســه کــه بــه رســم 
قبــول  و  شــده  انجــام  زحمــات  از  تقدیــر  و  تکریــم 
از زحمــات جنــاب  گردیــد،  برگــزار  مســئولیت جدیــد 
آقــای دکتــر حامــد کاوه در راســتای پیشــبرد اهــداف 
پژوهشــکده زعفــران در ســال هــای گذشــته تقدیــر و 
جنــاب آقــای دکتــر حســن فیضــی بــه عنــوان ریاســت 
گردیــد. معرفــی  دانشــگاه  زعفــران  پژوهشــکده 

فروردیــن  ام   ۳۰ دوشــنبه  روز 
فتحــی  دکتــر  آقــای   ،۱۴۰۰ مــاه 
تربــت  دانشــگاه  محتــرم  ریاســت 
شــهر  نــوآوری  کارخانــه  از  حیدریــه 
ایــن  در  نمودنــد.  بازدیــد  مشــهد 
جلســه، آقــای مهنــدس مصطفــی 
مــکارم، بنیانگــذار و مدیــر عامــل 
شــتابدهنده فردوســی بــه عنــوان 
بهــره بــردار کارخانــه نــوآوری بخــش 
را  مــکان  ایــن  مختلــف   هــای 

نمودنــد.  تبییــن  و  توضیــح 

بــه نقــل از مدیــر ارتبــاط بــا صنعــت 
در  کــه  کارخانــه  ایــن  دانشــگاه، 
ریاســت  دســتور  بــه   ۹۹ ســال 
محتــرم جمهــور افتتــاح شــد، یکی از 
مهمتریــن و تاثیرگذارتریــن مناطــق 
اجــرای  و  توســعه  جهــت  شــهری 

بــود. خواهــد  نوآورانــه  مفاهیــم 

 در ایــن بازدیــد، آقــای دکتــر فتحی از 

محــل فضــای اشــتراک کاری، غرفــه 
هــای ســتادی، غرفــه هــای شــرکت 
و  بنیــان  دانــش  و  فنــاور  هــای 
همچنیــن فضــای عمومــی کارخانــه 
دیــدن فرمودنــد. در  انتهــای ایــن 
برنامــه و در مصاحبــه ای بــا روابــط 
عمومــی شــهرداری مشــهد، ضمــن 
تــاش  و  دســتاوردها  از  تشــکر 

اجرایــی  تیــم  روزی  شــبانه  هــای 
ارتبــاط  ایشــان  نــوآوری،  کارخانــه 
تعاملــی شــرکتهای فنــاور و دانــش 
ــا اســتارتاپ هــا و کســب و  بنیــان ب
ــن  ــداث ای ــا را الزم و اح ــای نوپ کار ه
قبیــل مــکان هــا در جــوار دانشــگاه 
هــای شــهرهای کشــور را ضــروری 

دانســتند.

یه یاست پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدر یم و معارفه ر • تکر

یه از کارخانه نوآوری مشهد یاست دانشگاه تربت حیدر •  بازدید ر
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امــام خمینــی  امــداد  کمیتــه  بــه مددجویــان  ارائــه خدمــات تخصصــی  اندیشــی در خصــوص  جلســه هــم 
شهرســتان روز دوشــنبه ۳ خردادمــاه ۱۴۰۰ در محــل دفتــر ریاســت پژوهشــکده زعفــران برگــزار گردیــد. در ایــن 
جلســه در خصــوص برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و مشــاوره در حــوزه زعفــران و گیاهــان داروئــی و ارائــه مــدل 
، مراحــل داشــت، برداشــت و فــراوری و زنجیــره  کاربــردی از صفــر تــا ۱۰۰، مطالعــات امــکان ســنجی کشــت وکار
ارزش افــزوده در قالــب عقــد تفاهــم نامــه همــکاری هــای مشــترک بــه مــدت ۵ ســال بحــث و تبــادل نظــر شــد.

ریاســت  بــا  مشــترک  نشســت 
پیــروزان  انتفاعــی  غیــر  دانشــگاه 
راســتای  در  فــردوس  شهرســتان 
افزایــش همــکاری هــای دوجانبــه 
روز ســه شــنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۰ در 
محــل دفتــر ریاســت پژوهشــکده 
زعفــران تربــت حیدریــه برگــزار شــد. 
طــی ایــن نشســت کــه بــا حضــور 
ریاســت  فیضــی،  حســن  دکتــر 
دکتــر  و  زعفــران  پژوهشــکده 
هیئــت  ریاســت  زاده،  عبــداهلل 
غیــر  دانشــگاه  ریاســت  و  امنــا 
انتفاعــی پیــروزان فــردوس برگــزار 
شــد، زمینــه هــای همــکاری هــای 

مشــترک علمــی، اجرائــی و کاربــردی 
گیاهــان  و  زعفــران  حــوزه  در 
تبــادل  و  بررســی  مــورد  داروئــی 
دکتــر  ابتــدا  در  گرفــت.  قــرار  نظــر 
فیضــی، دانشــگاه تربــت حیدریــه 
را معرفــی  زعفــران  و پژوهشــکده 
عبدالــه  دکتــر  ادامــه  در  و  نمــود 
زاده اقدامــات اجرایــی و پژوهشــی 
دانشــگاه غیرانتفاعــی را کــه منجــر 
بــه درآمدزایــی شــده بــود را تشــریح 
کــه  مــواردی  درخصــوص  و  کــرد 
میتوانــد بــا همــکاری پژوهشــکده 
زعفــران مرتفــع شــود توضیحاتــی 
از  پــس  نهایــت  در  داد.  ارایــه 

دیگــر  اعضــا  نظــرات  نقطــه  ارایــه 
تنظیــم  طــی  شــد  مقــرر  جلســه، 
مشــترک  همــکاری  نامــه  تفاهــم 
برگــزاری  هــای؛  حــوزه  در  بویــژه 
ح  کارگاه هــای آموزشــی، اجــرای طــر
و  اجــرا  پژوهشــی مشــترک،  هــای 
نظــارت بــر تولیــد محصــول زعفــران 
مرغــوب، بــازار یابــی و ارائــه و تامین 
زعفــران و گیاهــان داروئــی مرغــوب 
صادراتــی  شایســتگی  مبنــای  بــر 
بخصــوص از مســیر پژوهشــکده 
تــون  نجــوان  شــرکت  و  زعفــران 
ــا برنــد زردوســت زودتــر  خراســان ب

گــردد. و عملــی  شــروع 

یهای  •  برگــزاری جلســه هم اندیشــی در خصوص ارائه خدمات تخصصــی و همکار
دوجانبــه بــا کمیته امــداد امام خمینی شهرســتان

یاســت دانشــگاه غیــر انتفاعــی پیــروزان شهرســتان  • برگــزاری نشســت مشــترک بــا ر
فــردوس در راســتای افزایــش همــکاری هــای دوجانبــه
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در ایــن جلســه، هــم اندیشــی بــرای راه انــدازی تولیــد 
پرچــم  و  گلبــرگ  کالــه،  جداســاز  دســتگاه  انبــوه 
هــای زعفــران »گل پــاک کــن« بــا حضــور آقــای دکتــر 
ع دســتگاه جنــاب مهنــدس ابریشــمی  زنگنــه، مختــر
، آقــای مهنــدس شــرکت، آقــای قناویــزی، جنــاب  فــر
ســرهنگ منظــری، جناب ســرهنگ تقــی پور »اعضای 
تعاونــی زعفــران و گیاهــان داروئــی ایــران در شــرف 
پژوهشــکده  »رییــس  فیضــی  دکتــر  آقــای  ثبــت« 
زعفــران«، مشــاور امــور پژوهشــی، آمــوزش وترویــج 
ــی  ــه میزبان ــاالریان« ب ــر س ــران »دکت ــکده زعف پژوهش
جنــاب ســرهنگ منظــری »تعاونــی رهپویان-مشــهد 
ارایــه جزییــات  از  پــس  کــه  گردیــد  برگــزار  مقــدس« 

دســتگاه توســط آقــای ابریشــمی فــر و دیــدن کلیــپ 
هــای  بررســی  و  نظــر  تبــادل  دســتگاه،  کار  نحــوه 
مفصــل، برابــر بــا صــورت جلســه تنظیمــی، مقــرر شــد 
ــال در  ــتانی فع ــای شهرس ــی ه ــکاری تعاون ــا هم ــه ب ک
حــوزه زعفــران از جملــه تعاونــی زعفرانــکاران زاوه و 
هماهنگــی تعاونــی زعفــران و گیاهــان داروئــی ایــران 
»در شــرف ثبــت« خــط تولیــد انبــوه دســتگاه مذکــور 
هــر چــه ســریعتر بــا مشــارکت مالــی جنــاب قناویــزی 
کمیتــه  اجرائــی  دبیــر  حمایــت  و  منظــری  جنــاب  و 
زعفــران مجلس»آقــای دکتــر زنگنــه نماینــده محتــرم 
شهرســتان هــای تربــت حیدریــه، زاوه و مــه والت« 

بــه نحــو احســن اجرائــی گــردد.

و  پرچــم  کاللــه،  جداســاز  دســتگاه  انبــوه  تولیــد  خصــوص  در  اندیشــی  هــم   •
یشــمی فــر گلبــرگ هــای زعفــران »پــاک کــن گل زعفــران«؛ ابــداع آقــای مهنــدس ابر
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به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تربت حیدریه دکتر 
احســان عظیمــی راد معــاون فرهنگــی و دانشــجویی 
دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه دعــوت صــدای خراســان 
رضــوی در برنامــه رادیویی »قــرار انقاب« حضور یافت.
در ایــن برنامــه ابعــاد مختلــف بیانیــه گام دوم انقــاب 
مــورد بررســی و تبییــن قرار گرفت. دکتر عظیمــی راد، در 
ایــن گفتگــو؛ بــه تبییــن چرایــی ایجــاد انقــاب اســامی 

انقــاب؛  معظــم  رهبــر  منظــر  از  انقــاب  اهمیــت  و 
بــرکات و دســتاوردهای انقــاب و نقــش ویــژه جوانــان 
 در ایجــاد نظــام پیشــرفته و بــزرگ اســامی پرداختنــد. 
ــه انتخابــات ۱۴۰۰، یکــی از  ــه نزدیــک شــدن ب ــا توجــه ب ب
محورهــای صحبــت آقــای دکتــر عظیمــی راد، تبییــن 
در  حداکثــری  مشــارکت  و  مــردم  حضــور  اهمیــت 

بــود.  انتخابــات و انتخــاب اصلــح 

- شــرکت دانشــجویان دانشــگاه تربــت حیدریــه در 
مســابقات شــطرنج آنایــن دانشــگاههای کشــور

میلیــون   ۴۵ مبلــغ  بــه  بدســازی  تجهیــزات  خریــد   -
تومــان جهــت ســالن تندرســتی خوابــگاه خواهــران

- پیگیــری و خریــد رنــگ جهــت رنــگ آمیــزی خوابــگاه 
دختــران بــه مبلــغ ۵۵ میلیــون تومــان

- هماهنگی و برنامه ریزی جهت اســتفاده همکاران 
از ســالن ورزشــی دانشگاه و چمن مصنوعی

- پیگیــری در خصــوص تســویه حســاب بیــش از 90 
ــاه  ــدوق رف ــا صن ــجویان ب ــر از دانش نف

- همــکاری بــا مدیریــت امــور دانشــجویی در برگــزاری 
انتخابــات شــورای صنفی-رفاهــی

- همــکاری بــا مدیریــت امــور دانشــجویی در برگشــت 
هزینــه خوابگاه دانشــجویان

برنامــه  در  یــه  حیدر تربــت  دانشــگاه  دانشــجویی  و  فرهنگــی  معــاون  حضــور   •
رادیویــی قــرار انقــالب

• عملکرد اداره تربیت بدنی دانشگاه
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مطابق تفاهم نامه منعقد شــده فی مابین دانشــگاه و مالک ســاختمان خوابگاه شــهید مدرس )آقای ســهراب 
توکلــی( مهلــت اجــاره ســاختمان در ابتــدای مهرمــاه ۱۴۰۰ بــه پایــان خواهــد رســید. بــه منظــور برنامــه ریــزی جهــت 
حضور دانشــجویان در ســال تحصیلی آینده و اســتفاده از این ســاختمان جهت ســکونت دانشــجویان، جلســه 
ای در خصــوص تمدیــد تفاهــم نامــه بــا حضــور معــاون اداری و مالــی– معــاون دانشــجویی و فرهنگــی – مدیــر امور 
دانشــجویی و جنــاب آقــای توکلــی در محــل دفتــر معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه برگــزار کــه در نهایــت 
توافــق اولیــه در خصــوص مبلــغ رهــن و همچنیــن تمدیــد مهلــت تفاهــم نامــه  بــه مــدت ۳ ســال صــورت پذیرفت.

• فعالیت های امور دانشجویی

بــا عنایــت بــه برگــزاری انتخابات شــورای صنفــی – رفاهی 
دانشــجویان در اردیبهشــت ۱۴۰۰ مطابــق بــا آییــن نامــه 
بــه  نظــارت  کمیتــه  رفاهــی،  صنفــی-  شــورای  اجرایــی 
منظــور نظــارت بــر حســن اجــرای انتخابــات تشــکیل 
ــزار  ــازی برگ ــورت مج ــا بص ــور اعض ــا حض ــات آن ب و جلس

گردیــد. 

- ارســال تجهیــزات الزم در خصــوص فضــا و 
تجهیــزات بابــت تکمیــل و تجهیز آشــپزخانه 

دانشــگاه:

رفــاه  صنــدوق  مــورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷  نامــه  بــه  توجــه  بــا 
دانشــجویان بــه منظــور تجهیــز و تکمیــل آشــپزخانه 
هــای دانشــگاه بــا اســتفاده از طــرح هــای ۵۰ درصــدی 
ارتقــا در دوبخــش فضــا و  فــرم هــای طــرح  صنــدوق، 
تجهیــزات همــراه بــا بــرآورد مبلــغ، تهیــه و جهــت انعقــاد 
قــرارداد بــه صنــدوق رفــاه دانشــجویان ارســال گردیــد. 

- برگــزاری جلســات کمیتــه نظــارت بــر انتخابات 
شــورای صنفــی  _ رفاهــی دانشــجویان

   - برگزاری جلسه با آقای سهراب توکلی در خصوص تمدید قرارداد خوابگاه شهید مدرس
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• برگزاری انتخابات شــورای صنفی - رفاهی دانشــجویان بصورت الکترونیکی و کشــیده شــدن 
انتخابات به مرحلــه دوم
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• فعالیت های مرکز مشاوره و سالمت دانشجویی به روایت تصویر
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« بــه مناســبت والدت بــا ســعادت حضــرت  « بــا بــوی ظهــور - برگــزار ی جشــن مجــازی و شــب شــعر
ولــی عصــر )عــج( 

هــای  برنامــه  سلســله  ادامــه  در 
مهــدوی«  هــای  شــنبه  »ســه 
دانشــگاه تربــت حیدریــه، روز ســه 
شنبه ۱۰فروردین ماه ۱۴۰۰  مراسم 
 « شــعر  شــب  و  مجــازی  جشــن 
ــا بــوی ظهــور« بــه همــت بســیج  ب
دانشــجویی شــهید عبدالرســول 
مهدویــت  کانــون  و  مــروج 
در  حیدریــه  تربــت  دانشــگاه 
برگــزار   Adobe Connect بســتر 
بــا  کــه  مراســم  ایــن  در  شــد. 
مولــودی  و  نماهنــگ  پخــش 
از  تعــدادی  بــود  همــراه  خوانــی 
در  شــعرخوانی  بــه  دانشــجویان 
وصــف حضــرت ولــی عصــر )عــج( 
پرداختنــد. در ادامــه مراســم آقــای 
جابــر حجتی رئیــس گروه فرهنگی 
ضمــن  دانشــگاه  اجتماعــی  و 

برگزارکننــدگان  از  تشــکر 
بــه  مراســم،  مهمانــان  و 
خوانــدن اشــعاری در وصــف و 
مــدح حضــرت مهــدی موعــود 
فرجــه  تعالــی  اهلل  عجــل 
الشــریف پرداخــت و ســپس 
حجــت االســام والمســلمین 
قــدرت پنــاه بــه ایــراد ســخن 
االســام  حجــت  پرداخــت. 
پنــاه  قــدرت  المســلمین  و 
درادامــه مراســم در خصــوص 
منتظــر  انســان  هــای  ویژگــی 
را  فــرج  انتظــار  ارزشــمندی  و 
کــه ســبب گشــایش و فــرج 
تبییــن  می شــود  زندگــی  در 
نمودند و در ادامه نیز شــرایط 

و لــوازم زمینــه ســازی ظهــور و طریقــه زندگــی در شــرایط غیبــت را بــرای شــرکت 
کننــدگان بیــان کردند.

بــه همــت انجمــن علمی مهندســی 
ــه،  طبیعــت دانشــگاه تربــت حیدری
درس   ۲۱ عنــوان  بــا  روزه   ۲۱ دوره 
کاربــردی در حیطــه تفکــر، مهــارت 
هــای ارتباطــی، فــن بیان و ســخنرانی 
برگــزار   ۱۴۰۰ مــاه  اردیبهشــت  در 
گردیــد. در قســمتی از ایــن دوره بــا 
توجــه بــه اهمیــت و نقــش مؤثر فن 
بیــان و ســخنرانی خــوب، مــدرس 
ــدد  ــکات متع ــان ن ــن بی کارگاه، ضم
در خصــوص ارتبــاط و مهــارت هــای 
در  ویــژه  بــه  افــراد  بیــن  ارتباطــی 
محیــط هــای اداری افــزود: ایــن هنــر 
ماســت بــه عنــوان یــک مدیــر کاری 
اتــاف  میــزان  کمتریــن  بــا  کنیــم 

بهتریــن  هزینــه،  و  انــرژی  و  وقــت 
خروجــی را بــه دســت آوریــم. دکتــر 
بهــرام پــور مــدرس ایــن کارگاه، در 
ارتبــاط بــا تبدیــل نقــاط ضعــف بــه 
ایــن  بیــان  بــه  ارتباطــات  در  قــوت 
نکتــه پرداخــت و افــزود: همــه مــا 
ضعف هایــی در ارتباطات مــان داریــم 
و ایــن هنــر ماســت کــه بتوانیــم کار 
بســیار مهــم تبدیــل نقــاط ضعــف 
ــرد  ــر ف ــم و ه ــام دهی ــوت را انج ــه ق ب
می توانــد با ایجــاد ســبک شــخصی 
خــود  ضعــف  نقــاط  ســخنرانی،   در 
ســخنرانی  قــوت  در  نقــاط  بــه  را 
تبدیــل کنــد. مــدرس ایــن دوره، در 
خصــوص اولیــن و مهم تریــن نکتــه 

رفتــاری  الگــوی  و  رفتــار  درتغییــر 
آقــای  افــزود: ایــن جملــه معــروف 
ویلیــام گلســر، که »شــما نمی توانید 
کســی را تغییــر بدهیــد، مگــر اینکــه 
خــودش بخواهــد!« در کتــاب تئــوری 
بــرای  مهــم  اصــل  یــک  انتخــاب، 
کســانی اســت کــه در زمینــه بهبــود 
فــردی و رفتــاری فعالیــت می کننــد.
حتــی اگــر تفنــگ هم روی ســر کســی 
بگذاریــد، نمی توانیــد او را مجبــور بــه 
یادگیــری کنیــد؛ مگر اینکــه خودش 
هــم بخواهــد کــه موضوعــی را یــاد 
بگیــرد. بنابرایــن بــا دعــوا، بداخاقــی 
»اگــه  مثــل  حرف هایــی  گفتــن  و 
نیــای دیگــه دوســتت نــدارم« و »تــو 

• فعالیت های امور فرهنگی و اجتماعی

•دوره مهــارت هــای ارتباطــی، فــن بیــان و تفکــر از ســوی انجمــن علمــی مهندســی 
طبیعــت برگــزار شــد.
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همیشــه بــا حرفــای مــن مخالــف بــودی« نمی توانیــد 
اثــر مثبتــی داشــته باشــید. نکتــه دیگــر در بیــان دکتــر 
، توجــه بــه موضــوع »بهبــود فــردی »بودکــه  بهــرام پــور
افــزود: دقــت  در بهبــود فــردی امــری ضــروری اســت و 
بنابرایــن ابتــدا هــر تغییــری را از خــود بایــد آغــاز کنیــم. 
حتمــا کســانی را دیده ایــد کــه بــه یــک کاس آموزشــی 
رفته و ســپس می خواهند به کل اعضای خانواده آن 
را یاد بدهند و همه مشکات را حل کنند!  این دوره 
کــه بــه صــورت مجــازی و در قالــب فایــل هــای صوتی و 
تصویــری بــا تدریــس ارزشــمند دکتــر پیــام بهــرام پــور 
برگــزار شــد مــورد اســتقبال دانشــجویان قــرار گرفــت.

بــا  اینســتاگرامی  الیــو   ۱۴۰۰ فروردیــن   ۱۶ دوشــنبه 
دانشــگاه  فرهنگــی  و  دانشــجویی  معــاون  حضــور 
دانشــجویان  صــدای  شــد.  برگــزار  حیدریــه  تربــت 
بــه صــورت  را  برنامــه  ایــن  تربــت حیدریــه  دانشــگاه 
الیــو اینســتاگرامی بــا حضــور دکتــر احســان عظیمــی 
راد، معــاون دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه تربــت 
معاونــت  ماهــه   ۶ عملکــرد  موضــوع،  بــا  و  حیدریــه 
دانشــجویی و فرهنگــی برگــزار نمودنــد. دکتــر عظیمــی 
راد در ایــن برنامــه ضمــن تاکیــد بــر مشــارکت و حضــور 
هــای  فعالیــت  اثربخشــی  در  دانشــجویان  پررنــگ 
فرهنگــی و  فــوق برنامــه، نســبت بــه نقــش کنشــگری 
هــای  محیــط  در  ویــژه  بــه  جامعــه  در  دانشــجویان 

کــرد. تأکیــد  دانشــگاهی 

بــه همــت بســیج دانشــجویی شــهید عبدالرســول مــروج تربتــی، قــرارگاه جــوان و انجمــن علمــی علــوم سیاســی 
دانشــگاه تربــت حیدریــه وبینــار بررســی ســند ۲۵ ســاله ایــران و چیــن، روز چهارشــنبه ۱۸ فروردیــن مــاه ۱۴۰۰ در  

بســتر Adobe Connect برگــزار گردیــد. 

ح  دکتــر مهــدی بشــارت بــه عنــوان ســخنران ایــن وبینــار ابتدا  به بررســی ابعــاد مختلف ایــن قراداد و ســابقه مطر
شــدن آن در ســال های گذشــته پرداخــت و ســپس مفــاد ســند راهبــردی ۲۵ ســاله ایــران و چیــن راکــه در خــرداد 
مــاه ۱۳۹۹ منتشــر شــده اســت مــرور نمــود و ایــن نکتــه را خاطــر نشــان کــرد: ایــن ســند یک ســند راهبردی اســت 
 ایــن ســند چشــم انــداز کان ۲۵ ســاله را مشــخص مــی کنــد کــه در 

ً
و هیــچ قــراردادی در آن نیســت یعنــی صرفــا

ایــن ۲۵ ســال بنــا بــه نظــر طرفیــن و بنــا بــه مقتضیــات هــر دوره ای، قراردادهــای جداگانــه ای تنظیــم خواهــد شــد.

ع عملکرد ۶ ماهه معاونت دانشجویی و فرهنگی • الیو اینستاگرامی با موضو

• وبینار بررسی سند ۲۵ ساله ایران و چین
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دکتــر بشــارت در قســمتی از ایــن وبینــار بــا اشــاره بــه 
تنظیــم و تصویــب مفــاد ایــن ســند بــا رویکــردی ُبــرد ـ 
ُبــرد افــزود: بــا عنایــت بــه ایــن نکتــۀ راهبــردی کــه تنظیــم 
و تصویــب برنامــه همکاری هــای جامــع ۲۵ ســاله ایــران 
ــوردار  ــی برخ ــرِی عین ــی و نظ ــاس فن ــه و اس ــن از پای و چی
از  دوجانبــه  روابــط  توســعۀ  منطــق  اینکــه  و  اســت 
ضرورت هــای راهبــردِی همپوشــانی همچــون: تحــوالت 
بین الملــل  نظــام  در  شــده  پدیــدار  دگردیســی های  و 
)انتقــال قــدرت، ثــروت و فنــاوری بــا محوریــت چیــن(، 
در  تــاش  دوجانبــه،  همــکاری  مزیت هــای  بــه  توجــه 
جهــت مقاوم ســازی جمهــوری اســامی ایــران در مقابل 
سیاســت فشــار حداکثــری مجموعــه غــرب، توجــه و 
تمرکــز بــر موقعیــت تمدنــی و نقــش ژئوپلیتیکــی دو 
کشــور و همچنیــن جایــگاه پکــن و تهــران در بازار هــای 
اقتصــادی و انــرژی تبعیــت می نمایــد، ازایــن رو می تــوان 
روابــط  بــر  حاکــم  الگــوی  کــه  داشــت  اظهــار  چنیــن 
جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری خلــق چیــن، ُبــرد ـ 

ــت. ــرد اس ُب

ســخنران ایــن وبینــار در پاســخ به برخی ســواالت مطرح 
شــده از ســوی دانشــجویان افزود: این سند در راستای 

صلــح، ثبــات و توســعه منطقه ای و بیــن المللی تدوین 
شــده و لــذا در مخالفــت بــا هیــچ طــرف ثالثــی و یــا بــرای 
مداخلــه در امــور هیــج کشــوری نیســت.این ســند یــک 
نقشــه راه بــرای همــکاری هــای جامــع دو کشــور ایــران و 
چیــن بــوده و لــذا حــاوی هیــچ قــراردادی نمــی باشــد. در 
هیــچ کجــای ســند کمــی ســازی در خصــوص چشــم انداز 
همــکاری هــا اعــم از اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و یــا 
ــذا حــاوی هیــچ رقــم و عــدد  راهبــردی نشــده اســت و ل
خاصــی از جملــه در خصــوص ســرمایه گــذاری و یــا منابــع 

مالــی و پولــی نمی باشــد.

ــت  ــا کلی ــت ت ــده اس ــذاری ش ــاله نامگ ــند ۲۵ س ــن س ای
برنامــه همــکاری جامــع دو کشــور در ایــن بــازه زمانــی 
ــازه  بلندمــدت دیــده و پیگیــری شــود. بدیهــی اســت ب
زمانــی اجــرای هــر قــرارداد دوجانبــه ای بــر اســاس پیــش 
بینــی منــدرج در خــود قــرارداد تعییــن مــی شــود. در ایــن 
ســند، واگــذاری هیــچ منطقــه و یــا هیــچ انحصــار متقابل 
و یــا یکجانبــه ای مطــرح نبوده و لــذا فاقد اعطاء هرگونه 
حــق انحصــاری اســت. در ایــن ســند مدیریــت، اداره و یــا 
بهــره بــرداری از هیــج منطقــه و یــا حــوزه ای واگذار نشــده 

اســت.
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وبینــار چالــش هــای تولیــد زعفــران 
ــت  ــه هم ــده ب ــرل ش ــط کنت در محی
تولیــدات  هــای  علمــی  انجمــن 
گیاهــی و گیاهــان دارویی دانشــگاه 
تربت حیدریه و با همکاری انجمن 
دانشــجویی زعفــران، پژوهشــکده 
زعفــران دانشــگاه تربــت حیدریــه، 
انجمــن هــای علمــی دانشــجویی   
دانشگاه های مراغه،بیرجند، گیان، 
بردســیر و گــروه پژوهشــی زعفــران 
تنــش  و  گیــاه  پژوهشــی  گــروه  و 
بیرجنــد  دانشــگاه  محیطــی  هــای 
و مرکــز ارتقــاء کیفیــت مرســیفول 
برگــزار شــد.  ایــن وبینــار در روز ســه 
شــنبه ۱۷فروردیــن مــاه در محــل 
پژوهشــکده زعفــران تربت حیدریه 
حمیدرضــا  دکتــر  تدریــس  بــا 
علمــی  هیئــت  عضــو  فاحــی 
گــروه زراعــت دانشــگاه بیرجنــد و 
مهندس علیجان ســاالریان مشــاور 
پژوهشــکده زعفــران و همچنیــن 

اســتقبال  و  مشــارکت 
۱۸۵نفــر از دانشــجویان 
برگــزار  کشــور  درســطح 
وبینــار  ایــن  در  شــد. 
مســائل مربوط به کشــت 
زعفــران  هیدروپونیــک 
روبــرو  هــای  چالــش  و 
مــورد  حــوزه    ایــن  در 
کــه  گرفــت  قــرار  بحــث 
بســیار  بازخــورد   دارای 
پایــان  در  و  بــود  خوبــی 
بــه دانشــجویان  گواهــی 
ــدا  ــار اه ــرکت در وبین ش
شــد. دبیر انجمــن علمی 
در  گیاهــی  تولیــدات 

بیــان  آموزشــی  کارگاه  ایــن  پایــان 
کــرد: امیــد اســت کــه بــا همــکاری 
مســئولین و اســاتید دانشگاه این 
گونــه وبینارهــای تخصصــی در حــوزه 
بیشــتر  اســتراتژیک  محصــوالت 
تــا بتوانــد  گیــرد  قــرار  مــورد توجــه 

و  در دوران تحصیــل دانشــجویی 
بــه ویــژه در دوران بعــد از دانــش 
آموختگــی بــرای دانشــجویان مفید 

و قابــل کاربــرد واقــع شــود.

در  فانــوس،  نشــریه  مســئول  ناصرپنــاه  مریــم 
خصــوص برگــزاری ایــن نشســت افــزود:  ایــن جلســه 
بــه همــت کارگــروه زنــان انجمــن اســامی دانشــجویان 
مســتقل دانشــگاه تربــت حیدریــه در تاریــخ شــنبه ۲۱ 
برگــزار   Adobe Connect بســتر در  فروردین مــاه ۱۴۰۰ 

شــد.

ــی؛ مــدرس   در ایــن نشســت دکتــر ســید طالــب جال
دانشــگاه فرهنگیــان بــه عنــوان ســخنران حــول محــور 
موضــوع برنامــه کــه بزرگداشــت شــاعره ایــران زمیــن 
ــود؛ وی از درجــات  ــود صحبــت نم پرویــن اعتصامــی ب
و فضلیــت هــای شــاعر ادب فارســی و نکوهــش هــا 
و آمــوزش هــای شــعر او گفــت و بــه اشــعاری کــه ایــن 

ــر علــم آمــوزی دختــران در آن  ــا تاکیــد ب شــاعره بــزرگ ب
دوران، نکوهــش رفتارهــای خودخواهانــه دجــال هــای 
آن زمــان و رفتارهــای اغنیــا بــا فقــرا داشــتند اشــاره کــرد 
و بــر گســتردگی شــعر پرویــن و تعالیــم شــعری او تاکید 

نمــود.

اعتصامــی  پرویــن  بــه  معــروف  اعتصامــی  رخشــنده 
تبریــز  شــهر  در  خورشــیدی   ۱۲۸۵ اســفند   ۲۵ در 
آشــتیانی  اعتصامــی  یوســف  پــدرش  آمــد.  دنیــا  بــه 
نویســندگان  و  نامــی  رجــال  از  الملــک(  )اعتصــام 
در  بــود.  قاجــار  دوره  اواخــر  مشــهور  مترجمــان  و 
اشــعار  دیــوان  آمــد.  تهــران  بــه  خانــواده  بــا  کودکــی 
و  چــاپ  اثــر  تنهــا  اســت.  بیــت   ۲۵۰۰ بــر  بالــغ  وی 

• برگــزاری وبینــار چالــش هــای تولیــد زعفــران در محیــط کنتــرل شــده در بســتر 
ادوبــی کانکــت 

• نشــســت »بزرگداشــت پرویـــن اعتــصامـــی« باحـضـور دکتـــر سـیدطالب جـاللی
 برگزار شد.
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منتشرشــده از پرویــن، دیــوان اشــعار اوســت کــه دارای ۶۰۶شــعر شــامل اشــعاری در قالــب هــای مثنــوی، قطعــه 
و قصیــده مــی شــود. پرویــن بیشــتر بــه دلیــل بــه کار بــردن ســبک شــعری مناظــره در شــعرهایش، معــروف 
اســت. وی در فروردیــن ۱۳۲۰ شمســی بــه علــت ابتــا بــه حصبــه درگذشــت و در قــم بــه خــاک ســپرده شــد.

- جلســه پرســش و پاســخ با موضوع امتحانات 
حضــوری یــا مجازی

راد  عظیمــی  احســان  دکتــر  حضــور  بــا  جلســه  ایــن 
علیرضــا  فرهنگی،دکتــر  و  دانشــجویی  معاونــت 
صالحــان معاونــت آموزشــی و پژوهشــی ،دکتــر محمــد 
یکشــنبه  روز  مالــی  و  اداری  معاونــت  محمــدی  گل 
شــد. برگــزار   ۲۰ ســاعت   ۱۴۰۰ فروردیــن   ۲۲ یکشــنبه 



۳۷

یه -  شماره 36 - بهار 1400 فصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت  حیدر آیــیــنه

- برگزاری میزگرد آزاداندیشی باموضوع اختیارات 
رئیس جمهور

میزگــرد آزاداندیشــی با موضــوع اختیارات رئیس جمهور 
بــا حضــور دکتــر عظیمــی راد و دبیــرکل انجمــن و جمعــی 
از مســئولین تشــکیات دوشــنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰  
بــه همــت انجمــن اســامی دانشــجویان مســتقل در 

ســالن جلســات حــوزه ریاســت برگــزار شــد .

اولیــن جلســه داخلــی معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه تربــت حیدریــه بــا حضــور مدیــر حراســت 
دانشــگاه برگــزار شــد.اولین جلســه داخلــی معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه روز ســه شــنبه ۲۴ 

فروردیــن مــاه ۱۴۰۰ بــا حضــور مهنــدس شــجاعی مدیــر حراســت دانشــگاه برگــزار شــد. 

در ایــن جلســه بــا توجــه بــه شــروع فعالیــت هــای 
جهــت  در  ریــزی  برنامــه  ضــرورت  و  برنامــه  فــوق 
ایــام  بــا دســتورالعمل هــای بهداشــتی در  تطبیــق 
کرونــا بحــث و تبــادل نظــر انجــام شــد. مهنــدس 
حســین شــجاعی مدیــر حراســت دانشــگاه نیــز در 
ایــن جلســه بــا توجــه بــه ضــرورت اهمیت بازگشــایی 
در  وزارتــی  هــای  بخشــنامه  اســاس  بــر  دانشــگاه 
موعــد اعــام شــده و پیــش بینــی هــای الزم بــرای 
فرصــت  و  تهدیدهــا  بــه  توجــه  و  پســاکرونا  دوران 
هــای ایــن مســئله و همچنیــن انتخابــات پیــش رو 

نکاتــی را بیــان نمودنــد.
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بــه  گیاهــان دارویــی   بهــاره  کشــت  آموزشــی  وبینــار 
همــت انجمــن علمی هــای گیاهان دارویــی و تولیدات 
گیاهــی دانشــگاه تربــت حیدریــه برگــزار شــد.در ادامــه 
برگــزاری سلســله برنامــه هــای آموزشــی انجمــن هــای 
علمــی دانشــجویی دانشــگاه تربــت حیدریــه، روز ســه 
شــنبه ۲۵ فروردیــن مــاه ۱۴۰۰ وبینــار آموزشــی »کشــت 
بهــاره گیاهــان دارویــی« بــه همــت انجمــن علمــی هــای 
گیاهــان دارویــی و تولیــدات گیاهــی و با حضور  اســاتید 
و دانشــجویانی از سراســر کشــور بــه صــورت مجــازی 
در نــرم افــزار Connect    Adobe برگــزار گردیــد.در ایــن 
از  کلیپــی  ابتــدا  آقــای دکتــر احمــد احمدیــان  وبینــار 
ســخنان دکتــر  مدیلتــون ، رئیــس انجمــن گیاهــان 
ســپس  و  گذاشــته  اشــتراک  بــه  انگلیــس،  دارویــی 
خانــواده هــای مختلــف گیاهــی را بــرای کشــت در فصل 

بهــار مــورد بررســی قــرار دادنــد.

ح شــده توســط  در پایــان ایــن وبینــار  ســواالت مطــر
ــد. ــخ داده ش ــدرس پاس ــوی م ــدگان از س ــرکت کنن ش

وبینــار آموزشــی مــزاج شناســی رمضان با اســتقبال گرم دانشــجویان، 
اســاتید و عمــوم مــردم در بســترهای  Adobe Connect و اینســتاگرام 

برگزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بســیج دانشــجویی دانشــگاه تربــت حیدریــه ایــن وبینــار 
بــه همــت انجمــن علمــی گیاهــان دارویــی و بســیج دانشــجویی دانشــگاه تربــت 
حیدریــه و بــا ســخنرانی دکتــر احمــد احمدیــان، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تربــت 
حیدریــه در تاریــخ دوشــنبه 31 فروردیــن مــاه 1400برگــزار شــد.در ایــن وبینــار پــس از 
پخــش قــران و کلیــپ مرتبــط بــا مــزاج شناســی مــاه مبــارک رمضــان، دکتــر احمدیــان 
چگونگــی  ســپس  و  کــرد  مشــخص  را  آن  هــای  ویژگــی  و  افــراد  مــزاج  انــواع  ابتــدا 
را  مــزاج هــای مختلــف  بــرای  روزه داری  گیاهــان دارویــی در تســهیل  از  اســتفاده 
ــه ســواالت شــرکت کننــدگان پاســخ داده شــد. ــار ب ــان وبین ــد.در پای مشــخص کردن

- وبینار آموزش  کشت بهاره گیاهان داروی  برگزار شد.

 -  وبینار مزاج شنــاســـی رمـضـــــان
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ایــن جلســه بــا حضــور مســئول دفتــر و فرماندهــان 
حوزه ها و پایگاه های بســیج دانشــجویی شهرســتان 
تربــت حیدریــه روز چهارشــنبه ۱ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ 

برگــزار شــد.
حضــور رئیــس گــروه فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه 
شــورای  عضــو  و  انجمــن  دبیــرکل  و  تربت حیدریــه 
مجمــع  جلســه  در  اجتماعــی  و  فرهنگــی  تخصصــی 
خراســان رضوی اســتان  دانشــجویی  تشــکل های 

کارگاه »بایدهــا و نبایدهــا در روابط دختران و پســران« 
باســخنرانی جنــاب آقــای عــرب زاده روز یک شــنبه ۵ 
  Adobe Connect پلتفــرم  در   ۱۴۰۰ اردیبهشــت ماه 

برگــزار شــد .

مســتقل  دانشــجویان  اســامی  انجمــن  همــت  بــه 
ســتاره  دکتــر  ســخنرانی  بــا  تربت حیدریــه  دانشــگاه 
صادقــی کارشــناس سیاســی مســتقل و پژوهشــگر 
مطالعــات امریــکا روز سه شــنبه ۷ اردیبهشــت مــاه 
۱۴۰۰ ســاعت ۲۱:۳۰ در پلتفــرم Adobe Connect برگــزار 

شــد.

- بــا حضــور و ســخنرانی دکتــر رســتمی ریاســت 
محتــرم نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
در دانشــگاه ها روز دوشــنبه ۶ اردیبهشــت ماه 
۱۴۰۰ در دانشــگاه فردوســی مشــهد و بســتر 

Skyroom برگــزار شــد.

- نشست هم اندیشی»نقش دانشجویان در حضور حداکثری«

-کارگاه »بایدهــا و نبایدهــا در روابــط دختــران 
و پســران«

- نشست خرابکاری های اسرائیل در آستانه احیاء برجام‼ 
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ــه مورخــه ۲۴ رمضــان  ایــن مســابقه بــه همــت انجمــن اســامی دانشــجویان مســتقل دانشــگاه تربت حیدری
ســاعت ۲۲ برگــزار شــد کــه بــه نفــرات برتــر جوایــزی اهــدا شــد.

-  مسابقه نهج الباغه به مناسبت شب ها ی احیاء
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به مناسبت میاد امام حسن مجتبی علیه السام با همت  تشکل های دانشجویی دانشگاه تربت حیدریه 
غ، رب،  و دفتــر بســیج دانشــجویی شهرســتان، تعــداد ۶۵ بســته معیشــتی ) هــر بســته شــامل؛ برنــج، روغــن، مــر
(  جمعــا بــه ارزش ۱۵ میلیــون تومــان تهیــه و بســته بنــدی و توزیــع شــد. ماکارونــی، خرمــا، ســیب زمینــی و پیــاز

ایــن دیــدار مورخــه ۱۲ اردیبهشــت ۱۴۰۰ ســاعت ۱۸ بــا موضــوع »نقــش بســیج دانشــجویی در امیــد آفرینــی و 
حضــور حداکثــری« برگــزار گردیــد.در پایــان ایــن نشســت بصیرتــی بــه فرماندهــان حــوزه و پایــگاه هــای بســیج 

«  اهــدا گردیــد. دانشــجویی کتــاب »دوگانــه هــای سرنوشــت ســاز

- توزیــع تعــداد ۶۵ بســته معیشــتی بــا همــت برخــی تشــکل هــای دانشــجویی دانشــگاه تربــت 
حیدریــه و دفتــر بســیج دانشــجویی شهرســتان، بیــن خانــواده های نیازمند حاشــیه شــهر تربت 

حیدریــه و روســتای محــروم شهرســتان.

- نشســت بصیرتــی ماهانــه فرماندهــان حــوزه هــا و پایــگاه هــای بســیج دانشــجویی شهرســتان 
تربــت حیدریــه بــا فرماندهــی محتــرم ناحیــه دکتــر ناصــری موحــد
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- دوره ی آموزشــی ) تکنیــک هــای زندگــی موفــق( بــا رویکــرد مباحــث قبــل از ازدواج ، روش هــای 
تربیــت فرزنــد و آســیب هــای اجتماعــی ، بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان ،بــه صورت حضــوری و 

مجــازی برگــزار شــد.
لغایــت  مــاه  فروردیــن   ۲۶ تاریــخ  از  دوره  ایــن 
جلســه   ۶ مــدت  بــه   ۱۴۰۰ مــاه  اردیبهشــت   ۷
المســلمین  و  االســام  حجــت  حضــور  بــا 
موســوی ) اســتاد حــوزه و دانشــگاه و مشــاور 
ــگاه  ــوزه و پای ــان ح ــور فرمانده ــواده ( و حض خان
و اعضــای شــورا دانشــگاه هــای تربــت حیدریــه 
بهداشــتی  هــای  پروتــکل  کامــل  رعایــت  بــا 
همزمــان  دوره  ایــن  همچنیــن  و  شــد  برگــزار 
داده  پوشــش  نیــز  روم  اســکای  پلتفــرم  در 
دانشــجویان  از  اســتقبال  زیــادی  بــا  کــه  شــد 
و عمــوم مــردم را بــه دنبــال داشــت. در پایــان 

. گردیــد   ارائــه  رســا  هایــی  پاســخ  مجــازی(  و  )حضــوری  جلســه  در  حاضــر  افــراد  ســواالت  بــه  جلســه  هــر 

- کارگاه فیزیولــوژی گیاهــی مبحــث تنفــس
و فتوســنتز

ایــن کارگاه بــه همــت انجمــن علمــی تولیــدات گیاهــی 
بــا تدریــس مهنــدس  وکیلــی در تاریــخ ۷ اردیبهشــت 
ســاعت ۱۶ تــا ۱۸ در نــرم افــزار ادوبی کانکت برگزار شــد.

قــدس  روز  مناســبت  »بــه 
فصلنامــه  ایــن  از  نســخه  یــک 
شــد« انقــاب  رهبــر  بــه  هدیــه 

ــورت  ــوس بص ــماره فان ــن ش ــار دومی - انتش
اســامی  انجمــن   فانــوس  مجازی»نشــریه 

مســتقل« دانشــجویان 
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طــی ایــن مراســم دانشــجویان بــا در دســت داشــتن 
پــاکارد هــای شــهدای مقاومــت و آتــش زدن پرچــم 
رژیــم غاصــب صهیونیســتی و آمریــکا انزجــار و بیــزاری 
خــود را از ایــن رژیــم کــودک کــش و جعلــی اعــام کردنــد. 
در ادامــه ایــن مراســم دکتــر مســعود گوهــری منــش، 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تربــت حیدریــه ،  نکاتــی 
را از حضــور  دانشــجویان و نقــش آنهــا در عرصــه علــم 

ــا افزایــش  دانــش و پژوهــش و بیــان اینکــه مــا بایــد ب
علم و دانش و خلق دست آورد های جدید و نو آورانه 
،همچنیــن آتــش بــر افــکار و اذهــان دشــمن بزنیــم .و 
در ادامــه جایــگاه واال شــهید ســلیمانی و آرمــان هــای 
ایشــان را بیــان کردنــد کــه مــا باید ادامــه دهنده مکتب 
ســلیمانی باشــیم و ایشــان را الگــو خــود قــرار دهیــم .

- به مناســبت روز جهانی قدس و گرامیداشــت این روز عظیم ، به همت بســیج دانشــجویی 
از  جمعــی  اســاتید،  بســیج  و  شهرســتان  دانشــجویی  ،بســیج  حیدریــه  تربــت  دانشــگاه 
دانشــجویی  بســیج  دفتــر  مســؤل  باحضــور  دانشــگاه  کارکنــان  و  ،اســاتید  دانشــجویان 
شهرســتان ،فرماندهــان و اعضــا شــورای پایــگاه هــا در محــل دانشــگاه دولتــی تربــت حیدریــه 

ــد . ــزار ش برگ

- نامــه علیرضــا جبــاری دبیــرکل انجمــن و عضو شــورای تخصصی فرهنگی و اجتماعــی به رهبر معظم 
انقاب اســامی به نمایندگی از دانشــجویان و مســئولین انجمن اســامی دانشجویان مستقل

هدیــه بــه رهبر معظــم انقاب 
اردیبهشــت ماه   ۱۷ اســامی 
۱۴۰۰ بــه مناســبت روز قــدس



۴۴

یه -  شماره 36 - بهار 1400 آیــیــنهفصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت  حیدر

وبینار فیزیولوژی گیاهی ) مبحث فتوســنتز وتنفس( 
روز یکشــنبه  ۱۸ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ در بســتر ادوبی 

کانکــت برگزار شــد.

وکیلــی،  معصومــه  مهنــدس  خانــم  وبینــار  ایــن  در 
ابتــدا  در  فردوســی  دانشــگاه  دکتــری  دانشــجوی 
توضیحــات کامــل و جامعــی را در مــورد ایــن مبحــث 
مهــم بیــان کردنــد و بــا توجــه بــه نزدیکــی بــه کنکــور 

ارشــد و بــه ارائــه نــکات مهــم کنکــوری بــرای فیزیولــوژی 
و  پرســش  جهــت  همچنیــن  پرداختنــد.  گیاهــی 
پاســخ و مشــاوره کنکــوری بــا ایشــان و ســایر اســاتید 
تربــت  دانشــگاه  کشــاورزی  دانشــکده  شــاخص 
کــه  اســت  شــده  تشــکیل  واتســاپی  گــروه  حیدریــه 
درصــورت درخواســت عضویــت بــه شــماره تمــاس زیــر 

پیــام ارســال کنیــد.

- به همت انجمن علمی تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه وبینار فیزیولوژی گیاهی برگزار شد.

- دیــدار مدیــر فرهنگــی و مدیــر حراســت دانشــگاه تربــت حیدریــه بــا معــاون مدیــر عامــل 
هفتــه  و  خ  ســر صلیــب  جهانــی  روز  تبریــک  و  شهرســتان  احمــر  هــال  جمعیــت  رئیــس  و 

دانشــگاه هال احمــر  کانــون  هــای  فعالیــت  و  خدمــات  از  تقدیــر  و  هال احمــر 
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کارگــروه  نبایدهــای  و  بایــد  جلســه  ایــن  موضــوع  
کــه  بــود  انتخابــات   در  دانشــجویی  ای  رســانه  هــای 
شــد ۱۴۰۰برگــزار  مــاه  اردیبهشــت   ۲۱ شــنبه  ســه  روز 

ــای  ــم ه ــب فیل ــازیEXCEL در قال ــی مج کارگاه مقدمات
بــه  خــرداد   ۳ تــا  اردیبهشــت   ۲۷ روزهــای  آموزشــی 
همــت انجمــن علمــی مهندســی طبیعــت  برگــزار شــد 
بــه شــرکت کننــدگان گواهــی حضــور اعطــا شــد کــه 

این وبینار که ویژه همه دانشجویان و فعالین قرارگاه 
ســایبری عمــار و فرماندهــان حــوزه و پایــگاه بســیج 
ــنبه  ــرزاده روز ش ــر باق ــور دکت ــا حض ــود ب ــجویی ب دانش
یکــم خــرداد مــاه۱۴۰۰  ســاعت ۹ الــی ۱۰:۳۰برگــزار شــد

- دومیــن جلســه کنشــگری کارگــروه هــای رســانه ای بســیج دانشــجویی بــا حضــور معاونــت محتــرم 
اطاعــات ناحیــه تربــت حیدریــه و فرماندهــان بســیج دانشــجویی شهرســتان تربــت حیدریــه

EXCELوبینارنقــش رســانه در انتخابــات- برگــزاری کارگاه مقدماتــی مجــازی -
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ــا حضــور آقــای علــی محمــدی رئیــس اداره  ایــن وبینارب
میراث فرهنگی شهرستان تربت حیدریه روز پنجشنبه 
۶ خــرداد مــاه ۱۴۰۰ ســاعت: ۲۰ بــه همــت انجمــن علمــی 
ــد ــزار ش ــه برگ ــت حیدری ــگاه ترب ــی دانش باستان شناس

ایــن نشســت روز جمعــه ۷ خــرداد ۱۴۰۰ ســاعت: ۲۰ بــا 
همــت انجمن علمــی باستان شناســی دانشــگاه تربت 

حیدریــه برگــزار شــد.

حداکثــری  حضــور  »تاثیــر  بصیرتــی  نشســت  برگــزاری 
جنــاب  حضــور  بــا  ملــی«  منافــع  بــر  انتخابــات۱۴۰۰  در 
بســیج  ناحیــه  بهرامی،جانشــین  مهــدی  ســرهنگ 
۱۰چهــارم  ســاعت  در  رضــوی  خراســان  دانشــجویی 
جلســات  ســالن  در  حضــوری  صــورت  بــه  خردادمــاه 
حیدریــه  تربــت  دولتــی  دانشــگاه  ســلیمانی  شــهید 
 ایــن نشســت همزمــان در پلتفــرم 

ً
برگــزار شــد ضمنــا

ادوبــی کانکت بســیج دانشــجویی پوشــش داده شــد.

- وبینار نقش موزه ها در توسعه گردشگردی 
تربت حیدریه

حضــور  »تاثیــر  بصیرتــی  نشســت  برگــزاری 
ملــی« منافــع  بــر  انتخابــات۱۴۰۰  در  حداکثــری 

ــابور  ــی نیش ــراث فرهنگ ــگاه می ــت پای نشس
دکتــر  ســخنرانی  بــا  گذشــته،حال،آینده(  (

هــادی شــریفان
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در  دانشــجویان  نقــش  موضــوع  بــا  نشســت  ایــن 
کنشــگری هــای ســطح جامعــه بــرای حضــور حداکثــری 

ــد. ــزار ش برگ

ناحیــه بســیج  ایــن نشســت جانشــین محتــرم  در 
فعاالنــه  حضــور  لــزوم  بــر  اســتان  دانشــجویی 
ــه  ــر چ ــنگری ه ــه و روش ــطح جامع ــجویان در س دانش
بیشتر نسبت به حضور حداکثری خاطر نشان کردند.

ایــن برنامــه روز شــنبه ۸ خــرداد مــاه ۱۴۰۰  ســاعت ۱۸ 
انجمــن علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه  بــه همــت 
آقــای امیــد مایــی،  تربــت حیدریــه بــا حضــور جنــاب 
شــد. برگــزار  فــوری  خبــر  هــای  رســان  پیــام  ســردبیر 

و  دانشــجویی  معــاون  عظیمــی راد  دکتــر  باحضــور 
باقــرزاده  دکتــر  و  حیدریــه  تربــت  دانشــگاه  فرهنگــی 
مــدرس دانشــگاه و فعــال سیاســی فرهنگــی شــنبه 
همــت  بــه   Adobe Connect در   ۱۴۰۰ خردادمــاه   ۸
انجمــن اســامی دانشــجویان مســتقل برگــزار شــد.

 Adobe Connect در   ۱۴۰۰ خردادمــاه   ۹ یک شــنبه  روز 
باحضــور جنــاب آقــای علــی مزروعــی دبیــر پذیــرش و 
عضــو شــورای مرکــزی اتحادیــه مســتقل سراســر کشــور 
به همت انجمن اســامی دانشــجویان مســتقل برگزار 

شــد .

- نشســت بصیرتــی فرماندهــان حــوزه هــا و پایــگاه هــای بســیج دانشــجویی تربــت حیدریــه بــا 
جانشــین محتــرم ناحیــه بســیج دانشــجویی خراســان رضــوی

- برگــزاری گفــت و گــوی زنــده بــا موضــوع تاثیــر 
رســانه بــر رونــد انتخابــات و رأی دهــی توده

- برگزاری نشست انتخاب اصلح

- نشست معیارهای رئیس جمهور کارآمد
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 Adobe ایــن کارگاه روز دوشــنبه ۱۰ خردادمــاه ۱۴۰۰ در
Connect باحضــور جنــاب آقای محمدمهدی عــرب زاده 
)مســئول مرکــز مشــاوره آمــوزش و پرورش،کارشــناس 
انگیزشــی(با  بالینیســخنران  روانشناســی  ارشــد 

موضوعــات زیــر 

آیا طرف مقابل شما واقعا قصد ازدواج دارد؟ 

هزینه های دوستی دختران و پسران؟ 

پیامدهای دوستی قبل از ازدواج؟ 

برگزار و  با استقبال گرم دانشجویان همراه شد.

ایــن نشســت بــا موضــوع نقــش دانشــجویان در امیــد آفرینــی و گفتمــان ســازی آرمــان هــای انقــاب برگــزار شــد. 
در ایــن نشســت اســتاد ســلطانی بــر لــزوم حضــور میدانــی دانشــجویان بیــن مــردم، روشــنگری و برطــرف کــردن 

شــبهات آنهــا و تبییــن چرایــی حضــور حداکثــری خاطــر نشــان کردنــد.

روابــط  پاســخ،  و  پرســش  کارگاه  برگــزاری   -
پســر و  دختــر 

- نشســت بصیرتــی فرماندهــان حــوزه هــا و پایــگاه هــای بســیج دانشــجویی تربــت حیدریــه بــا 
معاونــت محتــرم بررســی تحلیــل و گفتمــان ســازی ناحیــه بســیج دانشــجویی خراســان رضوی
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ایــن کارگاه بــه همــت انجمــن علمی مهندســی مکانیک و با همکاری بســیج دانشــجویی و دفتــر ارتباط با صنعت 
دانشــگاه تربــت حیدریــه  بــا تدریــس دکتــر مســعود گوهــری منــش عضــو هیئــت علمی دانشــگاه تربــت حیدریه و 

مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعت دانشــگاه تربت حیدریــه در تاریــخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۰ برگزار شــد

ایــن مســابقه بــه همــت انجمــن اســامی دانشــجویان 
مســتقل دانشــگاه تربت حیدریــه ۱۵روز  خردادمــاه 1۴۰۰  

ســاعت۲۰ برگــزار شــد .

 نشســت گفتگــوی دانشــجویی بــه مناســبت ســالگرد 
ارتحــال امــام خمینــی )ره( روز جمعــه ۱۴ خردادمــاه ۱۴۰۰ 
در بســتر Adobe Connect بــه همــت انجمــن اســامی 
دانشــجویان مســتقل و باحضور تعدادی از مسئولین 
تشــکیات برگــزار شــد و بــا اســتقبال گــرم دانشــجویان 

همــراه شــد

- برگزاری کارگاه مجازی  روش تحقیق و مقاله نویسی

- برگــزاری مســابقه کتاب خوانــی قیام خونین 
ــی  ــام خمین ــال ام ــالگرد ارتح ــبت س ــه مناس ب

)ره( و قیــام خونیــن 1۵ خردادمــاه
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مســئولین محتــرم شهرســتان تربت حیدریــه مورخه ۲۰ 
خــرداد مــاه ۱۴۰۰ ســاعت ۲۰:۳۰ برگــزار شــد.

دوره جمــع بنــدی مباحــث کنکــور کارشناســی ارشــد 
کارشناســی  کنکــور  داوطلبــان  ویــژه  ســیاالت  درس 
تدریــس دکتــر علــی حیــدری عضــو هیئــت  بــا  ارشــد 
علمــی مهندســی مکانیــک دانشــگاه تربــت حیدریــه 
در  تاریــخ  پنجشــنبه ۲۰ و جمعــه ۲۱ خــرداد ۱۴۰۰ ســاعت 
۱۰ بــه صــورت کامــا رایــگان بــه همــت انجمــن علمــی 
مهندســی مکانیک دانشــگاه تربت حیدریه برگزار شــد .

انجمن علمی مهندسی مکانیک با همکاری بسیج دانشجویی 
و دفتر ارتباط با صنعت دانشــگاه تربت حیدریه دومین جلســه 
کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی با موضوع  » اخاق پژوهشی 
» بــا تدریــس دکتــر مســعود گوهــری منــش عضــو هیئــت علمــی 
مهندســی مکانیــک دانشــگاه تربــت حیدریــه مدیــر دفتــر ارتبــاط 
بــا صنعــت دانشــگاه تربــت حیدریــه ویــژه تمامــی دانشــجویان 
شــد. برگــزار   ۱۸ ســاعت   ۱۴۰۰ خــرداد   ۲۰ پنجشــنبه  تاریــخ  در 

دانشــگاه  شناســی  باســتان  علمــی  انجمــن   -
تربــت حیدریــه بــه مناســبت روز صنایــع دســتی 
بــا همــکاری اداره میــراث فرهنگــی تربــت حیدریه 
ــدار  ــعه پای ــتی در توس ــع دس ــش صنای ــار نق وبین

تربــت حیدریــه بــا ســخنرانی

ع  » اخاق پژوهشی« - برگزاری کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی با موضو
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- گفتگــو و مصاحبــه بــا دختــر شــهید مدافــع 
فاطمــه  حضــرت  والدت  مناســبت  بــه  حــرم 

)س( معصومــه 

 Adobeایــن گفتگــو روز چهارشــنبه ۱۹ خردادمــاه ۱۴۰۰ در
Connect به همت انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
به مناسبت والدت حضرت فاطمه معصومه )س( برگزار 
شــد و با اســتقبال گرم و ُپرشــور دانشــجویان همراه شــد

بــه همــت انجمــن علمــی تولیــدات گیاهــی، انجمــن 
و  حیدریــه  تربــت  دانشــگاه  دارویــی  گیاهــان  علمــی 
انجمــن ملــی بــذر ایــران  وبینــار  فنــاوری هــای اســتخراج 
متابولیــت هــای ثانویــه گیاهــان دارویــی برگــزار شــد.

وبینــار فنــاوری هــای اســتخراج متابولیــت هــای ثانویــه 
گیاهــان دارویــی روز پنــج شــنبه  ۲۰ خــرداد مــاه ۱۴۰۰ در 
بســتر ادوبــی کانکــت برگــزار شــد. کــه بــا اســتقبال گــرم 

عاقــه منــدان بــه ایــن علــم روبــه رو شــد.

در  ابتــدای ایــن وبینــار آقــای دکتــر محمــد شــاهین 
فیتوشــیمی  و  بیوشــیمی  »متخصــص  دانشــمندی  
گیاهــان و بذرهــای گیاهــی«  مــواردی در خصوص  انواع 
متابولیــت هــای ثانویــه در گیاهــان دارویــی مختلــف 
را بیــان کــرده و در ادامــه بــه روش هــای اســتحصال 
و فــراوری اســانس و عصــاره گیاهــان دارویــی را بیــان 
ســواالت  بــه  برنامــه  انتهــای  در  همچنیــن  کردنــد. 

شــرکت کننــدگان پاســخ داده شــد.
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این برنامه روز چهارشــنبه ۱۹ خرداد ماه در باغ ملی شهرســتان تربت حیدریه برگزار شــد.

جـــشن پــدر دختــری 
ریـحانه هاے خلقت روز 
یکشــنبه۲۳/۰۳/۱۴۰۰ 
ساعت  ۱۷:۳۰ در سالن 
اجتماعــات دانشــگاه 
همــت  بــه  لتــی  و د
بســیج دانشــجویی 

برگــزار شــد 

ع مشــکات کشــور چگونــه بایــد حــل شــود؟ آیــا بــا رای ندادن  - برگــزاری تریبیــون آزاد بــا موضــو
وضــع کشــور بهتــر می شــود؟

برنامه ی جـشن پدر دختری »ریـحانه هاے خلقت«
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کمیته هــا،  مســئولین  بــا  انجمــن  دبیــرکل  جلســه   Adobe Connect پلتفــرم  در   ۱۴۰۰ خردادمــاه   ۲۴ دوشــنبه 
ــد . ــزار ش ــه برگ ــت حیدری ــگاه ترب ــتقل دانش ــجویان مس ــامی دانش ــن اس ــت انجم ــه هم ــا  ب ــا و کارگروه ه بخش ه

با توجه به تأثیر تبلیغات میدانی در حضور بیشتر و با شکوه در انتخابات؛ بسیج دانشجویی و  بسیج اساتید، بنر دعوت 
مردم به حضور حداکثری در انتخابات را در حاشیه جاده و جلوی سر درب دانشگاه دانشگاه تربت حیدریه نصب کردند.

- جلسه دبیرکل انجمن با مسئولین کمیته ها، بخش ها و کارگروه ها

- نصب بنر حضور حداکثری در حاشیه جاده و جلوی سر درب دانشگاه تربت حیدریه
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جابــر حجتــی رزگــی، رئیــس گــروه فرهنگــی و اجتماعــی 
نهمیــن  داور  عنــوان  بــه  حیدریــه  تربــت  دانشــگاه 
گرفــت. قــرار  تقدیــر  مــورد  رویــش  ملــی  جشــنواره 

تربــت  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بــه نهمیــن  ثــار رســیده  آ حیدریــه، در فراینــد داوری 
، جابــر  جشــنواره ملــی رویــش دانشــگاهیان کشــور
اجتماعــی  و  فرهنگــی  گــروه  رئیــس  رزگــی  حجتــی 
دانشــگاه تربــت حیدریــه کــه بــه عنــوان داور نهمیــن 
از  بــود  شــده  انتخــاب  رویــش  ملــی  جشــنواره 
ســوی مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، 
گرفــت. قــرار  تقدیــر  مــورد  فنــاوری  و  تحقیقــات 

 ، نفــر  ۶۶ کانونــی  ارزیابــی  بخــش  داوران  تعــداد 
تعــداد   ، نفــر  ۲۷ ثــار  آ ارزیابــی  بخــش  داوران  تعــداد 
تعــداد  و  نفــر  ســه  ایــده  ارزیابــی  بخــش  داوران 
نفــر  ســه  اجتماعــی  مســوولیت  بخــش  داوران 
دانشــگاهیان  رویــش  ملــی  جشــنواره  نهمیــن  در 
داشــتند. همــکاری  رویــداد  ایــن  در  کشــور 

مجموعــه  از  برآمــده  رویــش  ملــی  جشــنواره 
فرآینــد  یــک  طــول  در  کــه  اســت  هایــی  فعالیــت 
در  کــه  چــه  آن  اســت.  گرفتــه  شــکل  مــدت  بلنــد 
نهمیــن جشــنواره رویــش مــورد توجــه بــوده اســت، 
حضــور  و  جشــنواره  ایــن  در  دانشــگاه   ۸۶ حضــور 

 ۱۵ حــدود  همچنیــن  اســت.  کانــون   ۲۸۵ هــزار   ۵
شــده  ثبــت  کانون هــا  ســوی  از  نیــز  فعالیــت  هــزار 
کــه ۱۳۶۲ اثــر بــه صــورت فــردی و ۲۱۶ اثــر بــه صــورت 
گروهــی بــوده اســت. فرهنــگ کار جمعــی و گروهــی 
فعالیــت  در  کننــده  تعییــن  و  مهــم  نــکات  از  یکــی 
هــای فرهنگــی اســت کــه کانــون هــای دانشــجویی 
توانســته اند بــه خوبــی ایــن مســئله را نهادینــه کننــد. 
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