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آیــیــنه

حوزه ریاست
دانشگاهیان عزم خود را برای تحقق تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین
جزم کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
و بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم ،متــن پیــام تبریــک نــوروزی دکتــر زلف ـیگل بــه شــرح زیــر اســت؛
یــا مقلــب القلــوب و االبصــار یــا مدبرالیــل و النهــار یــا محــول الحــول و االحــوال حــول حالنا الی احســن الحال
پرده بگردان و بزن ساز نو

هین که رسید از فلک آواز نو

بهــار ،تجلــی زایــش بــرکات و نمایــش نعمــات خداونــدی اســت و نــوروز ،نمــاد نــو شــدن و تجدیــد جوانـ ِـی جهــان کهــن
اســت .حلــول ســال نــو و عیــد ســعید باســتانی را بــه محضــر مقــام معظــم رهبــری ،ملــت شــریف ایــران ،خدمتگــزاران
صدیــق نظــام جمهــوری اســامی و بــه ویــژه بــه جامعــه بــزرگ دانشــگاهی ،اســاتید فرهیختــه ،محققــان و پژوهشــگران
و دانشــجویان عزیــز صمیمانــه تبریــک میگویــم و امیــدوارم در ســال پیــش رو کــه طلیعــه آن بــا بهــار قــرآن و مــاه مبــارک
رمضــان قریــن اســت ،شــاهد ارائـهی دســتاوردهای مهــم و ارزشــمند در عرصـهی علــم و فنــاوری تــوأم بــا رشــد اخالقــی و
غنــای ارزشهــای فرهنگــی و انســانی باشــیم .آرزو دارم بــه برکــت بهــار ،وجــود همــگان شــکوفهباران بــاد.
ســال  ۱۴۰۰را در حالــی پشــت سرگذاشــتیم کــه بیمــاری کرونــا همچــون ســال قبــل از آن ،جامعــه دانشــگاهی را بــا
محدودیتهایــی مواجــه کــرد و شــوربختانه ،چــراغ عمــر یارانــی از اعضــای هیــات علمــی ،محققــان ،پژوهشــگران،
دانشــجویان عزیــز و کارکنــان گرانمایــه دانشــگاهها و مرا کــز پژوهشــی و فنــاوری بــه دلیــل ایــن بیمــاری منحــوس همهگیــر
جهانــی ،بــه خاموشــی گرائیــد و ســرمایههای عظیمــی از آمــوزش عالــی را از دســت دادیــم .ضمــن عــرض تســلیت مجــدد
بــه جامعــه علمــی ،آرزوی صبــر و ســامتی بــرای خانوادههــای ایــن عزیــزان دارم.
دانشــمندان و پژوهشــگران پرتالش کشــورمان در ســال  ۱۴۰۰دلســوزانه در کنار جامعهی پزشــکی و عموم مردم بودند
و بــا تالشهــای شــبانهروزی خــود در شــرکتهای دانشبنیــان و پارکهــای علــم و فنــاوری بــا تولیــد ماســک ،مــواد
ضدعفونــی و انــواع تجهیــزات مقابلــه بــا کرونــا ســعی کردنــد ســهمی در پیشــگیری از شــیوع هــر چــه بیشــتر ایــن بیمــاری
داشــته باشــند و پشــتیبانی قابــل اطمینــان و اتــکا بــرای مدیــران کشــور در بینیــازی از واردات محصــوالت باشــند.
یکــی از آثــار زیانبــار کرونــا کاهــش حضــور دانشــجویان در محیطهــای دانشــگاهی بــود کــه بــا کاهــش مــوارد ابتــا در
جامعــه و افزایــش وا کسیناســیون عمومــی ،گامهــای جــدی بــرای از ســرگیری آمــوزش حضــوری در دانشــگاهها از اول
نیمســال دوم برداشــته شــد و انشــاءءله در ســال جدیــد شــاهد حضــور جــدی و کامــل دانشــجویان در دانشــگاهها
خواهیــم بــود .در ســال  ۱۴۰۰شــاهد برگــزاری ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهوری و تجلــی آرای مردم ایــران در
انتخــاب مســئوالن خدمتگــزار بودیــم کــه در پــی ایــن رویــداد مهــم ،آمــوزش عالــی کشــور نیز ســکاندار جدیدی پیــدا کرد
تــا ضمــن تــداوم فعالیتهــای مثبــت گذشــته و صیانــت از جایــگاه رفیــع علمی ایــران به عنوان شــانزدهمین کشــور دنیا
و اولیــن کشــور منطقــه از نظــر تولیــد علــم ،گام هــای جدیــدی بــرای ارتقــای علــم و فنــاوری کشــور بــردارد.
تأســیس معاونــت فنــاوری و نــوآوری بــه عنــوان نخســتین اقــدام مهــم وزارت علــوم در دولت ســیزدهم نشــان از ایــن دارد
۲
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کــه مســئوالن آمــوزش عالــی در دوره کنونــی بــه پیشــرفتهای موجــود علمــی کشــور بســنده نکــرده و تحــول و نــوآوری
در اســتفاده از ظرفیتهــای علمــی کشــور را دنبــال میکننــد .همانگونــه کــه در ســخنرانیها و مصاحبههــای مختلــف
عــرض کــردهام ،تا کیــد میکنــم برنامــه وزارت علــوم در دوره جدیــد کاربــردی کــردن پژوهشهــای دانشــگاهی و حــل
مســائل جامعــه بــه دســت محققــان توانمنــد کشــور اســت کــه در همیــن مســیر ســامانه نیازهــا و ایدههــا بــه نــام نــان
طراحــی شــد و انشــاءهلل در اردیبهشــت مــاه ســال  ۱۴۰۱رونمایــی میشــود.
امیــدوارم بــه غنیمــت بهــار و بــه تکــرار آوای یــا مقلبالقلــوب و االبصــار ،معمــار امیدهــا و نویدهــا باشــیم .ایمــان دارم کــه
روزی؛ نــوروز اســت کــه در آن دانایــی و مانایــی رقــم خــورده باشــد .در طلیعــه ســال نــو بــا آرزوی شــادمانی همراهــان و
ســتایش رفتــگان ،بــه آییــن باســتان بــر ســفرهی هفتســین مینشــینیم و حلــول ســال جدیــد را بــه زمزمـهی یــا محــول
الحــول و االحــوال جشــن میگیریــم.
ً
دعــا میکنــم بهــار در راه ،بهــار بودنهــا و بنیــان دانســتنها باشــد .در پایــان مجــددا بــرای همــه تالشــگران عرصــه علــم
و فنــاوری ،عمــر بــا عــزت و برکــت همــراه بــا ســامتی و توفیقــات روزافــزون مســألت مینمایــم و از همــه دانشــگاهیان
درخواســت دارم عــزم خــود را بــرای تحقــق شــعار ســال
کــه مقــام معظــم رهبــری آن را تولیــد ،دانشبنیــان و
اشــتغالآفرین نــام نهادنــد ،جزم کننــد و در ایــن راه از هیچ
کوششــی دریــغ نکننــد.
محمدعلی زلفیگل
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

آیین دید و بازدید نوروزی سال  ۱۴۰۱برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
همزمــان بــا اولیــن روز کاری در ســال  ۱۴۰۱آییــن دیــد و
بازدیــد نــوروزی بــا حضــور دکتــر خاشــعی رئیــس محتــرم
دانشــگاه تربــت حیدریــه ،حجــت االســام والمســلمین
دکتــر صافــدل نماینــده محتــرم دفتــر نهــاد مقــام معظــم
رهبــری (مــد ظلــه العالــی) در دانشــگاه ،اعضــای محتــرم
هیــات رئیســه و کارکنــان دانشــگاه تربــت حیدریــه برگــزار
گردیــد.
در ابتــدای برنامــه حجــت االســام والمســلمین دکتــر
صافــدل نماینــده محتــرم دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری
در دانشــگاه ضمــن تبریــک ســال جدیــد و مــاه مبــارک
رمضــان حدیثــی از رســول ا کــرم (ص) در مــاه مبــارک
رمضــان نقــل نمــود:

ای مــردم ،همانــا مــاه خــدا ،همــراه بــا برکــت و رحمــت و
آمــرزش ،بــه شــما روی آورده اســت ،ماهــی کــه در نــزد خــدا
برتریــن مــاه هاســت ،روزهایش برترین روزها ،شــب هایش
برتریــن شــب هــا و ســاعاتش برتریــن ســاعات اســت.
حجــت االســام والمســلمین دکتــر صافــدل افــزود :در
ایــن مــاه بــه معنــای واقعــی روزه دار باشــیم و دیــده هــای
خــود را از آنچــه نبایــد ببینیــم فروپاشــیم و در هنــگام نمــاز
دس ـتهای خــود را بــرای دعــا بــه ســمت آســمان بلنــد
کنیــم .خداونــد زمانــی بــه دعــای مــا لبیــک مــی گویــد کــه
لبیــک مــا بــا نــدای قلــب و واقعــی باشــد.
در ادامــه جلســه دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه تربــت
حیدریــه ضمــن تبریــک ســال جدیــد و مــاه مبــارک زمــان،
تالقــی ایــن مــاه مبــارک را بــا از ســرگیری آمــوزش حضــوری
۳
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دانشــگاه بــه فــال نیــک گرفــت و عنــوان نمــود:
شــعار ســال  ۱۴۰۱را کــه حضــرت آقــا بــه عنــوان ســال تولیــد،
دانــش بنیــان و اشــتغالزایی نامیدنــد ســالی اســت کــه
مربــوط بــه دانشــگاه هــا اســت و امیــدوارم ســال  ۱۴۰۱ســال
متحــول شــدن دانشــگاه تربــت حیدریــه باشــد.
وی افزود :خداوند را شا کریم که با تالش های نماینده
محتــرم شهرســتان جنــاب آقــای دکتــر زنگنــه افزایــش
بودجــه دانشــگاه محقــق گردیــد و مبلــغ  ۶میلیــادر ریــال
هــم بــرای ســاخت بخشــی از ســاختمان غذاخــوری
دریافــت کــرده ایــم و بــه یمــن ســفر ریاســت محتــرم
جمهــوری انشــاهلل شــاهد تکمیل پــروژه هــای دانشــگاه در
ســال جدیــد خواهیــم بــود.
دکتــر خاشــعی ابــراز نمــود :بــا توجــه بــه از ســرگیری آمــوزش
حضوری در دانشــگاه ،کالس های درســی و خوابگاههای
دانشــجویی همــراه بــا پروتــکل هــای بهداشــتی و تهویــه
مناســب آمــاده حضــور دانشــجویان مــی باشــد.
وی در ادامه افزود :از اســاتید گرانقدر دانشــگاه خواســتارم

۴
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در ســال جدیــد نســبت بــه ثبــت یــک شــرکت دانــش بنیان
در حیطه کاری خود اقدام نمایند و دانشگاه نیز حمایت
خــود را در ایــن زمینــه اعــام مــی نمایــد .مــا در دانشــگاه
تربــت حیدریــه بهتریــن اســاتید بــرق ،کامپیوتــر و مکانیک
را داریــم کــه مــی تواننــد بــر روی ســاخت دســتگاه هایــی در
بحــث فــن آوری صنعــت زعفران کار کنند زیرا پژوهشــکده
زعفــران بــرای مــا بســیار اهمیــت دارد .از اســاتید جــوان
دانشــگاه انتظــار ویــژه ای دارم .اجرایــی کــردن نتایــج
تحقیقــات مقالــه از نوشــتن مقالــه مهــم تــر اســت و تــاش
کنیــد کــه بیــن رشــته ای کار کنیــد.
دکتــر خاشــعی در انتهــا ضمــن تشــکر از همــکاران دلســوز
دانشــگاه و آرزوی ســامتی در معیــت خانــواده همــراه بــا
انگیــزه الزم در کار کــردن ،از ایشــان درخواســت نمــود هــر
ایــده ای در راســتای تحقــق اهــداف و پیشــرفت دانشــگاه
دارنــد ارائــه نماینــد.
در انتهــای جلســه کتابــی بــا عنــوان « کتــاب جامــع آداب
معاشــرت در محیــط کار» بــه کارکنــان اهــدا گردیــد.

آیــیــنه
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مراسم آیین افتتاحیه سالن ورزشی شماره ( )8زنده یاد بابک
مروج تربتی و کلنگ زنی خوابگاه های متاهلین و دختران
دانشگاه تربت حیدریه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
افتتاحیــه هشــتمین ســالن چنــد منظــوره ورزشــی شــماره ( )8زنــده یــاد بابــک مــروج تربتــی و کلنــگ زنــی بلــوک یــک
خوابگاه دختران مهندس روشــنک مروج تربتی و خوابگاه دانشــجویان متاهل زنده یاد حاج محمد نوریان دانشــگاه
تربــت حیدریــه ســاخت توســط خیــر ناشــناس و زمیــن اهدایــی توســط دکتــر عبــاس نوریــان بــه نمایندگــی از طــرف ورثــه
محترم خاندان نوریان و بانو مرحومه فاطمه شــرکت روز پنج شــنبه  ۱۹خردادماه  ۱۴۰۱همزمان با والدت امام هشــتم
حضــرت امــام رضــا (ع) و دهــه کرامــت بــا حضــور معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری دکتــر
مرتضــی فرخــی ،دکتــر اســماعیلی مدیــرکل طرح هــای عمرانــی وزارت علوم  ،دکتر محمد عبدالحســینی معــاون اجرایی
ســتاد خیریــن وزرات علــوم  ،دکتــر زنگنــه نماینــده مــردم شــریف تربــت حیدریــه  ،زاوه و مــه والت در مجلــس شــورای
اســامی ،اعضــای هیــات موســس ،هیــات
امنــا و هیــات مدیــره بنیــاد خیریــن حامــی
دانشــگاه تربــت حیدریــه ،اعضــای محتــرم
جامعــه تربتــی هــای مقیــم تهــران جمعــی
از مســئولین شهرســتان و یــاوران علمــی و
اعضــای هیــات علمــی برگــزار گردیــد.
در ابتــدای مراســم دکتــر خاشــعی رئیــس
دانشــگاه تربــت حیدریــه ضمــن خیرمقــدم
بــه میهمانــان مراســم وتبریــک میــاد بــا
ســعادت امــام رضــا علیــه الســام ،بــا بیــان
تاریخچــه دانشــگاه ونقــش تاثیر گــذار خیرین
در ایجــاد و توســعه دانشــگاه تربــت حیدریــه
ابــراز امیــدواری کــرد بــا همراهــی وزارت علــوم
تحقیقــات و فنــاوری مســیر توســعه را در
دانشــگاه تربــت حیدریــه بــا ســرعت و قــدرت
طــی کنیــم .دکتــر خاشــعی افــزود الزمــه
بخشــنده بــودن داشــتن قلبــی بــزرگ اســت
کــه خیریــن دانشــگاه دارند .وی ضمن تشــکر
از جنــاب آقــای مهندس مهــدی مروج تربتی
بــه جهــت قبــول ســاخت خوابــگاه دختــران،
از آقــای دکتــر عبــاس نوریــان جهــت وا گــذاری
زمیــن ســاخت خوابــگاه تقدیــر نمــود.
۵

فصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه  -شماره  - 40بهار 1401
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ســرکار خانــم گلــزاره محتشــمی اولیــن بخشــدار زن ایــران و اولیــن دختــر تربتــی دانــش آموختــه دانشــگاه تهــران نیــز
ســخنران اصلــی مراســم بــود کــه پیرامــون جایــگاه بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه در توســعه دانشــگاه و
بالتبــع شهرســتان صحبــت نمودنــد
در ادامــه برنامــه دکتــر جــواد انصــاری مدیرعامــل بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه گزارشــی از فعالیــت هــای این بنیــاد ارائه
نمــود و در خصــوص پــروژه هــای جــاری مــورد نیــاز دانشــگاه کــه حمایــت بیشــتر خیریــن را درجهــت تکمیــل مــی طلبنــد
همچــون مســجد دانشــگاه ،آمادهســازی زیــر ســاخت هایــی درخصوص آمــوزش های کارآفرینانه دانشــجویان و توســعه
فعالیــت هــای دانــش بنیــان در دانشــگاه از خیریــن درخواســت همراهی بیشــتر نمود.

ســپس دکتــر عبــاس نوریــان ،پزشــک متخصــص مغــز و
اعصــاب  ،رئیــس انجمــن مغــز و اعصــاب خراســان رضــوی
نائــب رئیــس انجمــن ام اس خراســان رضــوی در آئیــن
افتتــاح پروژههــای خیر ســاز دانشــگاه تربت حیدریــه عنوان
نمــود :یکــی از بهتریــن روزهــای عمــرم آن اســت کــه در کنــار
همشــهریانم در شــهر تربــت حیدریــه باشــم .ســنگ بنــای
دانشــگاه توســط جنــاب آقای مهنــدس عباس کریمــی زده
شــد .وی افــزود :هــر کجــا مدیریــت را درســت انجــام دادیــم
حــرف اول دنیــا را زدیــم و هرکجــا کــم آوردیــم فقــط ســوء
مدیریــت بــوده اســت.
دکتــر نوریــان گفــت :پایــه و اســاس هــر کشــوری علــم اســت و
ســازنده علم ،دانشــگاه اســت.رییس انجمن مغز و اعصاب
خراســان رضــوی در انتهــا افــزود :آقایــی و بخشــش بــه ثروت
نیســت ،در هــر کشــوری پولــدار میلیــاردی و بانکــی داریــم
و ســرمایه داری مــی کنــد امــا ســرمایه داری داریــم مثــل
مهنــدس مــروج تربتــی کــه کارآفریــن اســت و در صنعــت و
دانشــگاه و پــروژه هــای خیــر ســاز ســرمایه گــذاری مــی کنــد.
۶
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در ادامــه مهنــدس مهــدی مــروج تربتــی ،خیــر و بنیانگــذار
 ۸ســالن چنــد منظــوره ورزشــی در خراســان رضــوی عنوان
نمــود :اســتقبال مــن از ایــن همایــش هــا و مراســمات
بدلیــل آن اســت کــه دیگــران ترغیــب و تشــویق شــوند
چــون عــده ای منتظــر یــک تلنگــری هســتند تــا بــه ســمت
کارهــای عــام المنفعــه و خیرخواهانــه حرکــت کننــد.
وی افــزود :بــا جــان و دل وارد فعالیت های خیر ســاز شــدم
و هشــت ســالن ورزشــی چنــد منظــوره ســاخته شــده و
طبــق تفاهــم نامــه در طــول روز ورزشــکاران ،دانــش آموزان
و دانشــجویان در ایــن مــکان هــا ورزش مــی کننــد.

مهندس مروج تربتی بیان نمود :در این  ۸سالن ساخته
شــده در خراســان رضــوی روزانــه  ۱۶۰۰نفر میتوانند ورزش
کننــد و بــر همیــن اســاس شــش درصــد بــه ســرانه ورزشــی
اســتان خراســان رضــوی افزوده شــده اســت.

دکتــر محســن زنگنــه ،نماینــده مــردم منطقــه تربــت حیدریــه بــا اشــاره بــه اینکــه خداونــد هــر جــا ســخن از حکمرانــی و
انتخــاب حکمــران آورده بــه شــاخص علــم اشــاره کــرده اســت افــزود هرجــا در حکمرانــی بــه علــم توجــه کردیــم موفــق
هســتیم و ا گــر گزینــش بــر اســاس تعــارض منافــع باشــد ضــرر می کنیــم .دکتر زنگنه بیان داشــت کــه در جواب این ســوال
کــه علــم بهتــر اســت یــا ثــروت گفــت علــم ثــروت آفریــن بهتــر اســت .مــن بــه نوبــه خــودم از خیریــن کــه یکــی از پایــه هــای
اصلــی پیشــبرد اهــداف علمــی شهرســتان هســتند تشــکر و قدردانــی میکنــم و همچنیــن تشــکر ویــژه از دبیرخانــه بنیــاد
خیریــن دارم کــه بــرای برگــزاری ایــن مراســم برنامــه ریــزی و تــاش کردنــد .ایشــان همچنیــن تشــکر ویــژه از دکتــر مرتضــی
فرخــی داشــت کــه از زمــان حضــور ایشــان در وزارت علــوم ارتبــاط بیــن مجلــس و وزارت علــوم گردیــده انــد .دکتــر زنگنــه
در ادامــه بــا اشــاره بــه پتانســیل هــای تربــت حیدریــه گفــت تربــت حیدریــه ظرفیــت هــای انســانی باالیــی دارد ،مــا افتخار
داریــم کــه بعــد از مشــهد کامــل تریــن زیســت بــوم اســتان را داریــم ،همچنیــن مرا کــز آمــوزش عالــی و شــخصیتهای
برجســته در حــوزه هــای مختلــف علمــی در ایــن شهرســتان حضــور دارنــد .دکتــر زنگنــه افــزود اقدامــات زیــادی بــرای
گتــر ببینیــم ،مــا امــروز زمیــن برای توســعه دانشــگاه نداریم
دانشــگاه تربــت حیدریــه انجــام شــده اســت امابایــد افــق را بزر 
و حداقــل بــه  ۱۵۰هکتــار زمیــن نیــاز داریــم .بــا حمایــت خیریــن باالترین شــاخص رشــد علمی را خواهیم داشــت .ایشــان
بــا اشــاره بــه پیشــرفت هــای اخیــر دانشــگاه تربــت حیدریــه عنــوان داشــت کــه ایــن دانشــگاه بایــد بــرای شهرســتان مدیــر
تربیــت کنــد .دکتــر زنگنــه در پایــان ضمــن تشــکر از مهنــدس مروج تربتــی به جهت حمایــت از بخش ورزش بیان داشــت
کــه حمایــت از بخــش ورزش میتوانــد موجــب تعطیلــی بیمارســتان هــا شــود.

۷
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دکتــر مرتضــی فرخــی معــاون حقــوق و امــور مجلــس وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در مراســم افتتاحیه هشــتمین
ســالن ورزشــی چنــد منظــوره زنــده یــاد بابــک مــروج تربتــی
ضمــن تقدیــر از حضــور خیریــن و واقفیــن دانشــگاه
تربــت حیدریــه و حاضریــن در مراســم عنــوان داشــت:
باعــث افتخــار اســت کــه دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه
عنــوان یــک الگــودر حــوزه وقــف علمــی مــی توانــد
بدرخشــد و یــک الگــو بــه کلیــت مجموعــه وزارت علــوم
و مجموعــه هــای علمــی و آموزشــی مــا ارایــه دهــد.
وی افــزود :تجلیــل از واقفیــن و خیریــن محتــرم ضمــن
ارج نهــادن بــه مقــام و زحمــات و نیــت هــای پــا ک و
خالصانــه خیریــن بــه نوعــی توســعه و گســترش فرهنــگ
وقــف و حمایــت از دانــش و دانــش افزایــی اســت کــه
جــا دارد از دســت انــدرکاران ایــن برنامــه تقدیــر کنــم.
دکتــر فرخــی در ادامــه عنــوان نمــود :از ســوابق دانشــگاه
تربــت حیدریــه ایــن اســت کــه از ســال  ۱۳۸۴بــا عنــوان
آموزشــکده فنــی شــروع بــه فعالیــت کــرد و بودجه مســتقل
در ذیــل دانشــگاه فردوســی داشــت و در ســال  ۱۳۸۶بــه
واســطه مصوبــه شــورای محتــرم گســترش بــه دانشــکده
و نهایتــا در ســال  ۱۳۹۱بــه دانشــگاه مســتقل ارتقــا پیــدا
کــرد کــه انصافــا در بیــن دانشــگاه هــای هــم ســطح خــود در
منطقــه رشــد چشــمگیر و قابــل مالحظــه ای داشــته کــه
قســمت اعظــم ایــن توســعه مدیــون خیریــن و واقفینــی
اســت کــه بــا اهــدای زمیــن و ســاخت ســاختمان و
بورســیه تحصیلــی کــه بســیار اهمیــت دارد در هیــج جــا
ایــن نــوع نــگاه وقــف و خیریــه را نداشــتیم مــی باشــد.

۸

آیــیــنه

بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دانشــگاه دارای  ۲۴رشــته در
مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد هســت و دارای
رشــته هــای فنــی و مهندســی و دو رشــته باســتان
شناســی و علــوم سیاســی در حــال حاضــر مــی باشــد
امیدواریــم بــا دســتوری کــه مقــام محتــرم وزارت بــرای
ارتقــای دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه دانشــگاه جامــع کــه
در حــال بررســی هســت موافقــت نمــوده و انشــاهلل ایــن
دانشــگاه در منطقــه خــود بدرخشــد و روزی بتوانــد بــا
دانشــگاه هــای بــزرگ و جامــع بــا ایــن روحیــه همبســتگی
و نــگاه خالصانــه بــه موضــوع توســعه دانــش همتــراز شــود.
معــاون حقــوق و امــور مجلــس وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری عنــوان نمــود :خوشــبختانه هیــات امنــا و هیــات
ممیزه دانشگاه تربت حیدریه از دانشگاه فردوسی مشهد
جــدا شــده و نویــد بخــش توســعه بیــش از پیــش دانشــگاه
تربــت حیدریــه خواهــد بــود .در بحــث جــذب اعضــای
هیــات علمــی و هیــات اجرایــی جــذب هــم بــا تــاش هــای
دکتــر خاشــعی رییــس دانشــگاه تربــت حیدریــه اقداماتــی
خوبــی انجــام شــده اســت کــه امیــدوارم بــه ثمــر بنشــیند.
وی در انتهــا بیــان داشــت :آن چیــزی که در بحث فرهنگ
ســازی وقــف در حــوزه دانــش نیــاز اســت ایــن اســت کــه
انشــاهلل در بحــث وقــف شــاهد باشــیم که قســمت اعظمی
از نیازهــای توســعه دانشــگاه هــا را واقفیــن عزیــز جلــو
ببرنــد و از جنــاب آقــای دکتــر خاشــعی تقاضــا دارم کــه ایــن
زحماتــی کــه مجموعــه خیریــن متحمــل میشــوند اثــرات
انهــا بــه نحــو شایســته ای در شهرســتان دیــده شــود.

آیــیــنه
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آییــن رونمایــی از کتــاب مــروج نیکوکاری(شــرح احــوال  ،خدمــات و فعالیــت هــای اجتماعــی و ورزشــی مهنــدس
مهــدی مــروج نیکوکاری)،ررونمایــی از تندیــس مهنــدس مهــدی مــروج تربتــی ،پخــش کلیــپ متــن هــای تقدیمــی
اعضــای بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه خطــاب بــه خیــر نیــک اندیــش مهنــدس مــروج تربتــی ،اهــدای
لــوح تقدیــر دکتــر محمــد علــی زلفــی گل وزیــر محتــرم علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،اهــدای تابلــو عکــس پانورامــا ســالن
ورزشــی از طــرف اعضــای بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه ،اهــدای لــوح تقدیــر از طــرف دکتــر خاشــعی
رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه و دکتــر جــواد انصــاری مدیرعامــل بنیــاد  ،تابلــو ریســمونا (ســاخت مراحــل تصویــر زنــده
یــاد بابــک مــروج تربتــی بــا نــخ) ،اجــرای گــروه آ کروبــات دختــران خورشــید راه یافتــه بــه مرحلــه نهایــی فصــل ســوم
مســابقه بــزرگ اســتعداد یابــی «عصــر جدیــد «  ،پخــش کلیــپ مراحــل ســاخت ســالن چنــد منظــوره ورزشــی شــماره ()8
زنــده یــاد بابــک مــروج تربتــی  ،رونمایــی از قــاب ورودی از دیگــر بخــش هــای مراســم افتتاحیــه ســالن ورزشــی بــود .
مراســم کلنــگ زنــی بلــوک شــماره 1خوابــگاه دختــران مهنــدس روشــنک مــروج تربتــی و خوابــگاه دانشــجویان متاهــل
زنــده یــاد حــاج محمــد نوریــان کــه ســاخت آن توســط خیــر ناشــناس و اهــدای زمیــن توســط دکتــر عبــاس نوریــان بــه
ـش مراســم  19خــرداد
نمایندگــی از ورثــه محتــرم خانــدان نوریــان و بانــو مرحومــه فاطمــه شــرکت انجــام شــد پایــان بخـ ِ
بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه بــود.

۹
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آیــیــنه

موافقت وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با تفکیک هیئت امنای دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
دکتــر زلفــی گل وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فناوری با تفکیــک هیئت امنای
دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالی اســتان خراســان رضوی موافقت
نمود.
هیئــت امنــای «دانشــگاه هــای فردوســی مشــهد و صنعتــی قوچــان»
دبیرخانــه هیئــت امنــا دانشــگاه فردوســی مشــهد خواهــد بــود.
هیئــت امنــای «دانشــگاه هــای نیشــابور و تربــت حیدریــه ،مجتمــع های
آمــوزش عالــی گنابــاد و تربــت جــام و مرکز آموزش عالی کاشــمر» دبیرخانه
هیئــت امنــا دانشــگاه نیشــابور خواهــد بــود .طبــق توافــق روســای
دانشــگاه هــای نیشــابور و تربــت حیدریه دبیرخانه هیات امنــا به صورت
چرخشــی و هــر ســه ســال در دانشــگاه هــای عضــو تغییــر خواهــد کــرد.

انعقاد قرارداد ثبت اختراع مربوط به محصول آنالیزور قابل حمل گازهای
صنعتی و قرارداد ثبت دانش بنیانی شرکت صدرا سیاوش
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تربــت حیدریــه:
قــرارداد ثبــت اختــراع مربــوط بــه محصــول آنالیــزور قابــل
حمــل گازهــای صنعتــی و قــرارداد ثبــت دانــش بنیانــی
شــرکت صــدرا ســیاوش شــرق در روز چهارشــنبه مــورخ
 1401/01/17در محــل شــرکت دانــش بنیــان تدبیرگــران
کارآفــن صنعــت (مرکــز کارآفرینــی و نــوآوری تــک) در شــهر
مشــهد و بــا حضــور آقــای دکتــر مســعود گوهــری منــش
مدیــر محتــرم دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه و آقــای
دکتــر احســان عظیمــی راد مجــری محتــرم طــرح بــه امضاء

۱۲

رســید .آقــای دکتــر عظیمــی راد در همیــن زمینــه بــه تــاش
بــرای دانــش بنیــان شــدن شــرکت فنــاور صــدرا ســیاوش
شــرق و ثبــت اختــراع محصــول ســاخته شــده بــه عنــوان
دو هــدف اصلــی از انعقــاد قــرارداد فــی مابیــن اشــاره نمــود
و خاطرنشــان کــرد ،در ســال  ۱۴۰۱کــه مزیــن بــه تولیــد،
دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن اســت ،دانشــگاه تربــت
حیدریــه انشــاءاهلل اولیــن شــرکت دانــش بنیــان خــود را
معرفــی خواهــد نمــود.

آیــیــنه
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پیام تبریک دکتر عباس
خاشعی ،رئیس دانشگاه
تربت حیدریه به مناسبت
تقارن فرارسیدن ماه مبارک
رمضان و از سرگیری آموزش
حضوری در دانشگاه

پیام تبریک دکتر عباس
خاشعی ،رئیس دانشگاه تربت
حیدریه به مناسبت میالد امام
حسن مجتبی(ع) و روز خیرین و
واقفین آموزش عالی

۱۳
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آیــیــنه

پیام تبریک دکتر عباس خاشعی
سیوکی ،رئیس دانشگاه تربت حیدریه
به مناسبت عید فطر و گرامیداشت
شهادت استاد مطهری و روز معلم

پیام تبریک دکتر عباس خاشعی

پیام تسلیت دکتر عباس خاشعی

سیوکی ،رئیس دانشگاه تربت

سیوکی ،رئیس دانشگاه تربت

حیدریه به مناسبت دهه کرامت

حیدریه به مناسبت رحلت
حضرت امام خمینی (ره) و قیام
خونین  ۱۵خرداد

۱۴

آیــیــنه
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بازدید دکتر خاشعی رئیس دانشگاه تربت حیدریه از خوابگاه خواهران
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تربــت حیدریــه
روز شــنبه  ۲۰فروردیــن مــاه  ۱۴۰۱دکتــر خاشــعی رئیــس
دانشــگاه تربــت حیدریــه بهمــراه دکتــر عظیمــی راد معــاون
دانشــجویی و فرهنگــی ،مهنــدس شــعبانی مدیــر امــور
دانشــجویی و مهنــدس چرمــه رئیــس اداره طــرح هــای
عمرانــی دانشــگاه از خوابــگاه خواهــران بازدیــد نمــود.
دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه از تمامــی
طبقــات ،امکانــات و اتــاق هــای خوابــگاه بازدیــد بعمــل
آورد.
ســپس بــه اتــاق هایــی کــه دانشــجویان حضــور داشــتند

مراجعــه نمــود و دانشــجویان ضمــن تشــکر از امکانــات
فراهــم شــده مســائل خــود را مبنــی بــر مشــکالت احتمالــی
حضــوری شــدن کل دانشــجویان در خوابــگاه مطــرح
نمودنــد.
دکتــر خاشــعی در پاســخ بــه ســواالت دانشــجویان در ایــن
خصــوص عنــوان نمــود :امیدواریــم بــا توجــه بــه امکانــات
و شــرایط فراهــم شــده و رعایــت کلیــه پروتــکل هــای
بهداشــتی و حضــور حداقلــی دانشــجویان در هــر اتــاق
بتوانیــم مشــکالت احتمالــی را رفــع کنیــم.

بازدید دکتر خاشعی ،رئیس دانشگاه تربت حیدریه از روند
آماده سازی خوابگاه ها
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه
تربــت حیدریــه:
دکتــر خاشــعی ،رئیــس دانشــگاه تربــت
حیدریــه روز پنــج شــنبه مــورخ ۸
اردیبهشــت مــاه  ۱۴۰۱از رونــد آمــاده
ســازی خوابــگاه هــا جهــت اســتقبال از
دانشــجویان بازدیــد نمــود.

۱۵
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بازدید هیات رئیسه دانشگاه از سراهای دانشجویی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
روز شــنبه  ۲۴اردیبهشــت مــاه  ۱۴۰۱دکتــر خاشــعی رئیــس
دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه همــراه دکتــر صحابــی معــاون
اداری و مالــی ،دکتــر عظیمــی راد معــاون دانشــجویی و
فرهنگــی ،دکتــر کوچــی معــاون آموزشــی و پژوهشــی ،دکتــر
فیضــی رئیــس پژوهشــکده زعفــران و جمعــی از کارکنــان
دانشــگاه بــه مناســبت هفتــه ســراهای دانشــجویی از
خوابــگاه هــای دانشــجویی خواهــران و بــرادران بازدیــد بــه

عمــل آورد.
در ایــن بازدیــد دانشــجویان مشــکالت و مطالبــات
خوابگاهــی را بــا دکتــر خاشــعی درمیــان گذاشــتند.
دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه تأ کیــد
کــرد :تمــام تــاش دانشــگاه تربــت حیدریــه ،ارتقــای ســطح
امکانــات و خدمــات رفاهــی بــه دانشــجویان اســت تــا
رضایت دانشــجویان از زیرســاخت های خدماتی و رفاهی
افزایــش یابــد.

بازدید دکتر خاشعی ،رئیس دانشگاه تربت حیدریه از
خوابگاه های دانشجویی
روز یکشــنبه  ۲۱فروردیــن مــاه  ۱۴۰۱دکتــر خاشــعی ،رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه همــراه دکتــر عظیمــی راد معــاون
دانشــجویی و فرهنگی ،مهندس شــعبانی مدیر دانشــجویی ،مهندس چرمه رئیس اداره طرح های عمرانی ،ســعدی
رئیس اداره تربیت بدنی و تعدادی از همکاران از خوابگاه های دانشــجویی بازدید نمود .دکتر خاشــعی ضمن بررســی
امکانات موجود در خوابگاه ها با دانشــجویان ســا کن در خوابگاه دیدار و گفتگو نمود و به ســواالت ایشــان پاســخ داد.

۱۶
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بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان از دانشگاه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه :
روز چهارشــنبه  ۲۸اردیبهشــت مــاه  ۱۴۰۱معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و هیــات همــراه از پــروژه در
حــال ســاخت ســاختمان غذاخــوری و رونــد
برگــزاری آزمــون ارشــد  ۱۴۰۱در دانشــگاه بــا
حضــور دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه ،دکتــر
صحابــی معــاون اداری و مالــی ،دکتــر کوچــی
معــاون آموزشــی و پژوهشــی ،دکتــر کاوه مدیــر
حــوزه ریاســت ،دکتــر راهــداری مدیــر آمــوزش،
شــجاعی رئیــس اداره حراســت و جمعــی از
کارکنــان دانشــگاه بازدیــد نمــود.

ایجاد رشته کارشناسی ارشد مکانیک-طراحی کاربردی در
دانشگاه تربت حیدریه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
شــورای گســترش آمــوزش عالــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا ایجــاد رشــته کارشناســی ارشــد مکانیک-طراحــی
کاربــردی در دانشــگاه تربــت حیدریــه موافقــت قطعــی را اعــام نمــود.
دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه ضمن عــرض تبریک به همکاران دانشــگاهی ،دانشــجویان و شــهروندان
محترم به مناســبت اخذ مجوزســومین رشــته کارشناســی ارشــد در دانشــکده فنی و مهندســی دانشــگاه تربت حیدریه
افــزود :دانشــگاه تربــت حیدریــه تا کنــون موفــق بــه اخــذ مجــوز  ۳رشــته کامپیوتــر گرایــش نــرم افــزار ،مهندســی عمــران
گرایــش ســازه و مهندســی مکانیــک
گرایــش طراحــی کاربــردی در مقطــع
تحصیالت تکمیلی در دانشــکده فنی
مهندســی شــده اســت.

۱۷
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کارگاه «امنیت اطالعات» ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه
برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
کارگاه امنیــت اطالعــات بــا همــکاری حــوزه فــاوا و حراســت
دانشــگاه بــه همــت مدیریــت طــرح و برنامــه دانشــگاه
تربــت حیدریــه روز چهارشــنبه  ۳۱فروردیــن مــاه  ۱۴۰۱در
محــل ســالن ایثارگــران بــا تدریــس جنــاب آقــای مهنــدس

شــیبانی و حضــور کارکنــان و اعضــای محتــرم هیات علمی
دانشــگاه برگــزار گردیــد.
در ایــن کارگاه مباحــث امنیــت کاربــران و سیســتم هــای
کامپیوتــری از جملــه امنیــت در فضــای مجــازی ،مدیریت
پســورد و ..ارائــه گردیــد.

جلسه هم اندیشی حوزه فاوا با ریاست دانشگاه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
روز دوشــنبه  ۵اردیبهشــت مــاه  ۱۴۰۱جلســه هــم اندیشــی حــوزه فــاوا بــا دکتــر خاشــعی ،رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریه و
تعــدادی از اعضــای هیــات علمــی در راســتای بروزرســانی و بهبــود زیرســاخت هــای فنــاوری دانشــگاه برگــزار گردید.

۱۸
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جلسه هم اندیشی اعضای هیات علمی و هیات رئيسه دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تربت حیدریه ،جلســه
هــم اندیشــی اعضــای هیــات علمــی و هیــات رییســه
دانشــگاه روز ســه شــنبه  ۳۰فروردیــن مــاه  ۱۴۰۱برگــزار شــد.
در ابتدای این جلســه دکتر خاشــعی ضمن تبریک میالد
امــام حســن مجتبــی علیــه الســام و آرزوی قبولــی طاعات
و عبــادات همــکاران و بهــره منــدی هرچــه بیشــتر از بــرکات
ایــن مــاه پربرکــت ،گزارشــی از تــاش هــای انجــام گرفتــه
در  ۹۰روزگذشــته در دانشــگاه همچــون تخصیــص ۱۰۳
درصــدی بودجــه ســال  ،۱۴۰۰افزایــش قابــل توجــه بودجــه
دانشــگاه در ســال  ،۱۴۰۱بهــره منــدی مناســب از مصوبات
ســفر ریاســت جمهوری به اســتان خراســان رضوی در رفع
برخــی نیازهــای دانشــگاه ارائــه نمــود .رئیــس دانشــگاه بــا
بیــان برنامــه هــای در دســت اجــرا در ســال  ۱۴۰۱بــر ضرورت
بهبــود ســاختار دانشــگاه و بهــره منــدی از پتانســیل همــه

همــکاران تا کیــد نمــود.
دکتــر خاشــعی ضمــن بیــان برنامــه دانشــگاه در تکمیــل
پــروژه هــای عمرانــی جــاری ظــرف شــش مــاه آینــده ،بــر
ضــرورت ســاخت ســرای دانشــجویی بویــژه بــا کمــک
بنیــاد خیریــن دانشــگاه تربــت حیدریــه تا کیــد نمــود.
رئیــس دانشــگاه باتوجــه بــه از ســرگیری آمــوزش حضــوری
از ابتــدای ســال  ۱۴۰۱در دانشــگاه تربــت حیدریــه بــر
هدایــت توانمنــدی هــای دانشــجویان دانشــگاه در انجــام
فعالیــت هــای دانــش بنیــان و تاســیس مجموعــه هایــی
کــه پاســخگوی نیازهــای ملــی و منطقــه ای باشــد ،تا کیــد
نمــود .در ادامــه جلســه اعضــای محتــرم هیــات علمــی
دغدغــه هــای خــود را در راســتای بهبــود ارائــه خدمــات
آموزشــی و پژوهشــی بــا بهینــه ســازی و راه انــدازی
آزمایشــگاه هــای آموزشــی و تحقیقاتــی در دانشــکده هــا و
پژوهشــکده دانشــگاه بیــان نمودنــد.

۱۹
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مراسم تکریم و معارفه معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربت حیدریه
برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
مراســم تکریــم و معارفــه معــاون آموزشــی و پژوهشــی
دانشــگاه روز یکشــنبه  ۱۱اردیبهشــت مــاه  ۱۴۰۱بــا حضــور
هیــات رئیســه دانشــگاه برگــزار گردیــد.
در ایــن جلســه کــه بــه رســم تکریــم و تقدیــر از زحمــات
انجــام شــده و قبــول مســئولیت جدیــد برگــزار گردیــد ،از
زحمــات جنــاب آقــای دکتــر علیرضــا صالحــان بــه عنــوان
معــاون آموزشــی و پژوهشــی اســبق دانشــگاه تقدیــر و

۲۰

جنــاب آقــای دکتــر علــی کوچــی بــه عنــوان معاون آموزشــی
و پژوهشــی دانشــگاه معرفــی گردیــد.
دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه همــراه
اعضــای محتــرم هیــات رئیســه دانشــگاه بــا حضــور در
حــوزه آموزشــی و پژوهشــی و خداقــوت بــه همــکاران ایــن
حــوزه جنــاب آقــای دکتــر علــی کوچــی را بــه عنــوان معــاون
آموزشــی و پژوهشــی معرفــی نمــود و از زحمــات و تــاش
هــای جنــاب آقــای دکتــر علیرضــا صالحــان تقدیــر نمــود.

آیــیــنه
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جلسه نمایندگان مجلس استان خراسان رضوی با وزیر علوم و حضور دکتر
خاشعی رئیس دانشگاه تربت حیدریه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور دکتــر زلفــی گل وزیــر علــوم،
تحقیقات و فناوری ،نمایندگان مجلس اســتان خراســان
رضــوی و روســای دانشــگاه هــای اســتان ،دکتــر خاشــعی
رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه و دکتــر صحابــی معــاون
اداری و مالــی دانشــگاه تربــت حیدریــه برگــزار گردیــد،
مســائل آمــوزش عالی اســتان خراســان رضــوی مورد بحث
و بررســی قــرار گرفــت و وزیــر علــوم و نماینــدگان حاضــر در
نشســت دیدگاههــای خــود را در خصــوص مســائل و
مباحث مرتبط با دانشــگاههای کشــور و منطقه خراســان
مطــرح کردنــد.
دکتــر زلفــی گل در ایــن نشســت بــا تا کیــد بــر اینکــه بهتریــن
نــوع ســرمایهگذاری بــرای حــل مشــکالت کشــور چــه
در ســطح ملــی و چــه در ســطح اســتانی و منطق ـهای
ســرمایه گــذاری در دانــش و پژوهــش اســت از نــگاه مثبــت
نماینــدگان بــه ایــن موضــوع قدردانــی کــرد و خواهــان
توجــه بیشــتر بــه بحــث آمــوزش عالــی در بودجههــای
ســاالنه و همچنیــن در برنامــه های توســعه بــه ویژه برنامه
هفتــم توســعه شــد .وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری در

ایــن جلســه بــر لــزوم تقویــت ارتبــاط روســای دانشــگاهها
بــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در راســتای حــل
مشــکالت جامعــه تا کیــد کــرد.
نماینــدگان مــردم خراســان رضــوی نیــز ضمــن ابــراز
خرســندی از حضــور دکتــر زلفــیگل و هیئــت همــراه در
اســتان بــر نقشآفرینــی دانشــگاهیان در حــل مشــکالت و
مســائل حوزههــای مختلــف اشــاره کــرده و آمادگــی خــود را
بــرای تعامــل بــا آنــان اعــام کردنــد.
دکتــر خاشــعی ،رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه ضمــن
معرفــی دانشــگاه تربــت حیدریــه از ظرفیــت و پتانســیل
دانشــگاه در حــوزه رشــته هــای علــوم انســانی و زعفــران و
معــادن شهرســتان مطالبــی را بیــان نمــود.
دکتــر زنگنــه نماینــده مــردم شهرســتان هــای تربــت
حیدریــه ،مــه والت و زاوه در مجلــس نیــز ضمــن تا کیــد بــر
صــدور مجــوز رشــته هــای علــوم انســانی در دانشــگاه تربــت
حیدریه در خصوص هم افزایی از امکانات دانشــگاههای
شهرســتان از جملــه پیــام نــور و دانشــکده فنــی حرفــه ای
مطالبــی را عنــوان نمــود.

۲۱
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حضور رئیس ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه تربت حیدریه در
راهپیمایی روز جهانی قدس
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
روز جمعــه  ۹اردیبهشــت مــاه  ۱۴۰۱رئیــس ،کارکنــان و دانشــجویان دانشــگاه تربــت حیدریــه در راهپیمایــی روز جهانــی
قــدس شــرکت نمودنــد.

مراسم غبارروبی مزار شهدای
گمنام دانشگاه آزاد اسالمی
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تربــت حیدریــه:
بــه مناســبت گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهید اســتاد
چمــران و روز بســیج اســاتید ،مراســم غبارروبــی مــزار
شــهدای گمنام دانشــگاه آزاد اســامی ،به همت بســیج
اســاتید شهرســتان تربت حیدریه با حضور دکتر خاشــعی رئیس دانشــگاه تربت حیدریه ،حجت االســام والمســلمین
دکتــر صافــدل نماینــده دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ،دکتر عظیمــی راد معــاون دانشــجویی و فرهنگی و
رئیــس بســیج اســاتید دانشــگاه هــای شهرســتان و جمعــی از کارکنــان دانشــگاه در تاریــخ  1401/03/30برگــزار شــد.
۲۲
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انتصاب مدیر گروه مکانیک و
صنایع دانشگاه تربت حیدریه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
دکتــر عبــاس خاشــعی ســیوکی ،رئیــس دانشــگاه تربــت
حیدریــه طــی حکمــی دکتــر محمدرضــا قریــب را بــه عنوان
مدیــر گــروه مکانیــک و صنایــع دانشــگاه منصــوب نمــود.
متــن حکــم بــه شــرح رو بــه رو میباشــد:

انتصاب دکتر محمدرضا راهداری،
به عنوان سرپرست مدیریت امور
آموزشی و تحصیالت تکمیلی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه :
دکتــر عبــاس خاشــعی ســیوکی ،رئیــس دانشــگاه تربــت
حیدریهطیحکمیدکترمحمدرضاراهداریرابهعنوان
سرپرســت مدیریــت امــور آموزشــیوتحصیــاتتکمیلــی
دانشــگاهمنصــوبنمــود.متــنحکــمبــهشــرحزیــراســت:

انتصاب دکتر علی کوچی ،به
عنوان معاون آموزشی و پژوهشی
دانشگاه تربت حیدریه

۲۳
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انتصاب آقای جابر حجتی،
به عنوان سرپرست امور
اداری و پشتیبانی دانشگاه
تربت حیدریه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه :
دکتــر عبــاس خاشــعی ســیوکی ،رئیــس دانشــگاه تربــت
حیدریــه طــی حکمی جابــر حجتی را به عنوان سرپرســت
امــور اداری و پشــتیبانی دانشــگاه منصــوب نمــود .متــن
حکــم بــه شــرح رو بــه رو اســت:

انتصاب دکتر فاطمه سوگندی،
به عنوان سرپرست گروه
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
تربت حیدریه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
دکتــر عبــاس خاشــعی ســیوکی ،رئیــس دانشــگاه تربــت
حیدریــه طــی حکمــی دکتــر فاطمه ســوگندی را بــه عنوان
سرپرســت گــروه فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه منصــوب
نمــود .متــن حکــم بــه شــرح روبــه رو اســت:

۲۴
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مراسم تکریم و معارفه مدیر آموزش و تحصیالت تکمیلی ،مدیر امور
اداری و پشتیبانی و رئیس گروه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربت
حیدریه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
مراسم تکریم و معارفه مدیر آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،مدیر اداری و پشتیبانی و رئیس گروه فرهنگی و اجتماعی
دانشــگاه روز شــنبه  ۷خردادماه  ۱۴۰۱با حضور هیات رئیســه دانشــگاه برگزار گردید.
در ایــن جلســه کــه بــه رســم تکریــم و تقدیــر از زحمــات انجــام شــده و قبــول مســئولیت جدیــد برگــزار گردیــد ،از زحمــات
مهنــدس بهــادر بذرافشــان مقــدم بــه عنــوان مدیــر آموزشــی و پژوهشــی پیشــین تقدیــر و دکتــر محمدرضــا راهــداری بــه
عنــوان مدیــر آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه معرفــی گردیــد.
در ادامــه مراســم بــه رســم تکریــم و تقدیــر از زحمــات آقــای جابــر حجتــی بــه عنــوان رئیــس گــروه فرهنگــی و اجتماعــی
پیشــین تقدیــر و دکتــر فاطمــه ســوگندی بــه عنــوان رئیــس گــروه فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه معرفــی گردیــد.
در این مراسم آقای جابر حجتی به عنوان مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه تربت حیدریه معرفی گردید.

۲۵
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جلسه شورای ناتک برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه :
روز ســه شــنبه  ۲۷اردیبهشــت مــاه  ۱۴۰۱جلســه شــورای نظــارت ،ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت دانشــگاه بــا حضــور دکتــر
خاشــعی ،رئیــس دانشــگاه و اعضــای شــورا برگــزار گردیــد.
در ایــن جلســه در خصــوص راه انــدازی رشــته هــای جدیــد در دانشــگاه و چگونگــی تأمیــن هیــات علمــی مــورد نیــاز در
دانشــگاه تصمیماتــی اخــذ گردیــد.

تقدیر از کارکنان حوزه آموزش
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه :
روز ســه شــنبه  ۲۷اردیبهشــت مــاه  ۱۴۰۱بــه مناســبت دهــه ســرآمدی آمــوزش از کارکنــان حــوزه آمــوزش توســط هیــات
رئیســه دانشــگاه در محــل کار ایشــان تقدیــر بــه عمــل آمــد.
در این مراســم که به مناســبت گرامیداشــت دهه ســرآمدی آموزش و به منظور تکریم از کارشناســان آموزش دانشــگاه
برگــزار شــد دکتــر خاشــعی
رئیــس دانشــگاه ،دکتــر
صحابــی معــاون اداری
و مالــی ،دکتــر عظیمــی
راد معــاون دانشــجویی
و فرهنگــی ،دکتــر کوچــی
معاون آموزشــی و پژوهشــی
و دکتــر راهــداری مدیــر
آمــوزش و تحصیــات
تکمیلــی حضــور داشــتند.
۲۶
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تقدیر هیات رئیسه دانشگاه از حوزه روابط عمومی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
روز یکشــنبه یکــم خردادمــاه  ۱۴۰۱بــه مناســبت هفتــه
ارتباطــات و روابــط عمومــی بــا حضــور هیــات رئیســه
دانشــگاه از حــوزه روابــط عمومــی بــا اهــدای لــوح ،تقدیــر
شــد.
در ایــن جلســه دکتــر خاشــعی ،رئیــس دانشــگاه ضمــن

تقدیــر از زحمــات مدیــر دفتــر ریاســت و روابــط عمومــی و
همچنیــن کارشــناس روابــط عمومــی بیــان داشــت :کار
در روابــط عمومــی نوعــی ازخودگذشــتگی اســت و روابــط
عمومــی یــک دســتگاه پیشــانی آن دســتگاه اســت و ا گــر
فعالیــت هــا و اوضــاع یــک نهــاد بخوبــی انعــکاس نیابــد در
واقــع موفقیتــی حاصــل نخواهــد شــد.

جلسه شرکت داده پردازان با رئیس بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تربــت حیدریــه:
روز دوشــنبه  ۲خرداد ماه  ۱۴۰۱جلســه کارشناسان شرکت
دانشگاه تربت حیدریه
داده پــردازان بــا دکتــر خاشــعی ،رئیــس دانشــگاه و دکتــر
مــودی ،مدیــر حــوزه فــاوا برگــزار گردیــد.
در ایــن جلســه در خصــوص بروزرســانی و ارتقــاء ســامانه پویــا و ســدف و همچنیــن راه انــدازی و توســعه امکانــات جدیــد
بــرای ایــن ســامانه هــای دانشــگاه تصمیماتــی اخــذ گردیــد.

۲۷
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آیــیــنه

جلسه معارفه دبیرخانه شهر خالق فرهنگی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
جلســه معارفــه اعضــای دبیرخانــه شــهر خــاق فرهنگــی
بــا حضــور دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه و
خانــم نخعــی رئیس اداره ارشــاد اســامی شهرســتان تربت
حیدریــه برگــزار گردیــد.
فرهنــگ در نــگاه رهبرمعظــم انقــاب اســامی ،مــی توانــد
ملــت را پیشــرفته ،عزیــز ،توانــا ،عالــم ،فــن آور ،نــورآور و
دارای آبــروی جهانــی کنــد.
شهرســتان تربــت حیدریــه کــه بــه شــهر هــزار شــهید و
ســرزمین طــای ســرخ شــنا ختــه مــی شــود در معیارهــای
فرهنگــی بــه پایتخــت عاشــقانه هــای گویشــی مشــهور
اســت.
از ایــن رو دانشــگاه دولتــی تربــت حیدریــه بــا نــگاه همــه
جانبــه بــه مســائل علمــی ،اجتماعــی و فرهنگــی میزبــان
دبیرخانــه شــهرخالق فرهنگی شــد تــا بتواند بــا معیارهای
علمــی ارزش هــای فرهنگــی ایــران زمیــن را بهتــر و بیشــتر
از گذشــته معرفــی نمایــد و بــا کنــکاش در قابلیــت هــای

۲۸

زیســت بــوم تربــت حیدریــه و خراســان بــزرگ ســهمی در
ارتقــاء فرهنــگ جامعــه داشــته باشــد.
دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه در
جلس ـهای کــه بمناســبت افتتــاح دبیرخانــه شــهرخالق
برگــزار گردیــد عنــوان نمــود :شــناخت باورهــای عامیانــه ،
درک گویشهــای مختلــف فارســی و بخصــوص گویــش
خراســانی باعــث مــی شــود تــا گنجینــه ارزشــمند فرهنگــی
خــود را بازشناســی کنــد و زمینــه تعامــل اجتماعــی
دانشــجویان و همچنیــن تعلــق خاطــر آنهــا بــه اقلیــم
فرهنگــی ایــران ارتقــاء یابــد در ایــن جلســه کــه رئیــس اداره
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،خانــم نخعــی نیــا و جمعی دیگر
از اعضــای دبیرخانــه شــهرخالق فرهنگــی حضــور داشــتند
اهــداف ایــن دبیرخانــه تشــریح گردیــد و مقررشــد برگــزاری
نشسـتهای فرهنگــی ادبــی  ،همایش های علمی مرتبط
و برنامــه ریــزی جهــت تشــکیل گــروه هــای دانشــجویی در
رســیدن بــه ایــن اهــداف در اولویــت قــرار گیــرد.

آیــیــنه
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برگزاری جلسه هیأت رییسه دانشگاه با حضور معاون حقوقی و امور
مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری
بــه گــزارش روابــط عمومــی
دانشــگاه تربــت حیدریــه:
روز پنــج شــنبه  ۱۹خردادمــاه
 ۱۴۰۱جلســه اعضــای هیــات
رئیســه دانشــگاه تربــت حیدریه
بــا حضــور دکتــر فرخــی معــاون
حقوقــی و امــور مجلــس وزارت
علــوم تحقیقــات و فنــاوری
برگــزار گردیــد.

جلسه شورای فرهنگی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
روز دوشــنبه  ۲۳خردادمــاه  ۱۴۰۱جلســه شــورای فرهنگــی دانشــگاه بــا حضــور حجــت االســام والمســلمین حــاج آقــای
مهــدوی نســب رئیــس شــورای اســتانی نهــاد مقــام معظــم رهبــری برگــزار گردیــد.

۲۹
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جلسه هیات رئیسه دانشگاه
برگزار گردید.

آیــیــنه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
روز یکشــنبه  ۲۲خردادمــاه  ۱۴۰۱جلســه هیــات رئیســه
دانشــگاه بــا حضــور دکتــر علیــزاده و دکتــر جزنی از دانشــگاه
علوم پزشــکی در خصوص همکاری دو دانشــگاه در ایجاد
و توســعه رشــته هــای جدیــد برگــزار گردیــد.

مراســم افتتاحیــه دفتــر مشــترک نهــاد نمایندگــی مقــام معظم
رهبــری در دانشــگاه برگــزار گردیــد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
مراســم افتتاحیــه دفتــر مشــترک نهــاد نمایندگــی مقــام
معظــم رهبــری دانشــگاه هــا و مرا کــز آمــوزش عالــی
شهرســتان در دانشــگاه تربــت حیدریــه روز دوشــنبه ۲۳
خردادمــاه  ۱۴۰۱بــا حضــور حجــت االســام والمســلمین
مهــدوی نســب ،رئیــس شــورای اســتانی نهــاد مقــام
معظــم رهبــری ،حجــت االســام والمســلمین عصمتــی
امــام جمعــه شهرســتان ،حجــت االســام والمســلمین
دکتــر صافــدل نماینــده دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در
دانشــگاه ،مهنــدس کــی پــور فرمانــدار ویــژه شهرســتان،
ســرهنگ ناصــری موحــد فرمانــده ســپاه ناحیــه تربــت
حیدریــه ،هیــات رئیســه دانشــگاه ،روســا و معاونیــن
دانشــگاه هــای تربــت حیدریــه برگــزار گردیــد.
حجتاالســام جــواد مهدوینســب در آییــن افتتاح دفتر
مشــترک نهــاد نمایندگــی نهــاد رهبــری در مرا کــز علمــی و
۳۰

دانشــگاههای شهرســتان تربتحیدریــه افــزود :ایــن بــدان
معناســت کــه مجموعــه اعضا با تشــریک مســاعی و اجماع
بــرای پاســخگویی نیازهــای روز دانشــجویان و جامعــه
علمــی ،بــه یــک نظــر واحــد دســت یابنــد.
وی بیــان کــرد :بــر ایــن اســاس برنامــه کاری مــا در حــوزه
جهــاد تبییــن آن اســت کــه ابتــدا بــرای اســتادان و اعضــای
هیــات علمــی دورههــای مختلــف دایر تا ابتــدا با نفس این
مفهــوم آشــنا شــوند و در مرحلــه بعــد ،خــود آنهــا بتوانند به
عنــوان افســر جهــاد تبییــن ،همــکاری کنند.
مهدوینســب افــزود :ایــن بــدان خاطــر اســت کــه معتقدیم
بــرای نســلی کــه شــاید از انقــاب و آنچــه در دهههــای قبــل
بــر جامعــه گذشــته اطــاع ندارنــد ،بــا محوریــت پیونــد آنــان
بــا نظامــی اســامی ،باید فعالیت علمی و عملی انجــام داد.
رییــس نهــاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشــگاههای
خراســان رضــوی بیــان کــرد :فرماندهــان مــا در نهــاد
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رهبــری اســتادان و افســران نیــز دانشــجویان هســتند
و لــذا سیاســت نهــاد اســتفاده از ایــن  ۲قشــر در برپایــی
کرس ـیهای آزاداندیشــی ،نشس ـتهای بصیرتــی و
سیاســی و نیــز تحقــق شــعار ســال اســت.
مهدوینســب تصریــح کــرد :بــر ایــن اســاس و در راســتای
تحقــق شــعار ســال ،بــه دنبــال شناســایی نخبــگان
دانشــگاهی هســتیم تــا زمینـ ه حمایــت و رشــد و پــرورش
آنهــا را مهیــا کنیــم.
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در
دانشــگاههای تربتحیدریــه نیــز گفــت :مجموعــه نهــاد
در دانشــگاهها بایــد مســیر حرکــت خــود را بــه ســمت
آمیدآفرینــی تنظیــم کنــد.
حجتاالســام حســین صافــدل ،افــزود :امــروز در جامعــه
معضــات فرهنگــی و اجتماعــی ناجوانمردانــه جوانــان
مــا را نشــانه گرفتــه و ایــن در حالیســت کــه مقــام معظــم
رهبــری در ســخنرانیهای خــود بارهــا بــر تزریــق و تبییــن
روحیــه امیدآفرینــی میــان مــردم و بــه خصــوص جوانــان
تا کیــد کردهانــد.
وی گفــت :یکــی از موضوعــات اصلــی دفتر نهــاد نمایندگی
رهبــری ترســیم راهبــری فرهنگــی در دانشــگاه اســت و بــا
توجــه بــه ظرافــت کار فرهنگــی و نــگاه ویــژهای کــه مقــام
معظــم رهبــری در ایــن حــوزه دارند ،شایســته اســت عزت،
امیــد و اقتــدار بــه دانشــجویان ،اســتادان ،هیــات علمــی و

پرســنل رســانده شــود.
مســوول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در
دانشــگاههای تربتحیدریــه افــزود :امــروز نقطــه قــوت
مــا همراهــی و وحــدت اســت و در حوزههــای مختلــف
میتوانیــم کار فرهنگی موثــر را پیش ببریم ،لذا امید آفرینی
هــدف و اولویــت نخســت در دانشــگاهها بایــد باشــد.
فرمانــدار تربتحیدریــه نیــز از فرهنــگ بــه عنــوان مایــه
اصلــی هویــت ملتهــا نام برد و گفت :این بدان معناســت
کــه مرا کــز علمــی و دانشــگاهی بایــد بــا درون مایههــای
فرهنگــی ،وظایــف خــود را بــه ســرانجام برســانند.
علیا کبــر کیپــور افــزود :بــر ایــن اســاس از مدیــران
دانشــگاهها تقاضــا مــی شــود در دفاتــر نهــاد نمایندگــی
ولیفقیــه در دانشــگاه خــود ،از حیــث تامیــن نیــرو و نیــز
امکانــات کوتاهــی نکننــد.
حجــت االســام محمدرضــا عصمتــی امــام جمعــه
تربتحیدریــه نیــز گفــت :در دانشــگاهها  ۲تکلیــف داریــم
کــه نخســت بایــد بــا کار فرهنگــی دانشــگاه و دانشــجویان را
هدایــت کنیــم و در گام دوم خودمــان را ارتقــا دهیــم و لــذا
ا گــر گام دومــی نباشــد ،گام اول پیــش نخواهــد رفــت.
در ایــن آییــن دفتــر مشــترک نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم
رهبــری در دانشــگاهها و مرا کــز آمــوزش عالــی شهرســتان
تربــت حیدریــه در دانشــگاه تربتحیدریــه افتتــاح شــد.

۳۱
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آیــیــنه

اولین جلسه شورای رفاهی کارکنان دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
اولیــن جلســه شــورای رفاهــی کارکنــان دانشــگاه روز شــنبه
 ۲۸خــرداد مــاه ســال  ۱۴۰۱بــا حضــور دکتــر عبــاس خاشــعی
رئیــس دانشــگاه و اعضــای هیئــت رئیســه و همچنیــن
اعضــای ایــن شــورا در ســالن جلســات شــهید ســلیمانی
دانشــگاه برگــزار گردیــد.
جابر حجتی ،سرپرســت امور اداری و پشــتیبانی دانشــگاه
بــا اعــام ایــن خبــر افــزود :بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی صــورت
گرفتــه در جهــت تبــادل نظــر و همفکــری پیرامــون مســائل
رفاهــی کارکنــان دانشــگاه بــرای ســال  ۱۴۰۱و بــر اســاس
مــواد آئیــن نامــه هــای موجــود ،روز شــنبه  ۲۸خردادمــاه
جــاری اولیــن جلســه شــورای رفاهــی کارکنــان دانشــگاه
بــا حضــور اعضــای ایــن شــورا در محــل ســالن جلســات
شــهید ســلیمانی دانشــگاه برگــزار گردیــد و بــا توجــه بــه
دســتور جلســه مــوارد پیشــنهادی مطــرح و جهــت اجــرای
برنامههــا بحــث و تبــادل نظــر انجــام شــد.

۳۲

حجتــی بــا اشــاره به ضــرورت اجــرای برنامههــای رفاهی در
جهــت بــاال رفتــن انگیــزه کاری و کمــک بــه مســائل رفاهی
کارکنــان دانشــگاه بــر لــزوم پرداخــت کمــک هــای رفاهــی
مطابــق پیوســت هــای آئیــن نامــه اســتخدامی اعضــای
هیــات علمــی و غیــر هیــات علمــی تا کیــد نمــود.
در ایــن جلســه کــه نماینــدگان اعضــای هیــات علمــی و
اعضــای غیــر هیــات علمــی دانشــگاه نیــز حضــور داشــتند
بــه بیــان پیشــنهادات خــود پرداختنــد.
حجتــی در پایــان بــا اشــاره بــه رشــد امــور رفاهــی نســبت بــه
ســال گذشــته عنوان کــرد :با توجه بــه افزایش هزینه های
خانــوار در ســال جــاری ایــن شــورا مــواردی را در خصــوص
پرداخــت تســهیالت ســفر تابســتان ،تســهیالت ورزشــی
کارکنــان ،کمــک هزینــه هــای قیــد شــده در پیوســت آئیــن
نامــه هــای اســتخدامی و همچنیــن کمــک هزینــه هــای
غیرنقــدی ویــژه مناســبت هــای مذهبــی و ملــی مــواردی
بــه تصویــب رســاند.

آیــیــنه
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پژوهشکدهزعفران
برگزاری کارگاه های آموزشی و کارگاه های تخصصی ویژه زعفران کاران
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
در راســتای تفاهــم نامــه همــکاری هــای مشــترک در حــوزه زعفــران بــا کمیتــه امــداد امــام خمینــی«ره» شهرســتان تربت
حیدریــه تعــداد  ۴کارگاه آموزشــی و مشــاوره تخصصــی چهــره بــه چهــره در محــل ســالن جلســات آمــوزش و پــرورش شــهر
رباط ســنگ و ســالن کنفرانس پژوهشــکده زعفران با همکاری واحد اشــتغال کمیته امداد شهرســتان و شــرکت دانش
بنیــان بیــوزر برگــزار گردیــد .در همیــن راســتا تعــداد  ۶۸طــرح مشــاوره فنــی میدانی و  ۸۶مـــورد بازدید حضــوری در جهت
اصــول صحیــح کشــت و کار ،مدیریــت مطلــوب تغذیــه و آبیــاری هــای بحرانــی مــزار ع زعفــران ،طــی پاییز و زمســتان ۱۴۰۰
برای زعفران کاران تحت پوشــش توســط مهندس ساالریان«کارشناس-مشــاور امور پژوهشــی و آموزشــی پژوهشــکده
زعفــران دانشــگاه تربــت حیدریــه» برگزار انجــام گردید.

۳۳
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آیــیــنه

ارزیابی آزمایشگاه های شیمی و میکروبی پژوهشکده زعفران
جهت دریافت ISO17025
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
ارزیابــی آزمایشــگاه هــای شــیمی و میکروبــی پژوهشــکده زعفــران
جهــت دریافــت سیســتم مدیریــت کیفیــت آزمایشــگاه بــر اســاس
اســتاندارد  ۱۷۰۲۵ ISOانجــام شــد .آزمایشــگاه هــای پژوهشــکده
زعفــران کــه در حــال حاضــر بــه عنــوان همــکار اداره اســتاندارد در
حــال فعالیــت میباشــند روز دوشــنبه  ۸فروردیــن مــاه  ۱۴۰۱جهت
دریافــت سیســتم مدیریــت کیفیــت آزمایشــگاه توســط مهنــدس
یــاری بــه عنــوان ســرارزیاب بــه صورت حضــوری و ســایر ارزیابان به
صــورت برخــط مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد.

جلسه شورای پژوهشکده زعفران برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
روز شــنبه  ۱۰اردیبهشــت  ۱۴۰۱جلســه شــورای پژوهشــکده زعفــران بــا حضــور دکتــر خاشــعی ،رئیــس دانشــگاه تربــت
حیدریــه در ســالن جلســات ســردار ســلیمانی برگــزار گردیــد.

۳۴

آیــیــنه
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بازدید استاندار خراسان رضوی از پژوهشکده زعفران
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
روز پنج شنبه  ۲۹اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱استاندار خراسان
رضــوی از پژوهشــکده زعفــران دانشــگاه تربــت حیدریــه
بازدیــد نمــود .در ایــن بازدیــد طبــق درخواســت دکتــر
خاشــعی رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه شــرکتهای
دانــش بنیــان مســتقر در پژوهشــکده زعفــران مــورد
حمایــت قــرار گرفــت و تهیــه ســند پژوهشــکده زعفــران
توســط اســتاندار خراســان رضــوی بررســی شــد.
در ادامــه ســفر اســتاندار خراســان رضــوی بــه شهرســتان

تربــت حیدریــه در جلســه شــورای اداری و جلســه بــا
معــاون اســتاندار در خصوص مباحث فرهنگی دانشــگاه
هــا و مســاعدت جهــت هــم افزایــی پتانســیلهای
دانشــگاه هــای شهرســتان طرحــی ارائــه و جهــت بررســی
محــول گردیــد.
از مصوبــات حضــور اســتاندار در جلســه شــورای اداری
شهرســتان مبلــغ مصــوب شــده در ســفر ریاســت
جمهــوری بــرای دانشــگاه تربــت حیدریــه بــود کــه بررســی
و تصویــب گردیــد.

۳۵
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آیــیــنه

انجام ارزیابی دوره ای آزمایشگاه پژوهشکده زعفران
بازدیــد دوره ای آزمایشــگاه هــای پژوهشــکده زعفــران روز دوشــنبه  ۳۰خــرداد مــاه جــاری انجــام گردیــد .ایــن بازدیــد
توســط مهنــدس میرزاقلــی ،معــاون اســتاندارد خراســان رضــوی و از آزمایشــگاههای فیزیــک و شــیمی و میکروبیولــوژی
پژوهشــکده زعفــران بــه منظــور نظــارت بیشــتر بــر نحوه فعالیت آزمایشــگاههای همکار تأیید صالحیت شــده در اســتان
و در راســتای فراینــد تمدیــد صالحیــت
ایــن آزمایشــگاهها بــه عمــل آمــد .در این
بازدیــد مســئولین فنــی آزمایشــگاهها
کلیــه مســتندات مربــوط بــه رعایــت
الزامــات منــدرج در روش اجرایــی
/۱۱۱/۲۰۸ر ،اســتقرار الزامــات عمومــی
(فنی،مدیریتــی ،کارکنــان) مطابــق
بــا اســتاندارد  IEC/ISO 17025در
خصــوص احــراز صالحیــت آزمایشــگاهها
را ارائــه نمودنــد.

برگزاری کارگاه مهارتی تخصصی تغییراقلیم و چالش های کشت و کار زعفران
در راســتای تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک در حــوزه زعفــران (طــرح مصــوب شــغلی زعفــران) یــک دوره کارگاه مهارتــی
تخصصــی بــا عنــوان تغییراقلیــم و چالــش هــای کشــت و کار زعفــران در روز چهارشــنبه مورخــه  ۲۵خــرداد  ۱۴۰۱بــا حضور
تعدادی از کشاورزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تربت حیدریه توسط امور پژوهشی و آموزشی (دکتر
فیضــی و دکتــر ســاالریان) در محــل ســالن اجتماعــات پژوهشــکده زعفــران برگــزار گردیــد .در پایــان بــا حضــور آقای حســن
زاده معــاون اداری ملــی کمیتــه امــداد بــه دو نفــر از کشــاورزان بصــورت نمادیــن دو دســتگاه ســمپاش دســتی بــه منظــور
ارتقــا تــوان فنــی و عملیاتــی
آنهــا ،توســط کمیتــه امــداد
اهــدا گردیــد.

۳۶

آیــیــنه
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بازدید ریاست پژوهشکده زعفران از کشت و صنعت خرم
شهرستان فاروج
برابــر هماهنگــی قبلــی و در راســتای تبــادل نظــر و اســتفاده
از تجربــه و دانــش فنــی کارشناســان مجموعــه کشــت و
صنعــت خــرم در شهرســتان فــاروج درحــوزه تولیــدات
گلخانــه ای ،زراعــی و دامــداری ،آقایــان دکتــر فیضــی ،دکتــر
ســاالریان از پژوهشــکده زعفــران دانشــگاه تربــت حیدریــه،
کشــاورز پیشــرو آقایــان مهنــدس غالمحســین شــرکت و
مهنــدس صفایــی از مجموعــه یــاوران کشــاورز ،در روز
پنجشــنبه مورخــه  ۱۲خــرداد  ۱۴۰۰از بخــش هــای مختلف
کشــت و صنعــت خــرم بازدیــد نمــوده و بــا کارشــناس فنــی
ایــن مجموعــه آقای مهندس کریــم زاده در حوزه تولیدات
گلخانــه ای ،دامــی و زراعــی بطــور مبســوط بــه تبــادل نظــر
پرداختنــد.
از جملــه فعالیــت هــای شــاخص ایــن مجموعــه تولیــد
حــدود  ۱۱میلیــون نشــا گوجــه فرنگــی در ســطح حــدود
 ۳۵۰۰متــر مربــع گلخانــه ،کاشــت زراعــی حــدود ۱۲۰
هکتــار گوجهفرنگــی بــا اســتفاده از نشــاهای تولیــدی ایــن

مجموعــه ،متوســط برداشــت در هکتــار بــا رقــم Advance
حــدود  ۱۶۴تــن گوجــه فرنگــی در ســال ،تولیــد ســموم
زیســتی در کنتــرل پوســیدگی هــای قارچی و آفــات مکنده
بــا اســتفاده از پــودر زغــال ســنگ و عصــاره درخــت چریش،
اصــاح و پــرورش نــژاد دوقلــوزای بــوری افشــاری (حــدود
 ۸۰۰راس گوســفند) میباشــد.
در ایــن بازدیــد امــکان انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری
مشــترک و اســتفاده از دانش فنی و تجربه آقای مهندس
کریــم زاده در احــداث ،راه انــدازی و تولیــد محصــوالت
گلخانــه ای در مــزار ع تحقیقاتــی دانشــگاه تربــت حیدریــه
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت .مقــرر شــد بــرای بررســی
هــای بیشــتر میدانــی و حضــوری در ایــن مــوارد بــا توجه به
شــرایط و ظرفیــت هــای موجــود دانشــگاه و پژوهشــکده
زعفــران تربــت حیدریــه (زمیــن هــای  ۱۰۰هکتــاری فیــض
آبــاد و  ۶۰۰هکتــاری ســیوکی و پژوهشــکده زعفــران ) از
ایشــان دعــوت رســمی بعمــل آیــد.

۳۷
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آیــیــنه

بازدید گروهی از دانشجویان رشته گیاهپزشکی دانشگاه
فردوسی مشهد از پژوهشکده زعفران
در راســتای آشــنایی دانشــجویان رشــته هــای مختلــف کشــاورزی بــا مرا کــز پژوهشــی و تحقیقاتــی گیاهــان داروئــی،
تعــدادی از دانشــجویان رشــته گیاهپزشــکی دانشــگاه فردوســی در روز چهارشــنبه مورخــه  ۱۱خــرداد  ۱۴۰۰بــا همراهــی
آقــای دکتــر زکــی عقــل عضــو هیئــت علمــی
گــروه گیاهپزشــکی دانشــگاه فردوســی از
بخشهــای مختلــف پژوهشــکده زعفــران
شــامل آزمایشــگاه هــای خــا ک ،آب ،گیــاه و
فیزیــک و شــیمیایی و میکروبیولوژی ،ســالن
هــا و غیــره بازدیــد کردنــد و بــا توضیحــات
تکمیلــی آقایــان دکتــر فیضــی ،دکتــر ســاالریان
و خانــم مهنــدس شــریف بــا فعالیــت هــای
مختلــف ایــن مجموعــه پژوهشــی آشــنا شــدند .همچنیــن بــا نشســت تخصصــی در محل ســالن جلســات ،فعالیتها
و خدماتــی کــه توســط پژوهشــکده زعفــران بــه زعفرانــکاران و ســایر فعــاالن زعفــران ارائــه مــی گــردد تشــریح گردیــد و
پاســخ بــه ســواالت دانشــجویان از دیگــر برنامــه هــای ایــن بازدیــد یــک روزه بــود.

بازدید نماینده سازمان امور دانشجویان غیر ایرانی از پژوهشکده زعفران
پیــرو درخواســت دانشــگاه تربــت حیدریــه مبنــی بــر اخــذ مجــوز پذیــرش دانشــجوی غیرایرانــی غیربورســیه ،روز ســه
شــنبه  ۱۰خــرداد  ،۱۴۰۱نماینــده ســازمان امــور دانشــجویان غیــر ایرانــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری از امکانــات
و زیرســاختهای دانشــگاه تربــت حیدریــه وهمچنیــن مجموعــه هــای آزمایشــگاهی و امکانــات آموزشــی و رفاهــی
پژوهشــکده زعفــران بازدیــد نمــود.
در ایــن بازدیــد ،دکتــر فیضی،
ریاســت پژوهشــکده زعفــران
و ســایر اعضــای پژوهشــکده
حضــور داشــتند.

۳۸
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برگزاری جلسه اعضای هیات موسس شرکت بین المللی زعفران اصیل
سرزمین کهن در پژوهشکده زعفران
جلســه اعضای هیات موســس شــرکت بین المللی زعفران اصیل ســرزمین کهن روز پنجشــنبه ۲۲ ،اردیبهشــت  ۱۴۰۱در
پژوهشــکده زعفران برگزار شــد .این جلســه در راســتای تبادل نظر برای پذیره نویســی شــرکت بین المللی زعفران اصیل
ســرزمین کهــن و بــا حضــور دکتر زنگنه ،نماینده مردم شهرســتان در مجلس شــورای اســامی ،کشــاورزان ،زعفرانــکاران و
فعــاالن حــوزه زعفــران برگــزار گردیــد .در ایــن جلســه دکتــر زنگنــه بــر خریــد ســهام شــرکت توســط کشــاورزان و زعفــران کاران
تا کیــد نمود.

انتخاب رییس پژوهشکده زعفران بعنوان داور خارجی در رساله دانشجوی
دکتری علوم خا ک دانشگاه فردوسی مشهد
دکتــر حســن فیضــی ،رییــس پژوهشــکده زعفــران بعنــوان داور خارجی در رســاله دانشــجوی دکتری علوم حا ک دانشــگاه
فردوســی مشــهد انتخــاب شــد .ایــن رســاله بــه بررســی اثــرات مــواد آلــی ،معدنــی  ،نانــو و بیولوژیکــی جهــت مقاومــت بــه
شــوری در گیــاه ارزن پرداختــه اســت.

۳۹
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بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه
دیدار ریاست دانشگاه تربت حیدریه با خیر نیک اندیش مهندس
عباس کریمی خیر  ۵هکتار زمین و  ۳۰۰۰متر سوله چند منظوره
آموزشی  ،پژوهشی  ،ورزشی و فرهنگی دانشگاه تربت حیدریه

۴۰
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دیدار ریاست دانشگاه تربت حیدریه با خیر نیک اندیش دکتر عباس
نوریان ( متخصص مغز و اعصاب ،رئیس انجمن مغز و اعصاب خراسان
رضوی ،نائب رئیس انجمن ام اس خراسان رضوی)
روز چهارشــنبه مورخه  ۱۰فروردین  ۱۴۰۱ســاعت  ۱۸بعد از ظهر دکتر عباس خاشــعی ســیوکی ریاســت دانشــگاه به همراه
دکتــر جــواد انصــاری مدیــر عامــل و خانــم آرزو علومــی کارشــناس بنیــاد بــا حضــور در منــزل دکتــر عبــاس نوریــان بــا ایشــان
دیــدار و گفتگــو نمودنــد .تقدیــر از زحمــات  ،تــاش هــا
بــی شــائبه و همراهــی دکتــر عبــاس نوریــان در تاســیس ،
شــکلگیری و توســعه دانشــگاه تربــت حیدریــه و باالخــص
اهــدا ســه هکتــار زمیــن بــه دانشــگاه بــه نمایندگــی از طرف
ورثــه محتــرم شــادروان حــاج محمــد نوریــان و زنــده یــاد
بانو فاطمه شــرکت و هم اندیشــی راجع به توســعه اراضی
دانشــگاه تربــت حیدریــه در آینــده مهمترین موضــوع این
دیــدار بــود .
الزم بــه ذکــر اســت دکتــر عبــاس نوریــان بــا اهــدا صــد هکتــار زمیــن بــه صــورت رایــگان بانــی تاســیس همــه دانشــگاه هــای
تربــت حیدریــه ( دانشــگاه آزاد اســامی  ،دانشــگاه پیــام نــور  ،آموزشــکده فنــی پســران  ،دانشــگاه تربــت حیدریــه  ،مــکان
فعلــی ســاخت دانشــگاه علــوم پزشــکی  ،مــکان فعلــی ســاخت دانشــگاه فرهنگیــان) شــده اســت و صــد هکتــار زمیــن نیز
بــرای ایجــاد شــهرک ولیعصــر اهــدا کــرده اســت.

دیدار حجت االسالم و المسلمین عباسعلی علیزاده بایگی ریاست
هیات امنا بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه با دکتر عباس
خاشعی سیوکی ریاست دانشگاه تربت حیدریه
روز شــنبه مورخــه  ۶فروردیــن  ۱۴۰۱ســاعت  ۹صبــح حجت
االســام و المســلمین عباســعلی علیــزاده بایگــی بــه همــراه
خانــم علومــی کارشــناس بنیــاد بــا حضــور در دفتــر کار
ریاســت دانشــگاه تربــت حیدریــه مســئولیت ایشــان را بــه
عنــوان چهارمیــن رییــس دانشــگاه تربــت حیدریــه تبریــک
گفتنــد و بــا ایشــان دیــدار و گفتگــو نمودنــد.
تقدیر و تشــکر ریاســت دانشــگاه از همراهی حجت االسالم
و المسلمین علیزاده در شکل گیری ،تاسیس و توسعه بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه و هم اندیشی راجع
بــه راه کارهــای کمــک بــه توســعه دانشــگاه تربــت حیدریه در حوزه های مختلف مهمترین موضــوع این دیــدار بود.
۴۱
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دیدار ریاست دانشگاه تربت حیدریه با خیر نیک اندیش دکتر محمد
بهلگردی ( متخصص بیماریهای قلب و عروق) عضو محترم هیات امنا و
هیات مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه
روز چهارشــنبه مورخــه  ۱۷فروردیــن  ۱۴۰۱ســاعت  ۹صبــح دکتــر عبــاس خاشــعی ســیوکی ریاســت دانشــگاه بــه همــراه
خانــم آرزو علومــی کارشــناس بنیــاد بــا حضــور در مطــب دکتــر محمــد بهلگــردی بــا ایشــان دیــدار و گفتگو نمودنــد .تقدیر
از زحمــات و همراهــی دکتــر محمــد بهلگــردی در تاســیس  ،شــکل گیــری و توســعه بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت
حیدریــه و باالخــص ســاخت یکــی از آالچیــق هــای دانشــگاه و حمایــت از دانشــجویان بــی بضاعــت و هــم اندیشــی راجــع
بــه راهکارهــای توســعه دانشــگاه تربــت حیدریــه در آینــده مهمتریــن موضــوع ایــن دیــدار بــود .

مراسم تکریم خیرین و واقفین دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.
مراســم تکریــم خیریــن و واقفیــن دانشــگاه تربــت حیدریــه بــا حضــور جنــاب آقــای مهنــدس کــی پــور فرمانــدار محتــرم
شهرســتان تربــت حیدریــه  ،دکتــر ابراهیمــی پــور ریاســت محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی  ،دکتر جــواد انصــاری مدیر عامل
محتــرم بنیــاد  ،شــهردارو اعضــای محتــرم شــورای شــهر  ،اعضــای محتــرم بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه ،
جنــاب آقــای حــاج احمــد بلبــل تربتــی  ،جنــاب آقــای حــاج نعمــت الــه منفــرد  ،جنــاب آقای حــاج علیرضا رضایــی ،جناب
آقــای مهنــدس منوچهــر مالکــی ،جنــاب آقــای حــاج علــی براتــی  ،خانــواده محتــرم زنــده یــاد حــاج هــادی محقــق  ،حاجیه
خانم عصار بایگی  ،ســرکار خانم آمنه حســن زاده  ،جناب آقای مهندس ایمان ســلطانی ،ســرکار خانم شــوکت طبســیان
ســرکار خانــم شــهال طبســیان  ،ســرکار خانــم مهنــدس زهــرا منفــرد  ،خبرنــگاران محتــرم شــهر تربــت حیدریــه  ،اســاتید و
کارکنــان محتــرم دانشــگاه تربــت حیدریــه همــراه بــا خانــواده روز یــک شــنبه  28فروردیــن  1401در ســالن همایــش زنــده یــاد
محمــود کریمــی دانشــگاه تربــت حیدریــه برگزار شــد.
۴۲
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در ابتدا مراسم دکتر جواد انصاری مدیر عامل بنیاد خیرین
حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه ضمــن تبریــک والدت امــام
حســن مجتبــی (ع) کریــم اهــل بیــت و روز خیریــن و واقفیــن
آمــوزش عالــی از خیــر گرانقــدر حاج نعمــت اهلل منفرد و ســرکار
خانــم مهنــدس زهــرا منفــرد و خانــواده ایشــان کــه بانــی
ضیافــت افطــار دانشــگاه بودنــد تقدیــر نمــود.
وی از رئیــس محتــرم دانشــگاه تربــت حیدریــه جنــاب آقای
دکتر خاشــعی که از بدو ورود تالش بســیاری برای ارتقا بنیاد کردند و ابتکار عمل خاضعانه و مجاهدانه ایشــان دردیدار با
اعضــای محتــرم خیریــن حامــی دانشــگاه در منازل و مرا کز کارشــان تقدیر نمــود .دکتر انصــاری افزود :اقدامات بایســته ای
که توســط خیرین حامی دانشــگاه تربت حیدریه صورت پذیرفته در ســاخت مســجد ،ســالن ورزشــی ،آالچیق ها ،توســعه
زمیــن ،ســر درب دانشــگاه ،بورســیه دانشــجویان برتــر و دانشــجویان بــی بضاعــت ،عیــدی بــه دانشــجویان کــم بضاعــت در
خــور تقدیــر اســت تــاش ایــن عزیــزان بــا همــت اســاتید و مســئوالن در دانشــگاه کــه بنیــاد مــا در بیــن بنیادهــای خیریــه
آمــوزش عالــی جــز  ۱۰بنیــاد برتــر شــد و در ضیافــت افطــاری خیریــن آمــوزش عالــی و مقــام عالــی وزارت علــوم امســال در دفتــر
کارشــان در وزارت در جمــع  ۳۰نفــر مدعــو آن جلســه دو نفــر آن خیریــن اعضــای بنیــاد ایــن دانشــگاه بودنــد( .۱جنــاب آقــای
مهندس عباس کریمی .۲جناب آقای مهندس مهدی مروج تربتی )که بســیار باعث افتخار و مســرت و مباهات اســت.
وی افــزود :برنامــه هایــی کــه در پیــش رو داریــم از قبیــل پیگیــری بــرای نامگــذاری یــک خیابــان بــه نــام جنــاب آقــای
مهنــدس مــروج بــا هماهنگــی جنــاب آقــای شــهردار ،افتتــاح ســالن وزرشــی شــماره ( )8زنــده یــاد بابــک مــروج تربتــی در ۲۸
اردیبهشـتماه ،کلنــگ زنــی خوابــگاه دختــران توســط خیــر ناشــناس  ،تســطیح  ۲۰هکتــار زمیــن پژوهشــکده زعفــران،
تــاش بــرای تکمیــل مســجد ،پیگیــری وا گــذاری دو واحــد آپارتمــان در مشــهد و تهــران جهــت اقامت اعضای دانشــگاه در
۴۳
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ماموریتهای کاری،تأسیس صندوق کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تربت حیدریه در سالی که به فرموده رهبرمعظم
انقالب سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نام گرفته ،ساخت کارگاه های مرکزی و آزمایشگاه ها و توسعه آالچیقها
مدنظر خواهد بود  .همانطور که مطلع اید با کمک و همراهی شــما عزیزان ســال گذشــته بنیاد خیرین حامی دانشــگاه
تربــت جــز ده بنیــاد برتــر ســتاد وزارت علــوم قــرار گرفــت.
انشــاهلل بــا پشــتکار و درایــت ریاســت دانشــگاه جنــاب آقــای دکتــر خاشــعی و ســخاوت و کــرم شــما عزیــزان امســال بیشــتر از
گذشــته باعــث دســتاوردهایی بــرای توســعه دانشــگاه تربــت حیدریــه و بالتبــع شهرســتان تربــت حیدریــه شــویم.
در ادامــه دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه ضمــن گرامیداشــت والدت امام حســن مجتبــی و تقدیــر از حضور
خیریــن گرامــی در مراســم عنــوان نمود:
افتخار می کنم که دانشــگاه تربت حیدریه یک بنیاد خیرین خیلی معتبر دارد که این بنیاد را دانشــگاه هایی با قدمت
بیشتر و بزرگتر در کشور ندارد.
ً
دانشــگاه تربــت حیدریــه یــک دانشــگاه کامــا خیرســاز اســت .افتخــار مــی کنــم از روز اول کــه درخدمــت دانشــگاه تربــت
حیدریــه هســتم ا کثــر خیریــن عزیــز را از نزدیــک در تهــران و مشــهد زیــارت کــردم و از مشــایعت ایــن عزیــزان لــذت میبــرم .
وی افــزود :بــرای مســجد نیــت کردیــم در انتهــای ســال در آنجــا نمــاز بخوانیم همین نیت باعث شــد که مادر انتهای ســال
بودجــه خوبــی کــه فکــرش را نمــی کردیــم بــه حســاب دانشــگاه واریــز شــود و مطمئــن هســتم نیــت کار از خــود کار مهمتــر
اســت وقتــی نیــت کار خیــر باشــد خداونــد نیــز کمــک مــی کنــد  .خانــواده محتــرم زنــده یــاد حــاج طاهــر حسـنزاده کــه در
پژوهشــکده زعفــران بــرای ســند زمیــن لطــف کردنــد و مدیریــت کــردن بــه کمــک شــهردار محتــرم مشــکل آب را نیــز حــل
خواهیم کرد .با همراهی و کمک خیرین عزیز تنها پژوهشــکده زعفران جهان را توســعه می دهیم .اســتخدام و بورســیه
دانشــجویان ممتــاز دانشــگاه تربــت حیدریــه در بخــش صنعتــی بــا توجــه بــه رشــته ای کــه دارنــد در اولویــت کار ماســت.
انشــاهلل در بخــش صنعــت معــدن و کشــاورزی ا گــر نیــاز بــه اســتخدام نیــرو دارنــد از دانشــجویان و فــارغ التحصیــان ممتــاز
دانشــگاه تربــت حیدریــه اســتفاده شــود .مــا بایــد نهایــت اســتفاده را از صنایــع موجــود در شهرســتان ماننــد ســیمان زاوه و
کاشی زرین در توسعه دانشگاه تربت حیدریه را داشته باشیم.بحث شرکت های دانش بنیان و راه اندازی کارخانههای
نــوآوری و مرا کــز رشــد از محورهــای اصلــی امســال دانشــگاه تربــت حیدریــه اســت و در این راســتا نیاز به کمــک داریم .بحث
ازدواج دانشــجویی و تســهیالت امکاناتی که خیرین میتوانند در این قضیه در ترویج این ســنت حســنه داشــته باشــند
بســیار مهــم اســت  .ازحضــور کلیــه خانــواده هــا تشــکر مــی کنــم امیــدوارم فرصت داشــته باشــیم امســال بیشــتر در خدمت
شــما باشــیم از همــه خیریــن در بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه و مدیرعامل محترم آقــای دکتر جــواد انصاری و کارشــناس
محتــرم خانــم آرزو علومــی تشــکر می کنم.
در اولویــت امســال مــا تکمیــل مســجد دانشــگاه ،ســاخت خوابــگاه دخترانــه دانشــگاه و ســر در دانشــگاه مــی باشــد .ا کثــر
دانشــجویان مــا غیربومــی هســتند و داشــتن خوابــگاه ملکــی بســیار مهــم هســت.
در ایــن مراســم از خیریــن مشــارکت کننــده در پــروژه ســاخت و تکمیــل مســجد دانشــگاه تربــت حیدریــه بــا اهــدا لــوح تقدیر
شــد.الزم به ذکر تمامی هزینه های ضیافت افطاری مراســم تکریم خیرین و واقفین دانشــگاه تربت حیدریه توســط خیر
نیــک اندیــش جنــاب آقــای حــاج نعمت الــه منفرد تامیــن گردید.

۴۴
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یک اقدام ارزشمند توسط عضو محترم بنیاد خیرین حامی دانشگاه
تربت حیدریه در جهت توسعه و رشد دانشگاه تربت حیدریه
توســط جنــاب آقــای مهنــدس منوچهــر مالکی کشــاورز نمونــه تولید کننــده زعفران
کشــوری و از متخصصیــن مطــرح رشــته آبیــاری و زه کشــی در شهرســتان تربــت
حیدریــه
سیستم آبیاری تحت فشار و قطره ای فضای سبز اطراف سالن ورزشی شماره ( )۸زنده یاد
بابــک مــروج تربتــی در دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه صــورت رایــگان اجــرا مــی شــود.الزم بــه ذکــر
اســت درختــان اطــراف دیوارهــای دانشــگاه نیــز در ســال هــای قبــل بــا دســتان پرمهــر جنــاب
آقــای مهنــدس منوچهــر مالکــی به سیســتم آبیــاری قطره ای تحت فشــار تعریــف شــده اند .

پیــرو مصوبــات جلســات هیــات امنــا و هیــات مدیــره بنیــاد خیریــن
حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه جلســه مشــترک اعضــای بنیــاد خیریــن
حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه باالتفــاق اعضــای محتــرم شــورای
شــهر و شــهردار تربــت حیدریــه بــا خیــر نیــک اندیــش مهنــدس مهــدی
مــروج تربتــی بنیانگــذار  ۸ســالن ورزشــی دانــش آموزشــی و دانشــجویی
جهــت هــم اندیشــی راجــع بــه نــام گــذاری خیابــان یــا میدانــی بنــام
مــروج تربتــی روز یکشــنبه مورخــه  ۱۱اردیبهشــت در مشــهد برگــزار شــد.
الزم بــه ذکــر اســت در انتهــای
جلســه تابلــو نقاشــی گل
زعفــران بــه پــاس خدمــات
خیرخواهانــه مهنــدس مــروج
تربتــی در حــوزه هــای ســامت
و ورزش در شهرســتان تربــت
حیدریــه از طــرف شــهردار و
اعضــای محتــرم شــورای شــهر
تقدیــم جنــاب آقــای مــروج
تربتــی گردیــد.
۴۵
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دیدار ریاست دانشگاه تربت حیدریه با جناب اقای مهندس محمد
صادق مجتهدی و جناب آقای دکتر اسماعیل غفاری در راستای توسعه
دانشگاه تربت حیدریه

روز پنجشــنبه مورخــه ۱۵اردیبهشــت ۱۴۰۱ســاعت ۱۸:۳۰دکتــر عبــاس خاشــعی ســیوکی ریاســت دانشــگاه تربــت حیدریــه به
همــراه دکتــر جــواد انصــاری مدیرعامــل بنیــاد و خانم آرزو علومی کارشــناس بنیاد با حضــور در دفتر کار جنــاب اقای مهندس
محمــد صــادق مجتهــدی و جنــاب اقای دکتر اســماعیل غفــاری دیدار و گفتگو نمودند .مهمترین موضاعات مطرح شــده
در این جلســه  :تقدیر از زحمات مهندس مجتهدی در تاســیس  ،شــکل گیری و توســعه دانشــگاه تربت حیدریه به عنوان
اولیــن معــاون اداری و مالــی دانشــگاه بــه مــدت ۱۵مــاه که توســعه دانشــگاه را در قســمت های بودجه ،مکان فعلی دانشــگاه
تثبیــت نیــروی انســانی و ....در ســال هــای ۱۳۸۴و ۱۳۸۵بــه همــراه داشــته اســت  ،هــم اندیشــی و اســتفاده از نقطــه نظــرات
جناب آقای مهندس مجتهدی و دکتر غفاری به عنوان مهندسین با تجربه در حوزه ساخت و ساز در شهرستان راجع به
نحوه ادامه ســاخت مســجد به صورت اصولی مخصوصا گنبد مســجد و بررســی راه های علمی جهت کم کردن هزینه ها
با توجه به شرایط موجود جامعه  ،دعوت از جناب آقای مهندس مجتهدی و دکتر غفاری به عنوان عضو مجمع عمومی
در جلســات بنیــاد  ،تقاضــا از آنــان بــرای فراهــم نمــودن زمینــه ارتبــاط ســایر خیریــن مخصوصــا ســرمایه گــزاران و مهندســین
شهرســتان در جهت گســترش زمینه های فعالیت اهداف بنیاد بود که ریاســت دانشــگاه و مدیرعامل بنیاد از آنان دعوت
به مشــارکت نمودند.
۴۶
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تقبل تامین گچ مسجد دانشگاه تربت حیدریه توسط خیر ناشناس
ُ
َ َ َ َ َّ َ
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أن یکونــوا ِمــن المهت ِدین.ســوره توبــه آیه ۱۸
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
رهیافتگان باشــند.
بــرای تکمیــل ســاخت مســجد دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه
مقــدار حــدود ۲۰۰۰کیســه گــچ ( ۸۰تــن) نیاز اســت که توســط
یــک خیــر ناشــناس تامیــن کل گــچ هــای مــورد نیــاز مســجد
تقبــل شــده اســت.

تقبــل هــزار متــر مربــع موزاییــک توســط خیــر نیــک اندیــش حــاج احمــد
بلبــل تربتــی بــرای کــف ســازی ســاختمان مســجد دانشــگاه تربــت حیدریــه
روز دوشنبه مورخه ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۱دکتر عباس خاشعی سیوکی ریاست دانشگاه به همراه خانم آرزو علومی کارشناس
بنیاد با حضور در محل کار حاج احمد بلبل تربتی با ایشان دیدار و گفتگو نمودند .تقدیر از زحمات  ،تالش ها بی شائبه و
همراهی ایشان در تاسیس  ،شکل گیری و توسعه دانشگاه تربت حیدریه و باالخص شکل گیری و تاسیس بنیاد خیرین
حامی دانشگاه تربت حیدریه و تقاضا از جناب آقای بلبل تربتی برای فراهم نمودن زمینه ارتباط سایر خیرین مخصوصا
سرمایه گزاران شهرستان در جهت گسترش زمینه های فعالیت اهداف بنیاد مهمترین موضوع این دیدار بود .
الزم به ذکر اســت در راســتای تکمیل مســجد دانشــگاه تربت حیدریه برای کف ســازی ســاختمان مســجد به مقدار حدود
هزار متر مربع موزاییک نیاز است که خیر نیک اندیش حاج احمد بلبل تربتی در اقدامی خداپسندانه تمام موزاییکهای
مســجد دانشــگاه تربــت
حیدریــه را متقبــل شــدند .
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تقبل ساخت خوابگاه دختران دانشگاه تربت حیدریه توسط خیر اندیش
مهندس مهدی مروج تربتی
روز پنجشــنبه مورخــه ۲۲اردیبهشــت ۱۴۰۱دکتــر عبــاس
خاشــعی ســیوکی بــا همراهــی دکتــر جــواد انصــاری
مدیرعامــل بنیــاد ،دکتــر عزیــز خالقــی عضــو هیــات امنــا
بنیــاد ،آرزو علومــی کارشــناس بنیــاد ،مهنــدس چرمــه
رییــس اداره طــرح هــای عمرانی دانشــگاه و آقای حبیب
اســماعیلی بــا خیر نیــک اندیش مهندس مهــدی مروج
تربتــی عضــو اصلــی هیــات امنــا بنیــاد خیریــن حامی دانشــگاه تربت حیدریــه راجع بــه ضرورت ســاخت خوابــگاه در دانشــگاه
تربــت حیدریــه دیــدار و هــم اندیشــی نمودنــد.
از  ۲۲۰۰دانشــجو دانشــگاه تربــت حیدریــه ۱۳۰۰دانشــجو آن غیــر بومــی هســتند و بــا توجــه بــه گرانــی هــای اخیر مســکن و مواد
غذایی همه این دانشجویان متمایل به اسکان در خوابگاه به نرخ دولتی هستند که متاسفانه یکی از معضالت دانشگاه
تربت حیدریه بعد از بازگشایی دانشگاه ها به صورت حضوری عدم نداشتن خوابگاه جهت اسکان دانشجویان غیر بومی
است.علی رغم پیگیری های متعدد و مراجعه های مکرر مسئولین دانشگاه به ادارات دولتی و غیردولتی حتی بنگاه های
امال ک شهرســتان جهت همکاری در تامین مکان مناســب جهت اســتفاده بعنوان خوابگاه اســتیجاری هنوز دانشجویان
رشته صنایع دانشگاه صرفا به دلیل کمبود فضای خوابگاهی در شهرستان کماکان به صورت مجازی آموزش می بینند
که این موضوع باعث اعتراض شــدید دانشــجویان نیز شــده اســت.

جلسه نهایی شروع مجدد
ساخت پروژه مسجد دانشگاه
تربت حیدریه
روز پنجشــنبه مورخــه ۲۲اردیبهشــت ۱۴۰۱دکتــر عبــاس خاشــعی ســیوکی ریاســت دانشــگاه بــا همراهــی دکتــر جــواد انصــاری
مدیرعامــل بنیــاد ،دکتــر عزیــز خالقــی عضــو هیــات امنــا بنیاد،حــاج احمــد بلبــل تربتی نائــب رئیســه هیــات مدیره،مهندس
محمد صادق مجتهدی مهندس ناظر مسجد دانشگاه ،آرزو علومی کارشناس بنیاد ،مهندس محمد چرمه رییس اداره
طــرح هــای عمرانــی دانشــگاه بــا حضــور در محــل کار حاج محمد صادق ابریشــمی خیر اصلی مســجد دانشــگاه دربــاره ادامه
ســاخت پــروژه مســجد دانشــگاه دیدار و گفتگــو نمودند.
پــس از طــرح موضوعــات مختلــف و بررســی راه کارهــا دربــاره نحــوه ســاخت گنبد مســجد دانشــگاه مقرر گردید تحــت نظارت
مهنــدس مجتهــدی و دکتــر اســماعیل غفــاری جهــت بهــره بــرداری هــر چــه زودتــر مســجد اجــرا گنبــد بــه صــورت آجــر ضربــی
صــورت پذیــرد و هزینــه هــای مربــوط بــه تکمیــل و اجــرا مصالــح مســجد توســط جنــاب آقــای ابریشــمی تقبــل گردید.
۴۸
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وکالت نامه /سند هبه نامه دانشگاه تربت حیدریه
روز چهارشنبه ۲۸اردیبهشت ۱۴۰۱خیر نیک اندیش مهندس عباس کریمی سند رسمی هبه نامه دانشگاه تربت حیدریه
را به کارشناس بنیاد خیرین حامی دانشگاه در تهران تحویل نمودند.الزم به ذکر است خیر نیک اندیش مهندس عباس
کریمی با اهدا ۵هکتار زمین و ۲۶۰۰هزار متر ســوله ورزشــی در ســال ۱۳۸۵بانی اصلی دانشــگاه تربت حیدریه هســتند و تا دو
سال تمام هزینه های تاسیس دانشگاه توسط خیرین تربتی تامین شده است.
متنهبهنامهبهشرحزیراست:
هبه نمودیم پالک 39فرعی از  194اصلی واقع در خراسان رضوی دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه محل دانشگاه
تربــت حیدریــه بــه مســاحت پنجــاه هــزار متــر مربــع و ســوله مربوطــه را بــه صــورت بالعــوض بــه دانشــگاه تربــت حیدریــه و کلیه
مراحــل صــدور و دریافــت و ســند مالکیــت وفــق مــاده 147و 148اصالحــی قانون ثبت به نام دانشــگاه تربت حیدریه قانونی و
مــورد تاییــد شــرکت بهشــیران بــا وکالــت آقــای عباس کریمی می باشــد و حق هر گونــه اعتــراض و ادعایــی را در این خصــوص از
حــال تــا آینــده از خود ســلب و ســاقط می نمایند.

دیدار ریاست دانشگاه تربت حیدریه با جناب آقای حاج محمد ناصر
نوریان عضو محترم هیات امنا و هیات مدیره بنیاد خیرین حامی
دانشگاه تربت حیدریه
روز دوشــنبه مورخــه ۲خــرداد ۱۴۰۱ســاعت ۸:۳۰صبــح دکتــر عبــاس خاشــعی ســیوکی ریاســت دانشــگاه بــه همــراه خانــم آرزو
علومی کارشــناس بنیاد با حضور در محل کار حاج محمد ناصر نوریان با ایشــان دیدار و گفتگو نمودند .تقدیر از زحمات ،
تالش های بی شائبه و همراهی ایشان در تاسیس  ،شکل گیری و توسعه دانشگاه تربت حیدریه و باالخص شکل گیری
و تاسیس بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه و
تقاضــا از جنــاب آقــای نوریــان بــرای فراهــم نمــودن
زمینههــای تســهیل در توســعه اراضــی دانشــگاه تربــت
حیدریــه مهمتریــن موضــوع ایــن دیــدار بــود .
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خرید و تحویل لبتاپ به یکی از دانشجویان مستعد تربت حیدریه توسط
مهندس مهدی مروج تربتی و خیر ناشناس
بــا همراهــی دو نفــر از اعضــای محتــرم بنیــاد خیریــن حامــی
دانشــگاه تربــت حیدریــه (مهنــدس مهــدی مــروج تربتــی و
خیر ناشــناس) یک عدد لبتاپ به قیمت ســی و دو میلیون
تومــان بــرای دانشــجوی دختــر مســتعد رشــته طراحــی و
گرافیــک کــه دارای شــرایط خــاص بــود توســط بنیــاد خیریــن
حامی دانشگاه تربت حیدریه خریداری و تحویل داده شد.

حمایــت تحصیلــی از یــک دانشــجو مســتعد کــم برخــوردار دانشــگاه
تربــت حیدریــه توســط خیــر نیــک اندیــش مهنــدس مهــدی مــروج تربتــی
در اقدامــی خیرخواهانــه
مهنــدس مهــدی مــروج
تربتــی عضــو اصلــی هیــات
امنــا بنیــاد خیریــن حامــی
دانشــگاه تربــت حیدریــه
بــا پرداخــت مبلــغ هفــت
میلیونتومانهزینههای
تحصیلــی یــک دانشــجو
شــرایط خــاص دانشــگاه
تربــت حیدریــه را از طریــق
بنیــاد خیریــن حامــی
دانشــگاه تربــت حیدریــه
برعهــده گرفتنــد .
همچنانکه این حمایت ها باعث شکوفایی و رشد تحصیلی این دانشجو می شود و امیدواریم مسبب آیندهی درخشان
این دانشــجو برای جامعه نیز بشــود  ،یقینا تداوم اینگونه حمایت ها توســط خیرین محترم باعث نخبه پروری برای شــهر
تربــت حیدریــه خواهــد شــد ،کــه یکــی از اهــداف تشــکیل بنیــاد خیریــن حامی دانشــگاه تربــت حیدریه نیــز معرفی رویــه های
مناسب جهت حمایت خیرین از دانشجویان مستعد و برتر است.
۵۰
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دیدار دکتر عباس خاشعی سیوکی ریاست دانشگاه تربت حیدریه با
مهندس زیارت نیا ،دکتر حامد مقدم و مهندس آبساالن اعضای محترم
هلدینگ معدنی _ صنعتی طالی زرمهر

روز پنجشــنبه مورخــه ۵خــرداد ۱۴۰۱ســاعت ۱۱دکتــر عبــاس خاشــعی ســیوکی ریاســت دانشــگاه بــه همــراه مهنــدس مهــدی
اخالقی پور فرماندار اســبق شهرســتان تربت حیدریه و عضو محترم هیات امنا بنیاد و خانم آرزو علومی کارشــناس بنیاد با
حضــور در دفتــر شــرکت پارســیس در مشــهد بــا مهنــدس زیــارت نیا دیدار و ســپس با دکتــر حامد مقدم قائم مقام گــروه زرمهر
و مهندس آبســاالن مدیر منابع انســانی گفتگو نمودند .دیدار با مهندس زیارت نیا مدیرعامل هلدینگ صنعتی معدنی
طالی زرمهر ،تقدیر از زحمات  ،تالشــها بی شــائبه و همراهی مهندس اخالقی پور فرماندار وقت شهرســتان تربت حیدریه
در تاســیس  ،شــکل گیــری و توســعه دانشــگاه تربــت حیدریــه ،هــم اندیشــی بــا قائــم مقــام هلدینــگ زرمهــر در زمینههــای
مربــوط بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی آزاد در دانشــگاه تربــت حیدریــه ،تقاضــا جهــت راه انــدازی رشــته هــای معدن و کاشــی
و ســرامیک بــا توجــه بــه نیــاز منطقــه در حــوزه هــای مختلــف معــادن طــا و کائولن و کانــی های غیر فلــزی ،حمایــت از پروژها
و پایان نامههای مرتبط دانشــجویان دانشــگاه تربت حیدریه در حوزه های صنایع و معادن مهمترین موضوعات مطرح
شــده در ایــن جلســه بــود .
انشــاهلل بــا همــکاری متقابــل هلدینــگ صنعتــی و معدنــی طــای زرمهر با دانشــگاه تربــت حیدریه اهــداف توســعه ای هــر دو
نهــاد محقق گــردد.
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دیدار اعضای بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه با اعضای
هیات مدیره محترم کارخانه سیمان زاوه ارزش آفرینان حوزه کسب و کار
شهرستان تربت حیدریه
روز دوشــنبه مورخه 30خرداد 1401دکتر خاشــعی ریاســت دانشــگاه تربت حیدریه با همراهی دکتر جواد انصاری مدیرعامل
و خانم آرزو علومی کارشناس بنیاد با حضور در کارخانه سیمان زاوه با مهندس محمد رضا توکلی زاده  ،مهندس امیر علی
توکلی زاده  ،مهندس علی اکبر حسینعلی زاده  ،مهندس
محمــود رضایــی  ،حــاج احمــد بلبــل تربتــی و مهنــدس
صبوحــی اعضــای محتــرم هیــات مدیــره کارخانه ســیمان
زاوه در راســتای ضــرورت تعامــل دانشــگاه و صنعت دیــدار و
گفتگو نمودند .
قبــول عضویــت آقایــان  :مهندس محمد رضــا توکلــی زاده ،
مهنــدس علــی اکبــر حســینعلی زاده و مهنــدس محمود رضایی به عنــوان اعضای هیات امنا بنیاد خیرین حامی دانشــگاه
تربــت حیدریــه  ،اهــدا 300تــن ســیمان بــه صــورت رایــگان بــرای تکمیــل پــروژه هــای عمرانــی دانشــگاه  ،قول مســاعد ســاخت
آزمایشگاه مرکزی بتن _سازه و مکانیک خاک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تحت عنوان آزمایشگاه کارخانه سیمان
زاوه  ،قول مســاعدت و زمینه ســازی احداث گلخانه هیدروپونیک در راســتای آموزش  ،ترویج و اشــتغال زایی دانشــجویان
دانشکده کشاورزیدانشگاه،بورسیهدانشجویانممتاز وپذیرش کارآموزیدانشجویاندانشگاهتربتحیدریهدر کارخانه
ســیمان زاوه در جهــت آمــوزش و ارتقــای دانــش دانشــجویان و آمــاده کــردن آنــان بــرای حضــور در بــازار کار و...از مهمتریــن
دســتاورهای ایــن نشســت بــود کــه انشــاهلل بــا حضــور اعضــای محتــرم هیــات مدیــره کارخانــه ســیمان زاوه در دانشــگاه تربت
حیدریــه محقق خواهد شــد.

مراســم کلنــگ زنــی بلــوک شــماره 1خوابــگاه
دختــران مهنــدس روشــنک مــروج تربتــی و خوابــگاه
دانشــجویان متاهــل زنــده یــاد حــاج محمــد نوریــان
کــه ســاخت آن توســط خیــر ناشــناس و اهــدای زمیــن
توســط دکتــر عبــاس نوریــان بــه نمایندگــی از ورثــه
محتــرم خانــدان نوریــان و بانــو مرحومــه فاطمــه
شــرکت انجام خواهد پایان بخش مراســم  19خرداد
بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه بــود .
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حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی
پیام تبریک معاونت آموزشی و پژوهشی بمناسبت روز معلم

برگزاری وبینار ارتباط مؤثر بین استاد
و دانشجو (ویژه اساتید)
بــه مناســبت دهــه ســرآمدی آمــوزش و بــه همــت حــوزه
معاونــت آموزشــی و پژوهشــی و بــا همــکاری دفتــر ارتبــاط
بــا صنعــت و کشــاورزی  ،کارگاه آموزشــی «ارتبــاط مؤثر بین
اســتاد و دانشــجو» ویــژه اســاتید و اعضــای محتــرم هیــأت
علمــی ،در تاریــخ  1401/02/19برگــزار شــد.
مــدرس :دکتــر علــی ا کبــر ا کبــری  -دانشــیار گــروه
آموزشــی مهندســی مکانیــک دانشــگاه فردوســی
مشــهد
زمان :دوشنبه 1401/02/19ساعت ۱۳
۵۳
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برگزاری برنامه هفته درهای
باز دانشگاه با حضور ریاست
محترمدانشگاه
طبــق برنامهریــزی انجــام شــده حــوزه معاونــت آموزشــی و
پژوهشــی ،بــه همــت کمیتــه جــذب دانشــجویان مســتعد،
برنامــه هفتــه درهــای بــاز دانشــگاه از تاریــخ  17الــی 20
اردیبهش ـتماه برگــزار شــد .در ایــن برنامــه کــه طــی 4روز و بــا
استقبال گسترده برگزار شد ،دانش آموزان مدارس متوسطه
(دبیرســتانها و هنرســتانها) جهــت آشــنایی بــا رشــتههای
تحصیلــی و فرصتهــای شــغلی و همچنیــن ظرفیــت هــا و
امکانــات ،از دانشــگاه تربــت حیدریــه بازدیــد کردنــد.
در ایــن بازدیدهــا دانشآمــوزان از تجهیــزات و امکانــات
دانشــکده فنــی و مهندســی ،دانشــکده کشــاورزی ،حــوزه
فــاوا ،گلخانــه تحقیقاتــی و آزمایشــگاهها ،اما کــن ورزشــی،
کتابخانــه و  ...دانشــگاه بازدیــد کردنــد.
همچنیــن جابــر حجتــی رئیــس اداره فرهنگــی دانشــگاه،
بــه معرفــی بخشــی از خدمــات فرهنگــی و رفاهــی دانشــگاه
تربــت حیدریــه بــرای دانشــجویان پرداختنــد و ســرکار
خانــم زریــن دســت ،روانشــناس مرکــز مشــاوره ،در رابطــه
بــا انتخــاب رشــته آ گاهانــه و مهارتهــای روانشــناختی
ســازگاری بــا محیــط دانشــگاه بــه بحــث و گفتگــو بــا
دانشآمــوزان پرداختنــد.
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برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای
ارتباطی (ویژه کارکنان حوزه معاونت
آموزشی و پژوهشی)
بــه مناســبت دهــه ســرآمدی آمــوزش و بــه همــت
حــوزه معاونــت آموزشــی و پژوهشــی ،کارگاههــای
آموزشــی «مهارتهــای ارتباطــی مؤثــر» ویــژه
کارکنــان حــوزه معاونــت آموزشــی و پژوهشــی بــا
همــکاری مرکــز مشــاوره دانشــگاه ،طــی  2جلســه
برگــزار شــد.

برگزاری دوره آموزشی و فرهنگی ویژه اساتید به مناسبت دهه سرآمدی آموزش
بــه مناســبت آخریــن روز از دهــه ســرآمدی آمــوزش ،بــه
همــت معاونــت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه تربــت
حیدریــه و بــا همــکاری دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری
و حــوزه فرهنگــی ،دوره آموزشــی یــک روزه مهارتهــای
ارتباطــی ویــژه اســاتید و اعضــای هیــأت علمــی در تاریــخ
 1401/02/21برگــزار شــد .مــدرس ایــن دوره عبدالرحیــم
حدادیــان ،عضــو شــبکه تشــکلهای تربیــت محــور کشــور
و کارشــناس خانــواده و تربیــت فرزنــد بــود کــه در محــل
ســالن جلســات نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در
دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار گردیــد .آخریــن بخــش از
برنامههــای دهــه ســرآمدی آمــوزش معاونــت آموزشــی و
پژوهشــی دانشــگاه تربــت حیدریــه در ســال  ۱۴۰۱نیــز ادای
احتــرام بــه شــهدای گمنــام واقــع در دانشــگاه فردوســی
مشــهد بــود.
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انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه تربت حیدریه بعنوان Guest Editor
نشریه Geographical Research Letters
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
آقای دکتر محمدرضا راهداری عضو هیات علمی دانشگاه
تربــت حیدریــه ،بــه عنــوان  Guest Editorدر ویژهنامــه
نشــریه  Geographical Research Lettersانتخــاب گردیــد.
نشــریه مذکــور در کشــور اســپانیا بــه صــورت دوفصلنامه به
مــدت  ۴۲ســال منتشــر میشــود و در فهرســت مجــات
( )Scopus Q۲قــرار دارد و در لیســت انتظــار بــرای دریافــت
 IFنیــز میباشــد .از ســویی ایــن ویــژه نامــه بــا عنــوان
« Land Degradation Risks: Key Topics to be faced
 »over the worldدر حــال داوری و بررســی مقــاالت ارســالی بــرای چــاپ اســت .عالقمنــدان میتواننــد جهــت کســب
اطالعــات بیشــتر بــه ســایت مجلــه بــه آدرس بــاال مراجعــه نماینــد.

آغاز به کار و برگزاری اولین جلسه

اولیــن جلســه شــورای انتشــارات دانشــگاه ،در تاریــخ
 1401/03/08برگــزار شــد .ایــن شــورا در راســتای بررســی
شورای انتشارات و شورای ارتباط با
کیفیــت کتــب و نشــریات چــاپ شــده دانشــگاه و تدویــن
صنعتدانشگاه
آییننامههــای مربوطــه تشــکیل و جلســات آن بــه صورت
ماهانــه برگــزار خواهــد شــد.
همچنیــن عطــف بــه نامگــذاری ســال  ۱۴۰۱بــه عنــوان ســال تولیــد ،دانشبنیــان و اشــتغالآفرین و در راســتای اهتمــام
بیشــتر بــه ارتبــاط بیــن دانشــگاه ،صنعــت و جامعــه ،اولیــن جلســه شــورای ارتبــاط بــا جامعــه ،صنعــت و کشــاورزی
دانشــگاه در تاریــخ  1401/03/09برگــزار گردیــد.
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جلسه هماندیشی دانشجویان استعداد درخشان با مسئولین دانشگاه
برگزار شد.

برگزاری اولین آزمون درسی رایانه-محور ()CBT
در دانشگاه تربت حیدریه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
بــه همــت مدیریــت آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی ،واحد
مدیریــت ســبز و بــا همــکاری حــوزه فــاوا ،بــرای اولیــن بــار
ســه عنــوان امتحان بصــورت الکترونیکی-حضوری تحت
نظــر اســتاد درس ،دکتــر غفــاری عضــو هیــأت علمــی گــروه
مهندســی عمــران ،برگــزار شــد.
دکتــر راهــداری مدیــر شــورای راهبــردی مدیریــت ســبز و
مدیــر آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه بــا اعــام
ایــن خبــر افــزود :ا کنــون کــه بــه ســبب دوران درگیــری
کرونــا ،امکانــات الزم در دانشــگاه تربــت حیدریــه بــرای
انــواع خدمــات آموزشــی مجــازی فراهــم شــده اســت و بــه
ســبب بــه روز مانــدن و آمــاده خدمــت بــودن همیشــگی
ایــن امکانــات ،برگــزاری آزمونهــای الکترونیکــی بصــورت
حضــوری بســیار مفیــد و مقــرون بــه صرفــه خواهــد بــود.
در این آزمون ،دانشــجویان با ســطح دسترسی به سامانه
مــودل و عــدم دسترســی بــه اینترنــت و نیــز بــا قرارگیــری
مجموعــه کتابهــای مــورد نیــاز جهــت پاســخگویی بــه
آزمــون در یــک آدرس محلــی و یــا یــک آدرس  FTTPاقــدام
بــه شــرکت در آزمــون نمودنــد .همچنیــن از ســایر مزایــای
ایــن روش ،مــوارد رو بــه رو میباشــد:

 -۱کاهــش چشــمگیر کاغــذ مصرفــی در راســتای مدیریــت
ســبز دانشگاه
 -۲افزایــش کیفیــت تصاویــر هــر ســوال در مــواردی کــه نیاز
بــه ســوالتی بــا کیفیــت رســانه ای باال باشــد
 -۳کاهــش زمــان تصحیــح و بــر طــرف شــدن خطاهــای
حیــن تصحیــح
 -۴عــدم نیــاز بــه خریــد نســخههای کاغــذی کتــب منبــع
آزمــون در آزمونهــای کتاب-بــاز بــه تعــداد و کاهــش بــار
مالــی وارده بــه دانشــجو و دانشــگاه
 -۵آمــاده بــه کار ( )standbyمانــدن ســامانه آزمونهــای
مجــازی بــرای آینــدهی محتمــل

۵۷
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فراخوان پذیرش بدون آزمون
(استعداد درخشان) کارشناسی
ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
دانشگاه تربت حیدریه
دانشــگاه تربتحیدریــه بــر اســاس آییننامـهی «پذیــرش
بدون آزمون استعدادهای درخشان در دورهی تحصیلی
کارشناســی ارشــد» وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و
بهمنظــور حمایــت از اســتعدادهای برتــر دانشــگاهی ،از
بیــن دانشــجویان ممتــاز ســال آخــر دورهی کارشناســی
ورودی  ۱۳۹۷دانشــگاههای مشــمول ایــن فراخــوان
دانشــجو میپذیــرد.

رشتههای تحصیلی قابل پذیرش از طریق استعدادهای درخشان
(بدون آزمون) مقطع کارشناسی ارشد:
• مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار

• مهندسی ا گروا کولوژی

• مهندسی مکانیک -گرایش طراحی کاربردی

• اقتصــاد کشــاورزی -گرایــش سیاســت و توســعه

• مهندسی عمران-گرایش سازه

کشاورزی

• مهندسی علوم باغبانی -گرایش گیاهان دارویی

• علــوم و مهندســی آبخیــز -گرایــش حفاظــت آب

• مهندسی علوم باغبانی -گرایش محصوالت

و خــا ک

گلخانه ای

• علوم و مهندسی مرتع -گرایش گیاهان دارویی
وصنعتی

۵۸
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برگزاری آزمون کارشناسی ارشد
 ۱۴۰۱و بازدید نماینده مجلس
شورای اسالمی
در تاریخ  29و  30اردیبهشــت ماه  ۱۴۰۱آزمون کارشناســی
ارشــد دانشــگاه ها و مرا کز آموزش عالی همزمان با سراســر
کشــور در دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه عنــوان حــوزه اصلــی
بــا رعایــت کامــل دســتورالعمل های بهداشــتی برگزار شــد.
دکتر محسن زنگنه نماینده مردم شریف شهرستانهای
تربــت حیدریــه ،مــه والت و زاوه بــه همــراه دکتــر خاشــعی
رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه ،دکتــر علــی کوچــی
نماینــده تــام االختیــار ســازمان ســنجش در شهرســتان
تربــت حیدریــه و هیــات همــراه از رونــد برگــزاری آزمــون
بازدیــد نمــود.

۵۹
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برگزاری نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور
(آموزش و پرورش)
نهمیــن آزمــون اســتخدامی متمرکــز دســتگاه هــای اجرایــی کشــور (آمــوزش و پــرورش) بــا رعایــت دســتورالعملهای
بهداشــتی در ســه حــوزه آزمونــی دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه عنــوان حــوزه اصلــی ،دانشــگاه پیــام نــور و دانشــگاه
آزاد اســامی بــه عنــوان حــوزه هــای فرعــی بــا حضــور  ۱۷۱۲داوطلــب شــامل  ۱۲۵۴داوطلــب زن و  ۴۵۸داوطلــب مــرد
صبــح روز پنجشــنبه  ۱۵اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۱برگــزار گردیــد .شــایان ذکــر اســت ،دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه تربــت
حیدریــه و نماینــده تــام االختیــار ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور و هیــات همــراه از رونــد برگــزاری آزمــون بازدیــد نمــود.
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مراسم گرامیداشت روز استاد برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
مراســم گرامیداشــت روز اســتاد بــا دعــوت از اســاتید
دانشــگاه روز شــنبه  ۱۷اردیبهشــت مــاه  ۱۴۰۱در ســالن
همایــش زنــده یــاد محمــود کریمــی برگــزار گردیــد.
در ابتــدا دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه
ضمــن تبریــک روز اســتاد عنــوان نمــود:
در دانشــگاه تربــت حیدریــه بیــش از صــدو هفتــاد اســتاد
مدعــو داریــم بیشــتر و بــار آموزشــی بــه عهــده ایــن عزیــزان
اســت .امروز اولین روز بازگشــایی حضوری دانشــگاه اســت
و حضــور دانشــجویان نــور امیــد و زندگــی بــه مــا میبخشــد.
دانشــجویان نعمــت بزرگــی در دانشــگاه هســتند و آمــوزش
مجــازی هیــچ وقــت نمیتوانــد جایگزین آمــوزش حضوری
در دانشــگاه باشــد.
دکتــر خاشــعی افــزود :جــا دارد از ریاســت قبلــی دانشــگاه
جنــاب آقــای دکتــر فتحــی و معاونــت آموزشــی ســابق
جنــاب آقــای دکتــر صالحــان تشــکر کنــم زیــرا در ایــن
ســالهای آمــوزش مجــازی مــا جــزو اولیــن دانشــگاه هایــی
بودیــم کــه در ابتــدای فروردیــن مــاه آمــوزش مجــازی را بعد
از اســفند مــاه کــه شــروع کرونــا بــود آغــاز کردیــم .دراین بین
هــم هــدف اصلــی حــوزه معاونــت آموزشــی و پژوهشــی در
کنــار تربیــت دانشــجویان مســتعد ،توســعه آمــوزش اســت.
وی بیــان نمــود۶۵ :درصــد دانــش آمــوزان تربــت حیدریــه
در رشــته علــوم انســانی تحصیــل مــی کننــد و ایــن در حالی
اســت کــه در دانشــگاه تربــت حیدریــه فقــط دو رشــته علوم
انســانی وجــود دارد و بــه همیــن دلیــل در برنامــه هــای
آتــی در جهــت توســعه رشــته هــای علــوم انســانی و ســایر
رشــتهها را قــدم موثــری برمیداریــم.
رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه درادامــه از مدیــران
گروههــای آموزشــی درخواســت نمــود کــه بحــث راه انــدازی
آزمایشــگاه هــای تحقیقاتــی را در دســتور کار قــرار دهنــد و
کارکنــان دانشــگاه و اســاتید بــا یکدیگــر تعاملــی کار کننــد.
دکتــر خاشــعی در انتهــا بــا دعــوت چنــد نفــر از معلمیــن

دورههــای دبســتان ،راهنمایــی و دبیرســتان خــود از
ایشــان تقدیــر نمــود.
حجــت االســام والمســلمین دکتــر صافــدل نماینــده
محتــرم دفتــر نهــاد مقام معظم رهبری در دانشــگاه ضمن
عــرض خیــر مقــدم و تبریــک روز اســتاد عنــوان نمــود :آنچــه
معلــم در وجــود خــودش مــی بینــد ایــن اســت که تربیــت را
ســر منشــا کار خــود قــرار دهــد و موضــوع علــم تربیــت اســت
و انســان بــه تربیــت انســان میشــود.
نماینــده ولــی فقیــه در دانشــگاه افــزود :معلــم در بســتر
جامعــه مــا امــروز نقــش بســیار مهمــی ایفــا مــی کنــد .امــروز
اســتاد بــه عنــوان یــک امانــت دار بایــد بــار ســنگین «و
یزکیهــم و یعلمهــم» را بــه دوش بکشــد.
امــروز در جمــع مــا اســاتیدی حضــور دارنــد کــه جــذب
نخبــگان مجموعــه هــای آموزشــی و پژوهشــی هســتند
و مایــه افتخــار اســت جمــع بیــن علــم و کمــال خواهــی
صــورت گرفتــه اســت.
وی در انتهــا عنــوان نمــود :در روز اول حضــور دانشــجویان
و گرامیداشــت روز معلــم ایــن عهــد را ببندیــم کــه در مســیر
اســتاد بــودن و پیشــبرد کمــاالت انســانی دانشــجویان
ســنگ تمــام بگذاریــم.
ســپس دکتــر کوچــی معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه
ضمــن تقدیــر از زحمــات معاونیــن و مســئولین ســابق کــه
از بــدو تاســیس دانشــگاه تربــت حیدریــه زحمــات زیــادی
کشــیدند عنــوان نمــود:
مــادر دانشــگاه تربــت حیدریــه کیفیــت آموزشــی بســیار
مطلوبــی داریــم و امیدواریــم از تجربیاتــی کــه در دوران
آمــوزش مجــازی کســب کــرده ایــم اســتفاده کنیــم و
بتوانیــم در راســتای تــداوم ارتقــای کیفــی آمــوزش بــا تا کید
بــر آمــوزش موثــر و مهــارت فنــی کــه نکتــه کلیــدی هســت
بتوانیــم در ادامــه راه ،در حــوزه آمــوزش بــه کار گیریــم.
وی افــزود :آموزشــی اثربخــش خواهــد بــود کــه بتوانــد
منجــر بــه افزایــش تــوان اشــتغال پذیــری و مهــارت آمــوزی
۶۱
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دانشــجویان باشــد .بایــد بــه نقطــه ای برســیم کــه فــارغ التحصیــان دانشــگاه ،دارای مهــارت و تخصص در کار باشــند و
بتواننــد وارد فضــای کســب و کار و جامعــه شــود.
دکتــر کوچــی بــه اقداماتــی کــه در دانشــگاه تربــت حیدریــه در ســال هــای اخیــر انجــام شــد اشــاره نمــود از قبیــل کســب
مجــوز رشــته هــای جدیــد در دانشــگاه ،برگــزاری آزمــون هــای ســازمان ســنجش کــه جــزء حــوزه هــای بســیار موفــق بــوده
اســت ،کســب مجــوز مرکــز برگــزاری آزمــون تولیمــو ،موفقیــت در جــذب دانشــجو و فعالیــت هــای شایســته ای از قبیــل
برگــزاری همایــش هــای هدایــت هــای تحصیلــی در ســطح شهرســتان ،شناســایی دانشــجویان اســتعداد درخشــان،
افزایــش جــذب اعضــای هیئــت علمــی در مجموعــه دانشــگاه تربــت حیدریــه و فعالیــت هــای ارزنــده ای درحــوزه اطــاع
رســانی و رســانه و  ...انجــام شــده اســت.
در ادامه مراسم از اساتید برگزیده در گروه های مختلف آموزشی با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.
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طرح های پژوهشی اعضای هئیت علمی

عنوان طرح
شبیه سازی عددی و طراحی کنترل کننده نانو آینه هدایت پذیر در
الکترولیت های مایع یونی

سیستم رله بر مبنای  GFDMانتخاب رله و فیلتر و ارسال مجدد

نام مجری

مرحله تصویب
شده

دکتر محمدرضا قریب

پیشنهاده

دکتر محمد جواد عسکری
طباطبایی

گزارش طرح و اختتام

پرتوسازی آنتن های فرستنده و گیرنده در سیستم های تقسیم فرکانسی

دکتر محمد جواد عسکری

کلی چند ورودی چند خروجی

طباطبایی

کنترل نانو انبرک الکترومکانیکی

دکتر علی کوچی

گزارش طرح و اختتام

دکتر پدارم حصاری

گزارش طرح

بکارگیری شاخص¬های زیست اقلیمی برای ارزیابی آسایش انسان در شهر
تهران
طراحی پرتوسازی فرستنده-گیرنده و ضرایب بازتابنده در یک سیستم چند

دکتر محمد جواد عسکری

ورودی چند خروجی با کمک سطوح بازتابنده هوشمند

طباطبایی

گزارش طرح و اختتام

پیشنهاده

ارزیابی و مقایسه ضریب تضعیف جرم ،سطح مقطع کل و عدد اتمی مؤثر
فانتوم چوبی با استفاده از روشهای تئوری ،شبیهسازی و آزمایش تجربی

دکتر احسان تقی زاده

گزارش طرح و اختتام

در محدوده انرژی ماموگرافی
ارائه یک روش جدید در طراحی سیستم الکترونیک آشکارسازهای گاز
لیزری
بررسی تجربی تاثیر فرکانس ،شکل موج و دامنه نوسان ارتعاشات
التراسونیک بر اتمیزه شدن سیال

دکتر احسان عظیمی راد

اختتام طرح

دکتر علی حیدری

اختتام طرح
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مقاالت اعضای هئیت علمی
عنوان مقاله

نویسنده درخواست کننده

Optimization of Propofol Dose Estimated During Anesthesia Through
دکتر محمدرضا قریب

Artificial Intelligence by Genetic Algorithm: Design and Clinical
Assessment

دکتر محمدرضا قریب  /دکتر مسعود گوهری
منش  /دکتر علی کوچی

An improved fuzzy controller on electromechanical nano-tweezers

دکتر محمدرضا قریب  /دکتر مسعود گوهری

Designing an evolutionary optimal washout filter based on genetic

منش  /دکتر علی کوچی

algorithm

دکتر مسعود گوهری منش

Investigation on tumor cells growth by Taguchi method

دکتر حامد کاوه

کاربرد قبل و پس از برداشت نیتریک ا کسید و -۱متیل سیکلوپروپان بر حفظ کیفیت و
افزایش عمر انبارمانی پسته تازه رقم فندقی

حضور در همایشهای داخلی و بین المللی
عنوان همایش

کشور برگزار کننده

عضو هیات علمی

سی امین همایش ساالنه بین الملی انجمن مهندسان مکانیک ایران

ایران

دکتر علی کوچی

همایش ملی گیاهان دارویی ،دانش سنتی و توسعه پایدار

ایران

دکتر محمدرضا راهداری

ایران

دکتر مهدی بشیری راد

آلمان

دکتر تکتم محتشمی

دومین کنفرانس بینالمللی معماری ،عمران ،شهرسازی ،محیطزیست و
افقهای هنر اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب
Business Management, Economics and Social Innovation
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حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی
بازدید نماینده سازمان امور دانشجویان غیر ایرانی از دانشگاه تربت حیدریه
پیــرو درخواســت دانشــگاه تربــت حیدریــه مبنــی بــر اخــذ مجــوز پذیــرش دانشــجوی غیرایرانــی غیربورســیه ،روز ســه
شــنبه  ۱۰خــرداد  ۱۴۰۱و پیــرو دســتور مدیــرکل امــور دانشــجویان غیــر ایرانــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،نماینــده
ایــن ســازمان از امکانــات و زیرســاختهای آموزشــی و پژوهشــی ،رفاهــی و خوابگاهــی ،ســختافزاری ،نرمافــزاری و
پژوهشــکده زعفــران و تجهیــزات و البراتورهــای آموزشــی دانشــگاه تربــت حیدریــه بازدیــد شــد.

برگزاری مراسم تقدیر از فعاالن مرکز مشاوره
مراســم تجلیــل از فعــاالن مرکــز مشــاوره دانشــگاه تربــت حیدریــه در تاریــخ  1401/03/09در محل ســالن جلســات شــهید
ی راد ضمــن تقدیــر از زحمــات بیشــائبه کارکنــان و اعضــای محتــرم
ســلیمانی برگــزار شــد .در ایــن جلســه دکتــر عظیمـ 
هیــأت علمــی همــکار مرکــز مشــاوره دانشــگاه ،بــه بیــان اهمیــت جایــگاه مرکــز مشــاوره در ســامت جســمی و روحــی
دانشــجویان تأ کیــد نمودنــد .در ادامــه مراســم ،مشــاورین و روانشناســان مرکــز مشــاوره دانشــگاه ،بــه بیــان نظــرات و
پیشــنهادات خــود پرداختنــد.
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آماده سازی خوابگاه های دانشجویی جهت پذیرش دانشجویان
ب ـــا توجـ ــه بـ ــه برنامـ ــه ریـ ــزی ه ـــای الزم جهـ ــت از سـ ــرگیری آمــوزش حضــــوری دانشــــجویان و بهبــود شــــرایط رفاهــی و
اســکاندانشــجویانوهمچنیــنبهســازیوضعیــتخوابگاههــایدانشــجویی،روندتجهیــزوتعمیــراتخوابگاههــای
دانشــگاه بــا همــکاری اداره طــرح هــای عمرانـی و بـا حمایـت ریاسـت محتـرم دانشـگاه از بهمن ماه  1400آغاز و تا پایان
فروردیــن مــاه همــراه بــا پذیــرش و اســکان دانشــجویان ادامــه داشــت.
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دومین
جلسه
پرسش و
پاسخ با
محوریت
(بازگشایی
دانشگاه)
برگزار گردید.
جلســه پرســش و پاســخ
دانشــجویی ،بــا ریاســت
دانشــگاه و معاونیــن
بــا محوریــت بازگشــایی
دانشــگاه ،در تاریــخ ۱۱
اردیبهش ـتماه  ۱۴۰۱در
پلتفــرم Adobe Connect
برگــزار گردیــد.
سخنراناناینبرنامهدکتر
عبــاس ســیوکی ،ریاســت
دانشــگاه؛ دکتــر احســان
عظیمــی راد ،معاونــت
دانشــجویی و فرهنگــی؛
دکتــر حســین صحابــی،
معاونــت فنــاوری و مالــی و
دکتر علی کوچی ،معاونت
آموزشــی و پژوهشــی
بودنــد.
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سومین جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با هیات رئیسه دانشگاه
برگزار گردید
روز ســه شــنبه  ۳خردادمــاه  ۱۴۰۱جلســه پرســش و پاســخ
دانشــجویان بــا حضــور دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه،
دکتــر صحابــی معــاون اداری و مالــی ،دکتــر کوچــی معــاون
آموزشی و پژوهشی ،دکتر عظیمی راد معاون دانشجویی
و فرهنگــی ،حجــت االســام والمســلمین دکتــر صافــدل
نماینــده مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه و جمعــی از
مســئولین و دانشــجویان دانشــگاه در ســالن زنــده یــاد
کریمــی برگــزار گردیــد.
درایــن جلســه صمیمــی پرســش و پاســخ ،دبیــر شــورای
صنفــی دانشــجویان پــس از بررســی هــای چنــد روزه در
خوابگاه ها و پرســش از دانشــجویان در ســخنانی به بیان
مشــکالت و مســائل مورد نظر پرداخت و مســئوالن حاضر
در ایــن جلســه نیــز بــه بیــان مطالبــی در پاســخ بــه ســواالت
و مســائل مطــرح شــده توســط دانشــجویان در جهــت
رفــع چالشــها و مشــکالت و موانــع بیــان شــده پرداختنــد و
دســتورات و تصمیمات الزم نیز در این راســتا اخذ گردید.

برگزاری وبینار صفر تا صد آشنایی با زندگی خوابگاهی
وبینــار صفــر تــا صــد آشــنایی بــا زندگی خوابگاهی ،بررســی جنبههای مختلــف زندگی جدیــد و خاطرهســاز خوابگاهیان،
در تاریــخ  ۱۴اردیبهش ـتماه  ۱۴۰۱در پلتفــرم  Adobe Connectبــا حضــور تنــی چنــد از معاونــان و سرپرســتان خوابــگاه
الزهــرا و همــکاری دفتــر مشــاوره و ســامت دانشــگاه برگــزار گردیــد.
در ابتــدای جلســه مهنــدس محســن شــعبانی بــه توضیــح و تشــریح کاملــی از مســائل و مشــکالت و راههــای برخــورد بــا
آنــان پرداختنــد.
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در ادامــه دکتــر احســان عظیمــی راد بــه بیــان و بررســی
ن رفــت و مواجهــه بــا ایــن زندگی
برخــی از راهکارهــا و بــرو 
جدیــد را بیــان نمودنــد و همچنیــن در رابطه با امکانات
و قوانیــن موجــود موجــود در خوابــگاه بیــان کردنــد و در
پایــان نیــز بــه ســواالت چنــد تــن از دانشــجویان پاســخ
دادند و پس از ایشان دکتر ملیکا زرین دست سرپرست
مرکــز مشــاوره و ســامت دانشــگاه تربتحیدریــه ضمــن
عــرض تبریــک بــه مناســبت عیــد ســعید فطــر ،اطمینــان دادنــد کــه بســیاری از مســائل و مشــکالت روحــی و عاطفــی را
میتــوان بســیار آرام و بــدون هیــچ گونــه دغدغهایــی و بــا کمــک گرفتــن از واحــد مشــاوره دانشــگاه برطــرف نمــود چــرا کــه
بســیاری از ایــن مشــکالت روانــی بــا انجــام ایــن اقدامــات کامــا قابــل حــل خواهــد بود
ســرکار خانــم حنانــه عرفانــی بــه نمایندگــی از جمــع سرپرســتان خوابــگاه بــه بیــان و توضیح جامعــی از امکانــات و قوانین
خوابــگاه دختــران پرداختند.
عاطفــه یزدانــی دبیــرکل تشــکیالت انجمن اســامی دانشــجویان مســتقل به بیان مختصــر از پارهای مشــکالت خوابگاه
دختــران پرداخــت و بــا قــول مســاعد از ســمت دکتــر عظیمــی معاونــت محتــرم دانشــجویی و فرهنگــی بــه رفــع هــر چــه
ســریعتر هرگونــه مشــکلی در خوابــگاه اطمینــان دادنــد و خاطــر نشــان نمودنــد کــه نگرانــی از بابــت هیــچ چیزی نداشــته
باشــید چــرا کــه دانشــگاه بــا حدا کثــر تــوان خــود در میــدان حاضــر اســت و همــه مســائل را رصــد مینمایــد.
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پرداخت کامل وام های دانشجویی نیمسال دوم 1400-1401
تمامـی درخواسـت هـای دانشـجویان متقاضـی وام در نیمسـال دوم سـال تحصیلـی  1400 -1401در بـازه زمانـی تعییـن
شـده ثبـت و جهـت واریـز بـه صنـدوق رفـاه دانشـجویان ارسـال و بـه حسـاب دانشـجویان واریـز گردیـد.
مبلغ پرداخت شده به ازای هر
دانشجو(ریال)

رديف

نوع تسهیالت

1

وام تحصیلی

2

وام ضروری (خرید تجهیزات کمک آموزشی)

-

3

وام ازدواج

39/000/000

4

وام شهریه

5

وام ودیعه مسکن متاهلی

کل مبلغ پرداخت
شده(ریال)

( 19/500/000مجرد)

2/486/250/000

( 39/000/000متاهل)

اعتبار تخصیص داده
نشده است
78/000/000

( 13/000/000کارشناسی)

117/000/000

( 26/000/000کارشناسی ارشد)

1/560/000/000

195/000/000

برگزاری جلسات شورای موارد خاص دانشگاه
جلسـات شـورای مـوارد خـاص دانشـگاه بـا توجـه بـه پرونـده هـای رسـیده بـه ایـن شـورا جهـت رسـیدگی بـه مشـکالت
دانشـجویان با حضور اعضای شـورا بصورت حضوری  -مجازی تشـکیل گردید و ضمن بررسـی درخواسـتهای رسـیده
بـه شـورا ،وضعیـت تحصیلـی دانشـجویان بررسـی و تصمیمـات مقتضـی اتخـاذ شـده و آرای کمیسـیون جهـت اجـرا بـه
معاونـت آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه ابـاغ گردید .الزم بـه ذکـر مـی باشـد مطابـق آییـن نامـه جلسـات شـورا هر مـاه برگزار
می گردد ولی جهت بررســـی س ــریعتر پرونـــده های رســـیده ب ــه شـــورا ،بنـا بـه تشـخیص رئیـس و اعضـای شـورا جلسـات
بصـورت هـر هفتـه در ابتدای شـروع سـال تحصیلی برگـزار گردید.

۷۰

ردیف

تاریخ برگزاری شورا

تعداد پرونده های بررسی شده

1

1401/02/31

5

2

1401/03/30

4
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برگزاری جلسه با فرماندهی 12
شهرکولیعصر(عج)

بــا عنایــت بــه حضــوری شــدن دانشــگاه در مــورخ  24فروردیــن مــاه جلســه ای بــا حضــور مهنــدس شــجاعی ،حراســت
و مهنــدس شــعبانی ،مدیــر دانشــجویی دانشــگاه و جنــاب ســرگرد آقــای اســماعیل زاده فرماندهــی محتــرم کالنتــری 12
شــهرک ولیعصــر در محــل کالنتــری شــهرک ولیعصــر (عــج) برگــزار گردیــد .در ایــن جلســه پیرامــون برقــراری نظــم ،امنیــت
و تامیــن آســایش عمومــی دانشــجویان و همــکاری دو طرفــه دانشــگاه و کالنتــری شــهرک ولیعصــر (عــج) بحــث و تبــادل
نظــر گردیــد.

نمایش رادیویی عید نوروز

اعزام کاروان راهیان نور
دانشجویان تربت حیدریه

۷۱
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وبینار فنبیان و هنرسخنوری

شرکت دانشجویان دانشگاه
دولتی تربتحیدریه در اردوی
جهادی بسیج دانشجویی
خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
یــک تیــم جهــادی از دانشــجویان دانشــگاه دولتــی
تربــت حیدریــه در اردوی جهــادی بســیج دانشــجویی
خراســان رضــوی  ،از تاریــخ  ۵تــا  ۱۲فروردیــن
 ۱۴۰۱بــه صــورت شــبانه روزی در عرصههــای:
فرهنگی  /عمرانی  /آموزشــی  /درمانی در کوهســرخ از
توابع شهرســتان کاشمر شــرکت کردند .
۷۲

آیــیــنه

دوره آموزشی ا کسل پیشرفته

آیــیــنه
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استقبال از دانشجویان به همت معاونت دانشجویی وفرهنگی و همکاری
بســیج دانشــجویی شــهید عبدالرســول مــروج دانشــگاه تربــت حیدریــه

کارگاه علمی  -ترویجی
مزاج شناسی رمضان

۷۳
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آیــیــنه

اعضای دانشجویی هیأت نظارت و کمیته اجرایی هجدهمین دوره انتخابات
مدیران مسئول نشریات دانشگاهی تعیین شدند.

محفل انس با قرآن با حضور
اساتید ،دانشجویان و کارمندان
برگزار شد.

۷۴

آیــیــنه
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اولین کارگاه آموزشی ( تکنیک های
زندگی موفق) با رویکرد مباحث قبل
از ازدواج  ،روش های تربیت فرزند و
آسیب های اجتماعی  ،به مناسبت
ماه مبارک رمضان ،به صورت
حضوری برگزار شد.

مسابقه شرح کبیر برگزار شد.

۷۵
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آیــیــنه

برگزاری جشن والدت کریم اهل بیت (ع) در کنار کودکان حاشیه شهر به
همت جمعیت دانشجویی امام حسن (ع) با همکاری بسیج دانشجویی
دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی تربت حیدریه
برگــزاری برنامــه هــای جشــن شــب والدت امــام حســن
مجتبــی (ع) :
• توزیــع  ۳۵۰بــرش کیــک بمناســبت والدت امــام
حســن مجتبــی (ع)
• برگــزاری مســابقه واهــدا هدیــه بــه کــودکان حاشــیه
شــهر
• توزیع  ۲۰۰پرس غذای گرم در حاشیه شهر

جلسات فلسفه شناسی ،نمط نهم اشارات بوعلی در عرفان
بــا تدریــس حجتاالســام و المســلمین حــاج شــیخ
محمدرضــا عصمتــی
دوشــنبه  ۲۹فروردینمــاه  ۱۴۰۱در  Adobe Connectبرگــزار
شد.
بــه گــزارش حانیــه عباســی ،مســئول واحــد فرهنگــی
و عقیدتــی ،ایــن دوره بــه همــت انجمــن اســامی
دانشــجویان مســتقل و بــا همــکاری حــوزه علیمــه
شهرســتان تربتحیدریــه تــدارک گردیــد و جلســه اول آن
برگــزار شــد.
وی ضمــن اعــام خرســندی افــزود :ایــن دوره آموزشــی کــه
بــا اســتقبال دانشــجویان و طــاب و ثبتنام از دانشــگاهها
و حوزههــای علمیــه سراســر کشــور مواجــه بــود ،توســط
حجتاالســام والمســلمین حــاج شــیخ محمدرضــا
عصمتــی ،امــام جمعــه محتــرم شهرســتان تربتحیدریــه
۷۶

تدریــس میشــود .ایشــان کــه اســتاد حوزههــای علمیــه
هســتند ،تجــارب باالیــی در مباحــث دینــی ،مذهبــی و
عرفانــی دارنــد و یقینــا دوره نتیجــه پربــار و ثمربخشــی برای
شــرکت کننــدگان بــه ارمغــان م ـیآورد.
عباســی در ادامــه گفــت :ایــن دوره طــی ده جلســه ادامــه
خواهــد داشــت و در پایــان ایــن دوره نیــز گواهــی معتبــر
حضــور بــه شــرکتکنندگان اهــدا خواهــد شــد.

آیــیــنه
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کارگاه آموزشی سطح دو GIS

بــه مناســبت فرارســیدن ش ـبهای
قدر وشهادتحضرتامیرالمؤمنین
امــام علــی(ع) ،مراســم ســوگواری و
احیای شبهای قدر با حضور جمعی

مراســم احیــای شــبهای قــدر مــاه مبــارک رمضــان در
اردیبهشــت مــاه  ،۱۴۰۱بــا حضــور آقــای دکتر محســن زنگنه
نماینــده محتــرم مــردم شــریف تربــت حیدریــه ،مــه والت
و زاوه در مجلــس شــورای اســامی و همراهــی مداحــان
اهــل بیــت (ع) بــه همــت بســیج دانشــجویی دانشــگاه آزاد
اســامی و دانشــگاه دولتــی تربــت حیدریــه برگــزار شــد.

از دانشــجویان  ،کارمنــدان ،اســاتید،
ریاســت دانشــگاه هــا و هیــأت رئیســه
بــه همــراه خانــواده دانشــگاهیان
در جــوار شــهدای گمنــام ،مســجد
حضرت محمدامین(ص) برگزار شــد.

۷۷
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آیــیــنه

جلسه تکریم و معارفه مسئولین تشکیالت با حضور ریاست دانشگاه،
معاون دانشجویی و فرهنگی و رئیس گروه فرهنگی و اجتماعی در تاریخ ٣٠
فروردينماه  ١۴٠١در پلتفرم  Adobe Connectبرگزار گردید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تربــت حیدریــه
روز بــه گــزارش فائــزه نیکفرجــام ،مســئول واحــد
روابطعمومــی؛ جلســه تکریــم و معارفــه مســئولین
انجمــن اســامی دانشــجویان مســتقل در روز سهشــنبه
 ۳۰فروردینمــاه  ۱۴۰۰بصــورت مجــازی در پلتفــرم
 Adobe Connectبرگزار شد.
مســئول واحــد روابــط عمومــی تشــکیالت افــزود :در ایــن
جلســه ســخنرانان برنامــه دکتــر عبــاس خاشــعی ســیوکی؛
ریاســت دانشــگاه ،دکتــر احســان عظیم ـیراد؛ معــاون
دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه ،جابــر حجتــی رزگــی؛
رئیس گروه فرهنگی و اجتماعی ،علیرضا جباری؛ دبیرکل

۷۸

اســبق و هیئــت نظــارت بــر تشــکیالت ،عاطفــه یزدانــی؛
دبیــرکل تشــکیالت و عضــو شــورای فرهنگــی و اجتماعــی و
مریــم ناصرپنــاه تیرگانــی؛ مســئول واحــد خواهــران و مدیـر
مســئول فانــوس بودنــد.
وی افــزود :در ایــن جلســه عــاوه بــر معرفــی تشــکیالت و
تقدیــر و تشــکر از مســئولین ،معرفــی نخبــگان تشــکیالتی
را داشــتیم کــه شــامل معدلهــای برتــر ،نخبــگان علمــی
و پژوهشــی ،نخبــگان ورزشــی ،نخبــگان کارآفریــن و نخبــه
ادبــی را در زمــره ایــن تقدیرهــا داشــتیم ،مــن جملــه ایــن
لیســت مرتضــی ســجادی فوتبالیســت عضــو تیــم ملی هم
بودنــد کــه طــی برنامــه معرفــی و تجلیــل شــدند.

آیــیــنه
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به مناسبت روز معلم شماره

کارگاه علمی  -ترویجی کار

سوم نشریه دانشجویی منتور

آفرینی در حوزه گیاهان دارویی

منتشر شد.

در این شماره میخوانید:
موتور های توربوجت
پرینترهای سه بعدی
معرفی نرم افزار انسیس فلوئنت
کامپوزیت ها
مکانیک پرواز
و مطالبی دیگر...

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی ،با ریاست دانشگاه و معاونین با
محوریت بازگشایی دانشگاه ،در تاریخ  ۱۱اردیبهشتماه  ۱۴۰۱در پلتفرم
 Adobe Connectبرگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
طــی مصاحبــه بــا ســبحان پا کمنظــر ،مســئول واحــد رســانه و فنــاوری؛ جلســه پرســش و پاســخ دانشــجویی بــا ریاســت
محتــرم دانشــگاه تربتحیدریــه و معاونیــن بــا عنــوان محوریــت بازگشــایی دانشــگاه در روز یکشــنبه  ۱۱اردیبهشـتماه
 ۱۴۰۱بصــورت مجــازی در پلتفــرم  Adobe Connectبرگــزار گردیــد.
ســخنرانان ایــن برنامــه دکتــر عبــاس ســیوکی ،ریاســت دانشــگاه؛ دکتــر احســان عظیمــی راد ،معاونــت دانشــجویی و
فرهنگــی؛ دکتــر حســین صحابــی ،معاونــت فنــاوری و مالــی و دکتــر علــی کوچــی ،معاونــت آموزشــی و پژوهشــی بودنــد.
سواالت مهم مطرح شده در این جلسه:
۷۹
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آیــا دانشــگاه تربتحیدریــه امکانــات کافــی بــرای اســکان
دانشــجویان را دارد!؟ علــت و الــزام حضــوری شــدن
دانشــگاه چیســت؟
دکتر عباس خاشــعی ســیوکی ،ریاست دانشــگاه؛ در پاسخ
بــه این ســوال افــزود:
دانشــگاه بــرای خواهــران امــکان اســکان خوابــگاه از همــه
نظــر را دارد امــا بــرای بــرادران بــه علــت کمبــود اســکان
امکانــات کافــی را نــدارد .در مــورد بازگشــایی ،بازگشــایی
دانشــگاه در دســت ریاســت و معاونــت دانشــگاه نیســت
بلکــه ایــن یــک فرمــان از طــرف ریاســت جمهــوری اســت.
آمــوزش حضــوری اولویــت ماســت.
چــرا رشــته مهندســی صنایــع نبایــد حضــوری شــود؟ پــس
هزینههایــی کــه بابــت بلیــط پرداختنــد چــه میشــود؟!
دکتر عباس خاشــعی ســیوکی ،ریاست دانشــگاه؛ در پاسخ
بــه این ســوال افــزود:
بــه علــت بــاال بــودن جمعیــت پســران غیــر بومــی ایــن
رشــته و کمتریــن نیــازی کــه بــه حضــوری شــدن دارنــد،
حــدود حدا کثــر دو هفتــه حضــوری شــدن ایــن رشــته را بــه
تاخیــر میاندازیــم .مــا کامــا شــرایط دانشــجویان را درک
میکنیــم.
دانشــجویان رشــته مهندســی صنایع که بعضی از دروس
آنهــا مشــترک اســت  ،چگونــه برگــزار خواهد شــد؟!
دکتر علی کوچی ،معاونت آموزشــی و پژوهشــی؛ در پاســخ
بــه این ســوال افــزود:
دروس پایــه و عمومــی در دانشــگاه تربتحیدریــه بــه
علــت داشــتن کالسهــای هوشــمند بــه صــورت ترکیبــی
اجــرا میشــود.
دانشــجویان کــه از تمــام رشــتهها نمیتواننــد بــه صــورت
حضــوری در دانشــگاه حضــور پیــدا کننــد ،آیــا میتوانند به
صــورت ترکیبــی در کالس هــا شــرکت کننــد؟!
دکتر علی کوچی ،معاونت آموزشــی و پژوهشــی؛ در پاســخ
بــه این ســوال افــزود:
بــه هــر حــال مــا محدودیتهایــی بــرای کالسهــای
ترکیبــی داریــم .ایــن نکتــه هــم کــه در مــورد کالسهــای
ترکیبــی گفتــه شــد بــه مــدت محــدود میباشــد.
تحت چه شرایطی دانشگاه مجازی خواهد شد؟!
۸۰
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دکتــر عبــاس خاشــعی ســیوکی ،ریاســت دانشــگاه؛ در
پاســخ بــه ایــن ســوال افــزود :بازگشــایی دانشــگاه در دســت
ریاســت جمهــوری اســت تنهــا وزیــر علــوم تصمیمگیرنــده
نیســت بلکــه فقــط تحــت بحرانــی شــدن کرونــا دانشــگاه
مجــازی خواهــد شــد.
چــرا دانشــجویان خواهــر رشــته مهندســی صنایــع را
حضــوری نمیکنیــد تــا بعــد از آن بــرادران بــه آنهــا ملحــق
شــوند؟!
دکتر علی کوچی ،معاونت آموزشــی و پژوهشــی؛ در پاســخ
بــه ایــن ســوال افــزود :همانطــور کــه گفتــه شــد کالسهــای
ترکیبــی محدودیتهایــی دارد پس نمیتــوان کالسهای
ایــن رشــته را بــه صــورت ترکیبــی برگــزار کــرد یــا بایــد تمامــی
دانشــجویان ایــن رشــته حضوری یــا مجــازی ادامه دهند.
علــت نــدادن خوابــگاه در صورتــی کــه دوز ســوم وا کســن
را تزریــق نکردهانــد امــا درخواســت آنهــا ثبــت شــده،
چیســت؟!
دکتــر احســان عظیمــیراد ،معاونــت دانشــجویی و
فرهنگــی؛ در پاســخ بــه ایــن ســوال افــزود:
بایــد تمــام پروتکلهــای بهداشــتی لیســت شــده در
فرمانــی کــه بــه دانشــگاه اعــام شــده انجــام گــردد کــه یکــی
از مهمتریــن شــرط آنهــا ســه دوز وا کســن دانشــجویان
خوابگاهی اســت .اما ا گر دانشــجویانی که دو دوز وا کســن
را زدنــد امــا زمــان دوز ســوم آنهــا نرســیده میتواننــد
بــا کارت دو دوز وا کســن در خوابــگاه شــرکت کننــد و
دانشــجویانی کــه از پزشــک معالــج خــود بــرای نــزدن دوز
اول ،دوم ،ســوم ،گواهــی دارنــد .همــراه خــود داشــته
باشــند کــه بــه پزشــک مرتبــط فرســتاده شــوند تــا پزشــک
تاییــد کنــد.
دانشــجویانی کــه در زمــان معیــن شــده نتوانســتند
درخواســت خوابــگاه خــود را ثبــت کننــد بایــد چــه کاری
انجــام دهنــد؟!
دکتــر احســان عظیمــیراد ،معاونــت دانشــجویی؛
و فرهنگــی در پاســخ بــه ایــن ســوال افــزود :ســامانه
درخواســت خوابــگاه تــا  ۱۴اردیبهشــت بــاز اســت و
دانشــجویان میتواننــد درخواســت خــود را ثبــت نماینــد.
دکتر حسین صحابی معاونت فناوری و مالی افزود:

آیــیــنه
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ســلف جدیــد دانشــگاه تا یک ماه آینــده راه انــدازی خواهد
شد و در خدمت شما دانشجویان هستیم.
مســئول واحــد رســانه و فنــاوری تشــکیالت اضافــه کــرد:
در ایــن جلســه ســواالت دانشــجویان در حضــور ریاســت
محتــرم و معاونیــن محتــرم دانشــگاه مطــرح شــد و انتقاد و
نظر آنها را نســبت به حضوری شــدن دانشــگاه و مجازی
بــودن رشــته مهندســی صنایــع داشــتیم.

جلسه دبیران تشکلهای
دانشجویی و انجمنهای علمی
و کانونهای فرهنگی دانشگاه
تربتحیدریه

وبینار صفر تا صد آشنایی با
زندگی خوابگاهی ،بررسی

همایش پياده روی و کوهنوردی به
مناسبت هفته خوابگاه "

جنبههای مختلف زندگی جدید و
خاطرهساز خوابگاهیان ،در تاریخ
 ۱۴اردیبهشتماه  ۱۴۰۱در پلتفرم
 Adobe Connectبرگزار گردید.

۸۱
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جلسه هم اندیشی دانشجویان
دانشگاه آزاد و دولتی تربت
حیدریه با محوریت ارتقاء سطح
علمی و رفاهی هر دو دانشگاه در
سالن ایثارگران دانشگاه دولتی
تربت حیدریه در روز پنجشنبه ۲۲
اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱برگزار شد.

دیدار فعاالن فرهنگی ،اجتماعی و
مردمی با استاندار خراسان رضوی

نشست تخصصی با
محوریت گرامیداشت
حماسه ٣خرداد

۸۲
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جشن بزرگ دانشجویی

اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد
مقدس به همت بسیج دانشجویی
دانشگاه تربت حیدریه باهمکاری
شورای صنفی و انجمن اسالمی
دانشجویان مستقل برگزار شد.
در تاریــخ پنجشــنبه  ۵خــرداد  ۱۴۰۱اردوی زیارتــی و
ســیاحتی مشــهد مقدس تحت سرپرســتی تشــکل بسیج
دانشــجویی دانشــگاه برگــزار گردیــد .ایــن برنامــه بــا حضــور
معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی ،نماینــده دفتــر نهــاد
رهبری دانشــگاه و  ۸۰نفر از دانشــجویان صورت پذیرفت.

تشکیالت انجمن اسالمی
دانشجویان مستقل دانشگاه
تربتحیدریه با همکاری دفتر نهاد
رهبری دانشگاه برگزار میکند:
جشن شیرین ،متفاوت و جذاب
دخترانه به نام مثل معصومه
برگزارشد.

۸۳
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نمایشگاه شمیم وحی به مناسبت
والدت با سعادت حضرت معصومه
(س)برگزار شد.

افتتاحيــه ایــن نمایشــگاه در ســالن ابریشــم دانشــگاه
تربــت حیدریــه باحضــور دکتــر حمیــد صادقیــان  ،دکتــر
احســان عظیمــی راد معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی ،
آقــای حجــت گنابــادی مدیــر دفتــر بســیج دانشــجویی
شهرســتان و همچنیــن اســاتید و دانشــجویان صــورت
پذیرفــت.

دامن مهر به
ا کران اولین مستند علمی ،باستان شناسی بنام مستند ِ

همت انجمن علمی باستان شناسی دانشگاه تربت حیدریه در سه شنبه
 ۱۰خرداد ماه ( ۱۴۰۱سالن ایثارگران دانشگاه تربت حیدریه)
موضــوع کلــی ایــن مســتند معرفــی و
شــرح بنــای عظیــم تخــت جمشــید بود
کــه بــا حضــور دانشــجویان و افــراد عالقــه
منــد بــه اجــرا در آمــد.

۸۴
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نشست ویژه اعضای شورای
بسیج دانشجویی و بسیج
اساتید به مناسبت قیام ۱۵
خرداد و گرامیداشت یاد و
خاطره امام خمینی (ره)
نشســت ویــژه اعضــای شــورای بســیج دانشــجویی و بســیج
اســاتید بــه مناســبت قیــام ۱۵خــرداد و گرامیداشــت یــاد و
خاطره امام خمینی (ره) با حضور فرمانده سپاه شهرستان
تربــت حیدریــه بــه مناســبت گرامیداشــت یــاد و خاطــره امام
خمینــی (ره) و شــهدای قیــام ۱۵خــرداد  ،در روز دوشــنبه۱۵
خرداد ماه ۱۴۰۱ساعت ۱۳در محل سالن ایثارگران دانشگاه
دولتــی تربــت حیدریــه نشســت تخصصــی تحــت عنــوان
«نقــش محــوری اندیشــه امــام خمینــی (ره)در شــکل گیــری
انقــاب اســامی وتــداوم آن بــه ســمت تمــدن ســازی نویــن
اســامی» بــا حضــور دکتــر ناصــری موحــد فرماندهــی محتــرم
ســپاه ناحيــه شهرســتان تربــت حیدریــه برگــزار شــد .

برگزاری سومین دوره
مسابقه مهیج "نجات
تخم مرغ" به همت
انجمن علمی مهندسی
مکانیک و انجمن بین
رشته ای رباتیک در
تاریخ  11خرداد ماه با
حضور اعضا هیئت
علمی گروه مهندسی
مکانیک و دانشجویان
دانشگاه تربت حیدریه.

۸۵
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اختتامیه جشنواره داخلی حرکت و رویش برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
اختتامیه جشــنواره داخلی رویش و حرکت روز ســه شــنبه ۲۴خردادماه ۱۴۰۱با حضور هیات رئیســه دانشــگاه برگزار گردید.
نتایجداوریجشنوارهداخلیحرکتدانشگاهتربتحیدریه:
•انجمنبرگزیدهبابیشترینمجموعامتیاز:انجمنعلمیمهندسیمکانیک
• لیستبرگزیدههادرحوزههایمختلفرقابتیجشنوارهداخلی:
• برگزیدهدرحوزهرقابتی کارآفرینی:انجمنعلمیتولیدات گیاهی
• برگزیدهدر حوزهرقابتیمسابقه:انجمنعلمیبازیهایرایانهای
• برگزیدهدرحوزهرقابتینشریه:انجمنعلمیمهندسیمکانیک
• برگزیدهدرحوزهرقابتیفعالیتخالقانه:انجمنعلمیمهندسیطبیعت
• برگزیدهدرحوزهرقابتیآموزشی:انجمنعلمیمهندسیصنایع
• رتبهدومدرحوزهرقابتیآموزشی:انجمنعلمیمهندسیتولیدوژنتیک گیاهی
• برگزیدهدرحوزهرقابتیبخشویژه:انجمنعلمیباستانشناسی

۸۶
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برگزاری جشن بزرگ رضوی به همت دفتر بسیج دانشجویی شهرستان با
همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه ها و مرا کز آموزش عالی شهرستان
تربت حیدریه به مناسبت دهه کرامت
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
ایــن مراســم در روز ســه شــنبه  ۱۷خــرداد مــاه  ۱۴۰۱در ســالن همایــش زنــده یــاد محمود کریمی در دانشــگاه دولتی تربت
حیدریه ،با حضور جناب آقای رســول نوروزی فرماندهی محترم بســیج دانشــجویی اســتان خراســان رضوی و هیئت
همــراه برگزار شــد.
در ادامــه مراســم  ،آقــای حجــت گنابــادی  ،مدیــر دفتــر بســیج دانشــجویی شهرســتان تربــت حیدریــه ،بــه ارائــه گــزارش
عملکــرد یــک ســال پایــگاه هــای دانشــگاه هــای شهرســتان و همچنیــن برنامــه هــای پیــش رو در بســیج دانشــجویی
دانشــگاه هــای شهرســتان پرداخــت.
در پایــان مراســم نیــز بــه پــاس همکاری هــای ارزشــمند از
رؤســای محتــرم دانشــگاه هــا  ،معاونــت هــای فرهنگــی،
مدیــران فرهنگــی  ،دفتــر نهــاد رهبــری ،فرماندهــان
پایــگاه دانشــگاه هــای شهرســتان و همچنیــن معرفــی و
تقدیــر از پایــگاه برتــر اســتان ،پایــگاه بســیج دانشــجویی
شــهید عبدالرســول مروج دانشگاه دولتی تربت حیدریه
پرداختــه شــد .
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کسب عنوان موفق ترین پایگاه بسیج دانشجويی در سطح استان
خراسان رضوی توسط پایگاه بسیج دانشجویی شهید عبدالرسول
مروج (انصار المهدی) دانشگاه دولتی تربت حیدریه
در بخشــی از لــوح تقدیــر ،فرمانــده ســپاه امــام رضــا
(ع) اســتان خراســان رضــوی خطــاب بــه فرمانــده و
بســیجیان پایــگاه بســيج دانشــجويی دانشــگاه تربــت
حیدریــه آمــده اســت:
در راســتای تحقــق تدابیــر فرمانــده معظــم کل قــوا،
بــر اســاس ارزیابــی هــای انجــام شــده مبتنــی بــر فرآینــد
اشــراف کلــی فرماندهــی ســپاه امــام رضــا (ع) در وضعیت
و عملکــرد ســال تحصیلــی  ۱۳۹۹ _ ١۴٠٠مفتخــر بــه
کســب عنــوان موفــق تریــن پایــگاه بســیج دانشــجویی در
ســطح ســپاه اســتان در یازدهمیــن جشــنواره اســتانی
مالــک اشــتر گردیــده ایــد.
امیرحســین دوســتگان ،مســؤل بســیج دانشــجویی
دانشــگاه دولتــی تربــت حیدریــه در طــی پیــام تبریــک
بــه اعضــای شــورای بســیج دانشــجویی و دانشــجویان
دانشــگاه تربــت حیدریــه افــزود :
انتخــاب شایســته پایــگاه بســیج دانشــجویی شــهيد
عبدالرســول مــروج (انصارالمهــدی) بــه عنــوان پايــگاه
برتــر در ســطح اســتان خراســان رضــوی را بــه تمــام
معاونــت هــا و اعضــای شــورای بســيج دانشــجویی
و همچنیــن دانشــجویان دانشــگاه تربــت حیدریــه
تبريــک عــرض نمــوده و همچنیــن عــرض خداقــوت بــه
ســبب تــاش هــای بــی وقفــه و فعالیــت هــای خالصانــه
و جهــادی بــه معاونــت هــا و اعضــای شــورا را دارم و
اميــدوارم ايــن موفقيــت عاملــی بــرای پيشــرفت هرچــه
بهتــر شــما در انجــام فعاليــت هــای فرهنگــی و علمــی
دانشــگاه باشــد.
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اداره تربیت بدنی
دعــوت از دانشــجوی دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه اردوی تیــم ملــی فوتبــال دانشــجویان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
و بــه نقــل از رئیــس اداره تربیــت بدنــی دانشــگاه مرتضــی ســجادی دانشــجوی رشــته بــرق دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه
اردوی تیــم ملــی فوتبــال دانشــجویان اعزامــی بــه مســابقات یونیورســیاد دانشــجویان دعــوت شــد.
ایمــان ســعدی رئیــس اداره تربیــت بدنــی دانشــگاه تربــت حیدریــه ضمــن اعــام ایــن خبر افــزود :مرتضی ســجادی متولد
 1381/10/09از دانشــجویان مســتعد دانشــگاه تربــت حیدریــه اســت  .وی قهرمــان برنامــه اســتعداد یابــی ســتاره ســاز از
سراســر ایــران در شــبکه  ۳و جوانتریــن بازیکــن لیــگ برتــر بزرگســاالن در ســال  ۱۳۹۸اســت.
مرتضــی ســجادی در تیــم هــای بزرگســاالن و امیــد گل گهــر ســیرجان ،پدیــده ،لیــگ برتــر امیــد هــای ایــران ،تیــم ملــی
جوانــان و تیــم ملــی دانشــجویان عضویــت داشــته اســت.
دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه ،دعــوت از دانشــجوی دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه اردوی منتخــب تیــم
ملــی فوتبــال دانشــجویان را یــک موفقیــت مهــم ورزشــی دانشــجویی عنــوان کــرد و ایــن موفقیــت را بــه دانشــگاهیان
دانشــگاه تربــت حیدریــه تبریــک گفــت.
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برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته خوابگاه ها
مسابقات ورزشی آمادگی جسمانی و طناب زنی ویژه دانشجویان خانم
پینــگ پنــگ ،فوتبــال دســتی ،دارت  ،روپایــی و پــرش ویــژه دانشــجویان آقــا بــه مناســبت هفتــه خوابــگاه هــا بــه همــت
اداره تربیــت بدنــی و بــا همــکاری بســیج دانشــجویی  ،شــورای صنفــی و انجمــن اســامی دانشــجویان مســتقل  ،در
روزهــای  ۲۷و  ۲۸اردیبهشــت مــاه  ،۱۴۰۱در ســالن هــای تندرســتی خوابــگاه هــا برگزارشــد.
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مرکز مشاوره سالمت دانشجویی
درایــن حــوزه  293جلســه مشــاوره فــردی و رواندرمانــی ویــژه دانشــجویان توســط تیــم تخصصــی مرکــز مشــاوره در
زمینههــای مختلــف ارائــه شــده اســت.

• برگــزاری کارگاه آموزشــی ســامت

• برگــزاری کارگاه آموزشــی ســامت

روان در پاندمــی کرونــا وپســا کرونــا ویــژه

روان در پاندمــی کرونــا وپســا کرونــا

کارمنــدان وسرپرســتان خوابــگاه هــا

ویــژه اعضــای هیئــت علمــی

۹۱
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• برگزاری کارگاه آموزشــی مهارت مدیریت
هیجان ویژه دانشــجویان

• کارگاه آموزشی خودآ گاهی

۹۲
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• برگــزاری کارگاه آموزشــی روش هــای مطالعــه
مؤثــر ویــژه دانشــجویان
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عملکرد سالن قارچ دانشگاه تربت حیدریه در اولین دوره کشت
قارچ دکمه ایی
ســالن پــرورش قــارچ دانشــگاه بــه همــت انجمــن علمــی تولیــدات گیاهــی و بــا پیگیــری هــای مســتمر خانــم مهنــدس
بــرادران فــارغ التحصیــل دانشــگاه تربــت حیدریــه و مــدرس پــرورش قــارچ دکمــه ای و صدفــی بــا برگــزاری یــک دوره
آمــوزش عملــی کاشــت ،بــرای اولیــن بــار اقــدام بــه تولیــد قــارچ تکمــه ای نمــود .در ایــن دوره ســیزده نفــر از دانشــجویان
بــه نــام هــای امیــن قدیــم  -محمــد دامغــان ثانــی  -علــی محمــد جعفــری  -امینــه رادمنــش  -نیایــش
فرهمند فــر  -مهدیــه مهرپــرور یگا نــه احمــدزاده  -نفیســه خادمــی  -مهتــاب شــاهی  -حانیــه ایزدپنــاه
مبینــا ا ســمعیلی ز هــرا پا کــروان  -ســمیرا نقشــبندی آمــوزش دیدنــد.
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