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آیــیــنه

حوزه ریاست
دکتر زلفی گل وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری طی حکمی سرپرست
دانشگاه تربت حیدریه را منصوب نمود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
و بــه نقــل از ادارهکل روابــط عمومــی وزارت علــوم ،دکتــر زلفـیگل در ایــن حکــم انتصــاب خطــاب بــه دکتــر خاشــعی آورده
اســت؛ نظــر بــه مراتــب تعهــد ،تخصــص و تجــارب جنابعالــی ،بــه موجب این حکــم به عنوان «سرپرســت دانشــگاه تربت
حیدریــه» منصــوب میشــوید.
انتظــار مـیرود بــا اتــکاء بــه خداونــد متعــال و اســتعانت از حضــرت ثامــن االئمــه (ع) و بــا پیــروی از آموزههــای اســامی،
مبانــی علمــی ،روحیــۀ انقالبــی ،راهبردهــای اساســی دولت مردمی و برنامههای ارائه شــده به مجلس شــورای اســامی
و جلــب همــکاری اســتادان ،مدیــران ،یــاوران علمی (کارکنان) و دانشــجویان تمامی امکانات مادی و معنوی دانشــگاه
ازجملــه ظرفیــت عظیــم خیریــن و واقفیــن را جهــت تحقــق سیاس ـتها و برنامههــای اســناد باالدســتی ،مرجعیــت و
دیپلماســی علمــی ،توســعه همهجانبــه علم و فنــاوری ،آمــوزش پژوهشمحــور ،پژوهــش آموزشمحــور ،مهارتافزایی،
کارآفرینی ،فرهنگسازی کارتیمی و گروهی و در نهایت اجرای تمامی محورهای سند «دانشگاه اسالمی» به کار گیرید.
توفیــق روزافــزون جنابعالــی را در پیشبــرد اهــداف متعالــی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و منویــات
رهبــر حکیــم انقــاب اســامی ،حضــرت آیــت اهلل خامن ـهای (مدظلــه العالــی) ،از درگاه پــروردگار متعــال خواســتارم.
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری همچنیــن در نام ـهای
جدا گانــه از خدمــات و تالشهــای دکتــر «محمدحســن
فتحــی نســری» رئیــس ســابق دانشــگاه تربــت حیدریــه
در مــدت تصــدی ایــن مســئولیت قدردانــی کــرد.
دکتــر عبــاس خاشــعی ( )۱۳۶۰دارای دکتــرای علــوم و
مهندســی آب ،عضــو هیــات علمــی بــا مرتبــه اســتاد تمــام
در دانشــگاه بیرجنــد اســت کــه معاونــت آموزشــی پردیــس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند نیز در کارنامه
اجرایــی وی بــه چشــم میخــورد.
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آیین تکریم و معارفه ریاست دانشگاه تربت حیدریه برگزار گردید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تربــت حیدریــه:
روز چهارشنبه  ۱۳بهمن ماه  ۱۴۰۰همزمان با دهه مبارک
فجر آیین تکریم و تقدیر از جناب آقای دکتر فتحی نسری
ریاســت پیشــین دانشــگاه تربــت حیدریــه و معارفــه جناب
آقــای دکتــر خاشــعی ســیوکی ریاســت جدیــد دانشــگاه
تربــت حیدریــه بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر خطیبــی
معــاون محتــرم اداری مالی و مدیریت منابــع وزارت علوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،جناب حجت االســام والمســلمین
حــاج آقــای عصمتــی امــام جمعــه محتــرم شهرســتان،
جنــاب آقــای مهنــدس کــی پــور معــاون محتــرم اســتاندار و
فرماندار شهرســتان ،جناب ســرهنگ دکتر ناصری موحد
فرمانــده محتــرم ســپاه ناحیــه شهرســتان ،جنــاب حجــت
االســام والمســلمین دکتــر صافــدل نماینــده محتــرم دفتر
نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه تربــت حیدریــه،
جنــاب آقــای دکتــر کرباســی از روســای پیشــین دانشــگاه
تربــت حیدریــه ،رؤســای محتــرم دانشــگاه هــای حکیــم
ســبزواری ،نیشــابور ،گنابــاد و دانشــگاه هــای شهرســتان
تربــت حیدریــه  ،اعضــای محتــرم بنیــاد خیریــن حامــی

دانشــگاه تربــت حیدریــه ،اعضــای محتــرم هیــات علمــی و
کارکنــان پرتــاش دانشــگاه تربــت حیدریــه برگــزار گردیــد.
در ابتدای مراسم حجت االسالم والمسلمین دکتر
صافدل ضمن عرض خیر مقدم به نیابت از هیات رئیسه
دانشگاه ،رحلت حضرت آیت اهلل عظمی صافی گلپایگانی
به تعبیر مقام معظم رهبری فقیه عالی مقام و مرجع
بصیر را تسلیت گفت و ابراز نمود :در آغازین روزهای
ایام اهلل دهه مبارک فجر وظیفه ما این است که به
آرمان های انقالب و امام راحل که همیشه بر قلبهای
مؤمنان وارسته کشور و انقالبی حک شده است عمل
کنیم .امام (ره) فرمودند :آنقدر که انسان های غیر
تربیت شده مضر هستند در جوامع ،که هیچ موجودی
آنقدر مضر نیست و آنقدر که انسان های تربیت شده
در جوامع مفید هستند که هیچ موجود و مالئکه ای
آنقدر مفید نیست و اساس عالم بر تربیت انسان است.
وی افزود :مکتب انقالب و اسالم از ما انتظار دارد که باید
وظیفه شناس باشیم .از همه توانمان برای بهره برداری از
امکانات الزم و پیشرفت دانشگاه استفاده کنیم.
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در ادامــه جنــاب حجــت االســام والمســلمین عصمتــی امــام جمعــه معــزز شهرســتان ضمــن تبریــک حلــول مــاه رجب و
اعیــاد ایــن مــاه شــریف و عیــد پیــروزی انقــاب اســامی گفــت :درود مــی فرســتیم بــه مظهــر امــام خمینــی (ره) و شــهدای
گرانقــدر انقــاب اســامی و علــو درجــات را بــرای روح مرحــوم آیــت اهلل صافــی گلپایگانــی از خداونــد متعــال خواســتاریم.
امــام جمعــه معــزز شهرســتان عنــوان نمــود :مرا کــز علمی ما اعــم از مرا کز حــوزوی و مرا کز دانشــگاهی باید مجموعه علوم
را خدایــی بداننــد .هــر رشــته یــا موضــوع علمــی واجــب کفایی اســت و با نیت عبــادی آموزش دهیــم و آموزش ببینیم.
وی اظهــار کــرد :سرچشــمه علــم و دانــش خداونــد اســت و بایــد از علــوم در جهــت درســت اســتفاده کنیــم و سســتی و
تنبلــی را نکنیــم و بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری جهــادی فعالیــت کنیــم.
ایشــان افزود :به آنچه داریم ا کتفا نکنیم و همیشــه غافله
علــم و دانــش بایــد در حــال پویایــی باشــد .طبــق حدیثــی
از حضــرت محمــد (ص) دو گرســنه هرگــز ســیر نمی شــوند،
طالــب علــم و طالــب دنیا
همــه بایــد فعــال و مجاهدانــه حضــور پیــدا کنند تــا جامعه
پویــا و پایدار باشــد.

ســپس مهنــدس کــی پــور معــاون محتــرم اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان تربــت حیدریــه ضمــن تبریــک ایــام اهلل
دهــه مبــارک فجــر و تســلیت رحلــت حضــرت آیــت اهلل گلپایگانــی گفت:در خصــوص علم و تخصص طبــق تجربه انقالب
اســامی در ابتــدای جنــگ دانشــگاهی در کشــور افتتــاح شــد کــه کل موفقیــت در عرصــه هــای علمی و فنــاوری ما تقریبا
ً
و تحقیقــا مدیــون ایــن دانشــگاه اســت .فــارغ التحصیــان ایــن دانشــگاه موفــق تریــن مدیــران بودنــد و ایــن دانشــگاه
مجموعــه فنــون روز را در کنــار تعهــد بــه دانشــجویان آمــوزش داد .دانشــگاه جنگ که نتیجــه آن فار غ التحصیالنی مثل
ســردار ســلیمانی هــا بود.
مهنــدس کــی پــور حدیثــی را از امــام صــادق (ع) نقــل نمــود :مــردم همــه درحرکتنــد غیــر از علمــا ،علمــا درحرکتنــد غیــر از
علمــای عامــل ،علمــای عامــل در حرکتنــد غیــر از علمــای عامــل مخلــص و ایــن مخلصیــن هســتند کــه همیشــه در خطــر
عظیــم انــد و فــارغ التحصیــان دانشــگاه جنــگ هســتند کــه آخریــن نمونــه آن ســردار ســلیمانی اســت کــه اســوه فــرا ملی
و فــرا منطقــه ای شــد.
ایشــان در ادامــه از زحمــات جنــاب آقــای دکتــر فتحــی ریاســت پیشــین دانشــگاه تقدیــر نمــود و بــه جنــاب آقــای دکتــر
خاشــعی ســیوکی خیــر مقــدم گفــت و از حضــور جنــاب آقــای دکتــر خطیبــی معــاون محتــرم وزیــر علــوم تقدیــر نمــود.
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در ادامــه مراســم جنــاب آقــای دکتــر فتحــی ضمــن تبریــک ایــام اهلل دهــه فجــر و تســلیت رحلــت حضــرت آیــت اهلل صافــی
گلپایگانــی گفــت :خــدا را شــا کرم کــه طــی مــدت  ۴ســال
و نیــم در دانشــگاه حضــور داشــتم و توانســتم در ادامــه
زحمــات رؤســای پیشــین ،دانشــگاه تربــت حیدریــه را در
ســطح منطقــه و کشــور ارتقــاء دهــم.
دکتــر فتحــی در ادامــه بــه جهــت تقدیــر از همــکاران
دانشــگاه در راســتای زحماتــی کــه طــی ایــن ســال هــا
متحمــل شــدند گــزارش عملکــردی را ارائــه نمــود و در ایــن
فاصلــه از زحمــات کارکنــان خــدوم دانشــگاه تقدیــر نمــود.

جناب آقای دکتر زنگنه نماینده محترم تربت حیدریه طی ارتباط تصویری
ضمن عرض خیر مقدم به جناب آقای دکتر خطیبی معاون محترم وزیر از
حضور ایشان به شهرستان تربت حیدریه تقدیر نمود.
ایشــان ضمــن عــرض خداقــوت بــه آقــای دکتــر فتحــی و معاونیــن و همــکاران ایشــان بــه جهــت زحماتــی کــه در دانشــگاه
کشــیدند بــه جنــاب آقــای دکتــر خاشــعی تبریــگ گفــت و ابــراز امیــدواری نمــود کــه بیــش از گذشــته در مســیر ارتقــای
دانشــگاه پیــش برویــم .ایشــان بــه ظرفیــت هــای شهرســتان از لحــاظ کشــاورزی و ظرفیــت نیــروی انســانی اشــاره نمــود.
دکتــر زنگنــه افــزود :در شهرســتان تربــت حیدریــه تعــداد دبیرســتان هــا و رشــته هــای علوم انســانی چنــد برابر رشــته های
فنی اســت و شــخصیت هایی در حوزه علوم سیاســی ،اقتصاد و مدیریت داریم اما دانشــگاه تربت حیدریه طبق ســند
آمایــش فقــط بــر کشــاورزی و صنعــت متمرکــز شــده و ایــن ظلــم بــه مــردم اســت و از مســووالن وزارت علــوم تقاضــا داریــم
ا گــر در یــک شهرســتان تقاضــا بــرای راه انــدازی رشــته هایــی چــون حقــوق ،فقه و اقتصاد اســت تقاضا محور عمل شــود.
وی اظهــار کــرد :شهرســتان تربــت حیدریــه در حــوزه صنعــت طــی ســال هــای گذشــته رشــد چندانــی نداشــته اســت کــه
بخواهیــم فقــط رشــته هــای صنعتــی را در ایــن دانشــگاه متمرکــز کنیــم امــا امــروز دانــش آمــوزان نخبــه ای در رشــته هــای
علــوم انســانی و علــوم پایــه در تربــت حیدریــه داریــم و انتظــار ایــن اســت کــه رشــته هــای علــوم انســانی بــه دانشــگاه تربــت
حیدریــه داده شــود.
دکتــر زنگنــه عنــوان نمــود :دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه عنــوان دانشــگاه دولتــی شهرســتان نقــش بســزایی در بــارور کردن
شــخصیت هــای انســانی دارد .اســاتید دانشــگاه مــا بایــد از محیــط دانشــگاه خــارج شــوند و در حــوزه ارتقــای شهرســتان
انجــام وظیفــه نمایند.

۵
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در ادامــه مراســم جنــاب آقــای دکتــر خطیبــی معــاون
محتــرم اداری مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم ضمــن
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای عزیــز ،خصوصــا
شــهدای مدافــع حــرم و مدافــع حریــم ســامت و ســام
و درود بــه روح پرفتــوح امــام راحــل و دعــا بــرای ســامتی
مقــام معظــم رهبــری و تبریــک دهــه فجراظهــار نمــود:
در ایــن مراســم کــه بــه جهــت تقدیــر از زحمــات جنــاب
آقــای دکتــر فتحــی و معرفــی یــک جــوان پرتــاش و
دانشــمند تربتــی جنــاب آقــای دکتــر خاشــعی بــه عنــوان
ریاســت دانشــگاه تربــت حیدریــه برگــزار شــده اســت حضور
داریــم.
وی افــزود :در دوره جدیــد وزارت علــوم ،ترقــی و تــاش
ایــن هســت کــه بــرای مدیــران دانشــگاهی از چهــره هــای
نتــر و نخبــه اســتفاده کنیــم و در دانشــگاه تربــت
جوا 
حیدریــه هــم همیــن امــر رخ داد.
ایشــان عنــوان نمــود :وابســتگی دانشــگاه هــای مــا بــه
بودجــه عمومــی کشــور تبدیــل بــه یــک مســئله الینحــل
شــده اســت .دانشــگاهی کــه محــل تولــد و زایش ایــده ها و
فکــر اســت بــه یــک مرکــز اصلــی بــرای حا کمیــت و سیســتم
تبدیــل شــده اســت.
وی افــزود :بحــث تنــوع بخشــی بــه منابــع درآمــدی
دانشــگاه هــا را شــروع کــرده ایــم .طبــق مطالعــه در
دانشــگاههای جهــان بــه ایــن پــی بردیــم کــه وابســتگی بــه
بودجــه عمومــی کــم شــده و دانشــگاه هــا از محــل فــروش
درآمــد حاصــل از تحقیقــات بودجــه دریافــت مــی نماینــد
امــا در دانشــگاه هــای ایــران در ســال  ۹۵وابســتگی بــه
بودجــه عمومــی کشــور  ۷۲درصــد بــوده و در ســال ۱۴۰۰
بــه  ۸۲درصــد رســیده و دقیقــا در خــاف جهــت مســیر
دانشــگاه هــای برتــر جهــان حرکــت مــی کنیــم.
ایــن مقایســه هــا چنــد پیــام بــه مــا مــی دهــد :تولیــد علــم
یــک بحــث اســت و مصــرف علــم بحثــی دیگــر اســت مــا در
تولیــد علــم خــوب تــاش کــرده ایــم ولــی ضریــب نفــوذ علــم
بــرای مصــرف خیلــی پاییــن اســت.

۶

آیــیــنه

دکتــر خطیبــی گفــت :دانشــگاه تربــت حیدریــه در رشــته
کشــاورزی بایــد تمرکــز داشــته باشــد .در کشــاورزی و فنــی
مهندســی تمرکــز کنــد چــون تربــت حیدریــه معــادن بســیار
ارزشــمند دارد و قطــب تولیــد زعفــران مــی باشــد.
ایشــان افــزود :جنــاب آقــای دکتــر زلفــی گل چهــره برتــر
علمــی دنیا اســت و ایجــاد معاونت فنــاوری در وزارت علوم
را ضــروری دانســت و ایــن معاونــت در وزاتخانــه تاســیس
شــد.
ا گــر میخواهیــم مســایل کشــو را حــل کنیــم راهــش ایــن
اســت کــه نــوآوری کنیــم و شــرکت هــای دانــش بنیــان را
تقویــت کنیــم.
معــاون اداری مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم افــزود:
درب دانشــگاه بایــد بــه روی همــه بــاز باشــد و بــه جامعــه
خدمــات دهــد .دانشــگاه در زمینــه اشــتغال و کارآفرینــی
بــه جامعــه بدهــکار اســت و بایــد دانشــگاهی مبتنــی بــر تراز
انقــاب و مبتنــی بــر گام دوم حضــرت آقــا و مفیــد بــه حــال
جامعه داشــته باشــیم و این دانشــگاه به لحاظ فرهنگی،
اعتقــادی و گفتمــان سیاســی قــوی باشــد تا بتوانــد به نفع
جامعــه و مــردم کار کنــد.
دانشــگاه بایــد بــه حــل مســایل و مشــکالت جامعــه و
صنعــت در کنــار آمــوزش و پژوهــش اهتمــام داشــته باشــد.
وی گفــت :امیدواریــم جنــاب آقــای دکتــر خاشــعی کــه
جوانــی بــا انگیــزه و خوشــنام و عالقمند به بهبود دانشــگاه
هســتند موفــق باشــند.

آیــیــنه
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ســپس جنــاب آقــای دکتــر خاشــعی سرپرســت دانشــگاه
تربــت حیدریــه ضمــن خیــر مقــدم بــه حاضریــن در جلســه
درود بــه روح پرفتــوح حضــرت امــام و شــهدای ســامت و
تبریــک گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر از زحمــات آقــای
دکتــر فتحــی تقدیــر نمــود و بــه روح زنــده یــاد جنــاب آقــای
دکتــر مقــدس زاده اولیــن رییــس دانشــگاه درود فرســتاد و
از حضــور جنــاب آقــای دکتــر کرباســی از روســای پیشــین
دانشــگاه کــه در مراســم حضــور داشــتند تقدیــر نمــود.
وی افــزود :دانشــگاه مــادر شهرســتان بــا  ۲۲۰۰دانشــجو
و  ۴۰اســتاد و  ۴۰کارمنــد بــه اینجــا رســیده اســت .امــروزه
دانشــگاه هــا بایــد ســراغ رشــته هــای کارآمــد برونــد و
از وضعیــت کنونــی خــارج شــوند .پتانســیل دانشــگاه
تربــت حیدریــه بــه دلیــل وجــود اســاتید جــوان و پرانــرژی
هســت کــه بایــد از ایــن پتانســیل در راســتای تربیــت
فار غالتحصیالنــی اســتفاده شــود بــرای ســامت وقابلیــت
ارزش آفرینــی در حــوزه هــای مختلــف علــوم و کشــاورزی
باشــد.
دکتــر خاشــعی افــزود :رویکــرد جدیــد ایــن دانشــگاه بــر
مبنــای مدیریــت مشــارکتی مبتنــی بــر اســتفاده از نظــرات
اســاتید ،کارمنــدان ،دانشــجویان و مســئولین بــر پایــه
صداقــت ،شــفافیت ،قانــون گرایــی و تعامــل انســانی
را در ســرلوحه کار قــرار مــی دهیــم و تنــوع بخشــی را بــه
درآمدهــای دانشــگاه در بخــش ارتقــای بین المللی اضافه
مــی کنیــم.
رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه گفــت :مــا دانشــگاه فنــی
و مهندســی را بــا تمــام گرایــش هــا در راســتای توســعه
فنــاوری داریــم و تــاش مــی کنیم به ســمت ســاخت مرا کز
شــتابده و فنــاور پیــش برویــم.

وی افــزود :تــاش میکنــم در فعالیــت هــای ارتقــای مرتبــه
همــکاران بــا اســتقالل هیــات ممیــزه ســرعت کار را افزایــش
دهیم.
دکتــر خاشــعی گفــت :ســعی میکنیــم آزمایشــگاه مرکــزی
بــرای تمــام رشــته هــا بــا دســتگاه هــای پیشــرفته در
راســتای درآمدزایــی داشــته باشــیم و دانشــکده فنــاوری
هــای نویــن را راه انــدازی کنیــم و بــرای توســعه دانشــکده
علــوم انســانی تــاش مــی کنیــم.
ایشــان عنــوان نمــود :بــا انتصــاب روســای دانشــکده هــا
بخشــی از این وظایف را برای ســرعت انجام کار به ایشــان
میســپارم و زیباســازی محوطــه دانشــگاه و کیفــی ســازی
آمــوزش و ســامانه ای کــردن امــور در ســرلوحه کارهــای من
مــی باشــد.
ایشــان بــه اینکــه دانشــگاه تربــت حیدریــه یــک دانشــگاه
خیرســاز اســت اشــاره نمــود و بــه کمــک تاثیرگــذار خیریــن
اشــاره کــرد و از حضــور و همراهــی خیریــن در ایــن راه تقدیــر
نمــود.
دکتــر خاشــعی در پایــان از زحمــات جنــاب آقای دکتر فتحی
ریاســت پیشــین دانشــگاه تربت حیدریه تقدیر نمود.

در پایــان ایــن مراســم از زحمــات جنــاب آقــای دکتــر فتحــی تقدیــر و در حکمــی از ســوی جنــاب آقــای
دکتــر زلفــی گل وزیــر محتــرم علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،جنــاب آقــای دکتــر خاشــعی ســیوکی بــه عنــوان
سرپرســت دانشــگاه تربــت حیدریــه منصــوب شــد.

۷
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آیــیــنه

دکتر خاشعی ریاست دانشگاه تربت حیدریه در اولین روز کاری با تاسی از
شهدای گمنام و دیدار با امام جمعه محترم شهرستان و دکتر زنگنه نماینده
محترم شهرستان آغاز به کار نمود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
دکتــر خاشــعی ریاســت دانشــگاه تربــت حیدریــه روز شــنبه
 ۲۵دیمــاه  ۱۴۰۰در ابتــدای ورود خــود بــه دانشــگاه پــس از
دیــدار بــا کارکنــان دانشــگاه ،جهــت گلبــاران و عطرافشــانی
بــه مــزار شــهدای گمنــام واقــع در پیشــکوه شهرســتان
رفــت.
حجــت االســام والمســلمین دکتــر صافــدل نماینــده دفتــر
نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ضمــن تبریــک
انتصــاب شایســت ه دکتــر خاشــعی بــه ســمت ریاســت
دانشــگاه تربــت حیدریــه عنــوان نمــود:
در مســیر پیشــرفت ،ســختی هایــی هســت و راهــی جــز
تمســک بــه عــروة الوثقــی نیســت و انشــاهلل بــا پیمانــی کــه
بــا شــهدا مــی بندیــم و آنچــه در تــوان داریــم در مســیر رشــد
مجموعه دانشــگاه و ارتقای معنوی انســانی تالش کنیم.
دکتــر خاشــعی ریاســت دانشــگاه تربــت حیدریــه در جــوار
مــزار شــهدای گمنــام شهرســتان ابــراز نمــود:
شــهدا زنــده انــد و در کنــار خداونــد رزق میخورنــد و دعــا
میکنیــم بــا کمــک یکدیگــر دانشــگاه تربــت حیدریــه در
راســتای آمــوزش و پژوهــش و تربیــت جــوان هــا بــه رشــد و
بالندگــی برســد.
ســپس دکتــر خاشــعی ریاســت دانشــگاه تربــت حیدریــه
در دیــدار بــا حجــت االســام والمســلمین عصمتــی امــام
جمعــه محتــرم شهرســتان عنــوان نمــود:
قدم نهادن در راســتای توســعه دانشــگاه و تربیت فرزندان
مومــن و انقالبــی از اهــداف مــا در دانشــگاه هســت کــه بــا
هدایــت امــام جمعــه محتــرم مثمــر ثمــر مــی گــردد.
و امیدواریم در بحث اســامی شــدن دانشــگاه و راه اندازی
مســجد دانشــگاه بــا هدایــت و راهنمایــی ارزنــده شــما
پیشــرفتهایی بســیار خوبــی حاصــل شــود و گامهــای
۸

خوبــی در ایــن راســتا برداریــم.
حجــت االســام والمســلمین عصمتــی امــام جمعــه
شهرســتان ضمن تبریک انتصاب شایســت ه دکتر خاشــعی
و آرزوی موفقیــت بــرای ایشــان عنــوان نمــود :در راســتای
انجــام امــور بایــد نیــت مــان را خدایــی کنیــم و در هــر کاری
که هســتیم آن را به بهترین شــکل انجام دهیم .دانشــگاه
در جمهــوری اســامی ،اســامی اســت و عبــادت منحصــر
به نماز و روزه نیســت .دانشــگاه ،مدرســه و مرا کز آموزشــی
و پژوهشــی ،مرا کــز عبــادت اســت و گاهــی اهمیتــش از
مســجد بیشــتر اســت.
ایشــان عنــوان نمــود :یکســری علــوم و ارزش هایــی داریــم
کــه ذاتــی اســت ،دعــا کنیــم کــه اینهــا بــرای مــا ســودمند
باشــد .علــم مــا بایــد بالندگــی داشــته باشــد .با تمــام وجود
کار کنیــم کــه بــه بهتریــن نحــو انجــام شــود و همــه کار مــا
عبــادت اســت در ایــن زمینــه و در پیشــگاه خداونــد تعالــی
ارزشــمند اســت .بایــد کاری کنیــم کــه دانشــجو بعــد از
فار غالتحصیلــی در جامعــه کارآمــد و مولــد باشــد.
ســپس دکتــر خاشــعی ریاســت دانشــگاه تربــت حیدریــه و
هیــات همــراه بــا دکتــر زنگنــه نماینــده محتــرم شهرســتان
دیــدار نمــود و ضمــن تشــکر از حمایتهــای همیشــگی
نماینــده محتــرم شهرســتان از فعالیــت هــای دانشــگاه
تربــت حیدریــه ،از دغدغــه هــای مهم پیش روی دانشــگاه
تربــت حیدریــه مــواردی را عنــوان نمــود و ضمــن تا کیــد بــر
آمادگــی دانشــگاه در رفــع نیازهــای منطقــه ،بیــان داشــت
کــه کســری بودجــه دانشــگاه جهــت تکمیــل پــروژه هــای
عمرانــی و تعریــف پــروژه هــای جدیــد و همچنیــن برنامــه
ریــزی جهــت ارائــه خدمــات بهتــر آموزشــی و پژوهشــی از
مهمترین موانع پیش روی دانشــگاه در ســال آتی خواهد
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بــود و همراهــی جــدی نماینــده محتــرم شهرســتان جنــاب آقــای دکتــر زنگنــه در ایــن زمینــه و بــه جهــت ترمیــم بودجــه،
زمینــه ارتقــای هرچــه بیشــتر دانشــگاه تربــت حیدریــه را فراهــم خواهــد ســاخت .دکتــر خاشــعی در ادامه بر توســعه رشــته
هــای پرتقاضــای شهرســتان ،افزایــش جــذب اعضــای هیــات علمــی متخصــص تا کیــد نمــود و خواســتار کمــک بیشــتر
مســئولین شهرســتان در رفــع مشــکالت دانشــگاه شــد.
دکتــر زنگنــه نماینــده محتــرم شهرســتان ضمــن تشــکر از خدمــات دکتــر فتحــی ریاســت اســبق دانشــگاه تربــت حیدریه و
تبریــک بــه جنــاب آقــای دکتــر خاشــعی بــه عنــوان ریاســت جدیــد دانشــگاه عنــوان نمــود:
در کلیــه امــور دانشــگاه همــراه خواهیــم بــود و در راســتای افزایــش بودجه و جذب رشــته هــای جدید گام های محکمی
در کنــار شــما برخواهیــم داشــت .دکتــر زنگنــه بــا تا کیــد بــر نقــش برجســته دانشــگاه در توســعه شهرســتان ،بیــان داشــت
کــه ایــن نقــش تا کنــون بــه خوبــی ایفــا نگردیــده و باید فضایــی فراهم گردد تا دانشــگاه تربت حیدریه در راســتای توســعه
شهرســتان و درکنــار تمامــی ارگانهــای اجرایــی و سیاســتگذار فعالیت مشــهود و موثر نماید.

۹
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برگزاری همایش بزرگ مقاومت فاطمی ،مکتب سلیمانی
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تربــت حیدریــه
و بــه نقــل از بســیج دانشــجویی شــهید عبدالرســول
مــروج:
همایــش بــزرگ (مقاومــت فاطمــی ،مکتــب ســلیمانی )،
همزمــان بــا ســالروز شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا (س)
و دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار ســپهبد حــاج قاســم
ســلیمانی ،روز چهارشــنبه  ۱۵دی ماه  ۱۴۰۰در ســالن زنده
یــاد محمــود کریمــی دانشــگاه تربــت حیدریــه بــا حضــور
حجت االســام والمســلمین عصمتی امام جمعه محترم
شهرســتان ،مهنــدس کــی پــور فرمانــدار محتــرم ،حجــت
االســام والمســلمین دکتــر صافــدل نماینــده محتــرم دفتــر
نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ،ریاســت محتــرم
دانشــگاه ،ســرهنگ یعقوبــی مســئول محتــرم بســیج
ادارات شهرســتان ،آقای گنابادی مســئول محترم بســیج
دانشــجویی شهرســتان ،رؤســا ،کارکنــان و دانشــجویان
دانشــگاه هــا و پرســنل ادارات شهرســتان برگــزار گردیــد .

شــهید ســلیمانی نمــی گــذرد.
وی افــزود  :تشــییع جنــازه میلیونــی شــهید ســلیمانی و
گریســتن همــه آزادگان جهــان در رثــای ایشــان بــه دلیــل
آزادگــی وی از بنــد نفــس بــود.
در ادامــه ســردار حــاج حســین زنگنــه  ،جانبــاز  ۷۰درصــد
و یــادگار دفــاع مقــدس شهرســتان تربــت حیدریــه بــه بیــان
نقــش شــهید ســلیمانی در جبهــه مقاومــت در منطقــه
پرداخــت و افــزود :
نقــش حــاج قاســم ســلیمانی در پیــروزی هــای جبهــه
مقاومــت در مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی ،صهونیســم بیــن
الملــل و ارتجــاع منطقــه یــک نقشــی اثرگــذار مــی باشــد
کــه موجــب شــد خالفــت خودخوانــده داعــش در عــراق و
ســوریه از بیــن رود.
فرمانــده شــجاع و دالور نیــروی قــدس ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی بــا داشــتن تفکــری نظامــی ،اندیشــه
اســتراتژیک و بــه عنــوان نیــروی فعــال در سیاســت خارجی
کشــورمان نقشــی مهم ایفا می کرد .حاج قاسم سلیمانی
بــرای جمهــوری اســامی تنهــا یــک فرمانــده نظامــی نبود،
او نمــاد «محــور مقاومــت» بــود کــه پایــه هــای جمهــوری
اســامی بــر آن بنــا شــده اســت.

درابتــدای مراســم  ،ریاســت دانشــگاه تربــت حیدریــه بــا
درود بــه پیشــگاه حضــرت ولــی عصــر (عــج) و شــهیدان
اســام و امــام شــهدا و آرزوی ســامتی و طــول عمــر بــا عــزت
بــرای مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه) ،ضمــن عــرض خیــر
مقــدم بــه حاضریــن در همایــش بــزرگ (مقاومــت فاطمی ،ایــن مراســم بــا روایتگــری جنــاب ســرهنگ اشــرف زاده و
مکتــب ســلیمانی) دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار حــاج مداحــی حــاج عبــاس نجاتــی از جانبــازان گرانقــدر دفــاع
قاســم ســلیمانی و شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا (س) را مقــدس همــراه بــود.
تســلیت گفــت.
ســپس دکتــر صافــدل  ،مســؤل دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام
معظــم رهبــری در دانشــگاه هــای تربتحیدریــه ابــراز
نمــود :امــروز شــهید ســلیمانی بــه عنــوان محور مقاومــت از
الگوهــای مهــم اســت و دشــمن ســعی دارد ایــن الگــو را بــه
تحریــف بکشــاند.
حجتاالســام صافــدل افــزود :از ابتــدای حضــور اســام
تحریــف بــوده اســت و امــروز هــم دشــمن از حربــه تحریــف
۱۰
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جلسه تکریم و معارفه مدیر گروه تولیدات گیاهی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
تکریم و معارفه مدیر گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه با حضور هیات رئیسه دانشگاه برگزار گردید.
در ایــن جلســه کــه بــه رســم تکریــم و تقدیــر از زحمــات انجــام شــده و قبــول مســئولیت جدیــد برگــزار گردیــد ،از زحمــات
جنــاب آقــای دکتــر صحابــی در راســتای پیشــبرد اهــداف گــروه تولیــدات گیاهــی در ســال هــای گذشــته تقدیــر و جنــاب
آقــای دکتــر احمدیــان بــه عنــوان مدیــر گــروه تولیــدات گیاهــی دانشــگاه معرفــی گردیــد.

تقدیر معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربت حیدریه از آقای دکتر
ساالریان بعنوان پژوهشگر برتر
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
معاونــت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه تربــت حیدریــه
از آقــای دکتــر ســاالریان بعنــوان پژوهشــگر برتــر و پژوهــش
مؤثــر « ۱۹دی مــاه  »۱۴۰۰بــا حضــور مدیریــت پژوهشــی و
ریاســت پژوهشــکده زعفــران دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه
مناســبت هفتــه پژوهــش تقدیــر نمــود.

۱۱
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آیــیــنه

همایش آموزشی مدیریت باغات پسته برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
روز سهشــنبه  ۲۸دی ماه  ۱۴۰۰همایش آموزشــی مدیریت
باغــات پســته بــا محوریت اصــول احــداث ،مدیریت تغذیه
و آبیــاری باغــات پســته در دانشــگاه تربــت حیدریــه برگــزار
شد.
ایــن همایــش بــا حضــور مســئوالن شهرســتان از جملــه
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ،ریاســت
دانشــگاه تربــت حیدریــه ،معــاون رئیــس ســازمان و مدیــر
جهاد کشــاورزی شهرســتان و همچنین اساتید دانشگاه،
کارشناســان بخــش کشــاورزی و جمــع بــا شــکوهی از بهــره
بــرداران پســته کار برگــزار گردیــد.
دکتــر خاشــعی ریاســت دانشــگاه تربــت حیدریــه در
خصــوص مصــرف آب در راســتای تولیــد پســته در ایــران و
ســایر کشــورها توضیحاتــی ارائــه نمــود.
ایشــان عنــوان نمــود :آبیــاری قطــره ای هــر دو روش
آبیــاری در رفســنجان و آمریــکا هســت بــا ایــن تفــاوت کــه
در رفســنجان بــه ازای هــر کیلــو پســته مقــدار  ۷۷/۵متــر
مکعــب آب مصــرف میکننــد ولــی در کالیفرنیــا ۵/۲متــر
مکعــب اســت و کشــاورزان بایــد رابطــه آب مصرفــی و تولیــد
پســته را بررســی کننــد.
در ادامــه دکتــر خاشــعی گفــت :تحقیقاتــی کــه در ایــران و
دنیــا انجــام مــی شــود بــه دســت کشــاورزان نمیرســد ،لــذا
از دانشــمندان در کشــور بایــد اســتفاده کنیــم تــا بتوانیم در
مصــرف آب پایــداری ایجــاد کنیــم تــا توســعه باغــات بســیار
هوشــمندانه باشــد و جهــاد کشــاورزی مســئولیت مهمــی
در ایــن بخــش دارد.
رییــس دانشــگاه تربــت حیدریــه یــادآور شــد :بــا ارتباطی که
بیــن دانشــگاه و کشــاورزان ایجــاد میشــود قطعــا از لحــاظ
علمــی بــه تولیــدات بهتــر و بیشــتری دســت پیــدا خواهیــم
کرد.
وی عنــوان کــرد :کشــاورزان ،دانشــگاه را بــه عنــوان یــک
ارگان دولتــی حمایــت کننــد و ارتبــاط بیشــتر بــا دانشــگاه،
اســتاد و دانشــجو داشــته باشــند.
۱۲

در ادامــه دکتــر حکــم آبــادی ،پژوهشــگر ارشــد مــروج پســته
و عضــو هیئــت علمــی موسســه تحقیقــات پســته ،دربــاره
وضــع فعلــی تولیــد پســته ایــران گفــت  ،خشکســالی و از
دســت رفتــن منابــع آب ،بزرگتریــن چالــش باغــات پســته
اســت.
وی دربــاره آبیــاری باغــات پســته ادامــه داد  :مدیریــت
مناســب آبیــاری بــا هــدف نگهداشــتن رطوبــت خــا ک
منطقــه ریشــه درختــان موجــب افزایــش قابــل مالحظــه
محصــول درختــان پســته مــی شــود.
دکتــر حکــم آبــادی یکــی از مــوارد مــورد نیــاز گیــاه پســته را
تأمیــن نیــاز ســرمایی درختــان در فصــل زمســتان عنــوان
کــرد و گفــت تأمیــن نشــدن نیــاز ســرمایی اثراتــی منفــی
ماننــد تأخیــر در برگدهــی  ،تأخیــر در گلدهــی  ،گلدهــی و
برگدهــی نامنظــم  ،و کاهــش کیفیــت محصول پســته را به
همــراه خواهــد داشــت .
نیــاز آبــی  ،اصــول آبیــاری  ،اصــاح خــا ک  ،تغذیــه صحیــح
و مدیریــت اســتفاده از کودهــای حیوانــی از اهــم مــوارد
مطــرح شــده در ایــن مراســم بــود .

آیــیــنه
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جلسه دانشگاه تربت حیدریه در راستای همکاری با اداره جهاد کشاورزی
شهرستان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
روز ســه شــنبه  ۲۸دیمــاه  ۱۴۰۰جلســه ای در راســتای همــکاری دانشــگاه تربــت حیدریــه بــا اداره جهــاد کشــاورزی
شهرســتان ،با حضور دکتر خاشــعی ریاســت دانشــگاه تربت حیدریه و مهندس محمدی ریاســت اداره جهاد کشــاورزی
و جمعی از اعضای هیات علمی دانشــگاه و کارکنان اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان در محل ســالن جلســات شــهید
سردارســلیمانی برگــزار گردید.
در ابتــدای جلســه دکتــر خاشــعی رییــس دانشــگاه تربــت حیدریــه ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه ریاســت و کارکنــان اداره
جهــاد کشــاورزی ،از امضــای تفاهــم نامــه همــکاری بــا جهــاد کشــاورزی شهرســتان ابــراز خرســندی نمــود.
دکتــر خاشــعی عنــوان نمــود :ارتبــاط قــوی بیــن دانشــگاه و اداره جهــاد کشــاورزی باعــث مــی شــود کــه از پتانســیل هــای
موجــود در دو مجموعــه اســتفاده هــای بهینــه ای شــود.
ً
رییــس دانشــگاه تربــت حیدریــه یــادآور شــد :حقیقتــا تمــام تحقیقات دانشــگاه بایــد در مــزار ع کشــاورزی انجام شــود و با
توجــه بــه اینکــه ماموریــت اصلــی دانشــگاه تربــت حیدریــه طبــق آمایــش وزارتخانــه در حــوزه کشــاورزی و مهندســی مــی
باشــد لــذا بــازوی توســعه کشــاورزی ،اداره جهــاد کشــاورزی و دانشــگاه اســت.
دکتــر خاشــعی در راســتای ارتبــاط بهتــر کشــاورزان و دانشــگاه پیشــنهادات ارزنــده ای از قبیــل ارتبــاط کشــاورزان بــا
پژوهشــکده زعفــران در راســتای تحقــق طــرح هــای کاربــردی خوبــی کــه ارائــه شــده عنــوان نمــود.
در ادامــه مهنــدس محمــدی ریاســت اداره جهــاد کشــاورزی نیــز کمــا فــی الســابق نســبت بــه ارتبــاط دانشــگاه و اداره
جهــاد کشــاورزی در راســتای اجــرای برنامــه هــای کاربــردی و پژوهشــی ابــراز امیــدواری نمــود.

۱۳
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آیــیــنه

پیام تبریک دکتر عباس خاشعی ،ریاست دانشگاه تربت حیدریه به
مناسبت گرامیداشت والدت حضرت فاطمه (س) ،روز زن و مقام
شامخ مادر

۱۴

آیــیــنه
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مراسم تقدیر از بانوان دانشگاه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
روز یکشــنبه  ۳بهمن ماه همزمان با والدت حضرت فاطمه زهرا(س) روز زن و گرامیداشــت مقام شــامخ مادر ،مراســم
تقدیــر از بانوان کارمند دانشــگاه برگــزار گردید.
درابتــدای مراســم دکتــر صافــدل نماینــده محتــرم دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ،ضمــن تبریــک والدت
حضــرت فاطمــه زهــرا (س) و روز زن بــه بانــوان دانشــگاه ،عنــوان نمــود :روز میالد حضــرت زهرا(س) همزمان اســت با روز
میــاد بنیانگــذار جمهــوری اســامی ایــران کــه بــرای همــه مــا روز بزرگــی اســت و ایــن روز را جشــن میگیریــم.
ایشان سوره کوثر را قرائت نمود و به معنای حقیقی کوثر یعنی چشمه ای جاری اشاره نمود.
دکتــر صافــدل شــاخصه هــای حضــرت فاطمــه زهــرا (س) بانــوی نمونــه کریمــه در عالــم را بیــان نمــود کــه اولیــن آن
خداتــرس بــودن و تقــوا داشــتن حضــرت زهــرا (س) اســت و دومیــن آن از خودگذشــتگی و ایثــار بــود.
ســپس دکتــر خاشــعی ریاســت محتــرم دانشــگاه  ،ضمــن تبریک میــاد حضــرت فاطمــه زهــرا (س) و روز زن عنــوان نمود:
بانــوان دانشــگاه وظایــف و مســئولیت هــای ســختی بــه دوش دارنــد .بانــوان ســه خصلــت مــادر بــودن ،همســر خــوب
بــودن و کارمنــد و اســتاد خــوب بــودن را در کنــار یکدیگــر بایــد بــه دوش بکشــند کــه ایــن خــود فــدا کاری بزرگــی اســت و
قــدردان ایــن زحمــات هســتیم.
مراســم بــا ذکــر مولــودی در مــدح حضــرت فاطمــه زهــرا (س) و اهــدای هدیــه ای بــه رســم یادبــود بــه بانــوان بــه پایــان
رســید.

۱۵
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آیــیــنه

دیدار دکتر خاشعی ریاست دانشگاه تربت حیدریه و هیات همراه با معاونت
محترم استاندار و فرماندار شهرستان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
اولیــه مــورد نیــاز دانشــجویان اشــاره نمــوده خواســتار آن
در روز دوشــنبه  ۴بهمــن  ۱۴۰۰دکتــر خاشــعی ریاســت شــد کــه بــا مشــارکت فرمانــداری و دســتگاه هــای اجرایــی
دانشــگاه تربــت حیدریــه بــا مهنــدس کــی پــور معاونــت بخــش عمــده مایحتــاج دانشــجویان بــا تخفیــف تامیــن
اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان دیــدار نمــود.
شــود.
در ابتــدا دکتــر خاشــعی ضمــن تبریــک والدت بــا ســعادت
حضــرت فاطمــه زهــرا (س) عنــوان نمــود :دانشــگاه تربــت رئیــس اداره حراســت دانشــگاه نیــز در راســتای نفــع و
حیدریــه از تمــام امکانــات خــود در راســتای خدمــت بــه ارتقــای دانشــگاه عنــوان نمــود کــه دانشــگاه نیــاز بــه
شهرســتان بــا توجــه بــه حضــور نیروهــای فعــال و انقالبــی همکاری فرمانداری محترم شهرســتان و مســئولین دارد.
چــه در ارائــه مشــاوره و چــه در مباحــث اجرایــی مــورد رپیــس گــروه فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه نیز به تجمیع
نیازهــای شهرســتان اعــام آمادگــی نمــود.
و مدیریــت خیریــن محتــرم شهرســتان و رصدامکانــات
فرهنگی شهرستان و استفاده از آن ها در راستای توسعه
ریاســت دانشــگاه تربــت حیدریــه در خصــوص ازســرگیری دانشــگاه هــا اشــاره نمــود.
آمــوزش حضــوری دانشــگاه مــواردی را بیــان نمــود کــه نیــاز ســپس حجــت االســام والســملمین دکتــر صافــدل
بــه همراهــی فرمانــداری جهــت تامیــن امکانــات مناســب نماینــده محتــرم دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در
و شــرایط ویــژه بــا توجــه بــه همــه گیــری کرونــا در راســتای دانشــگاه ضمــن تبریــک والدت حضــرت زهــرا (س) و
ارائــه خدمــات آموزشــی مناســب بــه دانشــجویان ایــن میــاد بنیانگــذار جمهــوری اســامی ایــران حضــرت امــام
دانشــگاه خواهــد داشــت.
خمینــی (ره) عنــوان نمــود :مــا کارگــذاران نظــام هســتیم و
در ادامه دکتر خاشــعی در مورد موفقیتهای پژوهشــکده در حکومــت اســامی کــه اتفــاق بســیار زیبــا و امانــت بزرگــی
زعفــران مــواردی را عنــوان نمــوده و بیــان داشــت کــه اســت کــه امثــال امیرالمؤمنیــن (ع) در ایــن راه جــان فــدا
آزمایشــگاه آب ،خــا ک ،گیــاه پژوهشــکده زعفــران عــاوه کردنــد بایــد تدبیــری داشــته باشــیم کــه چطــور ایــن فضــا
بــر آزمایشــگاه کنتــرل کیفــی آمــاده همراهــی بــا کشــاورزان را روشــن کنیــم بــرای کســانیکه ادامــه دهنــده ایــن خــط
منطقــه اســت و بــا دریافــت گواهینامــه اســتاندارد تــاش هســتند  .ایشــان بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم
خواهــد شــد بهتریــن خدمــات فنــی بــه متقاضیــان ارائــه رهبــری در خصــوص تبیــن و روشــنگری و بــار ســنگینی
گــردد.
کــه در ایــن حــوزه بــه دوش دانشــگاه هــا قــراردارد ،بــر لــزوم
در ادامــه دکتــر عظیمــی راد معــاون دانشــجویی و فرهنگــی نقــش آفرینی فرمانــداری در بهبود اتحاد فکری و فرهنگی
دانشــگاه از ضــرورت ســاخت خوابــگاه ملکــی در جهــت مجموعههــای مختلــف فعــال شهرســتان تا کیــد نمودند.
رشــد و پیشــرفت دانشــگاه و لزوم اســتفاده از ظرفیت های
شهرستان و مجموعه های کالن اقتصادی در این زمینه در انتهــا مهنــدس کــی پــور فرمانــدار محتــرم شهرســتان
صحبــت نمــوده و خواســتار همراهــی فرمانــدار محتــرم ضمــن تشــکر از حضــور ریاســت دانشــگاه تربــت حیدریــه و
شهرســتان در ایــن زمینــه گردیــد .معــاون دانشــجویی و هیات همراه تا کید کرد که در جهت شــتاب فعالیتهای
فرهنگــی دانشــگاه بــه مباحــث مهــم دانشــگاه بــا توجــه بــه دانشــگاه هرگونــه همــکاری از ســوی فرمانــداری انجــام
حضــور دانشــجویان از جملــه تغذیــه و تامیــن اقــام و مــواد خواهــد گرفــت .وی بــا پیشــنهاد تشــکیل کمیتــه هــای
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تخصصــی ،رســیدگی دقیــق و جزئــی بــه معضــات را راه پیشــرفت شهرســتان برشــمرده و بــا بیــان پتانســیل هــای بــی
شــمار شهرســتان در حــوزه هــای صنعتــی و کشــاورزی تا کیــد نمــود دانشــگاه بایــد در مســیر توســعه شهرســتان نقــش
آفرینــی نمایــد.

بازدید دکتر خاشعی ریاست دانشگاه تربت حیدریه از پژوهشکده زعفران
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
روز ســه شــنبه مــورخ  ۵بهمــن مــاه  ۱۴۰۰دکتــر خاشــعی
ریاســت دانشــگاه تربــت حیدریــه و هیــات همــراه از
پژوهشــکده زعفــران بازدیــد نمودنــد.
دکتــر خاشــعی در جلســه ای بــه همیــن منظــور در
پژوهشــکده زعفــران بــا حضــور دکتــر فیضــی ریاســت
پژوهشــکده زعفــران ،دکتــر گل محمــدی معــاون اداری
و مالــی دانشــگاه ،دکتــر صحابــی عضــو هیــات علمــی
دانشــگاه و کارکنــان پژوهشــکده برگــزار گردیــد ،عنــوان
نمــود :پژوهشــکده زعفــران مــی توانــد منبع درآمــدی برای
دانشــگاه باشــد و کشــاورزان بایــد بــه مــا اعتمــاد کننــد کــه
بتوانیــم بــا ارائــه طــرح هــای پژوهشــی در راســتای افزایــش
و کیفیــت محصــوالت کشــاورزی قــدم برداریــم.
ریاســت دانشــگاه تربــت حیدریــه افــزود :درآمدزایــی از
طریق آزمایشــگاه های پژوهشــکده و تجهیز آزمایشگاه ها

از طریــق انعقــاد تفاهــم نامــه بــا دانشــگاه هــای شهرســتان
بایــد در دســتور کار قــرار بگیــرد و اتــکای پژوهشــکده بــه
بودجــه اختصاصــی را کمتــر کنیــم و بودجــه پژوهشــکده را
در راســتای انجــام کارهــای تحقیقاتــی بــه کار گیریــم.
وی عنــوان کــرد :راهکارهــای قانونــی بــرای جــذب عضــو
هیــات علمــی پژوهشــی در پژوهشــکده زعفــران بررســی
شــود ،زیــرا در کشــور پژوهشــکده کشــاورزی وجــود نــدارد
کــه زیــر نظــر وزارت علــوم باشــد ولــی عضــو هیــات علمــی
پژوهشــی نداشــته باشــد.
دکتــر خاشــعی گفــت :بــا توجــه بــه رشــته هــای مهندســی
بســیار خوبــی کــه در دانشــگاه تربــت حیدریــه وجــود دارد
مــی توانیــم بــه ســمت فنــاوری و ســاخت دســتگاه هــای
کاربــردی در صنعــت زعفــران پیــش برویــم.
دکتر خاشــعی پیشــنهاد کرد که برنامه ای ویژه با موضوع
زعفــران بــا همــکاری ســازمان جهــاد کشــاورزی تهیــه شــود
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و مجــری آن دانشــگاه باشــد و در صــدا و ســیما بــه طــور در ادامــه دکتر خاشــعی و هیات همــراه از فضاهای موجود
در پژوهشــکده بازدید به عمــل آوردند.
مســتمر پخــش شــود.
ســپس دکتــر فیضــی ریاســت پژوهشــکده زعفــران ضمــن
معرفــی کارکنــان پژوهشــکده بــه ارائــه گــزارش از اقدامــات
انجــام شــده طــی ســال هــای اخیــر در پژوهشــکده زعفــران
پرداخــت :از قبیــل ســامانه طــرح هــای پژوهشــی ،آمــار
طرح های پژوهشــی ،تجهیزات و خدمات آزمایشــگاهی،
گزارشــات مالــی ،آییــن نامــه حمایــت از طــرح هــای
پژوهشــی ،چــارت پژوهشــکده ،نیازهــا و چالــش هــای
پژوهشــکده و ...
ایشــان بــه اینکــه پژوهشــکده زعفــران تنهــا نماینــده
اســتاندارد در منطقه و شهرســتان هســت اشــاره نمود که
بــه عنــوان تنهــا همــکار اســتاندارد مــی باشــد.
در ادامه دکتر گل محمدی معاون اداری و مالی دانشگاه
در خصــوص بودجــه پژوهشــکده عنــوان نمــود :بــا توجــه
بــه اینکــه پژوهشــکده زعفــران ردیــف بودجــه مســتقلی
بــرای خریــد تجهیــزات ،تعمیــرات و امــور عمرانــی نــدارد لذا
بــرای توســعه پژوهشــکده نیــاز بــه ردیــف بودجــه مســتقل
مــی باشــد.

پیام تبریک
دکتر عباس خاشعی ،رئیس
دانشگاه تربت حیدریه به
مناسبت گرامیداشت دهه
مبارک فجر
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برگزاری سه دوره کارگاه آموزشی در شهرستان سرایان توسط
پژوهشکدهزعفران
سه دوره کارگاه آموزشی زعفران «مدیریت تغذیه و آبیاری
در راســتای احیــای مــزارع زعفــران بــا توجــه بــه شــرایط
اقلیمــی در زمســتان  ۱۳۹۹و بهــار «۱۴۰۰خشکســالی»» در
شــهرهای ســرایان ،آیســک و ســه قلــه از توابــع خراســان
جنوبــی توســط امــور پژوهشــی ،آمــوزش و مشــاوره
پژوهشــکده زعفــران برگــزار شــد.
ایــن کارگاه هــای آموزشــی بــا همــکاری ســه جانبــه
پژوهشــکده زعفــران دانشــگاه تربــت حیدریــه ،شــرکت
دانــش بنیــان نانوفناورپژوهــش مرکزی«بیــوزر» و صندوق
توســعه کشــاورزی ســرایان و همراهــی مدیریــت و مرا کــز
جهــاد کشــاورزی در شــهرهای مذکــور طــی روزهــای
یکشــنبه و دوشــنبه مورخــه  ۲۸و  ۲۹آذرمــاه  ۱۴۰۰در
شــهرهای ســرایان ،آیســک و ســه قلعــه از توابــع خراســان
جنوبــی بــا حضــور تعــدادی از زعفرانــکاران برگــزار گردیــد.
در ایــن کارگاه هــای آموزشــی کــه توســط آقــای دکتــر

ســاالریان «کارشــناس مشــاور فنــی پژوهشــکده زعفــران»
برگــزار شــد ،نــکات کاربــردی و راهکارهــای عملــی در حــوزه
مدیریــت تغذیــه و آبیــاری بــرای احیــای مــزار ع زعفــران
بویــژه کــه تحــت تأثیــر خشکســالی زمســتان  ۱۳۹۹و بهــار
۱۴۰۰از عملکــردی و رشــد و نمــو مطلــوب فاصلــه داشــتند،
بــه طــور مبســوط و مفصــل تشــریح و ارائــه گردیــد.

نشست مشترک ریاست دانشگاه با معاون اداره کل و رئیس راه و
شهرسازی شهرستان در خصوص رفع مشکل سند پژوهشکده زعفران
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
روز چهارشــنبه  ۱۸اســفندماه  ۱۴۰۰دکتر خاشــعی ،ریاست
دانشــگاه تربــت حیدریــه همــراه بــا دکتــر فیضــی ،ریاســت
پژوهشــکده زعفــران در نشســتی مشــترک بــا مهنــدس
ناطــق ،معــاون اداره کل و رئیــس اداره راه و شهرســازی
شهرســتان مشــکالت و موانــع موجــود در صــدور ســند
پژوهشــکده زعفــران را مــورد بررســی قــرار دادنــد .در ایــن
نشســت مســائل و مشکالت موجود تشــریح گردید و مقرر
شــد طرفیــن نســبت بــه رفــع ایــن موانــع اقــدام و همــکاری
نماینــد.
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مرکز جدید در استان خراسان رضوی (دانشگاه تربت حیدریه) برای
برگزاری آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو ایجاد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه :
مرکــز جدیــد در اســتان خراســان رضــوی (دانشــگاه تربــت حیدریــه) بــرای برگــزاری آزمــون الکترونیکــی زبــان انگلیســی
پیشــرفته تولیمــو ایجــاد شــد.
دکتــر علیرضــا صالحــان معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه تربــت حیدریــه بــا اعــام ایــن خبــر افــزود :بــرای اولینبــار،
آزمــون الکترونیکــی زبــان انگلیســی پیشــرفته تولیمــو ( )TOLIMOدر دوره هــای  ۱۷۷و  ۱۷۸در روزهــای ســه شــنبه ۳
اســفند و  ۱۷اســفند  ۱۴۰۰در دانشــگاه تربتحیدریــه برگــزار خواهــد شــد.
متقاضیــان شــرکت در آزمــون زبــان انگلیســی پیشــرفته (تولیمــو) دورههــای  ۱۷۷و  ۱۷۸میتواننــد بــا توجه بــه راه اندازی
مرکــز جدیــد در دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه بخــش آزمــون تولیمــو در ســایت ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــه نشــانی
 http://tolimo.sanjesh.org/registerمراجعــه کننــد و بــا توجــه بــه توضیحــات ارائــه شــده در ایــن قســمت نســبت بــه
ثبتنــام اقــدام کننــد.
مرکــز برگــزاری آزمــون الکترونیکــی زبــان انگلیســی پیشــرفته تولیمــو ( )TOLIMOدر اســتان خراســان رضــوی ،دانشــگاه
تربت حیدریه به نشــانی تربت حیدریه ،کیلومتر  ۷جاده تربت حیدریه -مشــهد ،دانشــگاه تربت حیدریه ،ســاختمان
حــوزه فــاوا _ ســایت دانشــگاه میباشــد.

افتتاح تنها آزمایشگاه خا ک ،آب و گیاه بخش دولتی منطقه و جنوب
استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
همزمــان بــا گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر آزمایشــگاه خــا ک ،آب و گیاه در پژوهشــکده زعفران دانشــگاه تربت حیدریه
بــا حضــور مهنــدس کــی پــور معــاون اســتاندار و فرماندارویــژه تربت حیدریه افتتــاح گردید.
دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه در ابتــدای افتتــاح ایــن آزمایشــگاه اظهــار داشــت :هــدف از ایجــاد ایــن
آزمایشــگاه کــه در قالــب یــک طــرح پژوهشــی در پژوهشــکده زعفــران مصــوب گردیــد و بودجــه ای در حــدود ده میلیــارد
ریال از بودجه اختصاصی پژوهشــکده در راســتای تجهیز آن هزینه گردید ،اشــتغال زایی و کشــف اســتعدادهای جوان
در تربــت حیدریــه مــی باشــد.
وی افــزود :پژوهشــکده زعفــران تربــت حیدریــه تنهــا پژوهشــکده زعفــران در کشــور و جهــان اســت کــه امیدواریــم نتایــج
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تحقیقــات طــرح هــای پژوهشــکده را در ســفره هــای مردم
و کشــاورزان مشــاهده کنیم.
مهنــدس کــی پــور پــس از افتتــاح آزمایشــگاه خــا ک ،آب و
گیــاه در پژوهشــکده زعفــران از فضاهــای موجــود و دیگــر
آزمایشــگاه هــای پژوهشــکده زعفــران بازدیــد نمــود.
در ادامــه دکتــر فیضــی رئیــس پژوهشــکده زعفــران گزارشــی
از تاریخچه ســاخت پژوهشــکده و اولویت های پژوهشــی،
چــارت ســازمانی و آییــن نامــه هــای مصــوب شــده ارائــه
نمود.
در ادامــه مهنــدس کــی پــور ضمــن تبریــک ایــام اهلل دهــه
مبــارک فجرعنــوان نمــود:
در پژوهشــکده زعفــران تربــت حیدریــه کارهــای ارزنــده ای
انجام شــده اســت و باید از هر پتانســیلی در شهرســتان در
راســتای ارتقــای اقتصــاد اســتفاده کرد.
ایشــان افــزود :کشــورهای جهــان بــه چهــار دســته تقســیم
شــده انــد .دســته اول کشــورهایی هســتند کــه بــدون
کمــک هــای بیــن المللــی از صفحــه روزگار محــو می شــوند.
دســته دوم کشــورهایی هســتند کــه دارای منابــع قــوی
زیرزمینــی هســتند ولــی بــه دریــا راه ندارنــد .دســته ســوم
کشــورهایی بــا منابــع زیرزمینــی ضعیــف کــه بــه دریــا راه
دارنــد و دســته چهــارم ایــران اســت کــه بــا وجــود دارا بــودن
منابــع زیرزمینــی قــوی و راه داشــتن بــه دریــا هنــوز بــه
توســعه ای کــه بایــد دســت پیدا نکرده اســت .بایــد دیدگاه
مدیریــت خــود را در خصــوص مقوله اقتصاد اصالح کنیم.
مهنــدس کــی پــور ابــراز نمــود :یکــی از مشــکالت کشــورها
هــدر رفتــن انــرژی اســت کــه مهــم تریــن آن هــا منابــع

انســانی اســت .حلقــه هایــی بــر پــای توســعه اقتصاد کشــور
بســته شــده کــه بایــد بــاز شــود و بــه ســمت اقتصــاد بهتــر
پیــش برویــم.
وی افــزود :در دنیــا ســه محصــول داریــم .کاالی تمــام
شــده ،مــواد حاصلــه و مــواد اولیــه کــه در جریــان تحریــم هــا
مــا فقــط محصــول کامــل شــده تولیــد مــی کنیــم و نقطــه
ضعــف مــا در تولیــدات داخلــی ،مــواد حاصلــه و مــواد اولیــه
اســت .شــرکت هایــی کــه ادعــا کردند تولید کننده هســتن
در اینجــا نقطــه ضعفشــان را نشــان دادنــد .مــا دچــار
خودتحریمــی شــدیم.
فرمانــدار تربــت حیدریــه عنــوان نمــود :در گام اول اقتصــاد
بایــد اســتراتژی تعریــف کنیــم و بایــد بیــن ظرفیــت هــا
و پتانســیل هــای موجــود هــم خوانــی ایجــاد کنیــم .در
هــر صنعتــی بیــن تامیــن مــواد اولیــه و بازاریابــی بایــد هــم
خوانــی وجــود داشــته باشــد .در صنعــت زعفــران کار بایــد
از پایــه اصــاح شــود و ارتقــاء یابــد کــه ایــن در پژوهشــکده
زعفــران قابــل انجــام اســت.
وی عنــوان کــرد :تربــت حیدریــه دیــار زعفــران اســت و
در کنــار بازاریابــی تبلیغــات بایــد تبلیغــات انجــام شــود.
برندســازی مهــم اســت و یکــی از شــروط بازاریابی تبلیغات
اســت.
ایشــان در پایــان خاطرنشــان کــرد کــه امیدواریــم دانشــگاه
تربــت حیدریــه بــه جایــگاه اصلــی خــود و اولویــت هــای
پژوهشــی مربوطــه دســت یابــد و بتوانیم شهرســتان تربت
حیدریــه را ارتقــا دهیــم.
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پیام تبریک دکتر عباس خاشعی سیوکی ،رئیس دانشگاه تربت حیدریه به
مناسبت والدت با سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر
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دیدار مجموعه جبهه یاران در معیت سردار حاج حسین زنگنه با ریاست
دانشگاه تربت حیدریه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
روز شــنبه  ۳۰بهمــن مــاه  ۱۴۰۰مجموعــه جبهــه یــاران در
معیــت ســردار حــاج حســین زنگنه بــا دکتر خاشــعی رئیس
دانشــگاه تربــت حیدریــه دیــدار نمــود.
در ابتــدای جلســه ســردار زنگنــه ضمــن انتصــاب شایســته
دکتــر خاشــعی در ســمت ریاســت دانشــگاه تربــت حیدریــه
عنــوان نمــود:
باعــث خوشــحالی مــا اســت حضــور شــما بــه عنــوان مدیــر
دانشــگاه و مــدت هــا بــود منتظــر حضــور نیــروی انقالبــی،
متدیــن ،ارزشــی و مومــن و پایبنــد بــه اصــول انقــاب کــه
ســکان دار دانشــگاه شــود و ایفــای نقــش کنــد.
ایشــان افــزود :ا کثــر مشــکالت مــا در حــال حاضــر ناشــی از
ایــن اســت کــه دانشــگاه هــا انقالبــی عمــل نکردنــد وگرنــه
امــروز بســیاری از مشــکالت کشــور حــل شــده بــود.
حــاج حســین زنگنــه عنــوان نمــود :مــا آنچــه در تــوان
داشــتیم انجــام داده ایــم و جایگزیــن ایــن نســل ،جوانانــی
مثــل شــما اســت کــه باعــث امیــد مــا هســتند .جوانانــی
کــه ادامــه دهنــده راه شــهدا هســتند .بــه فضــل الهــی ایــن
راه بــه برکــت خــون شــهدا همچنــان رهــرو دارد و رهــروان
پرانــرژی بــا قــدرت و ایمــان راســخ امــور را پیگیــری مــی
کننــد .عــزت شــما بــه عنــوان یــک نیــروی ارزشــی و انقالبــی
در ایــن مجموعــه عــزت مــا اســت .ســربلندی و موفقیــت
شــما ســربلندی و موفقیــت گفتمــان انقالبــی در ســطح
شهرســتان اســت و باعــث افتخــار مــا اســت.
ســردار زنگنــه اظهــار داشــت :تربــت حیدریــه هــم چنــان
کــه شــهر مومــن ،متدیــن و انقالبــی اســت دو نکتــه حایــز
اهمیــت دارد :تربــت شــهر سیاســی به لحاظ تدیــن مردم و
حضــور آن هــا در صحنــه هــای انقالب اســت و خیلی جاها
برنامــه ریــزی کردنــد کــه مــردم و جوانــان تربــت را هــدف
قــرار دهنــد کــه بــه مــرور زمــان دســت از انقــاب بردارنــد.
ایشــان عنــوان نمــود :راهــکار ایــن اســت کــه اول انســجام

مجموعه نیروهای ارزشــی و انقالبی در ســطح شهرســتان
بــا محوریــت امــام جمعــه فرهیختــه شهرســتان انجــام
شــود .دوم اتصــال بدنــه دانشــگاه بــا بدنــه جامعــه ایجــاد و
محکــم گــردد .طعم حاصل از گفتمــان و مدیریت انقالبی
را مــردم بایــد بچشــند.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه راه انــدازی کمیتــه هــای فعــال
در بحــث جهــاد تبییــن ،اقتصــادی ،فرهنگــی ابــراز نمــود:
در بحــث جهــاد تبییــن کــه حضــرت آقــا تا کیــد فرمودنــد
بــا تامیــن اســتاد از دانشــگاه در مجموعــه حســینیه ثــاراهلل
قابــل انجــام اســت .در پایــان ایشــان ابــراز امیــدواری کــرد
کــه بــا همــکاری انتشــارات دانشــگاه نقــش مــردم تربــت
حیدریــه در دفــاع مقــدس برای نســل هــای آینده مکتوب
شــود.
دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه ضمــن
عــرض خیــر مقــدم بــه مدعویــن ابــراز نمود:نســل کنونــی
در دانشــگاه هــا از نظــر فرهنگــی جــای زیــادی بــرای کار
دارنــد و بــا اهــداف انقــاب فاصلــه داریــم .بهتریــن مــکان
بــرای تشــکیل شــخصیت جوانــان ،دانشــگاه اســت و بــرای
آمــوزش ارزش هــای انقــاب بــه دانشــجویان و جوانــان
فرصــت زیــادی دارد.
دکتــر خاشــعی افــزود :حمایــت و همــکاری شــما را بــرای
ارتباطــات فرهنگــی بهتــر را الزم داریــم .دانشــگاه مغــز
متفکــر شــهر اســت .بایــد ارتباطــات اســاتید و دانشــجویان
بــا جامعــه بیشــتر باشــد تــا تاثیــر مفیدتــری داشــته باشــیم.
رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه ضمــن دعــوت بــه حضــور
فرهیختــگان فرهنگــی شهرســتان در همایــش هــا و
برنامههــای فرهنگــی دانشــگاه و بیــان دســتاوردهای
شهرســتان در دفــاع مقــدس و انقــاب اســامی بــه جهــت
تزریــق مفاهیــم انقــاب بــه نســل نــوی جامعــه؛ پیشــنهاد
کــرد کــه زمینــه همــکاری بیشــتر اســاتید جــوان و پرایــده
دانشــگاه در شهرســتان فراهــم گــردد.
۲۳
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رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه در پایــان عنــوان نمــود :ســاخت مســجد تاثیــر بســیار خوبــی بــر تقویــت اعتقــادات
دانشــجویان و نســل جــوان دارد و امیــد اســت بــا کمــک خیریــن بتوانیــم هرچــه زودتر پروژه مســجد را به اتمام برســانیم.
در انتهــای جلســه حجــت االســام والمســلمین دکتــر صافــدل نماینــده دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه
ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه مدعویــن عنــوان نمــود:
خــدا را شــا کریم کــه جنــاب آقــای دکتــر خاشــعی جــزء مدیــران دلســوز ،انقالبــی و بومــی شهرســتان در ایــن دانشــگاه
مشــغول بــه کار شــده انــد.
ایشــان افــزود :ا گــر نــگاه مــا نــگاه راهبــری جبهــه انقــاب بــه صــورت همراهــی با بدنــه اســاتید بتواند اتفــاق بیفتد ظرفیت
خوبــی در دانشــگاه اســت کــه بتوانــد ایــن نــگاه را از حالــت داخــل شــهری بــه بدنــه دانشــگاه منتقــل نمایــد .امیدواریــم
مــدد شــهدا در ادامــه ایــن مســیر همــراه مــا باشــد کــه بــوده و هســت.
دکتــر صافــدل اظهــار داشــت :مــا بایــد دانشــجویان و اســاتید فرهیختــه فرهنگــی و انقالبــی تربیــت کنیــم و ایــن نیازمنــد
برقــراری ارتبــاط دانشــگاه بــا مجموعــه جبهــه انقــاب اســت.
طبــق فرمایــش حضــرت آقــا جهــاد تبییــن در دانشــگاه بســیار مهــم اســت بایــد یــک فضــای خــوب و پرمحتوایــی آمــاده
کنیــم تــا بتوانیــم عمــق اعتقــادات دینــی ،انقالبــی و ارزشــی جوانــان را بــاال ببریــم.

۲۴
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دیدار ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان با ریاست دانشگاه
تربت حیدریه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
روز شــنبه  ۳۰بهمــن مــاه  ۱۴۰۰رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان و هیــات همــراه بــا دکتــر خاشــعی رئیس دانشــگاه
تربــت حیدریــه دیــدار نمود.
رضایــی رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان در ابتــدا ضمــن تبریــک انتصــاب شایســته دکتــر خاشــعی بــه ســمت
ریاســت دانشــگاه تربــت حیدریــه ،گــزارش مختصــری از برنامــه هــای اداره ورزش و جوانــان طــی یکســال اخیــر و برگــزاری
مســابقات کشــوری در شهرســتان ارائــه نمــود.
وی افــزود :در حــوزه ورزش و جوانــان تربــت حیدریــه  ۴۷هیــات ورزشــی داریــم .رشــته هــای بســیار خوبــی کــه در ســطح
کشــور مطــرح هســتند .وی بــه میزبانــی مســابقات کشــتی جوانــان کشــور انتخابــی تیــم ملــی در اســفندماه در تربــت
حیدریــه اشــاره نمــود.
رضایــی عنــوان نمــود :شــرایط خوبــی در خصــوص فضاهــای ورزشــی داریــم و امیــد اســت بــا نــگاه ویــژه جنابعالــی شــرایط
مســاعدتری در حوزه ورزش در شهرســتان داشــته باشــیم.
دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه ضمــن عرض خیر مقدم عنــوان نمــود :در خصوص امکانات ورزشــی بهتر
اســت بــا توجــه بــه اینکــه دانشــگاه هــا بــه ســمت دانشــگاه هــای کارآفریــن مــی رونــد بــه بحــث کارآفرینــی و درآمدزایــی بــه
آن نــگاه کنیــم و جــزء برنامــه هــای اینجانــب اضافــه کــردن رشــته تربیــت بدنــی بــه مجموعــه دانشــگاه اســت و امکانــات
شهرســتان در راه انــدازی ایــن رشــته مهــم اســت کــه ایــن مــی توانــد بــا همــکاری اداره ورزش و جوانــان بهتــر انجام شــود.
دکتــر خاشــعی بــه نوشــتن تفاهــم نامــه بیــن دانشــگاه و اداره ورزش و جوانــان ،در اختیــار قــرار دادن فضاهــای ورزشــی،
فرهنگــی و امکانــات دانشــگاه بــه اداره ورزش و اســتفاده دانشــگاهیان از مجموعــه ورزش شهرســتان اشــاره نمــود.
در پایان جلسه هدیه ای به رسم یادبود به ریاست دانشگاه تربت حیدریه اهدا گردید.

۲۵
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مراسم تکریم و معارفه معاونت حوزه اداری و مالی دانشگاه تربت
حیدریه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
روز یکشــنبه یکــم اســفندماه  ۱۴۰۰مراســم تکریــم و معارفــه معاونــت اداری و مالــی دانشــگاه بــا حضــور هیــات محتــرم
رئیســه و کارکنــان حــوزه اداری و مالــی برگــزار گردیــد.
در ابتــدا جنــاب حجــت االســام و المســلمین دکتــر صافــدل نماینده محتــرم دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشــگاه
ضمــن تشــکر از همــه بزگوارانــی کــه در مجموعــه تربت حیدریــه خدمت می کنند عنــوان نمود:
ازهمــه عزیزانــی کــه زحمــت کشــیدند در دانشــگاه و دلســوزانه قــدم برداشــتند در حــوزه اداری و مالــی ،علــی الخصــوص
جنــاب آقــای دکتــر گل محمــدی تشــکر مــی کنــم .ایشــان فــردی پرتــاش در راســتای ارتقــای دانشــگاه تــا حــد بضاعــت
خویــش بودنــد.
صافدل با قرائت آیه شریفه
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ابــراز نمــود :انســان وقتــی وارد حــوزه ای مــی شــود بــا صداقــت و خلــوص و بــا نــگاه معرفت گونــه ای که قرار اســت خدمت
به خلق و پاســخگویی به خالق باشــد باید برنامه داشــته باشــد .یک فرد مســئول قرار اســت دســت بســته وارد صحنه
محشــر شــود و مســئولیت کار ســنگینی اســت و امیدوارم تالش های جناب آقای دکتر گل محمدی باقیات و صالحات
بــرای ایشــان باشــد و بــرای جنــاب آقــای دکتــر صحابــی بــا توجــه بــه قبــول مســئولیت ســخت و پــرکار حــوزه اداری و مالــی
آرزوی موفقیــت می کنم.
سپس دکتر خاشعی رئیس دانشگاه تربت حیدریه اظهار نمود:
یکــی از مهمتریــن ســتون هــای دانشــگاه ،حــوزه اداری و مالــی مــی باشــد .در ایــن مدتــی کــه وارد دانشــگاه شــدم جنــاب
آقــای دکتــر گل محمــدی را انســانی شــریف و منظــم و دقیــق شــناختم .تــاش بســیار خوبــی در مســئولیت و حفــظ بیت
المــال داشــتند و بایــد در ایــن حــوزه وســعت دیــد بــاال و تنــگ نظــری در بیــت المــال داشــته باشــیم و ایــن مهــم اســت و
کار ســختی است.
وی افــزود :بــا توجــه بــه شــناختی کــه از جنــاب آقــای دکتــر صحابــی دارم ،ایشــان انســانی دقیــق بــا روی خــوش و روابــط
عمومــی بــاال و دقــت زیــاد هســتند و مــن از ایشــان خواهــش کــردم قبــول مســئولیت کننــد.
دکتــر خاشــعی عنــوان نمــود :بــا توجــه بــه ســاخت و ســاز دانشــگاه و ارتبــاط بــا خیریــن و توســعه دانشــگاه کــه وظایــف
ســنگینی بــر دوش جنــاب آقــای دکتــر صحابــی گذاشــته شــده ،امیــدوارم ایشــان بــا تــاش و صبــوری در حــوزه اداری و
مالــی دانشــگاه فعالیــت نماینــد.
نیــت قلبــی مــن در ادامــه ایــن اســت کــه به شــیوه احترام مقابل کار خواهیم کرد و حواســمان باشــد که حقوقی از کســی
ضایع نشود.
رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای جنــاب آقــای دکتــر صحابــی اظهــار نمــود :مــا در اینجــا
هســتیم کــه از زحمــات جنــاب آقــای دکتــر گل محمــدی در ســمت معاونــت اداری و مالــی طــی ســال هــای اخیــر تشــکر
کنیــم و مطمئــن هســتم چــون انســان هــا نیتشــان درســت اســت موفــق مــی شــوند.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار
۲۶
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در ادامــه دکتــر گل محمــدی از زحمــات همــه همــکاران در حــوزه اداری و مالــی تقدیــر نمــود و گفــت :اصــاح رویــه هــا در
دانشــگاه و حــوزه اداری و مالــی انجــام شــده اســت و در ســایه قانــون عمــل کــردن اســت کــه بحــث عدالــت در دانشــگاه
اجــرا میشــود.در کنــار مســئولیت ،بهبــود بخشــیدن بــه فرآیندهــا کار بزرگــی اســت و تمــام زحمــات را همــکاران متقبــل
شــدند.
وی در انتهــا عنــوان نمــود :امیــدوارم بــا همــکاری کارکنــان گرامــی و جنــاب آقــای دکتــر خاشــعی و جنــاب آقــای دکتــر
صحابــی بتوانیــم وضعیــت دانشــگاه را بهبــود ببخشــیم.
در انتهــا دکتــر صحابــی اظهــار داشــت :کارهــای بزرگــی از ابتــدا در کنارجنــاب آقــای دکتــر گل محمــدی در دانشــگاه انجام
داده ایــم و از ابتــدا در کنــار یکدیگــر بودیــم و از زحمــات ایشــان سپاســگزارم.
وی افــزود :دانشــگاه تربــت حیدریــه جایگاهــی بســیار ارزشــمند و واالیــی در بیــن دانشــگاه های شهرســتان هــای اطراف
دارد و انشــاهلل خداونــد توفیــق دهــد اینجانــب در ســمت معــاون اداری و مالی دانشــگاه ســربلند باشــم .
ســپس هیــات محتــرم رئیســه و همــکاران حــوزه اداری و مالــی دانشــگاه بــا اهــدای هدایایــی بــه رســم یادبــود از زحمــات
جنــاب آقــای دکتــر گل محمــدی تقدیــر و بــرای جنــاب آقــای دکتــر صحابــی در ســمت معــاون اداری و مالــی دانشــگاه
آرزوی موفقیــت نمودنــد.
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آیــیــنه

پیــام تبریــک دکتــر عبــاس
خاشــعی ،رئیــس دانشــگاه
تربــت حیدریــه بــه مناســبت
گرامیداشــت روز مهنــدس

پیــام تبریــک دکتــر عبــاس
خاشــعی ،ریاســت دانشــگاه
تربــت حیدریــه بــه مناســبت
مبعــث حضــرت محمــد (ص)
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جلسه مجمع روسای دانشگاه های شهرستان با موضوع جهاد
تبیین برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
جلســه مجمــع روســای دانشــگاه هــای شهرســتان روز
پنــج شــنبه  ۱۲اســفندماه  ۱۴۰۰در محــل ســالن شــهید
ســردار ســلیمانی دانشــگاه تربــت حیدریــه بــا حضــور
حجــت االســام والمســلمین حــاج آقــای عصمتــی امــام
جمعــه محتــرم شهرســتان ،دکتــر زنگنــه نماینــده محتــرم
شهرســتان ،مهنــدس کــی پــور معــاون محتــرم اســتاندار
و فرمانــدار شهرســتان ،جنــاب ســرهنگ دکتــر ناصــری
موحــد فرمانــده محتــرم ســپاه تربــت حیدریــه ،حجــت
االســام والمســلمین دکتــر صافــدل نماینــده محتــرم دفتر
نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ،دکتــر خاشــعی
رئیــس محتــرم دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه عنــوان رئیــس
مجمــع روســای دانشــگاه هــای شهرســتان ،دکتر صحابی
معــاون محتــرم اداری و مالــی دانشــگاه تربــت حیدریــه و
روســای دانشــگاه هــای شهرســتان بــا موضــوع
همفکــری در مــورد تشــکیل ســتاد جهــاد تبییــن
دانشــگاهیان برگــزار گردیــد.
دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه در ابتــدا
ضمــن عــرض خیــر مقدم به حاضرین در جلســه ،تشــکیل
جهــاد تبییــن دانشــگاهیان جهــت ارائــه راهکارهــا و
همفکــری در خصــوص تبییــن انقــاب برای دانشــگاهیان
و مــردم و تهاجــم فرهنگــی را محــور اصلــی ایــن جلســه
عنــوان نمــود و افــزود:
همدلی و هم عرض قرار گرفتن دانشــگاه های شهرســتان
بــا توجــه بــه موهبتــی کــه شهرســتان تربــت حیدریــه دارد
و همــه دانشــگاه هــای آن در یــک منطقــه قــرار دارد در
راســتای اســتفاده از پتانســیل هــای موجــود دانشــگاه هــا
مســئله بســیار مهمــی اســت.
حجــت االســام والمســلمین عصمتــی امــام جمعــه
محتــرم شهرســتان ضمــن اظهــار خوشــحالی از تشــکیل
ایــن جلســه عنــوان نمــود:

جهــاد تبییــن عرصــه هــای مختلــف دارد .تبیین گفتــاری،
رفتــاری و کــرداری داریــم .در جنــگ روایــت هــا بایــد روایــت
درســت و صحیــح را نقــل کنیــم و در مقابــل نقــل باطــل
بایســتیم.تبیین گفتــاری الزم اســت ولی تبیین کــرداری و
رفتــاری مهــم تــر اســت.
امــام عســگری (ع) فرمــود :مــردم را دعــوت کنیــد بــه
حقیقتــی کــه طرفــدار آن هســتید امــا بــا غیــر زبــان
ایشــان افــزود :بــا عمــل و رفتــار مــردم را دعــوت کنیــد و
تبییــن کنیــد .ا گراندیشــه هــا را در مقــام عمــل بیاوریــم
بــه مشــکالت و چالــش هــای آن پــی میبریــم و میتوانیــم
مشــکالت را رفــع کنیــم و آن را عملیاتــی کنیــم .ا گــر در
عمــل بگوییــم انقــاب چــه کــرده اســت مــردم عمــل را
بیشــتر متوجــه مــی شــوند و اصــل تبییــن همیــن اســت.
وی عنــوان نمــود :مرا کــز آمــوزش عالــی شهرســتان چــه
نقشــی در اداره شــهر مــا دارد؟ یقینــا بــا همدلــی مــی شــود
زمین ـهای بــرای نقــش آفرینــی فراهــم گــردد .مرا کــز علمــی
و حــوزه مــا از نظــر کمــی و کیفــی خــوب هســتند و جــای
تردیــد نیســت .بایــد مدیــران را پشــتیبانی کنیم تــا بتوانند
بــرای شهرســتان خدمــت کننــد.
در ادامــه دکتــر زنگنــه نماینــده محتــرم مــردم تربــت
حیدریــه ،مــه والت و زاوه در مجلــس شــورای اســامی
اظهــار داشــت:
جهــاد تبییــن از جنــس جنــگ شــناختی اســت و بر اســاس
تعریــف علــوم انســانی ،علومــی اســت کــه بــرروی ذهــن و
روان انســان کار مــی کنــد .بالطبــع زمانــی در ایــن جنــگ
پیــروز مــی شــویم کــه بتوانیــم بــر قلــب هــا و ذهــن هــا تاثیــر
بگذاریــم.
ســه روش در ایــن میــان مهــم اســت -۱ :مســئله شناســی
کــه بایــد بدانیــم در اذهــان چــه میگــذرد بایــد مســیری
برویــم کــه اذهــان را در جهــت صحیــح تبییــن کنیــم و
مقــاالت و پایــان نامــه هــا را بــه ســمت افکارســنجی مــردم
۲۹
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شهرســتان ســوق دهیــم.
 -۲یافتــن پاســخ درســت و  -۳روش و شــیوه تبییــن کــه
چــه کاری بایــد انجــام شــود.
وی افــزود :در حــال حاضــر در جهــاد تبییــن هیچکــس
الگویــی نــدارد .بایــد بــا روش هــای موثرتــر و تشــکیل ســتاد
جهــاد تبییــن ابتــدا مســئله شناســی کنیــم.
در ادامــه جلســه روســای دانشــگاه هــای شهرســتان
نظــرات ،راهکارهــا ،پیشــنهادات و چالــش هــای
دانشــگاهها را در راســتای عمــل بــه جهــاد تبییــن ارائــه
نمودنــد.
ســپس جنــاب ســرهنگ ناصــری موحــد فرمانــده محتــرم
ســپاه شهرســتان ضمــن تشــکر از برگــزاری جلســه بــا
موضــوع جهــاد تبییــن عنــوان نمــود:
دو نگــرش نیــاز داریــم :اول حقایــق انقــاب را گفتــن و دوم
خنثــی ســازی تبلیغــات مســموم علیــه نظــام کــه دو پایــه
اصلــی جهــاد تبییــن اســت.
عظیــم تریــن ،قویتریــن و عالــی تریــن قدرتــی کــه مــی توانــد
یــک کالم را دارای نفــوذ کنــد مدیریــت اغنایــی اســت.
خالصــه کــردن انقــاب در معیشــت جفــا بــه انقــاب
اســت .همــه انقــاب را نبایــد گــره بــه مســایل اقتصــادی و
معیشــتی بزنیــم.
وی افــزود :مســئله جهــاد تبییــن مربــوط بــه امــروز نیســت.
در کنار مدیریت اغنایی باید کار عملیاتی داشــته باشــیم.
در جایگاه دانشــگاهیان کاری که باید انجام شــود ،اتحاد
دانشــگاهیان اســت .جهــاد تبییــن را ا گــر دانشــگاهیان
ســکان داری نکننــد هیــچ قــدرت اغنایــی پرچــم دار آن
نخواهد بود و بســیج شهرســتان هم پای کار خواهد بود.
دکتــر ناصــری موحد عنــوان نمود :مجموعه دانشــگاهیان
چنــد برنامــه گفتگــو محور با حضــور نخبگان برای تشــریح
زوایــا و ابعــاد جهــاد تبیینــی اختصــاص دهنــد .چند مقوله
مصداقــی از تبییــن حقایــق تــا تبییــن رفتــاری و کــرداری
اختصــاص داده شــود.
فرمانده ســپاه شهرســتان افزود :ما در رســانه دچار ضعف
هســتیم .رســانه باید پای کار باشــد و اندیشکده رسانهای
در ســطح شهرستان شکل بگیرد.
در ادامــه حجــت االســام والمســلمین دکتــر صافــدل
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نماینــده محتــرم مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه هــا
ضمــن تبریــک اعیــاد شــعبانیه عنــوان نمــود:
در جهــاد تبییــن یکــی از مولفــه هــای بســیار مهمــی کــه
حضــرت آقــا اشــاره نمودنــد بحــث مبــارزه دائمــی اســت.
مبــارزه بیــن حــق و باطــل اســت کــه از قدیــم بــوده و تــا
االن ادامــه دارد و مواجهــه دیگــر بحــث نــرم اســت کــه نــوع
مبــارزه در اینجــا فــرق مــی کنــد و قلــب واقعیــت هــا اســت.
وی افــزود :بحــث کمیتــه فرهنگــی دانشــگاه هــا یکــی از
جاهــای شــان دار بــرای ایــن مســئله اســت زیــرا متشــکل از
معاونیــن فرهنگــی و دفتــر نهــاد اســت و مــی توانــد جهــاد
تبیین را در دانشــگاه ها با پشــتیبانی روســا ی دانشــگاهها
و مســئولین شهرســتان و پشــتیبانی علمــی اســاتید
روشــنگری کنــد.
دکتــر صافــدل اظهــار داشــت :قــرارگاه والیــت مــی توانــد این
موضــوع را را در همــه ابعــاد و حــوزه صنعــت  ،دانشــگاه و
غیــر دانشــگاه شــبکه ســازی کنــد .نهــاد مقــام معظــم
رهبــری در حــوزه اندیشــه ســازی اســاتید در ایــن زمینــه
میتوانــد کمــک کنــد.
در پایــان مهنــدس کــی پــور معــاون محتــرم اســتاندار و
فرمانــدار ویــژه شهرســتان در پایــان اظهــار داشــت:
بــرای جهــاد تبییــن بایــد کارهــا را تخصصــی کــرد .در
مقولههــای اقتصــادی ،فرهنگــی ،سیاســی و اجتماعــی در
جامعــه بــا آن در ارتبــاط هســتیم کار شــود.
وی افــزود :بخشــی از جهــاد تبییــن بایــد در ســطح جامعــه
دیــده شــود .اینکــه در عرصــه کشــاورزی و صنعــت در
جامعــه چــه کاری انجــام شــده اســت و ایــن را بــه مــردم
نشــان دهیــد و ایــن جهــاد تبییــن اســت.
جلســه در ســاعت  ۲۲با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد
(ص) به پایان رســید.

آیــیــنه
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پیام تبریک دکتر عباس خاشعی،
رئیس دانشگاه تربت حیدریه
به مناسبت گرامیداشت اعیاد
شعبانیه

پیام دکتر عباس خاشعی،
رئیس دانشگاه تربت حیدریه به
مناسبت روز درختکاری

بازدید ریاست محترم دانشگاه از روند برگزاری آزمون تولیمو
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
و به نقل از حوزه رســانهای معاونت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه تربت حیدریه ،دوره  ۱۷۸آزمون الکترونیکی تولیمو
روز ســه شــنبه  ۱۷اســفند  ۱۴۰۰بــا حضــور  ۱۸داوطلــب از سراســر اســتان خراســان رضــوی ،بــه صــورت همزمــان بــا سراســر
کشــور در دانشــگاه تربــت حیدریــه برگزار شــد.
همچنیــن دکتــر عبــاس خاشــعی ســیوکی ریاســت محتــرم دانشــگاه تربــت حیدریــه و دکتــر علیرضــا صالحان نماینــده تام
االختیــار ســازمان ســنجش و آمــوزش کشــور و معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه از رونــد برگــزاری ایــن آزمــون بازدیــد
بعمــل آوردند.
آزمــون زبــان تولیمــو توســط ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور طراحــی و اجــرا میشــود و در واقــع آزمونــی اســتاندارد بــرای
تعییــن ســطح دانــش زبــان انگلیســی میباشــد .ایــن آزمــون بــرای داوطلبــان دکتــرای داخــل کشــور (دانشــگاههای آزاد
و سراســری) معتبــر اســت .ایــن آزمــون شــامل دو مرحلــه تســتی و تشــریحی اســت ،کــه داوطلبــان بایــد توســط رایانــه
(کامپیوتــر) ،پاســخ ســؤاالت تســتی و همچنیــن متــن مربــوط بــه پاســخ ســؤال تشــریحی را ،تایــپ و ثبــت نماینــد.

۳۱
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آیــیــنه

مراسم روز درختکاری دانشگاه تربت حیدریه با حضور خیرین
حامی دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
همزمــان بــا برگــزاری ســیزدهمین جلســه هیــات امنــا بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه مراســم درختــکاری
دانشــگاه تربــت حیدریــه بــا حضــور اعضــای محتــرم بنیاد خیرین حامی دانشــگاه تربــت حیدریه :جنــاب آقای مهندس
مهــدی مــروج تربتــی ،جنــاب آقــای مهنــدس محمــد رضــا مــروج تربتــی ،جنــاب آقــای محمــد وزیــری بنائــی ،ســرکار
خانــم منصــوره وزیــری بنائــی ،ســرکار خانــم مهنــدس روشــنک مــروج تربتــی ،حــاج احمــد بلبــل تربتــی  ،حــاج اســماعیل
افــرازی ،حــاج علیرضــا رضایــی ،حــاج کریــم حایــری ،حاج علی ا کبر پا کسرشــت  ،حاج محمــد ناصر نوریان ،ســرکار خانم
مهنــدس شــوکت طبســیان ،ســرکار خانــم شــهال طبســیان ،مهندس هاشــم مــکارم ،مهندس پیــام رمضانــی ،مهندس
جــواد باقــری ،حــاج علــی براتــی ،ســرکار خانــم مهنــدس زهــرا براتــی ،دکتــر جــواد انصــاری ،آقــای کاظــم جلیلــی صفــار،
آقــای اعتقــادی ،دکتــر حســین صحابــی و آقــای محمدرضــا حســن زاده بــه همــراه دکتــر عباس خاشــعی ســیوکی ریاســت
دانشــگاه تربت حیدریه و اســاتید و کارکنان دانشــگاه تربت حیدریه ،روز چهارشــنبه  ۱۸اســفند  ۱۴۰۰در محوطه ســالن
ورزشــی شــماره ( )۸زنــده یــاد بابــک مــروج تربتــی برگــزار گردیــد.
در مراســم درختــکاری امســال دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه پــاس زحمــات تــک تــک خیریــن محترمــی کــه در تاســیس و
توســعه دانشــگاه تربــت حیدریــه نقــش داشــته انــد چنــد اصلــه نهال عنــاب  ،نــارون و زیتون که نماد اســتقامت هســتند
و هــم سرســبزی دارنــد و هــم بازدهــی بــا دســتان پــر مهــر خیرین کاشــته شــد و تابلوهایی با مشــخصات لوگوی دانشــگاه
تربــت حیدریه،نــام فارســی درخــت ،نــام علمــی درخــت و درخــت بــان طراحــی و نصــب گردیــد و هــر یــک از خیریــن
بعنــوان درخــت بــان درختــی بــه نشــانه ســامتی  ،تندرســتی و طــول عمــر بــرای خودشــان کاشــتند و بــه نیــت زنــده
نگــه داشــتن نــام افــرادی کــه از جمــع خیریــن دانشــگاه رفتــه انــد امــا یادشــان همــواره ســبز خواهنــد مانــد ،نیــز درختانــی
کاشــته شــد.امید اســت بــا کاشــت و رشــد ایــن درختــان بــرای آینــدگان کــه از میوه و ســایه ســار آن بهره مند خواهند شــد
هــر لحظــه و هــر روز نــام انســان هــای نیکــوکار کــه در توســعه دانشــگاه تربــت حیدریــه نقــش داشــته انــد زنــده تــر بمانــد و
عاملــی باشــد بــرای اشــاعه فرهنــگ تعالــی خیرخواهــی و نیکــوکاری در جامعــه.

۳۲
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لیست خیرین دانشگاه تربت حیدریه
• مهندس مهدی مروج تربتی
• سرکار خانم منصوره وزیری بنائی
• مهندس روشنک مروج تربتی
• حاج محمد وزیری بنائی
• یادبود  :زنده یاد بابک مروج تربتی
• مهندس هاشم مکارم
• مهندس عباس کریمی
• یادبود:زنده یاد محمود کریمی
• یادبود:زنده یاد دکتر هرمز انصاری
• مهندس سید محسن مقدس زاده
• مهندس محمد رضا انصاری
• حاج احمد بلبل تربتی
• حاج محمد صادق ابریشمی
• حجت االسالم و المسلمین عباسعلی علیزاده بایگی
• حجت االسالم و المسلمین محمد مروی بایگی
• یادبود:زنده یاد حاج طاهر علی حسن زاده
• حاج کریم حائری بایگی
• مهندس اسماعیل حسن زاده
• دکتر عزیز خالقی بایگی
• دکتر عباس نوریان
• حاج نعمت اله منفرد
• یادبود :زنده یاد حاج هادی محقق
• مهندس محمد رضا توکلی زاده

• مهندس مهدی مروی بایگی
• یادبود  :زنده یاد ابوالحسن فرشیدی
• مهندس غالمرضا کریمی
• دکتر محمد بهلگردی
•حاج محمد ناصر نوریان
• مهندس عباس غضنفری
• دکتر جواد انصاری
• حاج اسماعیل افرازی
• حاج علیرضا رضایی
• مهندس منوچهر مالکی
• مهندس مهدی اخالقی پور
• خانم شهال طبسیان
• خانم شوکت طبسیان
• حاج علی براتی
• یادبود  :مرحوم حاج سید حسن زمانیان
• یادبود:مرحوم احمد طبسیان
• یادبود:مرحوم عباس شرکت
• یادبود:مرحوم علی اصغر شرکت
• یادبود:مرحوم سید محسن مقدس زاده
• حاج سید حسین پا کسرشت
• مرحومه فاطمه دانشور سیوکی
• مهندس محمد پارسا
• آقای محمد رضا حسن زاده

سیزدهمین جلسه هیات امنای بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه با
حضور خانواده مهندس مهدی مروج تربتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
ســیزدهمین جلســه هیــات امنــای بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه روز چهارشــنبه مورخــه  ۱۸اســفند
 ۱۴۰۰ســاعت  ۱۲بعــد از انجــام مراســم روز درختــکاری در ســالن جلســات ســردار ســلیمانی دانشــگاه تربــت حیدریــه بــا
حضــور جنــاب آقــای مهنــدس مهــدی مــروج تربتــی ،جنــاب آقــای مهنــدس محمــد رضــا مــروج تربتــی  ،ســرکار خانــم
۳۳
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منصــوره وزیــری بنائــی  ،ســرکار خانــم روشــنک مــروج
تربتــی  ،جنــاب آقــای حــاج محمــد وزیــری بنائــی  ،جنــاب
آقــای حــاج احمــد بلبــل تربتــی  ،جنــاب آقــای حــاج علــی
ا کبــر پا کسرشــت  ،جنــاب آقــای حــاج اســماعیل افــرازی ،
جنــاب آقــای حــاج کریــم حایــری  ،جنــاب آقــای حــاج علی
براتــی ،جنــاب آقــای مهندس پیــام رمضانی  ،ســرکار خانم
مهندس شــوکت طبســیان  ،ســرکار خانم شــهال طبســیان
 ،حجــت االســام و المســلمین دکتــر حســین صافــدل
و آقــای محمــد رضــا حســن زاده بــه همــراه دکتــر عبــاس
خاشــعی ســیوکی ریاســت دانشــگاه تربــت حیدریــه و دکتــر
جــواد انصــاری مدیــر عامــل بنیــاد برگــزار شــد .
عــرض خیــر مقــدم و ارائــه گــزارش نقــش خیرین در توســعه
دانشــگاه تربــت حیدریــه از ابتــدا تاســیس توســط ریاســت
دانشــگاه ،ارائــه مبالــغ تخصیــص داده شــده از محــل
طر حهــای پنجــاه درصــدی خیریــن بــا وزارت علــوم بــرای
مســجد و ســالن ورزشــی شــماره ( ) ۸زنــده یــاد بابــک مروج
تربتی در سال  ۱۴۰۰توسط ریاست دانشگاه ،ارائه گزارش
مهمتریــن برنامــه هــای بنیــاد در ســال  ۱۴۰۱توســط مدیــر
عامــل بنیــاد ،زمینــه ســازی ســاخت خوابــگاه دختــران،
تســریع در تکمیــل مســجد دانشــگاه ،برنامــه ریــزی جهت
انجــام کارهــای افتتاحیــه ســالن ورزشــی شــماره ( )۸زنــده
یــاد بابــک مــروج تربتــی در هفتــه گرامیداشــت مقــام

۳۴
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معلــم ،تــدارک یــک واحــد آپارتمــان در تهــران و مشــهد
بعنــوان اقامــت ســرا بــرای انجــام و پیگیــری کارهــای اداری
دانشــگاه ،اختصــاص یــک دســتگاه وســیله نقلیــه بــرای
انجــام کارهــای اداری دانشــگاه در شهرســتان ،تصویــب
تاســیس صنــدوق کارآفرینــی و اشــتغال زایــی دانشــجویان
دانشــگاه تربــت حیدریــه ،پیگیــری اختصــاص وقــت دیــدار
ریاســت دانشــگاه بــا آیــت اهلل رئیســی در ســفر بــه خراســان
رضــوی جهــت ارائــه طــرح هــای توســعه ای دانشــگاه
توســط خیــر محتــرم حــاج کریــم حایــری ،انتخــاب جنــاب
آقــای مهنــدس پیــام رمضانــی بــه عنــوان مشــاور عمرانــی
بنیاد خیرین ،پیگیری کارهای تامین آب کشــاورزی صد
هکتــار زمیــن اهدایــی حــاج اســماعیل افــرازی در فیــض
آبــاد جهــت کشــت گیاهــان دارویــی و ایجــاد درآمدهــای
پایــدار بــرای دانشــگاه بــا قــول مســاعد خیــر محتــرم ،کمک
بــه اخــذ ســند و در اختیــار قــرار دادن یــک دســتگاه بولدوزر
جهت تســطیح بیســت هکتــار اراضــی پژوهشــکده زعفران
در منطقــه پیشــکوه ،عیــدی صــد و پنجــاه هــزاری تومانــی
خیــر نیــک اندیــش حــاج علــی براتــی کدکنــی بــه  ۵۰نفــر از
دانشــجویان بــی بضاعــت دانشــگاه ،خریــد یــک دســتگاه
موبایــل جهــت تصویــر بــرداری و مســتند ســازی کارهــای
بنیــاد از مهمتریــن موضوعــاتو مصوبــات ایــن جلســه
بــود.
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نشست مشترک دانشگاه تربت حیدریه و ادارات مرتبط با حوزه منابع طبیعی
به مناسبت هفته منابع طبیعی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه منابــع طبیعــی نشســت
مشــترکی بــا ادارات مرتبــط بــا حــوزه منابــع طبیعــی بــه
مناســبت هفتــه منابــع طبیعــی بــا حضــور جنــاب آقــای
دکتــر خاشــعی رئیــس محتــرم دانشــگاه تــرب حیدریــه،
حجــت االســام والمســلمین دکتــر صافــدل نماینــده
محتــرم دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه،
جنــاب آقــای مهنــدس قــادری رییــس محتــرم اداره منابع
طبیعــی و آبخیــزداری ،جناب آقای مهندس نورمحمدی
رئیس محترم اداره محیط زیست ،جناب آقای مهندس
محمــدی رییس محترم جهــاد کشــاورزی تربت حیدریه،
مهنــدس دالوری مشــاور و مســئول امــور شهرســتان هــا،
دکتر جاهدی پور مشــاور و دبیر کمیته همکاری مشــترک
با دانشــگاه ها و مرا کز پژوهشــی و تحقیقاتی ،کارشناســان
محتــرم اداره منابــع طبیعــی و آبخیزداری تربــت حیدریه و
کارشــناس محتــرم اداره صنعــت ،معــدن و تجــارت تربــت
حیدریــه ،تعــدادی از مدیــران دانشــگاه و دبیــر و اعضــای
انجمــن اســامی دانشــجویان مســتقل دانشــگاه تربــت
حیدریــه بــه همــت حــوزه معاونــت فرهنگــی و اعضــای
انجمــن اســامی دانشــجویان مســتقل دانشــگاه تربــت
حیدریــه برگــزار گردیــد.
در ابتــدا حجتــی مدیــر فرهنگــی دانشــگاه تربــت حیدریــه
ضمــن تبریــک اعیــاد شــعبانیه و هفتــه منابــع طبیعــی و
عــرض خیــر مقــدم بــه مدعویــن در جلســه عنــوان نمــود:
قــرار هســت بــا یــک نــگاه علمــی در جهــت اولویــت هایــی
کــه در ارتبــاط بــا هفتــه منابــع طبیعــی و روز درختــکاری
طبــق منویــات مقــام معظــم رهبــری و ماحصــل تجربیــات
و تــاش هــای علمــی مدعویــن گرامــی ،مطالــب تخصصــی
ارائــه شــود و دســتاوردهای آن را بتوانیــم در راســتای
توســعه دانشــگاه و شهرســتان اســتفاده کنیــم.
ســپس دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه
ضمــن عــرض خیــر مقــدم به حاضریــن در جلســه و تبریک

اعیــاد شــعبانیه عنــوان نمــود :اهمیــت منابــع طبیعــی و
طبیعــت برکســی پوشــیده نیســت .تحــت تاثیــر کارهایــی
کــه انجــام مــی دهیــم طبیعــت تغییــر میکنــد و گونــه هــای
گیاهــی و جانــوری از بیــن میرونــد.
مــا نیازمنــد ایــن هســتیم کــه دانشــجویانی توانمنــد ،بــا
ســواد و بــا علــم بــرای ارگان هــای اجرایــی تربیــت کنیــم کــه
بــا همــکاری ســازمان محتــرم جهــاد کشــاورزی ،محیــط
زیســت و منابــع طبیعــی ایــن امــر امکانپذیــر اســت.
وی افزود :بحث طبیعت نباید صرفا به هفته درختکاری
منتهی شــود .مدیریت ســبز دانشــگاه را فعال کردیم تا هر
روز روز طبیعت باشد.
از اهــداف مدیریــت ســبز دانشــگاه کــم کــردن کاغــذ بــرای
کاهــش بریــدن درختهــا ،صرفــه جویــی در ســوخت هــای
فســیلی و انــرژی ،آب ،حمــل و نقــل و کــم کــردن پســماند
کــه شــاخص مهمــی در مدیریــت ســبز اســت مــی باشــد.
در ادامــه حاضریــن در جلســه در راســتای پیشــبرد اهــداف
دانشــگاه تربت حیدریه و مدیریت ســبز دانشــگاه و تربیت
دانشــجویان توانمنــد نظــرات ارزشــمندی را ارائه نمودند.
بعــد از جلســه مراســم درختــکاری بــا حضــور مســئولین
دانشــگاه و ادارات مدعــو  ،کارکنــان و دانشــجویان در
محوطــه دانشــگاه تربــت حیدریــه برگــزار گردیــد.

۳۵
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آیــیــنه

جلسه تقدیر از همکاران حوزه های عمرانی ،فضای سبز ،پژوهشکده
زعفران ،امور دانشجویی ،اداره حقوقی و امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه تقدیر از همکاران حوزه های عمرانی ،فضای سبز ،پژوهشکده زعفران ،امور دانشجویی ،اداره حقوقی و امور
دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور هیات رئیسه دانشگاه روز یکشنبه  ۲۲اسفندماه  ۱۴۰۰در سالن سردار سلیمانی
برگزار گردید.
در ابتدا دکتر خاشعی ضمن تشکر از همکاران حاضر در جلسه عنوان نمود:
مناسبت های تقویمی فرصتی است برای اینکه در طول سال از تالش های کارکنان دانشگاه تقدیر گردد و همواره
مدیریت دانشگاه و هیات رئیسه دانشگاه قدردان زحمات این عزیزان هستند .
دکتر خاشعی افزود :رویکرد تقدیر از کارکنان دانشگاه در سال آینده تغییر خواهد کرد و از کارکنانی تقدیر خواهد شد
که فعالیت های شایسته و کارآمدی برای دانشگاه به ارمغان می آورند.
در ادامه جلسه همکاران مواردی رامطرح کردند و در انتهای جلسه لوح تقدیر و هدیه ای به رسم یادبود به ایشان
تقدیم گردید.

۳۶
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دیدار دکتر عباس خاشعی ،رئیس دانشگاه تربت حیدریه با خانواده شهید
مدافع سالمت ،دکتر مهرداد حیدری
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
روز دوشــنبه  ۲۳اســفند  ۱۴۰۰دکتــر عبــاس خاشــعی،
رئیس دانشــگاه تربت حیدریه به همراه مشــاور فرماندار،
رئیــس گــروه دانشــجویان شــاهد و ایثارگر دانشــگاه ،رئیس
اداره حراســت ،رئیس گروه فرهنگی و اجتماعی ،معاونت
فرهنگــی اداره بنیــاد شــهید شهرســتان ،فرمانــده پایــگاه
و اعضــای شــورای بســیج دانشــجویی دانشــگاه تربــت
حیدریــه بــه مناســبت روز گرامیداشــت شــهدا بــا خانــواده
شــهید دکتــر مهــرداد حیــدری از شــهدای مدافــع ســامت
دیــدار کردنــد.
دکتــر خاشــعی بــا توجــه بــه اهمیــت گرامیداشــت یــاد و
خاطــره شــهدا خاطرنشــان کــرد :نســل جــوان امــروز بایــد
در مســیر شــناخت شــهدا پیــش قــدم باشــد .دانشــگاه
بایــد در جهــت شــناخت رشــادت هــای شــهدا و الگــو قــرار
دادن آنهــا در زندگــی بــه ویــژه بــرای دانشــجویان و نســل
جــوان جامعــه زمینــه را فراهــم آورد و بایــد بتوانــد بــا توجــه
بــه تا کیــدات مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) جهاد
تبییــن را کــه فرمــان اجرایــی بندهــای بیانیــه گام دوم
اســت مهــم شــمارد کــه زمینــه ســاز ظهــور حضــرت ولــی
عصــر (عــج) باشــد.
همچنیــن در ادامــه ســردار نجاتــی مشــاور فرمانــدار

شهرســتان تربــت حیدریــه افــزود :حفــظ مقــام شــهید و
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا بایــد در ســطح جامعــه
رواج یابــد و همچنیــن بایــد نمودهــای ایثــار ،از خــود
گذشــتی و رشــادت هــای شــهدا شــناخته شــود و جوانــان
انقالبــی مــا با پشــتکار و روحیه جهادی بهترین عملکــرد را
داشــته باشــند (شــهدا زنــده هســتند و در محضــر خداونــد
روزی مــی گیرنــد ).
وی افــزود :شــهید حیــدری اســطوره ارزش در جامعــه بود،
خدمــت بــا اخــاص و همــراه با روحیــه جهادی را ســرلوحه
کارش می دانســت.
جابــر حجتــی مدیــر فرهنگــی دانشــگاه نیــز بــا اشــاره بــه
ضــرورت حفــظ و نشــر فرهنــگ ایثــار و شــهادت بــه جایــگاه
تبییــن ا گاهــی بخشــی جامعــه در ایــن امــر اشــاره کــرد و
افــزود :توجــه بــه تاریــخ شــفاهی در جهــت تبییــن فرهنــگ
ایثــار و شــهادت بایــد مــورد توجــه باشــد و دانشــگاه تربــت
حیدریــه بــا وجــود داشــتن کانــون ایثــار و شــهادت ،آمادگی
همــکاری و مشــارکت در جهــت ایــن امــر مقــدس را دارد.
در پایــان ایــن دیــدار از ســوی ریاســت دانشــگاه بــا اهــداء
لــوح و یــک جلــد کالم اهلل مجیــد از همســر بزرگــوار شــهید
گرانقــدر تقدیــر گردیــد.

۳۷
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آیــیــنه

نشست اساتید گروه معارف دانشگاه های تربت حیدریه با مسئول جدید
شورای استانی نهاد دانشگاه های خراسان رضوی»،حجت االسالم و
المسلمین حاج آقای مهدوی نسب»
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
نشســت اســاتید گــروه معــارف دانشــگاه هــای تربــت
حیدریــه بــا مســئول جدیــد شــورای اســتانی نهــاد
دانشــگاههای خراســان رضوی»،حجــت االســام و
المســلمین حــاج آقــای مهــدوی نســب» روز یکشــنبه ۲۲
اســفندماه  ۱۴۰۰در محل ســالن سردار سلیمانی دانشگاه
تربــت حیدریــه برگــزار گردیــد.
در ابتــدا دکتــر خاشــعی ،رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه
ضمــن خــوش آمــد گویــی بــه مدعویــن اظهــار نمــود:
اینکــه اولیــن ســفر حجــت االســام والمســلمین حــاج
آقــای مهــدوی نســب در دوره مســئولیت جدیدشــان
بــه شــهر تربــت حیدریــه و دانشــگاه تربــت حیدریــه بــوده
نشــانگر ظرفیــت ،اســتعداد و اهمیــت دانشــگاه هــای
تربــت حیدریــه اســت.

۳۸

ســپس حجــت االســام والمســلمین دکتــر صافــدل،
نماینــده نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه هــای
تربــت حیدریــه بــه معرفــی فضــای دفاتــر نهــاد شهرســتان و
اســاتید گــروه معــارف پرداخــت.
در ادامــه اســاتید ،نقطــه نظــرات خــود را در مــورد محتــوای
کتــب درســی گــروه معــارف ،مشــکالت غیــر حضــوری
شــدن کالس هــا در ایــام کرونــا و راه هــای رفــع آن ،و بایــد
و نبایدهــای فعالیــت هــای فرهنگــی گــروه معــارف ارائــه
نمودنــد.
در پایــان جلســه جنــاب حجــت االســام و المســلمین
مهــدوی نســب ضمــن جمــع بنــدی نــکات مطــرح شــده و
رفــع ابهامــات ،به تشــریح سیاســت ها و طــرح های جدید
دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه هــا و گــروه
معــارف پرداختنــد.

آیــیــنه
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پیام تبریک دکتر عباس خاشعی
سیوکی ،رئیس دانشگاه تربت
حیدریه به مناسبت سال جدید
و عید نوروز

پیام تبریک دکتر محمدعلی زلفی گل ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به
مناسبت نوروز و سال جدید
َ
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پرده بگردان و بزن ساز نو

هین که رسد از فلک آواز نو

رؤسای محترم دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی ،پژوهشی و فناوری
با سالم و احترام،
بهار تجلی زایش برکات و نمایش نعمات خداوندی و نوروز نماد نو شدن و تجدید جوانی جهان کهن است.
حلــول ســال نــو و عیــد ســعید باســتانی را بــه محضــر شــما خدمتگــذاران صدیــق نظــام جمهــوری اســامی و جامعــه
دانشگاهی ،استادان فرهیخته ،محققان و پژوهشگران ،یاوران علمی و دانشجویان عزیز صمیمانه تبریک می گویم
و امیــدوارم در ســال پیــش رو کــه طلیعــه آن بــا بهــار قــرآن و مــاه مبــارک رمضــان قریــن اســت ،شــاهد ارائــه دســتاوردهای
مهــم و ارزشــمند در عرصــه علــم و فنــاوری همــراه بــا رشــد اخالقــی و غنــای ارزش هــای فرهنگــی و انســانی باشــیم.
۳۹
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آیــیــنه

امیــدوارم بــه غنیمــت بهــار و بــه تکــرار آوای یــا مقلــب القلوب واالبصار ،معمــار امیدها و نویدها باشــیم .ایمــان دارم روزی
نــوروز اســت کــه در آن دانایــی و مانایــی رقــم خــورده باشــد .در طلیعــه ســال بــا آرزوی شــادمانی و ســامتی حلــول ســال
جدیــد بــه زمزمــه یــا محــول الحــول واالحــوال جشــن بگیریــم و دعا کنیم که بهــار در راه بهــار بودن ها و بنیان دانســتنها
باشد.
ً
مجــددا بــرای شــما و تمامــی تالشــگران عرصــه علــم و فنــاوری از درگاه خداونــد متعــال آرزوی ســعادت و ســامتی ،عمر با
عــزت و برکــت و توفیقــات روزافــزون مســئلت مــی کنم.
دکتر محمدعلی زلفی گل
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

اعضای شورای نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
«شــورای نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشــگاه» با صدور احکامی از ســوی ریاســت محترم دانشــگاه و با انتصاب
جنــاب آقــای دکتــر مســعود علــی پنــاه ،جنــاب آقــای دکتــر حامــد کاوه ،جنــاب آقــای دکتــر علی کوچــی ،جناب آقــای دکتر
ســید محمد جواد عســگری طباطبایی و ســرکار خانم دکتر محبوبه ناصری تشــکیل شــد.
در متن این حکم آمده است:
خدمتگــزاری در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی فرصتــی مغتنــم و نعمتــی بــزرگ اســت کــه خداونــد متعال بــه بندگان
خویــش عطــا فرمــوده و شــکر نعمــت اســت کــه از ایــن فرصــت گرانقدر در جهــت خدمت به مردم نهایت اســتفاده بعمل
آیــد .در ایــن راســتا و بــا توجــه بــه تعهــد ،تخصــص و ســوابق اجرائــی ارزنــده جنابعالــی ،بــه موجــب ایــن ابــاغ بــه مــدت دو
ســال بــه عنــوان» عضــو شــورای نظــارت ،ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت دانشــگاه« منصــوب می شــوید .امید اســت بــا اتکال
بــه خداونــد متعــال ،رعایــت اصــول قانــون مــداری ،تهیــه برنامــه هــای مدون و بهــره گیــری از امکانــات و توانمندی کلیه
مدیــران و کارکنــان محتــرم دانشــگاه و تعامــل بــا ســایر معاونیــن در انجــام وظایــف محولــه و خدمــت بــه دانشــجویان و
ارتقــاء کمــی و کیفــی شــاخص هــای دانشــگاه موفــق و مؤید باشــید.

دکتر عباس خاشعی سیوکی
رئیس دانشگاه تربت حیدریه

۴۰
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تقدیر معاون محترم وزیر و رئیس
سازمان سنجش آموزش کشور
از رئیس دانشگاه تربت حیدریه
و عوامل برگزاری آزمون ورودی
دوره دکتری سال ۱۴۰۱
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
معــان محتــرم وزیــر و رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش
کشــور طــی نامــه ای از دکتــر عبــاس خاشــعی ســیوکی
رئیــس دانشــگاه تربــت حیدریــه و عوامــل برگــزاری آزمــون
ورودی دوره دکتــری ( )phdســال  ۱۴۰۱تقدیــر نمــود.

روزهای پایانی سال  ۱۴۰۰و تصاویر یادگاری کارکنان گرامی در کنار رئیس
محترم دانشگاه و معاون محترم مالی دانشگاه و سفره هفت سین
در روزهــای واپســین ســال جــاری هســتیم همــه چیــز رنــگ و بویــی خــاص بــه خــود گرفتــه انــد .ایــن
هــم عکــس یــادگاری رئیــس محتــرم دانشــگاه جنــاب آقــای دکتــر خاشــعی و معــاون محتــرم اداری و
مالــی جنــاب آقــای دکتــر صحابــی در کنــار کارکنــان دلســوز و پرتــاش دانشــگاه و ســفره هفــت ســین

۴۱
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حوزه بنیاد خیرین
حمایت مالی و تشویق مهندس مهدی مروج تربتی از ورزشکاران دختر و
پسر حائز مقام مسابقات کشوری ،آسیایی  ،بین المللی و جهانی شهرستان
تربت حیدریه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
و بــه نقــل از بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه مهنــدس
مهــدی مــروج تربتی موســس باشــگاه عالی حرفــه ای بابک
و بنیانگــذار هشــت ســالن ورزشــی زنــده یــاد بابــک مــروج
تربتــی بــا هدف نخبه پــروی در حــوزه ورزش بــرای زادگاهش
تربــت حیدریــه جوانــان دانــش آمــوز و ورزشــکاران دختــر و
پســر شهرســتان تربــت حیدریــه را کــه در مســابقات ورزشــی
کشــوری ،آســیایی  ،بیــن المللــی و جهانــی حائــز کســب
مقــام شــوند از طریــق بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت
حیدریــه مــورد حمایــت و تشــویق قــرار مــی دهــد.
طــی ارتبــاط هــای تلفنــی کــه بــا ایــن خیــر نیکاندیــش
داشــتند اعــام کــرد :از همــه ورزشــکاران تربتــی کــه در
مسابقات ورزشی کشوری  ،آسیایی  ،بین المللی و جهانی
صاحــب مقــام شــوند حمایــت مــی کنــد  ،دربــاره ضــرورت
توجــه بــه حــوزه ورزش در شهرســتان تربــت حیدریــه تأ کیــد
مــی کنــد :مهنــدس مــروج تربتــی معتقــد اســت جوانــان
ت هــا توانســتهاند
ورزشــکار تربتــی بــا وجــود محدودی ـ 
موفقیــت هایــی را در عرصــه هــای مختلــف کســب کننــد و
ایــن نیــاز بــه حمایــت بیشــتر دارد و مــن بــا هــدف تشــویق و
انگیــزه در عرصــه هــای ورزشــی و اعتــای نــام زادگاهــم تربــت
حیدریــه در حــوزه ورزش از آنــان حمایــت مــی کنــم .
مهنــدس مهــدی مــروج تربتــی عضــو هیــات امنــا بنیــاد
خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه  ۹۸نفــر از دانــش
آمــوزان رتبــه زیــر هــزار همــه رشــته هــای تحصیلــی کنکــور
سراســری شهرســتان تربــت حیدریــه در ســالهای  ۱۳۹۹و
 ۱۴۰۰را نیــز بورســیه تحصیلــی کــرده اســت  ،امــروز بــا واریــز
مبلــغ هشــت میلیــون تومان پــاداش نقدی بعنــوان عرض
۴۲

تبریــک و خســته نباشــید بــه زهــرا ســادات پــور اســماعیل
بایگــی برنــده مــدال نقــره و برنــز مســابقات پاراآســیایی کــم
بینایــان بحریــن حمایــت همیشــگی خــود را از ورزشــکاران
موفــق تربــت حیدریــه نیزاعــام نمــود.
بورســیه تحصیلــی و ورزشــی جوانــان مســتعد و نخبــه
شهرســتان تربــت حیدریــه توســط مهنــدس مهــدی مــروج
تربتــی در ســال هــای اخیــر یکــی از اقدامــات پــر افتخــار بنیاد
خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه اســت.
گفتنــی اســت زهــرا ســادات پــور اســماعیل بایگــی در
مســابقات پــارا آســیایی ۲۰۲۱دو و میدانــی جوانــان کــه در
آذر مــاه امســال در کشــور بحریــن برگــزار شــد .در دو  ۱۴۰۰متــر
بــا رکــورد  ۶دقیقــه و  ۱۵۰ثانیــه بعنــوان نفــر دوم ،دو  ۴۰۰متــر
بــا رکــورد  ۷۸ثانیــه بعنــوان نفــر ســوم و دو  ۸۰۰متــر بــا رکــورد
 ۲دقیقــه و  ۵۶ثانیــه بعنــوان نفــر ســوم افتخــار آفریــن شــد و
مــدال هــای نقــره و برنــز ایــن مســابقات را از آن خــود کــرد.

آیــیــنه
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اقدام خداپسندانه مهندس محمد پارسا جهت تکمیل مسجد
دانشگاه تربت حیدریه
َ َ َ َ َّ َ َ َ
إ َّن َمــا َی ْع ُمـ ُـر َم َســاج َد اهّلل َمـ ْـن َآمـ َـن بـ َ ْ ْ
الصــاة َوآتــى
اآلخـ ِـر وأقــام
ـاهّلل و َال َیــو ِم ِ
ِ
ِ
ِ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ِ َّ َ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ
الــزکاة ولــم یخــش ِإ ال اهّلل فعســى أول ـ ِـئک أن یکونــوا ِمــن المهت ِدین.ســوره
توبــه آیــه ۱۸
جــز ایــن نیســت کــه مســاجد خــدا را آن کــس آبــاد مــی کنــد که بــه خــدا و روز واپســین
ایمان داشــته باشــد و نماز بگزارد و زکات بپردازد و جز از خدا نترســد .امید اســت که
اینان از رهیافتگان باشند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تربــت حیدریــه و بــه نقل از بنیــاد خیرین حامی
دانشــگاه ،خیــر نیــک اندیــش مهنــدس محمــد پارســا مدیــر عامــل شــرکت آبادگــران
پردیــس بنــای تــوس کــه عــاوه بــر پرداخــت شــصت و یــک میلیــون تومــان جهــت
تکمیل ساخت مسجد دانشگاه تربت حیدریه در راستای اجرای قسمتی از سازه
فلــزی مســجد کــه بــا دانشــگاه تربــت حیدریــه قــرارداد منعقــد نمــوده بودنــد ،حــق
الزحمــه نیــز دریافــت ننمودند.
بدینوسیله از اندیشه نیک جناب آقای مهندس پارسا مراتب تقدیر و تشکر خود را
اعالم نموده و از خداوند کریم ،خیر دنیا و آخرت برای ایشــان مســالت می نمائیم.

اعضایهیاتمدیرهبنیادخیرینحامیدانشگاهتربتحیدریه

دیدار ریاست دانشگاه تربت حیدریه با خیر نیک اندیش مهندس مهدی
مروج تربتی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه
و به نقل از بنیاد خیرین حامی دانشگاه روز شنبه مورخه
 ۲۳بهمــن  ۱۴۰۰دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه تربــت
حیدریه با همراهی حاج نعمت اهلل منفرد و مهندس زهرا
منفــرد ،بــا خیر نیک اندیش مهندس مهــدی مروج تربتی
عضو اصلی هیات امنا بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت
حیدریــه دیدار و گفتگــو نمودند .
تقدیر و تشکر دکتر خاشعی از مهندس مهدی مروج تربتی
بــه پــاس خدمــات و فعالیــت هــای ایشــان از ســال ۱۳۹۷در
دانشــگاه تربــت حیدریــه کــه مطمئنــا باعــث حفــظ  ،اعتبار
و ارتقــا بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه تربت حیدریه نیــز در
کنــار فعالیــت هــای ســایر خیریــن محتــرم شــده اســت،هم
اندیشــی فکــری و اســتفاده از حداکثــر ظرفیــت خیریــن در

راســتای راه انــدازی دانشــکده کارآفرینــی ،مطــرح نمــودن
اولویــت هــای ضــروری زیــر ســاخت هــای دانشــگاه ،فراهــم
نمــودن امکانــات رفاهی بیشــتر بــرای دانشــجویان  ،کارکنان
و اســاتید با کمک خیرین و اشــتغال زایی برای دانشــجویان
مســتعد رشــته هــای فنــی دانشــگاه از مهمتریــن موضوعات
مطــرح شــده در ایــن نشســت بــود.

۴۳

فصلنامه روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه  -شماره - 39زمستان 1400

آیــیــنه

عیدی خیر نیک اندیش حاج علی براتی عضو مجمع عمومی بنیاد خیرین
حامی دانشگاه تربت حیدریه و خیر سنگ نمای مسجد دانشگاه به  ۵۰نفر از
دانشجویان بی بضاعت دانشگاه تربت حیدریه
همزمــان بــا آغــاز ســال جدیــد خیر نیــک اندیش حــاج علی
براتــی عضــو مجمع عمومــی بنیاد خیرین حامی دانشــگاه
تربــت حیدریــه و خیــر ســنگ بنــای مســجد دانشــگاه بــه
 ۵۰نفــر از دانشــجویان بــی بضاعــت دانشــگاه کمــک مالــی
نمود.
الزم بــه ذکــر اســت ایــن کارت هدیــه هــای بانکــی توســط
بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه
دانشــجویان تحویــل داده مــی شــود.

دیدار ریاست دانشگاه تربت حیدریه با خیر نیک اندیش حاج نعمت اله منفرد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
و بــه نقــل از بنیــاد خیریــن حامــی دانشــگاه پنجشــنبه
مــورخ  ۲۱بهمــن  ۱۴۰۰دکتــر خاشــعی رئیــس دانشــگاه
تربــت حیدریــه بــا حضــور در دفتــر خیریــن توســعه منطقــه
تربــت حیدریــه ،مــه والت و زاوه بــا حــاج نعمــت الــه منفــرد
عضــو هیــات موســس بنیاد خیریــن حامی دانشــگاه تربت
حیدریــه دیــدار و گفتگــو کــرد.
اســتفاده از حدا کثــر ظرفیــت خیریــن جهــت توســعه
دانشــگاه ،مطــرح نمــودن اولویــت های عمرانی دانشــگاه،
در اختیــار قــراردادن زمیــن و آب کشــاورزی بــرای اســتفاده
اســاتید و دانشــجویان در طــرح هــای پژوهشــی و اشــتغال
زایــی مهمتریــن موضوعــات مطــرح شــده در ایــن جلســه
بــود.
پیــرو جلســه مذکــور ،دکتــر خاشــعی روز جمعــه  ۲۲بهمــن
۴۴

مــاه از زمیــن هــای کشــاورزی و طــرح هــای اشــتغال
زایــی ایــن خیــر نیــک اندیــش در جهــت توســعه طــرح
هــای پژوهشــی ،کارآفرینــی و اشــتغال زایــی اســاتید و
دانشــجویان دانشــگاه تربت حیدریه در ســنگان رشــتخوار
بازدیــد نمــود.

آیــیــنه
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حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

حوزه آموزش
معرفی عضو هیأت علمی دانشگاه تربت حیدریه به عنوان یکی از اعضای
هیات علمی برتر کشور در همکاری با جامعه و صنعت
در همــکاری بــا جامعــه و صنعــت را از طریــق لینــک زیــر
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
و بــه نقــل از حــوزه رســانهای معاونــت آموزشــی و پژوهشــی مطالعه کنند:
دانشــگاه ،دکتــر فاطمــه رســتگاریپور عضــو هیــات علمــی
گــروه اقتصــاد کشــاورزی دانشــگاه تربــت حیدریــه از ســوی
دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری ،بــه عنــوان اعضــای هیــات علمــی برتــر کشــور در
همــکاری جامعــه بــا صنعــت معرفــی و نــام وی در کتــاب
اعضــای هیــات علمــی برتــر در همــکاری بــا جامعــه و
صنعــت منتشــر شــد.
در ایــن کتــاب بیــش از  ۱۰۰عضــو هیــات علمــی کــه از ســوی
دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها و مرا کــز آمــوزش عالــی کشــور
بــه عنــوان اعضــای هیــأت علمــی برتــر در همــکاری بــا
جامعــه و صنعــت شــناخته شــدهاند ،معرفــی و ســوابق و
دســتاوردهای مهــم آنهــا تشــریح شــده اســت.
عالقهمنــدان میتواننــد کتــاب اعضــای هیــأت علمــی برتــر

تقدیر دبیر اجرایی بیست و دومین
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،
فناوری و فن بازار از مهندس
غالمرضا انوری

۴۵
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پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه در
نیمسال دوم ۱۴۰۰
نظــر بــه تصویــب رشــته مهندســی عمران-ســازه در مقطــع کارشناســی ارشــد بــرای ســال تحصیلــی ۱۴۰۱-۱۴۰۲؛ بــا
پیگیریهــای انجــام شــده ،بــا پذیــرش دانشــجو در ایــن رشــته در نیمســال دوم ( ۱۴۰۰ورودی بهمــن) موافقــت بعمــل
آمــد.
لــذا داوطلبیــن متقاضــی کــه مجــاز بــه انتخــاب رشــته میباشــند ،میتوانند جهت تحصیل در مقطع کارشناســی ارشــد
رشــته مهندســی عمــران ،گرایــش ســازه در مهلــت تعییــن شــده و بــر اســاس اطالعیههــای ســازمان ســنجش و آمــوزش
کشــور ،بــا مراجعــه بــه ســایت ایــن ســازمان و انتخــاب کــد رشــته  ۱۰( ۲۶۲۳۶نفــر  -دوره روزانــه) و  ۵( ۲۶۲۳۷نفــر  -نوبــت
دوم) اقــدام نمایند.
ً
ضمنــا ســایر رشــتههای تحصیلــی مقطــع کارشناســی ارشــد دانشــگاه تربــت حیدریــه نیــز کــه ظرفیــت آنهــا در پذیــرش
ورودی مهــر  ۱۴۰۰تکمیــل نشــده اســت بــه شــرح زیــر قابل انتخــاب در تکمیل ظرفیت آزمون سراســری  ۱۴۰۰میباشــند.
 - ۲۲۸۷۴مهندسی کامپیوتر  -گرایش نرم افزار (دوره روزانه)
 - ۲۲۹۲۳مهندسی کامپیوتر  -گرایش نرم افزار (نوبت دوم)
 - ۲۶۰۷۹علوم و مهندسی آبخیز  -گرایش آب و خا ک (نوبت دوم)
 - ۲۳۳۸۲علوم و مهندسی مرتع گرایش گیاهان دارویی و صنعتی (روزانه)
 - ۲۶۰۸۰علوم و مهندسی مرتع گرایش گیاهان دارویی و صنعتی (نوبت دوم)
 - ۲۳۷۹۳ا گروا کولوژی (روزانه)
 - ۲۶۰۸۲ا گروا کولوژی (نوبت دوم)
 - ۲۶۰۷۸اقتصاد کشاورزی  -گرایش سیاست و توسعه کشاورزی (نوبت دوم)
 - ۲۴۰۱۴علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصوالت گلخانهای (روزانه)
 - ۲۶۰۸۱علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصوالت گلخانهای (نوبت دوم)

۴۶
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برگزاری جلسه پیگیری تفاهمنامه همکاریهای علمی ،پژوهشی و آموزشی
فیمابین دانشگاه تربت حیدریه و دانشگاه علوم پزشکی
در راســتای اجرایــی نمــودن تفاهمنامــه همکاریهــای
علمــی ،پژوهشــی و آموزشــی فــی مابیــن دانشــگاه تربــت
حیدریــه و دانشــگاه علــوم پزشــکی تربتحیدریــه؛ و نیــز
تعریــف و انجــام پروژههــای تحقیقاتــی و فنــاوری مشــترک
در روز دوشــنبه موزخ  1400 /10/27در ســالن کنفرانس با
حضــور معاونیــن آموزشــی ،تحقیقات و فنــاوری ،جمعی از
اعضــای هیــات علمــی دو دانشــگاه برگــزار شــد.
در ایــن جلســه پــس از عــرض خیرمقــدم جنــاب آقــای
دکتــر صالحــان معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه،
جنــاب آقــای دکتــر محمدرضــا رضاییمنــش و جمعــی از
حاضریــن و نیــز اســتاد محتــرم پیشکســوت جنــاب آقــای
دکتــر رضاخانــی جزنــی بــه بیــان موضوعــات مختلــف در
ایــن زمینــه پرداختنــد.
در پایــان جلســه نیــز از برخــی امکانــات آموزشــی و
آزمایشــگاهی دانشــگاه نیــز بازدیــد شــد.

۴۷
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چاپ  Hot Paperتوسط عضو هیات علمی دانشگاه تربتحیدریه
براســاس آخریــن بروزرســانی پایــگاه طالی ـهداران علــم ( ،)ESIمقالــه « Soil erosion modelling: A global review and
 »statistical analysisکــه در مجلــه « »Science of the total environmentدر ســال  ۲۰۲۱بــه چــاپ رســیده اســت بعــد از
زمــان اندکــی بــه عنــوان یکــی از  ۱۶۳مقالــه بــا وابســتگی کشــور ایــران در تاریخچــه ســامانه  ESIبــه عنــوان مقالــه داغ
( )Hot Paperشــناخته شــد.
در ایــن پژوهــش دکتــر محمدرضــا راهــداری بــه همــراه  ۶۵پژوهشــگر برجســته از  ۲۵کشــور در حــوزه فرســایش خــا ک
(فرســایش آبــی و بــادی) و سیســتم اطالعــات جغرافیایــی ( )GISهمــکاری داشــته اســت .ایــن پژوهــش حــدود  ۱۸مــاه
بــه طــول انجامیــده اســت و در آن  ۸۴۷۱مقالــه منتشــر شــده در ســامانه علمــی  Scopusطــی ســالهای ۲۰۱۹-۱۹۹۴
میــادی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت کــه در نهایــت  ۴۲شــاخص مرتبــط با فرســایش خــا ک از  ۱۶۹۷مقاله اســتخراج
شــده اســت و یــک پایــگاه داده مکانــی از ایــن اطالعــات ارزشــمند بــه صــورت رایــگان طراحــی و منتشــر شــده اســت.
معاونت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه تربت حیدریه ،به نمایندگی از جامعه دانشــگاهی تربت حیدریه ،این موفقیت
را به ایشــان تبریک عرض نموده و از خداوند متعال ،توفیق روزافزونشــان را خواســتار اســت.
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آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی تولیمو برای اولین بار در دانشگاه
تربتحیدریه برگزار شد
دکتــر علیرضــا صالحــان نماینــده تــام االختیــار ســازمان ســنجش و آموزش کشــور و معاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه
تربــت حیدریــه بــا اعــام ایــن خبــر افــزود :بــر اســاس برنامهریــزی ســازمان ســنجش و آمــوزش کشــور ،در تاریــخ  ۳اســفند
۱۴۰۰؛ دوره  ۱۷۷آزمــون تولیمــو ،بــا حضــور داوطلبینــی از سراســر اســتان خراســان رضــوی و جنــاب آقــای قــوی زری ناظــر
ســازمان ســنجش کشــور ،بــرای اولیــن بــار در دانشــگاه تربــت حیدریــه برگــزار شــد.
بــه گــزارش واحــد رســانهای حــوزه معاونــت آموزشــی و پژوهشــی ،دانشــگاه تربت حیدریه تنها دانشــگاه دولتی در ســطح
اســتان خراســان رضــوی میباشــد کــه مجــوز برگــزاری آزمــون تولیمــو را از ســازمان ســنجش و آمــوزش کشــور اخــذ نمــوده
است.
صالحــان افــزود :دوره  ۱۷۸ایــن آزمــون نیــز در تاریــخ  ۱۷اســفند  ۱۴۰۰در دانشــگاه تربــت حیدریــه برگــزار خواهــد شــد و
داوطلبیــن گرامــی در صــورت تمایــل بــرای ثبتنــام و شــرکت در آزمــون ایــن دوره ¬ در مرکــز تربــت حیدریــه ،می¬تواننــد
بــه درگاه اطــاع رســانی ســازمان ســنجش و آمــوزش کشــور ،بــه نشــانی  http://tolimo.sanjesh.org/registerمراجعــه و
بــا توجــه بــه توضیحــات ارائــه شــده در آن قســمت ،نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام کننــد.
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تقدیر سازمان سنجش از نماینده تاماالختیار این سازمان در دانشگاه تربت
حیدریه و عوامل برگزاری آزمونها
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
در متن این پیام آمده است:
جناب آقای دکتر صالحان
نماینده محترم تاماالختیار دانشگاه تربت حیدریه
با سالم و احترام
توفیــق خدمــت بــه نیکوتریــن و شایســتهترین مــردم در
نظــام اســامی ،فرصــت گرانبهــا و پرافتخــاری اســت کــه
عــاوه بــر خشــنودی مــردم ،موجبــات رضایــت پــروردگار
متعــال را درپــی خواهــد داشــت و بــه یقیــن در ایــن
راســتا کســانی موفــق و ســربلند خواهنــد بــود کــه بتواننــد
بــه خوبــی از ایــن فرصــت مســئولیت در راســتای جلــب
رضایــت خداونــد و خدمــت صادقانــه و موثــر بــه مــردم
ً
نهایــت اســتفاده را ببرنــد .قطعــا کار بــرای رضــای خداونــد
بــدون اجــر و پــاداش نخواهــد مانــد.
تالش خالصانه و صادقانه جنابعالی آینه وظیفهشناســی
و پــژوا ک دانائــی و تعهــد اســت .نتیجــه ایــن بــذر و تــاش و
کوشــش ،درخــت امیــدی اســت کــه بــه بــار مینشــیند و نویــد بخــش آینــدهای پرنشــاط و زیباســت و نیــل بــه آرزوهــای
بــزرگ ملــی ،نیازمنــد فکــر روشــن ،عــزم راســخ ،ارادهای اســتوار و شــجاعت و اخــاص اســت .در طــول زمــان برنامهریــزی
اجــرای آزمونهــای سراســری ورود بــه دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی اهتمــام و همدلــی و مجاهــدت تمامــی
نهادهــای ذیصــاح ،ذیربــط و ذی عالقــه قابــل تقدیــر اســت.
بدینوســیله از تــاش و کوشــش بیدریــغ شــما در آن دانشــگاه بــرای برگــزاری مطلــوب آزمــون ورودی دوره نیمــه متمرکــز)
ســال  ۱۴۰۱بــا رعایــت حدا کثــری الزامــات بهداشــتی ،کــه نمــادی از اســتمرار ) « »PhDدکتــری جریــان علمــی در کشــور
اســت ،تقدیر و تشــکر نموده و ضمن تبریک پیشــاپیش حلول ســال نو ،موفقیت و بهروزی روز افزونتان را از درگاه ایزد
منــان مســئلت مینمایــم.
با تقدیم احترام
رضا محمدی
معاون امور آزمونها
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آزمون دکتری تخصصی ( )Ph.Dنیمه متمرکز سال  ۱۴۰۱دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی عالی در دانشگاه تربت حیدریه برگزار گردید.
 ۴۰۹داوطلــب آقــا برگــزار گردیــد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه:
آزمــون دکتــری نیمــه متمرکــز ســال  ۱۴۰۱دانشــگاهها و با توجه به حساســیت برگزاری آزمون از جهت پیشــگیری
مرا کــز آمــوزش عالــی کشــور روز جمعــه ۶ ،اســفندماه در شــیوع ویــروس کرونــا ،ایــن آزمــون با رعایت کامــل پروتکل
های بهداشــتی برگزار شــد.
دانشــگاه تربــت حیدریــه برگــزار شــد.
دکتــر علیرضــا صالحــان ،معــاون آموزشــی و پژوهشــی
دانشــگاه تربــت حیدریــه و نماینــده تــام االختیــار ســازمان
ســنجش آمــوزش کشــور بــا اعــام ایــن خبــر افــزود :آزمــون
دوره دکتــری نیمــه متمرکــز دانشــگاه هــا و مرا کــز آمــوزش
عالــی کشــور روز جمعــه  ۶اســفندماه بــا شــرکت ۶۱۷
داوطلــب از شهرســتان هــای منطقــه در  ۳۰عنــوان رشــته
در دانشــگاه تربت حیدریه در ســه حوزه فرعی برگزار شــد.
ایشــان افــزود ایــن آزمــون بــا شــرکت  ۲۰۸داوطلــب خانــم و
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حوزه پژوهش
طرح های پژوهشی اعضای هئیت علمی

عنوان طرح

نام مجری

مرحله تصویب
شده

طراحی و شبیهسازی یک سامانه کنترل ترافیک شهری بهمنظور
بهینهسازی متوسط زمان انتظار خودروها در صف با استفاده از

احسان عظیمی راد

پیشنهاده

کنترلکنندههای کالسیک LQG ،و فازی
طراحی و مدلسازی یک مدلسازی یک میکرو-گریپر الکترومکانیکی
تهیه نانو امولسیون حاوی عصاره آنغوزه و بررسی اثرات دورکنندگی آن روی
آفت پسیل معمولی پسته

محمدرضا قریب

پیشنهاده

حسن فیضی

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

احسان تقیزاده طوسی

پیشنهاده

در محدوده انرژی ماموگرافی
سنجش ارتباط میان متغیرهای مفهوم پیکرهبندی فضایی و مؤلفههای

پدرام حصاری

پیشنهاده

احمد احمدیان

گزارش

ارائه یک الگوریتم ژنتیک جدید برای تقریب منحنی رگرسیون اسپالین

فاطمه سوگندی

پیشنهاده

تحلیل پایداری نانو-سوئیچ منحنی چند الیه ساخته شده از گرافن

علی کوچی

پیشنهاده

علی کوچی

پیشنهاده

سید رضا موحد قدسینیا

پیشنهاده

مهدی محمدزادهکاریزکی

گزارش

انعطافپذیری (مطالعه موردی :خانههای سنتی محله صوفیان بروجرد)
اثر کاربرد پلیمرهای سوپر جاذب بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران تحت
شرایط مختلف کم آبیاری

اثرات زبری سطح بر عملکرد دینامیکی نانو تشدیدکنندههای
الکترومغناطیسی
طراحی راهبرد مدیریت انرژی در خودروی هیبریدی مجهز به پیل سوختی،
باتری و ابرخازن با استفاده از الگوریتم ترکیبی پیشروپسرو و کنترل فازی
شرایط جدید قانون مرتب وارون برای مور-پنروز عملگرها
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عنوان طرح

نام مجری

مرحله تصویب
شده

مدلسازی نانو اسکنر الکترومکانیکی در سیال یونیزه شده

محمدرضا قریب

پیشنهاده

فاطمه سوگندی

پیشنهاده

طراحی و مدلسازی یک مدلسازی یک میکرو-گریپر الکترومکانیکی

محمدرضا قریب

گزارش

تحلیل پایداری نانو-سوئیچ منحنی چندالیه ساختهشده از گرافن

علی کوچی

گزارش

علی حیدری

گزارش

علی ماروسی

گزارش(هسته)

پدرام حصاری

گزارش

محمدرضا قریب

پیشنهاده

علی ماروسی

اختتام طرح پژوهشی

مهدی بشیری

اختتام طرح پژوهشی

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری روستایی با تمرکز به نقش ویروس
کرونا (مطالعه موردی روستای بوژان شهرستان نیشابور)

بررسی تجربی تأثیر فرکانس ،شکل موج و دامنه نوسان ارتعاشات
التراسونیک بر اتمیزه شدن سیال
تشخیص بیماري کوید  19با تکیه بر یادگیرهاي عمیق
سنجش ارتباط میان مفهوم پیکربندی فضایی و مؤلفههای
انعطاف¬پذیری
کنترل مقاوم برای نانو آینه الکترومکانیکی
الگوریتم ترکیبی بهینهسازی گرگ خا کستري براي بهبود طراحی نمونههای
فیلتر در حوزه زمان و فرکانس
تلفیق الگوریتمهای دادهکاوی و روشهای آماری دومتغیره در پهنهبندی
خطر وقوع گسل در حوضه قره قوم
استفاده از سطوح بازتابنده هوشمند در سیستم های مالتی پلکس تقسیم

سید محمدجواد عسگری

فرکانسی تعمیم یافته

طباطبائی

عملگرهای جی پی در * -Cمدول هیلبرت

مهدی محمدزاده کاریزکی

پیشنهاده

پدرام حصاری

پیشنهاده

پدرام حصاری

گزارش

بکارگیری شاخص های زیست اقلیمی برای ارزیابی آسایش انسان در شهر
تهران
فرمیابی ساختمان آموزشی مبتنی بر مصرف انرژی در دانشگاه تربت
حیدریه

پیشنهاده
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مقاالت اعضای هئیت علمی
نویسنده درخواست کننده

عنوان مقاله

مسعود گوهری منش

بررسی ناپایداری نانوانبرک ساختهشده از نانوسیم در میدان مغناطیسی

محمدرضا قریب

بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان با هدف تمرکز زدایی در توسعه اقتصادی
روستاها مطالعه موردی :شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تربت حیدریه

مسعود علی پناه

کاربرد نانوذرات دی ا کسید تیتانیوم بر عملکرد کرم ابریشم

محمدرضا راهداری

Soil erosion modelling: A bibliometric analysis

محمدرضا راهداری

Soil erosion modelling: A global review and statistical analysis

محبوبه ناصری

بررسی ارتباط سطح کشت و عملکرد زعفران در بخش کدکن تربت حیدریه

علی حیدری
محمدرضا راهداری
احمد احمدیان

مهدی بشیری راد
مهدی بشیری راد
مهدی محمدزاده کاریزکی

Water production enhancement from the air moisture using nanofluidsexperimental investigation and exergo-enviroeconomic analysis
Effect of Collective and Council ownership on social and ecological
indicators in wintery rangelands of Iran
بررسی برخی پاسخهای فیزیولوژیکو عملکردی زعفران ( ).Crocus sativus Lبه تنش
شوری تحت تاثیرکاربرد سیلیکون ،نانوسیلیکون و پلیمر ابرجاذب
اثر گوگرد و سیلیکات سدیم بر تثبیت آهک در خا ک و مهار فرسایش آبی در اراضی
اطراف کارخانه آهک روستای غنچی شهرستان تربتحیدریه
اثر الگوی استقرار قطعات سنگی سطحی بر فرایندهای فرسایش خا ک در شرایط
شبیهسازی شده
Solutions for the mixed Sylvester operator equations

کتب اعضای هئیت علمی

۵۴
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فاطمه رستگاری پور
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حوزه فاوا
توسعه زیر ساخت سرور ها و ارتقای پهنای باند دانشگاه تربت حیدریه
بــا هــدف توســعه فراینــد مجــازی ســازی و مدیریــت
بهتــر ایــن مهــم  ،ســامانه هــای مدیریــت مجــازی
ســازی دانشــگاه بــه روز رســانی شــد .بــه منظــور
توســعه فضــای ذخیــره ســازی اطالعــات و همچنین
بــاال بــردن قــدرت و ســرعت پــردازش ،ضمــن ارتقــای
قابــل توجــه فضــای دخیــره ســازی دیتــا ســنتر
دانشــگاه بــا افــزدون ســرور پــر قــدرت نســل  10بــه
مجموعــه ســرورهای کالســتر قــدرت و ســرعت پــردازش نیــز ارتقــا پیــدا نمــود .همچنیــن در راســتای ارتقــای پهنــای بانــد
شــبکه ســرورهای برخــط دانشــگاه  ،زیــر ســاخت فیزیکــی ســرورها بــه روز رســانی شــد.

آماده سازی فنی سیستم های آزمون تولیمو جهت برگزاری در دانشگاه
تربت حیدریه
برگــزاری آزمــون الکترونیکــی زبــان انگلیســی
تولیمــو بــرای اولیــن بــار در دانشــگاه
تربتحیدریــه از اســفند  1400شــروع شــد.
بــر اســاس برنامهریــزی ســازمان ســنجش
و آمــوزش کشــور ،هــر مــاه دو دوره آزمــون
تولیمــو در ایــن دانشــگاه برگــزار خواهــد شــد.
داوطلبیــن گرامــی در صــورت تمایــل بــرای
ثبتنــام و شــرکت در آزمــون ایــن دوره ¬ در
مرکــز تربــت حیدریــه ،می¬تواننــد بــه درگاه
اطــاع رســانی ســازمان ســنجش و آمــوزش کشــور ،بــه نشــانی  http://tolimo.sanjesh.org/registerمراجعــه و نســبت
بــه ثبــت نــام اقــدام کننــد .دانشــگاه تربــت حیدریه تنها دانشــگاه دولتی در ســطح اســتان خراســان رضوی میباشــد که
مجــوز برگــزاری آزمــون تولیمــو را از ســازمان ســنجش و آمــوزش کشــور اخــذ نمــوده اســت.
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توسعه سایت و ایجاد زیرسایت های کاربردی دانشگاه تربت حیدریه
از آنجاییکــه بــه دلیــل شــرایط پاندمیــک کرونــا و بنــا بــه ضــرورت حجــم عظیمــی از کارهــای اداری و آموزشــی بــهصــورت
غیرحضــوری و الکترونیکــی انجــام مــی شــود ،زیــر ســایت هــای کاربــردی بــرای ارائــه خدمــت بهتر و کامــل تر طراحــی و در
ســایت دانشــگاه جایگــذاری شــد تــا راهنمــای کاملــی بــرای کلیه متقاضیــان مخصوصا کارکنان دانشــگاه و دانشــجویان
گردد.

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی
پرداخت کامل وام های دانشجویی نیمسال اول و آغاز ثبت نام وام ها
جهت نیمسال دوم
تمامــی درخواســت هــای دانشــجویان متقاضــی وام در نیمســال اول ســال تحصیلــی  1400-1401در بــازه زمانــی تعییــن
شــده ثبــت و جهــت واریــز بــه صنــدوق رفــاه دانشــجویال ارســال و بــه حســاب دانشــجویان واریــز گردیــد .بــا توجــه بــه
الویــت واریــزی و برنامــه هــای زمانــی صنــدوق رفــاه جهــت پرداخــت وام دانشــجویان آخرین مرحلــه پرداختــی وام ها که
شــامل وام ضــروری دانشــجویان بــود در ابتــدای اســفند مــاه ســال جــاری بــه حســاب دانشــجویان واریــز و بــا احتســاب
ایــن واریــزی تمامــی وام هــای نیمســال اول بــه حســاب دانشــجویان واریــز گردیــد.
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مبلغ وام های پرداختی به دانشجویان در نیمسال اول 1400-1401
ردیف

نوع تسهیالت

مبلغ پرداخت شده به ازای هر
دانشجو(ریال)

کل مبلغ پرداخت
شده (ریال)

1

وام تحصیلی

( 19.500.000مجرد) ( 39.000.000 -متاهل)

2.993.250.000

2

وام ضروری(خرید تجهیزات کمک آموزشی)

65.000.000

3.289.000.000

3

وام ازدواج

39.000.000

195.000.000

4

وام شهریه

5

وام ودیعه مسکن متاهلی

( 13.000.000کارشناسی)
( 26.000.000کارشناسی ارشد)
195.000.000

104.000.000
1.560.000.000

الزم به ذکر می باشــد ســامانه دانشــجویی صندوق رفاه دانشــجویان جهت درخواســت وام های دانشــجویی تحصیلی
 مســکن متاهلــی و شــهریه در نیمســال دوم در حــال حاضــر فعــال و دانشــجویان مــی تواننــد بــا توجــه بــه شــرایط ذکــرشــده درخواســت وام خــود را ثبــت نمایند.
مطابــق اطالعیههــای صنــدوق رفــاه ،مهلــت ثبــت نــام وام هــای دانشــجویی نیمســال دوم کــه بــه طــور معمــول بــرای
دانشــجویان مقاطــع مختلــف در بــازه هــای زمانــی یکســانی انجــام میگیــرد از  2بهمــن مــاه  1400آغاز و تا  25اردیبهشــت
مــاه ســال  1401فرآینــد ثبــت نــام ادامــه خواهــد داشــت.
توضیــح اینکــه وام تحصیلــی نیمســال دوم دانشــجویانی کــه درخواســت خــود را تــا  11اســفندماه ســال جاری در ســامانه
ثبــت نمودنــد جهــت پرداخــت بــه صنــدوق رفــاه دانشــجویان ارســال و ان شــاهلل تــا قبــل از تعصیــات عیــد نــوروز وام
تحصیلــی بــه حســاب دانشــجویان واریــز خواهــد شــد.

اعتبار تخصیص داده شده وام تحصیلی و شهریه در نیمسال دوم
ردیف

نوع تسهیالت

مبلغ اعتبار (ریال)

1

تسهیالت تحصیلی

3.000.000.000

2

تسهیالت شهریه

150.000.000
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برگزاری جلسات شورای موارد خاص دانشگاه
جلســات شــورای مــوارد خــاص دانشــگاه بــا توجــه بــه پرونــده هــای رســیده بــه ایــن شــورا جهــت رســیدگی بــه مشــکالت
دانشــجویان با حضور اعضای شــورا بصورت حضوری  -مجازی تشــکیل گردید و ضمن بررســی درخواســتهای رســیده
بــه شــورا ،وضعیــت تحصیلــی دانشــجویان بررســی و تصمیمــات مقتضــی اتخــاذ شــده و آرای کمیســیون جهــت اجــرا بــه
معاونــت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه ابــاغ گردید.
الزم بــه ذکــر مــی باشــد مطابــق آییــن نامــه جلســات شــورا هر مــاه برگزار می گردد ولی جهت بررســی ســریعتر پرونــده های
رســیده بــه شــورا ،بنــا بــه تشــخیص رئیــس و اعضــای شــورا جلســات بصــورت هــر هفتــه در ابتدای شــروع ســال تحصیلی
برگــزار گردید.

۵۸

ردیف

تاریخ برگزاری شورا

تعداد پرونده بررسی شده

1

1400/11/25

26

2

1400/12/03

42

3

1400/12/16

22
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تکمیل خرید مرحله دوم تجهیزات صنعتی آشپزخانه دانشگاه
مرحلــه دوم تجهیــزات صنعتــی آشــپزخانه دانشــگاه بــا
هــدف ارتقــای کیفیــت غــذای دانشــجویان و صنعتــی
ســازی آشــپزخانه بــا اعتبــار مبلــغ  240میلیــون تومــان(50
درصــد صنــدوق رفــاه دانشــجویان و  50درصــد دانشــگاه
تربتحیدریه)خریداریوتجهیزاتتحویلدانشگاه گردید.
تجهیــزات خریــداری شــده در ایــن مرحله شــامل دســتگاه
ســیخ شــور -دســتگاه پیاز پوره کن  -دســتگاه خیســاندن
برنج و دســتگاه میکســر گوشــت می باشــد.
الزم بــه ذکــر مــی باشــد تجهیــزات چلوپــز  -خــورش پــز-
کبــاب پــز  -کبــاب گیــر  -گرمکــن ایســتاده و چــرخ گوشــت
در مرحلــه اول بــا اعتبــار  280میلیــون تومــان بــه منظــور
تجهیــز و تکمیــل آشــپزخانه دانشــگاه در ســالهای قبــل
خریــداری شــده اســت.

آماده سازی خوابگاه های دانشگاه جهت پذیرش دانشجویان
بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی هــای الزم جهــت از ســرگیری
آمــوزش حضــوری دانشــجویان و بهبــود شــرایط رفاهــی
و اســکان دانشــجویان و همچنیــن بهســازی وضعیــت
خوابگاههــای دانشــجویی رونــد تجهیــز و تعمیــرات
خوابگاههــای دانشــگاه بــا همــکاری اداره طــرح هــای
عمرانــی و بــا حمایــت ریاســت محتــرم دانشــگاه در داخــل
خوابــگاه فاطمــه الزهــرا (س) و خوابــگاه شــهید مــدرس از
بهمــن مــاه آغــاز گردیــد .در حال حاضر تعمیــرات و نظافت
خوابــگاه شــهید مــدرس کامــل انجام شــده و آماده ســازی
خوابــگاه فاطمــه الزهــرا(س) کــه شــامل رنــگ آمیــزی ،
تعمیــرات و نظافــت مــی باشــد در حــال انجــام بــوده و بــه
زودی آمــاده پذیــرش دانشــجویان خواهــد بــود.
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پرداخت حق الزحمه همیاران دانشجو
بــه منظــور بهرهگیــری از توانمندیهــای دانشــجویان در پیشــبرد امورآموزشــی ،پژوهشــی ،فرهنگــی  ،اداری و امــور مالــی
و همچنیــن ایجــاد زمینههــای کســب تجربــه علمــی بــرای دانشــجویان و کمــک بــه تأمیــن بخشــی از مخــارج تحصیلــی
آنــان حــق الزحمــه ایــن دانشــجویان کــه در نیمســال اول  1400-1401در واحدهــای مختلــف دانشــگاه همــکاری داشــته
انــد بــه امــور مالــی دانشــگاه ارســال و بــه حســاب دانشــجویان واریــز گردیــد.
همیار دانشجو در نیمسال اول 1400-1401
تعداد دانشجو

جمع ساعت

حق الزحمه پرداخت شده (ریال)

42

8989

231.944.850

تشکیل ستاد برگزاری یادواره شهدای ورزشکار در تربت حیدریه
در نشســتی بــا حضــور رئیــس اداره ورزش و جوانــان،
مســئول بســیج ورزشــکاران و جمعی از مسئولین فرهنگی
و تربیــت بدنــی ادارات و دســتگاه هــای اجرایــی و خیریــن
تربــت حیدریــه ســتاد اجرایی یــادواره شــهدای ورزشــکار در
اداره ورزش و جوانان تشــکیل و پیرامون برگزاری شایســته
ایــن مراســم گفتگــو و تبــادل نظــر شــد.
جابــر حجتــی ،رئیــس گــروه فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه
کــه بــه عنــوان عضــو ایــن ســتاد در جلســه حضــور داشــت،
آمادگــی دانشــگاه را در جهــت هرچــه بهتــر برگــزار شــدن
یــاداواره شــهدای ورزشــکار شهرســتان اعــام نمود.یــادواره
شــهدای ورزشــکار تربــت حیدریــه اواخــر دی مــاه جــاری و همزمــان بــا ایــام وفــات حضــرت ام البنیــن(س) در شهرســتان
برگــزار خواهــد شــد.
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برگزاری اولین جلسه تعاملی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی با معاون
جدید اداری و مالی دانشگاه
بــه گــزارش خبرنــگار فرهنگــی دانشــگاه تربــت حیدریــه ،روز
دوشــنبه  ۹اســفند  ۱۴۰۰اولین جلســه تعاملی و هماهنگی
برنامــه هــای حــوزه معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی
دانشــگاه بــا حضــور دکتــر حســین صحابــی ،معــاون جدیــد
اداری و مالــی دانشــگاه و حضــور مدیــران ایــن حــوزه در
محــل اتــاق معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی برگــزار گردیــد.
در ابتــدای ایــن جلســه دکتــر احســان عظیمــی راد معــاون
دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه ضمــن خیــر مقــدم و
تبریــک مســئولیت جدیــد بــه جنــاب آقــای دکتــر صحابــی،
از اهمیــت مباحــث و موضوعــات مرتبــط بــا حــوزه فرهنگی
و دانشــجویی مطالبــی ارائــه نمودنــد.
دکتــر عظیمــی راد در ادامــه بــه تشــریح اهــم موضوعــات هــر
حــوزه و کارهــای در دســت اجــرا و ضــرورت توجه و پیگیری
امــور اولویــت دار بــه ویــژه آمــاده ســازی شــرایط حضــور
دانشــجویان و امــور مربــوط بــه بازگشــایی دانشــگاهها
اشــاره نمــود.
در ادامــه جلســه ،جابــر حجتــی رئیــس گــروه فرهنگــی و
اجتماعــی دانشــگاه ،مهنــدس شــعبانی مدیــر دانشــجویی
دانشــگاه ،ایمان ســعدی رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه
و خانم زرین دست نماینده مرکز مشاوره دانشگاه به بیان
اهــم موضوعــات حــوزه هــای کاری خــود و درخواسـتهای

مرتبــط بــا حــوزه اداری و مالــی دانشــگاه پرداختنــد.
دکتــر حســین صحابــی معــاون جدیــد اداری و مالــی
دانشــگاه در ابتــدای صحبــت بــا ابــراز خوشــحالی از حضــور
در اولیــن جلســه مشــترک بــا حــوزه معاونــت دانشــجویی و
فرهنگــی بــر ارتبــاط و تعامــل هرچــه بیشــتر بــا حــوزه هــای
مختلف دانشــگاه در جهت تســهیلگری امور تا کید نمود.
دکتــر صحابــی با اشــاره شــناختی که از فعالیت هــای حوزه
دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه داشــته انــد تا کیــد کــرد،
رویکــرد حــوزه معاونــت اداری و مالــی بایــد بــا همــه حــوزه
هــا بــه ویــژه حــوزه مهــم فرهنگــی و دانشــجویی بــه صورت
تعاملــی و در جهــت رفــع موانــع موجــود باشــد تــا کارهــای
اثربخشــی را در ســطح دانشــگاه شــاهد باشــیم.
وی در ادامــه اشــاره نمــود ،از اولویــت هــای کاری مــن در
دانشــگاه پرداختن به امور فرهنگی و دانشــجویی خواهد
بــود و در ایــن مســیر بایــد بــه ســمت شــفافیت بودجــه بــه
ویــژه ســهم فرهنگــی و تخصیــص بهتــر بودجــه باشــیم تــا
شــاهد تســریع در امور و رفع دغدغه های موجود باشــیم.
دکتر حســین صحابی ،مســئولیت نماینده وزیر در هیئت
نظــارت بر تشــکل های اســامی دانشــگاه تربــت حیدریه را
در ســال هــای  ۹۷تــا  ۹۹در ســابقه خــود دارد.
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برگزاری کارگاه علمی مراتع و گیاهان
دارویی توسط انجمن علمی
مهندسی طبیعت دانشگاه تربت
حیدریه
دانشــجویان عالقمنــد بــه کارگاه علمــی مراتــع و گیاهــان
دارویــی بــا حضــور دانشــجویان بیــش از  30دانشــگاه ایــران
از جملــه دانشــگاه هــای تهــران ،تربیــت مــدرس ،محقــق
اردبیلی ،فردوســی مشهد ،صنعتی اصفهان ،ابوعلی سینا
همــدان ،کشــاورزی دماونــد ،جیرفــت ،گــرگان ،ارومیــه،
یاســوج ،زنجــان ،مالیــر ،رازی کرمانشــاه ،کشــاورزی و منابع
طبیعی ساری ،گیالن ،هرمزگان ،ایالم ،لرستان ،شهر کرد،
تربت حیدریه ،مراغه و آزاد اســامی در مقاطع کارشناســی،
کارشناسی ارشد و دکتری در روز  12دی ماه  1400به صورت
برخط در سامانه ادوبی کانکت برگزار گردید .در این کارگاه
جنــاب آقــای دکتر فرزادمهر ســخنران کارگاه به ارائه مطالب
مفیــد در ارتبــاط بــا مراتــع و گیاهــان دارویــی پرداختنــد و بــه
ســواالت شــرکت کننــدگان پاســخ دادنــد.

برگزاری کارگاه مبانی پردازش تصاویر ماهواره ای با تأ کید بر تصاویر لندست ،8
 ،5.3 ENVIتوسط انجمن علمی مهندسی طبیعت دانشگاه تربت حیدریه
دانشــجویان عالقمنــد بــه کارگاه مبانــی پــردازش تصاویــر
ماهــواره ای بــا تأ کیــد بــر تصاویــر لندســت 5.3 ENVI ،8
بــا حضــور دانشــجویان بیش از  15دانشــگاه ایــران از جمله
دانشــگاه هــای ،فردوســی مشــهد ،تربیــت مــدرس ،آزاد
واحــد رشــت ،کرمانشــاه ،صنعتــی شــاهرود ،تهــران ،پیــام
نــور یاســوج ،یــزد ،کردســتان ،اردکان ،گیــان ،شــاهد
تهــران ،خوزســتان ،گــرگان ،کاشــان ،تربــت حیدریــه ،در
مقاطــع کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــری شــرکت
نمــوده و در روزهــای  14الــی  17بهمــن  1400بــه صــورت
برخــط در ســامانه ادوبــی کانکــت برگــزار گردیــد.
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قهرمانی تیم تیراندازی دانشگاه در مسابقات بسیج ادارات شهرستان
تربت حیدریه
روز ســه شــنبه  ۱۴دی ماه  ۱۴۰۰مســابقات تیراندازی گرامیداشــت دومین ســالگرد شــهادت سردار دلها شهید حاج قاسم
ســلیمانی با حضور تیم های شــرکت کننده در این دوره از مســابقات در محل ســالن تیراندازی قرارگاه فرماندهی نیروی
انتظامــی شهرســتان تربــت حیدریــه برگــزار شــد.ایمان ســعدی ،رئیــس اداره تربیــت بدنــی دانشــگاه ،در ایــن بــاره افــزود :در
ایــن دوره از مســابقات کــه بــه مناســبت گرامیداشــت دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی برگزار
گردیــد  ۸تیــم از بســیج ادارت شهرســتان تربــت حیدریــه و در قالــب تیــم هــای ســه نفــره حضــور داشــتند .دانشــگاه تربــت
حیدریــه بــا دو تیــم در ایــن مســابقات شــرکت کــرد کــه در پایــان ایــن رقابــت هــا ،تیــم الــف دانشــگاه توانســت مقــام قهرمانی
را کســب نماید.شــاید ذکــر اســت در بخــش انفــرادی هــم آقایــان جابــر حجتــی رزگی و علی اقبالــی از دانشــگاه تربت حیدریه
در بیــن نفــرات برتــر قــرار گرفتند.اســامی نفــرات تیم دانشــگاه :آقایان جابر حجتــی رزگی ،علی اقبالی ،علیرضا یوســف زاده،
سرپرســت تیــم :ایمــان ســعدی
علــی مجیــد زاده ،حبیــب اهلل اســماعیلی

رویداد یلدای کارآفرینان استارتاپی
رویــداد یلــدای کارآفرینــان اســتارتاپی بــه همــت هفته
نامــه شــنبه و بــا همــکاری انجمــن علمــی مهندســی
صنایــع دانشــگاه تربتحیدریــه و جمعــی از برتریــن
انجمنهای علمی سراسر کشور باحضور و سخنرانی
مدیــران و بنیانگــذاران شــرکتهای اســتارتاپی بــزرگ
و موفقــی مثــل دیجیــکاال ،اســنپ ،تپســی ،آپــارات،
شــیپور ،دیــوار و ...بــرای ششــمین ســال متوالــی از
تاریــخ  1الــی  3دی مــاه  1400بــه صورت مجــازی برگزار و
بــا اســتقبال گــرم دانشــجویان رویــرو شــد.
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برنامه بزرگداشت شهادت حضرت فاطمهزهرا (س) "از گلیم فاطمه تا
عرش خدا" با حضور حجت السالم والمسلمین دکتر حسین صافدل،
نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاههای تربتحیدریه؛ در تاریخ ۱۶
دیماه  ۱۴۰۰در پلتفرم  Adobe Connectبرگزار گردید.
برنامــه بزرگداشــت شــهادت حضــرت فاطمهزهــرا ســام اهلل
علیهــا «از گلیــم فاطمــه تــا عــرش خــدا» با اســتقبال کمنظیر
دانشــجویان ارادتمنــد بــه ایشــان بــه صــورت مجــازی برگــزار
گردیــد ،در ایــن جلســه حضــار بــا تــاش در درک جنبههــای
مختلــف زندگــی حضــرت فاطمــه(س) خواســتار نزدیکی هر
چــه بیشــتر کــردار و رفتارشــان بــه مکتــب ایشــان بودنــد کــه
خــود باعــث عزیمــت روح انســان میشــود.
در ایــن برنامــه حجــت االســام و المســلمین دکتــر حســین
صافــدل؛ عــاوه بــر اشــاره به زندگی ایشــان ،همراهی ایشــان
بــا امــام علــی(ع) ،دالوریهــا و رشــادتهای ایشــان حضــار را
بــه درک و شــناخت بیشــتر آن بانــوی بزرگوار ترغیــب کردند و

در انتهــا از انجمــن اســامی دانشــجویان مســتقل دانشــگاه
تربتحیدریه که در این مراسمات پیشگام هستند تشکر
ویژه داشــتند.
برگــزاری مراســماتی کــه موجــب بــاال بــردن ســطح آ گاهــی
دانشــجویان در رابطــه بــا امامــان و معصومیــن (ع) باشــد
نیــازی واجــب اســت کــه انجمــن اســامی دانشــجویان
مستقل دانشگاه تربتحیدریه در این مراسمات همیشه
ثابــت قــدم بــوده .برنامــه بزرگداشــت شــهادت حضــرت
فاطمهزهــرا ســام اهلل علیهــا بــه همــت انجمــن اســامی
دانشــجویان مســتقل دانشــگاه تربتحیدریــه بــه صــورت
مجــازی در پلتفــرم  Adobe Connectبرگــزار گردیــد.

وبینار فرصت و نوآوری باز رمز موفقیت در مسیر آینده
وبینار فرصت و نوآوری باز رمز موفقیت در مســیر آینده با ســخنرانی
دکتــر ســعید حشــمتی بنیانگــذار و مدیرعامــل مجموعــه مــرکان و
مــدرس و مشــاور کســب و کار بــه همــت انجمــن علمــی مهندســی
صنایــع دانشــگاه تربتحیدریــه باهمــکاری انجمنهــای علمــی
مهندســی صنایــع دانشــگاههای اســفراین ،کردســتان و بوئیــن
زهــرا بــه صــورت مجــازی و در بســتر  Adobe Connectانجمــن علمــی
مهندســی صنایع دانشــگاه تربت حیدریــه در تاریــخ  2دی مــاه 1400
برگــزار و بــا اســتقبال گــرم دانشــجویان روبــرو شــد.
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جلسه پنجم شورای مرکزی با حضور استاد مشاور محترم جناب آقای دکتر
فرزادمهر و اعضای انجمن علمی در تاریخ  21دی  1400بصورت مجازی
برگزار گردید.
در ابتــدای جلســه اســتاد مشــاور انجمــن علمــی آقــای دکتــر
فرزادمهــر در خصــوص اهمیــت منابــع طبیعــی و برگــزاری
کارگاه هــا در راســتای چالــش های طبیعــت و نهادینه کردن
فرهنــگ منابــع طبیعــی مطالبــی بیــان کردنــد .وی افــزود
کــه رســالت انجمــن علمــی حفــظ طبیعــت و منابــع طبیعــی
بایســتی باشــد و کارگاه هــا هدفمنــد و درراســتای ارتقــاء
ســطح علمــی دانشــجویان باشــد.
در ادامــه ایــن جلســه دبیــر انجمــن گــزارش فعالیــت هــای
صــورت گرفتــه را اعــام نمودنــد .وی افــزود در شــرایط
آمــوزش مجــازی کــه خــأ آمــوزش هــای عملــی دانشــجویان
احســاس مــی شــود بنابراین بایســتی ایــن خال را پــر کرد یکی

از راه هایــی کــه بتــوان ایــن خــأ را پــر کــرد آمــوزش مجــازي
از طریــق انجمــن هــای علمــی اســت کــه دانشــجویان از
کارگاههــای آموزشــی اســتفاده کننــد .در ادامــه جلســه در
ارتبــاط بــا برگزاری مســابقه هــا و کارگاه های جدید مشــورت
شــد و بــرای برگــزاری کارگاه های آموزشــی مختلف از جمله:
 ،ENVI ،GIS ،SPSSوبینــار گیاهــان دارویــی ،مــدل ســازی
رویشــگاه گونــه هــای مختلــف و ...بــرای هماهنگــی بــا
اســاتید محتــرم در دســتور کار قــرار گرفــت .در نهایــت بــرای
هفتــه منابع طبیعــی و روز درختکاری در دانشــگاه مطالبی
ذکــر گردیــد.

برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشگاه تربت حیدریه با حضور ریاست
جدید دانشگاه
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روز یکشــنبه  ۳بهمن  ۱۴۰۰مصادف با والدت حضرت زهرا ســام اهلل علیها اولین جلســه شــورای فرهنگی دانشــگاه تربت
حیدریه برگزار شــد.
جابر حجتی رزگی ،رئیس گروه فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه با اعالم این خبر افزود :با توجه به مناســبت های فرهنگی
در بهمــن مــاه جــاری و همزمــان بــا والدت خجســته حضرت زهرای اطهر ســام اهلل علیها اولین جلســه شــورای تخصصی
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه بــا حضــور دکتــر عبــاس خاشــعی ریاســت جدید دانشــگاه برگــزار گردید.حجتی ضمــن اعالم
برگــزاری منظــم جلســات شــورای فرهنگــی در ســال جــاری بیــان داشــت ،علیرغــم قرارگرفتــن در ایــام امتحانــات پایــان تــرم
دانشــجویان ،توجــه بــه حــوزه مســائل فرهنگــی از دغدغــه هــای حــوزه معاونــت دانشــجویی و فرهنگی دانشــگاه اســت و با
عنایــت بــه مناســبت هــای ملــی و مذهبــی بهمن ماه ،جلســه شــورای فرهنگی برگــزار گردید و بحــث و تبادل نظــر پیرامون
دســتور جلســه صورت گرفت.دکتر خاشــعی در ابتدای این جلســه بر لزوم توجه به مســائل فرهنگی و همچنین اهمیت
موضوعــات مرتبــط بــا حــوزه فرهنگــی بــه ویــژه توجــه بــه فضــای مجــازی و اســتفاده از ایــن ظرفیــت و همچنیــن توجــه بــه
اســتفاده از ظرفیــت کارگاه هــا ،ســخنرانی هــا ،نشســت هــا و میزگردهــای علمــی و فرهنگــی با اســتفاده و حضور ســخنرانان
شــاخص تاکیــد نمود.دکتــر خاشــعی در ادامــه در خصــوص اســتفاده از ظرفیــت هــای فرهنگــی و نهادهــای مرتبــط در
شهرســتان و لــزوم پرداختــن بــه شــائبههای دینــی و اعتقــادی جوانــان کــه از ســوی دشــمن مــورد هجمــه قــرار گرفتهایــم
تا کیــد نمــود .دکتــر خاشــعی همچنیــن اســتفاده از ظرفیــت بســیج اســاتید کــه ضــرورت دارد حضــور پررنــگ تــری داشــته
باشــند و در رفــع شــائبه هــا بــرای دانشــجویان از ایــن ظرفیــت اســتفاده شــود تاکیــد نمــود.وی همچنیــن بــه نقــش دفتــر
نهــاد رهبــری در دانشــگاه و حمایــت ویــژه ایشــان از ایــن دفتــر و برنامههای فرهنگی دفتر نهاد مقام معظم رهبــری به ویژه
برگــزاری جلســات نظریــه پــردازی ،نقــد و نظــر و همچنیــن کرســی هــای آزاد اندیشــی تاکیــد نمود.
در ادامــه ایــن جلســه حجــت االســام و المســلمین دکتــر حســین صافــدل رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری
در دانشــگاه ضمــن تبریــک میــاد حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا و میــاد بــا برکــت حضــرت امــام خمینــی رحمــت اهلل علیــه
بنیانگــذار انقــاب اســامی ایــران و معمــار کبیــر انقــاب اســامی در ابتدای ســخنان خــود با ابــراز خوشــحالی از اینکه اولین
جلســه شــورای فرهنگــی دانشــگاه بــا ایــن ایــام خجســته مصــادف شــده اســت بیــان داشــت ایــن جلســه و شــروع بــه کار
جنــاب آقــای دکتــر خاشــعی را بــا ایــن ایــام مبــارک بــه فــال نیــک میگیریــم و ان شــاءاهلل آنچــه در ایــن شــورا پیگیــری شــود بــر
اســاس ســبک زندگــی اولیــای الهــی باشــد.
در ادامــه ،در خصــوص دســتور جلســه و برنامــه هــای پیشــنهادی جهــت اجــرای مراســمات فرهنگــی پی ـشرو از جملــه
والدت حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا و گرامیداشــت هفتــه زن و مقــام شــامخ مــادر و همچنیــن مناســبتهای بهمــن مــاه
جــاری بــه ویــژه جشــن هــای انقــاب و برنامــه هــای دهــه مبارکــه فجــر و نیــز میــاد بــا ســعادت حضــرت امیرالمومنیــن علــی
علیه السالم بحث و بررسی صورت پذیرفت و برنامه های پیشنهادی در این ایام از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه و
انجمن اســامی نیز ارائه گردید .در این جلســه دکتر عباس خاشــعی رئیس جدید دانشــگاه ،حجت االســام و المسلمین
دکتــر حســین صافــدل رئیــس نهــاد نمایندگی مقام معظم رهبــری در دانشــگاه ،دکتر احســان بهرامی عضو هیئت علمی،
جابــر حجتــی رئیــس گــروه فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ،امیــر حســین دوســتگان فرمانــده بســیج دانشــجویی شــهید
عبدالرســول مــروج و عاطفــه یزدانــی دبیــر انجمن اســامی دانشــجویان مســتقل دانشــگاه حضور داشــتند.
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نشست سوم  :مدیریت استراتژیک
ســومین نشســت از ســری نشســت هــای مدیریتــی بــا
عنــوان مدیریــت اســتراتژیک بــا ســخنرانی مهنــدس هــادی
گودرزی متخصص حوزه مدیریت به همت انجمن علمی
مهندســی صنایــع دانشــگاه تربــت حیدریــه و بــا همــکاری
انجمــن هــای علمــی مهندســی صنایــع دانشــگاههای
کردســتان ،اســفراین و بوئیــن زهــرا در تاریــخ  5دی مــاه 1400
بــه صــورت مجــازی و در بســتر  Adobe Connectانجمــن
علمی مهندســی صنایع دانشــگاه تربــت حیدریه برگــزار و با
اســتقبال گــرم دانشــجویان روبــرو شــد.

دوره پیشرفته نرم افزار گمز
GAMS
دوره پیشــرفته نــرم افــزار گمــز بــا تدریــس مهنــدس رضــا
رحمتــی مــدرس گــروه مهندســی صنایــع دانشــگاه تربــت
حیدریــه بــه همــت انجمــن علمــی مهندســی صنایــع
دانشــگاه تربتحیدریــه و بــا همــکاری انجمنهــای
علمــی مهندســی صنایــع دانشــگاههای مالــک اشــتر
تهــران ،اســفراین و بوئیــن زهــرا بــه صــورت مجــازی و در
بســتر  Adobe Conncetانجمــن علمــی مهندســی صنایــع
دانشــگاه تربــت حیدریــه در تاریــخ هــای  8و  9دی مــاه
 1400برگــزار و بــا اســتقبال گــرم دانشــجویان روبــرو شــد.
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دوره جامع انتگرال
دوره جامــع انتگــرال بــا تدریــس مهنــدس امیــر رضایــی
مــدرس دوره هــای انتگــرال و معــادالت دیفرانســیل بــه
همــت انجمــن علمــی مهندســی مکانیــک دانشــگاه
تفــرش باهمــکاری انجمنهــای علمــی مهندســی راه آهن
دانشــگاه علــم و صنعت ،فیزیک دانشــگاه علــم و صنعت،
مهندســی صنایــع دانشــگاه علــم و فرهنــگ و مهندســی
صنایــع دانشــگاه تربتحیدریــه بــه صــورت مجــازی و در
بستر  Adobe Connectانجمن علمی مهندسی مکانیک
دانشــگاه تفــرش در تاریــخ هــای  16 ،15و  17دی مــاه 1400
برگــزار و بــا اســتقبال گــرم دانشــجویان روبــرو شــد.

وبینار تجربیات و دستاوردهای پژوهشی در مهندسی
صنایع و تحقیق در عملیات
وبینــار تجربیــات و دســتاوردهای پژوهشــی در مهندســی صنایــع
و تحقیــق در عملیــات بــا ســخنرانی دکتــر ابراهیــم رضایینیــک
اســتاد و معــاون پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی ســجاد و مــدرس
دانشــگاه هــای تربتحیدریــه و فردوســی بــه همــت انجمــن
علمــی مهندســی صنایــع دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه صــورت
مجــازی و در بســتر  Adobe Conncetدر تاریــخ  19دی مــاه 1400
برگــزار و بــا اســتقبال گــرم دانشــجویان روبــرو شــد.
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دوره ی مقدماتی نرمافزار ا کسل  +ترفندها
دوره ی مقدماتــی نرمافــزار اکســل  +ترفندهــا بــا تدریــس
مهندسمرتضیبهمنیمشاور،مدرسومحققمهندسی
صنایــع برنامــه ریــز مــگا پــروژه و ســاخت کارخانــه زمــزم 3در
فوالد خوزســتان به همت انجمن علمی مهندســی صنایع
دانشــگاه تربــت حیدریــه و بــا همــکاری انجمــن هــای علمــی
مهندســی صنایــع دانشــگاه هــای کردســتان ،اســفراین و
بوئیــن زهــرا بــه صــورت مجــازی و در بســترAdobe Connect
انجمــن علمــی مهندســی صنایــع دانشــگاه تربــت حیدریــه
در تاریــخ هــای  21 ،18 ،14و  25بهمــن مــاه  1400برگــزار و بــا
اســتقبال گــرم دانشــجویان روبــرو شــد.

وبینار از مهارت های نرم تا
مسیرشغلی
وبینــار از مهــارت هــای نــرم تــا مســیر شــغلی بــا ســخنرانی
امیــر محتشــم کارشــناس ارشــد دیجیتــال مارکتینــگ
ازکــی وام بــا همــکاری انجمــن علمــی مهندســی صنایــع
دانشــگاه تربــت حیدریــه و جمعــی از برتریــن انجمــن هــای
علمــی سراســر کشــور بــه صــورت مجــازی و در بســتر Adobe
 Connectرویدادســتان در تاریــخ  20بهمــن مــاه  1400برگــزار
و بــا اســتقبال گــرم دانشــجویان روبــرو شــد.
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دورهمی و گفتگوی دانشجویی به
مناسبت روز مهندس
جایــزه بــاران دورهمــی مهندســی صنایــع بــه بهانــه ی
روز مهنــدس ،دورهمــی و گفتگــوی دانشــجویی بــه
مناســبت روز مهنــدس در تاریــخ  ۴اســفندماه در پلتفــرم
 Adobe Connectبرگــزار شــد .طــی مصاحبـهای بــا علیرضــا
جبــاری دبیــر انجمــن علمــی مهندســی صنایــع ،وی
اعــام داشــت :ایــن برنامــه بــا گفتگــوی گــرم دانشــجویان
مهندســی بصــورت مجــازی برگــزار گردیــد .روز مهنــدس
بهان ـهای شــد تــا بتوانیــم بــا دوســتان دانشــگاهی خــود
گپوگفــت صمیمانــه داشــته باشــیم و از همراهــی ایــن
عزیــزان بهرهمنــد شــویم.در ایــن جمــع صمیمــی صندلــی
داغ ،مســابقه و قرعهکشــی بیــن حاضریــن را داشــتیم کــه
جوایــز برنــدگان همانجــا نقــدا پرداخــت شــد و همچنيــن
بــه شــرکتکنندگان در ایــن برنامــه لــوح تقدیر مجلــل اهدا
خواهــد شــد.

حضور دکتر احسان عظیمی
راد معاونت محترم فرهنگی
و دانشجویی دانشگاه تربت
حیدریه در برنامه رادیویی
شباهنگام
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برگزاری مراسم زیارت عاشورا به مناسبت ایام فاطمیه و گرامیداشت
دومین سالگرد سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به همت
بسیج کارکنان و بسیج اساتید و نهاد رهبری و بسیج دانشجویی
دانشگاه دولتی تربت حیدریه
مراســم زیــارت عاشــورا بــه مناســبت ایــام فاطمیــه و گرامیداشــت دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار ســپهبدحاج
قاســم ســلیمانی در روز سهشــنبه ١۴دی مــاه  ۱۴۰۰بــا اســتقبال دانشــجویان و اســاتید و کارکنــان و حضــور ســرهنگ
یعقوبی،مســؤل بســیج ادارات شهرســتان و همچنیــن آقــای گنابــادی مســؤل بســیج دانشــجویی شهرســتان برگــزار
شــد.در ابتــدای مراســم حجــت االســام و المســلمین دکتــر صافــدل نماینــده دفتــر نهاد مقــام معظم رهبــری ،به تبیین
شــأن و جایــگاه واالی بانــوی دوعالــم راضیــه مرضیــه ،فاطمــه زهــرا (س) پرداختنــد .درادامــه ایشــان بــه تبییــن رفتــار و
شــخصیت ســردار ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی و چگونگی شــهید زندگی کردن و دســتیابی به مقام شــهادت
تا کیــد کــرد .در پایــان مراســم نیــز بــه ذکــر مصیبــت ســرور بانــوان عالــم حضــرت فاطمــه زهــرا (س) و مداحــی و ســینه زنــی
پرداختــه شــد .بعــد از اتمــام مراســم  ،بــا همــکاری اداره تربیــت بدنــی دانشــگاه مراســم پیــاده روی در محوطــه دانشــگاه
نیــز برگــزار شــد .
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برگزاری مسابقه کتابخوانی چهل چراغ نماز و خانواده
مســابقه کتــاب خوانــی چهــل چــراغ نمــاز و خانــواده بــه مناســبت ایــام مبــارک دهــه فجربــا شــرکت ده نفــر از کارمنــدان
دانشــگاه تربــت حیدریــه برگــزار شــد

برگزاری رادیو اینترنتی آوا
ایــن برنامــه  ۱۸بهمــن مــاه  1400بــا گویندگــی علیرضــا
جبــاری و ســمانه ســلطانی بــه مناســبت گرامیداشــت
دهــه فجــر پخــش شــد .
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برنامه قسم به اسم آزادی به مناسبت بزرگداشت پیروزی انقالب
اسالمی و دفاعمقدس به همت انجمن اسالمی دانشجویان مستقل
دانشگاه تربتحیدریه در پلتفرم  Adobe Connectبرگزار گردید.
در ایــن برنامــه حجتاالســام والمســلمین حــاج شــیخ محمدرضــا عصمتــی عــاوه بــر اشــاره بــه اهــداف انقــاب و
رویدادهــای مهــم آن ،بــه نقــش مــردم در پیــروزی انقــاب و دالوریهــای شــهدا اشــاره کردنــد .ایشــان از حضــار خواســتار
نزدیــک شــدن هــر چــه بیشــتر کــردار ،رفتــار و آرمانهایشــان بــه شــهدای واال مقــام شــدند و بــه وظایفــی کــه مــا مــردم
در قبــال شــهدا داریــم ماننــد ســازندگی ،اســتقالل کشــور ،شــکوفایی ،رونــق دانــش ،میهــن دوســتی ،حفاظــت از مرزهــا،
اســتقالل ،بیگانــه ســتیزی و مــوارد دیگــر اشــاره کردنــد و بــه مــا گوشــزد کردنــد که شــهدا و آرمانهایشــان با ایمــان به خدا
و اهــل بیــت باعــث پیــروزی شــگرف شــدند.
در پایــان ایشــان از انجمــن اســامی دانشــجویان مســتقل دانشــگاه تربتحیدریــه کــه در ایــن مراســمات همیشــه
پیشــگام هســتند ،تشــکر ویــژهای داشــتند.
این برنامه به همت انجمن اســامی دانشــجویان مســتقل دانشــگاه تربتحیدریه و با همکاری معاونت دانشــجویی
و فرهنگــی دانشــگاه تربتحیدریــه به صــورت مجــازی در پلتفــرم  Adobe Connectبرگزار گردید.

برگزاری کارگاه سالمت بانوان
بــه مناســبت ایــام
مبــارک دهــه فجــر روز
کارگاه ســامت بانــوان
در دانشــگاه تربــت
حیدریــه برگــزار شــد .
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نصب بنر در حاشیه جاده و جلوی سر درب دانشگاه دولتی
تربت حیدریه و فضا سازی محوطه دانشگاه  ،به مناسبت چهل
و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی.
بــا توجــه بــه فرارســیدن چهــل و ســومین ســالگرد انقــاب اســامی ،بــه همــت بســیج دانشــجویی و همــکاری بســیج
اســاتید بنــر ایــام اهلل دهــه فجــر در حاشــیه جــاده و جلــوی ســر درب دانشــگاه دولتــی تربــت حیدریــه نصــب و اجــرا گردید.
همچنیــن بــه مناســبت ایــام اهلل دهــه فجــر  ،فضــا ســازی در محیــط دانشــگاه بــه همــت بســیج دانشــجویی دانشــگاه
تربــت حیدریــه انجــام گرفــت .
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شرکت دانشگاهیان در ویژه برنامه های ایام اهلل دهه مبارک فجر
انقالب اسالمی
در ایــن مراســم همزمــان بــا ورود تاریخــی امــام خمینــی(ره) بــه میهن اســامی همراه بــا گلباران تمثال بنیانگــذار انقالب
اســامی ایــران و رژه موتــوری در میــدان مرکــزی شــهر تربــت حیدریــه روز ســه شــنبه ١٢بهمن مــاه  ۱۴۰۰صــورت گرفت.
کــی پــور ،معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان تربــت حیدریــه گفــت :انقــاب اســامی در حســاس تریــن نقطــه
جهــان بــه وقــوع پیوســت و اردوگاه بــی دغدغــه و خــواب آرام نظــام ســلطه را بــه هــم ریخت.انقــاب اســامی خــواب
خــوش نظریــه پردازانــی کــه افــول دیــن را قطعــی و آن را مانــع حرکــت هــای اقتصــادی و سیاســی مــی دانســتند را بــه هــم
زد و همــه ایــن نظریــات را منســوخ و از رده خــارج کرد.ایمــان بــه خــدا ،اعتقــاد بــه مــردم و هــدف متعالــی ســه شــاخصه
تحقــق یافتــه مهــم امــام انقــاب بــود ســه اســتراتژی رفتــن شــاه ،تشــکیل نظــام اســامی و رســاندن پرچــم انقــاب بــه
دســت حضــرت بقیــه اهلل االعظــم عجــل اهلل در کنــار ایــن ســه هــدف شــکل گرفــت.
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سیر نمایشگاهی دستاوردهای انقالب به مناسبت فرا رسیدن چهل و سومین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
ســیر نمایشــگاهی دســتاورد های انقالب به مناســبت فرارســیدن چهل و ســومین ســالگرد پیروزی انقالب اســامی در
ایــام اهلل دهــه فجــر در دانشــگاه تربــت حیدریــه بــه همــت بســیج دانشــجویی شــهید عبدالرســول مروج برگــزار شــد و مورد
بازدیــد اســاتید و دانشــجویان و کارکنان دانشــگاه قــرار گرفت.
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وبینار دانشگاه تراز انقالب اسالمی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقالب چهارشنبه
 ۲۰بهمن ماه ۱۴۰۰
وبینــار ( ،دانشــگاه تــراز انقــاب اســامی  ،مبتنــی بــر
بیانیــه گام دوم انقــاب)  ،چهارشــنبه  ۲۰بهمــن مــاه
 ، ۱۴۰۰در پلتفــرم اســکای روم  ،بــا حضــور دکتــر احســان
عظیمــی راد معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی و مســئول
بســیج اســاتید شهرســتان تربــت حیدریــه برگــزار شــد
کــه مــورد اســتقبال و توجــه اســاتید و دانشــجویان قــرار
گرفــت.در ابتــدای وبینــار  ،دکتــر عظیمــی راد  ،ضمــن
تبریــک چهــل وســومین ســالگرد پیــروزی انقــاب
اســامی و ایــام اهلل دهــه فجــر افــزود  :بایــد ایــن بیانیه گام
دوم انقــاب از صــرف خوانــدن خــارج شــود و بــه مرحلــه
عمــل برســد .همچنیــن در رابطــه با دانشــگاه تــراز انقالب
اســامی چنیــن بیــان کــرد :دانشــگاه اســامی بایــد بتواند
موفــق و بــا برنامــه عمــل کنــد و رمــز مانــدگاری انقــاب
اســامی ارزشهــا و آرمانهــای آن اســت .مــردم ایــران
مردمــی هســتند کــه بــه اصــول ارزشهــای خــود پشــت
نکردهانــد و حتــی تــا پــای جــان ایســتادگی کردنــد .بایــد
بــه ســمت تمــدن ســازی اســامی حرکــت کنیــم چــرا
کــه ظهــور حضــرت حجــت (عــج) وابســته بــه آن اســت.
وی در ادامــه افزود:ماموریــت دانشــگاه تــراز انقــاب در
زمینــه نشــاط سیاســی بیــان دســتاوردهای انقــاب
اســامی اســت .دانشــجویان آینــده ســازان ایــن انقــاب
هســتند .علــم و بینــش سیاســی بایــد درکنــار ارزش هــای
اخالقــی باشــد .دشــمن در زمینــه جنــگ نــرم ســعی دارد
ارزشهــای انقالبــی را از ذهــن جوانــان پــا ک کنــد ،لــذا
وظیفــه جامعــه دانشــگاهی اســت کــه بــا تبییــن آرمــان ها
و ارزش هــای انقالبــی و تــاش بــرای عملــی کــردن آن هــا
مانــع ایــن امــر شــوند.
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حضور مجدد معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
تربت حیدریه در صدای خراسان رضوی
دکتــر احســان عظیمــی راد معاونــت محتــرم دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه همزمــان بــا ایــام اهلل دهــه فجــر انقــاب
اســامی ،روز شــنبه مــورخ  ۹بهمــن ۱۴۰۰بــا حضــور در برنامــه رادیویــی قرار انقــاب ،در خصوص دســتاوردهای انقالب
اســامی و نقــش رهبــری در آن بــه ایــراد ســخن پرداخــت.
دکتــر عظیمــی راد در ایــن برنامــه ،بــه  ۷نقــش برجســته حضــرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در کســب پیشــرفتها
و دســتاوردهای انقالب به صورت تشــریحی اشــاره نمودند.

دیدار بسیج دانشجویی شهید
عبدالرسول مروج با ریاست جدید
دانشگاه تربت حیدریه
در روز ســه شــنبه  ۳اســفند مــاه  ۱۴۰۰مســئول دفتــر بســیج دانشــجویی شهرســتان بــه همــراه فرمانــده پایــگاه بســیج
دانشــجویی شــهید عبدالرســول مــروج  ،بــا ریاســت جدیــد دانشــگاه تربــت حیدریــه  ،دکتــر خاشــعی دیــدار نمودنــد.
در ادامــه ایــن دیــدار  ،جلســه ای تحــت عنــوان مصوبــات اردوی بــزرگ راهیــان نــور و اعــزام دانشــجویان بــه مناطــق
عملیاتــی غــرب کشــور نیــز برگــزار شــد .بــا توجــه بــه اســتقبال زیــاد دانشــجویان دانشــگاه دولتــی تربــت حیدریــه در
زمینــه مشــارکت در طــرح راهیــان نــور ،تزریــق ســه دوز وا کســن و ثبــت اطالعــات در ســامانه راهیــان نــور و اعــزام بــازه
تقریبــی  ۱۴تــا  ۲۰اســفند مــاه  ۱۴۰۰و همچنیــن هزینــه هــای اردوی راهیــان نــور مصــوب شــد کــه تاریــخ دقیــق اعــزام
ً
و هزینــه دانشــجویان بــه مناطــق عملیاتــی متعاقبــا در اطالعیــه هــای بعــدی بــه داوطلبــان شــرکت کننــده در طــرح
راهیــان نــور اعــام خواهــد شــد .در پایــان جلســه  ،هدیــه ای از طــرف بســیج دانشــجویی بــه رســم ادب و یــادگار بــه
ریاســت جدیــد دانشــگاه تربــت حیدریــه تقدیــم شــد.
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برگزاری هشتمین جلسه دبیران انجمن های علمی دانشجویی ،کانون های
فرهنگی و هنری و تشکل های اسالمی دانشگاه تربت حیدریه
همزمــان بــا آغــاز تــرم جدیــد جلســه دبیــران انجمــن هــای
علمــی دانشــجویی ،کانــون هــای فرهنگــی و هنــری و
تشــکل هــای اســامی دانشــگاه تربــت حیدریــه بــا حضــور
جنــاب آقــای دکتر عظیمی؛معاونت محترم دانشــجویی و
فرهنگــی دانشــگاه ،حجــت االســام و المســلمین صافــدل
مســئول محتــرم دفتــر نهاد رهبــری و جنــاب آقای حجتی؛
رییــس محتــرم اداره فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه روز
یکشــنبه  ۸اســفند  ۱۴۰۰ســاعت  ۲۰برگــزار گردیــد .هماهنگــی برنامــه هــای نیمســال تحصیلــی جدیــد  ،تشــکیل ســتاد
جهــاد تبییــن دانشــگاهیان ،برنامــه هــای پیشــنهادی جهــت روز ملــی جــوان و میــاد امــام زمــان (عــج) ،بیــان نظــرات
و پیشــنهادات دبیــران محتــرم جهــت برنامــه هــای اجرایــی تشــکل مربوطــه از مهتریــن موضوعــات مطــرح شــده در
ایــن جلســه بــود.

اجرای طرح پایش سالمت روان
مرکــز مشــاوره دانشــگاه هماننــد ســنوات گذشــته در
راســتای شناســایی و درمــان مشــکالت روانشــناختی
دانشــجویان اقــدام بــه برگــزاری طــرح پایــش ســامت روان
نمــود.
در ایــن طــرح کــه هرســاله زیــر نظــر دفتر مشــاوره و ســامت
ســازمان امــور دانشــجویان وزارت علــوم در دانشــگاه هــای
سراســر کشــور اجــرا مــی شــود ابتــدا از طریــق اســتخراج
داده هــای حاصــل از تکمیــل پرسشــنامه مربوطــه توســط
دانشــجویان ،افــراد دارای آســیب یــا در معــرض خطــر
شناســایی شــده و ســپس مشــاوران و روانشناســان مرکــز
مشــاوره بــا برقــراری تمــاس تلفنــی و انجــام مصاحبــه های
تشــخیصی تخصصــی ،مشــکالت مربوطــه را پیگیــری
نمــوده و بــا جلــب مشــارکت دانشــجو ،جلســات مشــاوره یا
رواندرمانــی را آغــاز مــی نماینــد.
اجرای طرح همدلی واحوالپرسی درایام کرونا
بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا و ایجــاد شــرایط
و محدودیــت هــای خــاص و در راســتای برقــراری

بیشــتر بــا دانشــجویان و بــا هــدف شناســایی مشــکالت
روانشــناختی ،خانوادگــی ،تحصیلــی ،اقتصــادی و...
مرکــز مشــاوره دانشــگاه زیــر نظــر دفتــر مشــاوره و ســامت
ســازمان امــور دانشــجویان وزارت علــوم اقــدام بــه برگــزاری
طــرح همدلــی واحوالپرســی نمــود .
در ایــن طــرح ابتــدا یــک نمونــه گیــری تصادفــی از کلیــه
دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل دانشــگاه بــه عمــل آمــده
و ســپس مشــاوران و روانشناســان مرکــز مشــاوره از طریــق
برقــراری تمــاس تلفنــی ،اقــدام بــه احوالپرســی و پیگیــری
مشــکالت احتمالــی دانشــجویان در ایــام کرونــا نمودنــد .
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