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طرح ابتکاری دانشگاه سمنان ؛
کانون هماهنگی دانشگاه و صنعت )اتاق مسأله( در سمنان آغاز به کار کرد

و صنعــت   دانشــگاه  هماهنگــی  کانــون 
)اتــاق مســأله( بــا حضــور اســتاندار و دیگــر 
بــه همــت  اســتان  اجرایــی  مســئوالن 
دانشــگاه ســمنان در ســاختمان کســب و کار 
و فنــاوری شــهرک صنعتــی شــرق ســمنان 

ــرد. ــه کار ک ــاز ب آغ
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
ســمنان ؛ رئیــس دانشــگاه ســمنان  در آئیــن 
افتتــاح اتــاق مســأله بــا بیــان اینکــه ایجــاد 
ــوزش  ــروه آم ــات کارگ ــاق از مصوب ــن ات ای
ــد  ــت : بع ــتانداری اســت گف و پژوهــش اس
ــا  ــده ب ــام ش ــرات انج ــاه مذاک ــش م از ش
ــن  ــی ایجــاد ای شــرکت شــهرک های صنعت
اتــاق در قالــب تفاهــم نامــه ای بــه تصویــب 
رســید کــه امیدواریــم گام موثــری در جهــت 
ــاط دانشــگاه و صنعــت  ــی ارتب ــق واقع تحق

باشــد.
ــا  ــگاهیان ب ــزود : دانش ــری اف ــر نصی دکت
ــل  ــرای ح ــورانه ب ــاق جس ــن ات ــاد ای ایج
مســائل و مشــکالت پیــش روی واحــد های 
تولیــدی ، بــه میــان صنعتگــران آمــده انــد 
کــه موفقیــت در ایــن راه مســتلزم حمایــت 

ــان اســت. ــرح مشکالتش ــع و ط صنای
اســتاندار ســمنان نیــز بــا اشــاره بــه جدایــی 
ــاح  ــت : افتت ــگاه گف ــت و دانش ــن صنع بی

ایــن مرکــز آغــاز کار اســت و شــروعی 
ــرای حــل مســائل فــی مابیــن صنعــت و  ب

ــود. ــد ب ــگاه خواه دانش
علیرضــا آشــناگر بــا بیــان اینکــه ایجــاد این 
ــش  ــر دو بخ ــداف ه ــبرد اه ــاق در پیش ات
تاثیــر گــذار خواهــد بــود افــزود : هــم 
ــد و  ــوی دارن ــدی ق ــای آرن ــع واحده صنای
مــی تواننــد بــه دانشــگاه هــا کمــک کننــد 
و هــم دانشــگاه هــا دارای اســاتید مجــرب 
و خوبــی هســتند کــه مــی تواننــد بــه حــل 

ــد. ــک کنن ــت کم ــائل صنع مس
وی افــزود : مســائل و مشــکالت و نیازهــای 
صنایــع بایــد در ایــن اتــاق دســته بنــدی و 
دانشــگاه هــا نیــز تمــام تــوان خــود را بــرای 

حــل ایــن مســائل منســجم کننــد.
اســتاندار ســمنان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــرای  ــی ب ــط خوب ــی محی ــای صنعت واحده
دانشــجویان  کارگاهــی  دروس  گذرانــدن 
هســتند اظهــار داشــت : ایجــاد اتــاق مســأله 
ــر  ــه اگ ــت ک ــکاری اس ــوب و ابت ــدام خ اق
ــد در  ــی توان ــود م ــراه ش ــت هم ــا خالقی ب
رونــق تولیــد موثــر باشــد و در ایــن زمینــه 

ــود. ــته ش ــی برداش ــای خوب گامه

بــه منظــور توســعه فنــاوری ، کاربــردی 
و  دانشــگاهی  تحقیقــات  نتایــج  نمــودن 
ســاماندهی ارتبــاط واقعــی بیــن صنعــت 
و دانشــگاه تفاهــم نامــه همــکاری بیــن 
دانشــگاه ســمنان و شــرکت شــهرک های 
ــه  ــژه برنام ــاء و در وی ــتان امض ــی اس صنعت
ــاران(   ــر ب ــمنان )زی ــتانی س ــبکه اس ــار ش افط

ــد. ــه ش مبادل
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان 
، در ایــن تفاهــم نامــه کــه بــه امضــای دکتــر 
ــگاه  ــس دانش ــدی رئی ــری زرن ــعود نصی مس
ســمنان و حســن آل بویــه مدیــر عامــل 
شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان رســید ، 
اهــداف و موضوعــات مختلفــی بــرای تقویــت 

ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت مــورد توجــه قــرار 
ــه اســت. گرفت

ــه  رئیــس دانشــگاه ســمنان گفــت : کمــک ب
ارتقــاء دانــش فنــی شــرکت های مســتقر 
ســازماندهی   ، صنعتــی  شــهرک های  در 
توانمندی هــا و امکانــات موجــود ، ایجاد بســتر 
ــق  ــای تحقی ــت واحده ــرای فعالی ــب ب مناس
و توســعه و تولیــد محصوالتــی متناســب 
بــا بــازار و کمــک بــه ایجــاد بنگاه هــای 
ــش  ــکان دان ــی االم ــد و حت ــادی جدی اقتص
ــم  ــن تفاه ــاد ای ــداف انعق ــه اه ــان از جمل بنی

ــت . ــه اس نام
دکتــر نصیــری ارائه خدمــات علمی وآموزشــی 
، پژوهشــی و فنــاوری و مشــاوره ای از ســوی 

دانشــگاه ســمنان در زمینه هــای مختلــف 
واحدهــای  و  صنعتــی  شــرکت  های  بــه 
فنــاوری و اســتارتاپی اســتان را از  موضوعــات 
ــن  ــزود : ای ــمرد و اف ــه برش ــم نام ــن تفاه ای

موضوعــات بــا ایجــاد اتــاق مســأله، اتــاق کار 
ــاوری  ــر فن ــاد دفت ــتارتاپی، ایج ــتراکی اس اش
ارتباطــات و اطالعــات ، فضــای کار اشــتراکی 
ــر  ــع و دفت ــا صنای ــط ب ــای مرتب پایان نامه ه

در راستای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت ؛

همکاری های دانشگاه سمنان و شرکت شهرک های صنعتی استان گسترش می یابد
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بار؛ نخستین  برای    
ــمنان در جمع دانشگاههای  دانشگاه س
ــه بندی الیدن قرار گرفت  منتخب رتب

ــی اســاتید دانشــگاه  ــی صنعت فرصــت مطالعات
ــد شــد. ــی خواهن عملیات

ــه رئیــس دانشــگاه ســمنان ، فراهــم  ــه گفت ب
ــی  ــه انجــام طــرح هــای مطالعات کــردن زمین
معرفــی   ، دانشــگاه  بــرای  تحقیقاتــی  و 
توانمندیهــای دانشــگاه ســمنان و واحــد هــای 
ــگاه  ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــتقر در پ مس
ســمنان بــه مخاطبــان صنعتــی ، همــکاری در 

تجــاری ســازی تحقیقــات کاربــردی دانشــگاه 
بــا معرفــی طــرح هــا بــه واحــد هــای صنعتی ، 
حمایــت از واحــد هــای فنــاور و ایجــاد زمینــه 
همــکاری بــرای برگــزاری رویــداد هــای 
ــا دانشــگاه از تعهــدات  اســتارتاپی مشــترک ب
شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان در قالــب 

ــه اســت. ــن تفاهــم نام ای
دکتــر نصیــری همچنیــن اســتقرار دفاتــر پارک 

علــم و فنــاوری و دانشــکده هــای مرتبــط بــا 
حــوزه فنــاوری در مراکــز کســب و کار ، ارائــه 
خدمــات آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده هــای 
مرتبــط  و نیــز حــوزه فنــاوری بــه واحــد هــای 
صنعتــی ، شناســایی موقعیــت هــای پژوهشــی 
واحــد هــای صنعتــی ، معرفــی اعضــای هیأت 
ــی در  ــت مطالعات ــام فرص ــرای انج ــی ب علم
ــات واحــد  ــت اختراع ــت ، تســهیل در ثب صنع

ــه تجــاری ســازی  ــی و کمــک ب هــای صنعت
ــر حــوزه صنعــت اســتان  اســتارتاپ هــای برت

را از تعهــدات دانشــگاه ســمنان ذکــر کــرد.
ــر  ــه مــدت 5 ســال معتب ــه ب ــن تفاهــم نام ای
ــت  ــداوم فعالی ــل و ت اســت و در صــورت تمای

ــد اســت.  ــل تمدی قاب

ــام  ــار ن ــتین ب ــرای نخس ــد ، ب ــدن هلن ــگاه الی ــال ۲۰۱۸ دانش ــدی س ــه بن ــاس رتب ــر اس ب
ــت.  ــرار گرف ــا ق ــر دنی ــای موث ــگاه ه ــع دانش ــمنان در جم ــگاه س دانش

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ســمنان 
ــت  ــاینس دریاف ــه از وب او س ــی ک ــدن مبتن ــدی الی ــه بن ــت : رتب ــر گف ــن خب ــا اعــالم ای ب
ــوم انســانی و هنــر اســت.  ــه نامــه علــوم، علــوم اجتماعــی ، عل می شــود  شــامل ســه نمای

دکتــر ســیف اهلل ســعدالدین بــا بیــان اینکــه در جدیدتریــن رتبــه بنــدی الیــدن ، جمهــوری 
اســالمی ایــران دارای ۲۶ دانشــگاه ممتــاز اســت افــزود: مــالک الیــدن بــرای انتخــاب ۹۶۳ 
ــال های  ــه س ــه در فاصل ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــارات ص ــداد انتش ــان، تع ــر جه ــگاه برت دانش
ــه ای از  ــتفاده از مجموع ــا اس ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ــاینس نمای ــا ۲۰۱۷ در وب او س ۲۰۱۴ ت
ــی،  ــر علم ــطح تأثی ــر را در س ــورد نظ ــای م ــناختی، آماره ــاب ش ــده کت ــاخص های پیچی ش

ــی آورد. ــم م ــگاه ها فراه ــیتی دانش ــوع جنس ــارات و تن ــه انتش ــی آزاد ب ــا، دسترس همکاریه
ــه عنــوان  ــرا ب ــاوری دانشــگاه ســمنان گفــت : شــاخص جنســیت اخی معــاون پژوهــش و فن

یــک شــاخص تأثیــر گــذار بــه مــالک هــای رتبــه بنــدی افــزوده شــده اســت. 
ــام دانشــگاه  ــا بیــان اینکــه  قــرار گرفتــن ن معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ســمنان ب
ــی  ــای جهان ــدی ه ــه بن ــن رتب ــی از معتبرتری ــه یک ــدی ک ــه بن ــام رتب ــن نظ ــمنان در ای س
محســوب  و بســیار ارزشــمند اســت اظهــار امیــدواری کــرد : دانشــگاه ســمنان در ســایر رتبــه 
بنــدی هــای معتبــر جهانــی نظیــر رتبــه بنــدی تایمــز، شــانگ هــای و جهــان اســالم جایــگاه 

مطلوبــی را کســب نمایــد.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ضمــن تبریــک ایــن افتخــار ارزشــمند از تــالش هــای 
همــه اعضــای هیــأت علمــی و دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه کــه در قــرار گرفتن 

نــام دانشــگاه ســمنان در ایــن فهرســت تــالش مــی نماینــد قــدر دانــی کردنــد.

ــر علمــی همایــش علمــی  دبی
ــرح  ــرورت ط ــی ض - تخصص
انتقــال آب از دریــاي خــزر 
ــت :  ــمنان  گف ــتان س ــه اس ب
ــه  ــوان مقال در مجمــوع ۶۰ عن
بــه دبیرخانــه ایــن همایــش در 
دانشــگاه ســمنان ارســال شــده 

اســت.
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دکتــر  ؛  ســمنان  دانشــگاه 
مجیــد قلهکــی بــا اعــالم 
ایــن خبــر گفــت : پــس از 
ــده و  ــه برگزی داوري، ۳۰ مقال
ضمــن ارائــه در ایــن همایــش 
ــز  ــاالت نی ــه ي مق در مجموع

ــت. ــده اس ــاپ ش چ
وی بــه محورهــای برگــزاری ایــن همایــش اشــاره کــرد و گفــت : ایــن همایــش بــا شــش 
ــي و اقتصــادي،  ــي، زیســت  محیطــي، اجتماع ــائل فن ــگ مصــرف، مس ــي فرهن محــور اصل
ژئوپولیتیکــي ، سیاســي و ســرمایه گــذاري ،  ۲5 خــرداد بــه میزبانــی دانشــگاه ســمنان برگــزار 

می شــود.
دبیــر علمــی همایــش بــا بیــان اینکــه ، انتقــال آب یکــي از پیشــنهادها بــرای کاهــش آثــار 
تنش هــاي آبــي، خشکســالي-هاي دوره اي کوتــاه مــدت و بلندمــدت و همچنیــن جلوگیــري 
از مصــرف غیربهینــه آب در بخش هــاي کشــاورزي، شــرب و صنعــت اســت اظهــار امیــدواری 
ــرد  ــزاري میزگ ــن برگ ــي و همچنی ــي و فن ــخنراني هاي علم ــاالت و س ــه مق ــا ارائ ــرد : ب ک
ــا و  ــه ه ــکار، اندیش ــادل اف ــراي تب ــبي ب ــتر مناس ــش، بس ــان همای ــخ در پای ــش و پاس پرس

دســتاوردهاي علمــي- پژوهشــي دانشــگاهیان و متخصصــان کشــور فراهــم شــود.
ــف  ــاي مختل ــي از جنبه ه ــال آب داراي پیچیدگي های ــي انتق ــزود : چگونگ ــی  اف ــر قلهک دکت
ــا برگــزاري ایــن همایــش اجــراي ایــن طــرح از ابعــاد علمــي، فنــي و اجرائــي  اســت کــه ب
توســط محققــان و دســت انــدرکاران شــرکت کننــده از سراســر کشــور در ایــن حــوزه مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــي ق بررس

ــی علمی انتقال آب از باالدست ؛  به منظور بررس
همایــش ضرورت طرح انتقال آب 

از دریای خزر به اســتان سمنان در 
دانشگاه ســمنان برگزار می شود  
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نخســتین محقق دوره پســا دکتری دانشــگاه ســمنان در رشــته ی مهندســی مکانیک )گرایش تبدیل انرژی( پذیرش و مشغول فعالیت شد.
ــا اعــالم ایــن خبــر گفــت : دکتــر محمــد همــت اســفه  بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ رئیــس دانشــگاه ســمنان ب
دانــش آموختــة مهندســی مکانیــک بــا گرایــش تبدیــل انــرژی، بــه عنــوان نخســتین محقــق پســا دکتــری پذیرفتــه شــده در دانشــگاه 
ســمنان ودکتــر ســیف ا... ســعدالدین اســتاد دانشــکده مهندســی مکانیــک دانشــگاه  اســتاد پذیرنــده ایــن محقــق پســا دکتــری اســت.

 دکتــر مســعود نصیــری افــزود : محقــق پســا دکتــری پذیــرش شــده و اســتاد پذیرنــده، طــی دو ســال متوالــی موفق شــدند در فهرســت 
یــک درصــد دانشــمندان برتــر جهــان بر اســاس شــاخص هــای اساســی علــم ISI – ESI در ســال های ۲۰۱۷ و  ۲۰۱۸ معرفی شــوند.

دکتــر نصیــری گفــت : زمینه هــای تحقیقــات و فنــاوری در دانشــگاه ســمنان فراهــم اســت و ایــن دوره بــه عنــوان شــروع دوره پســا 
دکتــری در دانشــگاه ســمنان بــا توجــه بــه ســوابق پژوهشــی محقــق و اســتاد در زمینــة تخصصــی نانــو ســیاالت انجــام خواهــد شــد.

رئیــس دانشــگاه ســمنان بــا بیــان اینکــه این دانشــگاه بــه منظور اســتفاده از پتانســیل های موجــود بــرای انجــام پروژه های اولویــت  دار و 
تقاضــا محــور از میــان فارغ التحصیــالن مقطــع دکتــری پس از بررســی درخواســت متقاضیــان مطابق با قوانیــن و مقــررات موجود محقق 
پســا دکتــری جــذب می کنــد اظهــار داشــت : مــدت زمــان دوره های پســا دکتــری در این دانشــگاه یک ســال بــوده و در صــورت موفقیت 
آمیــز بــودن فعالیــت هــای متقاضــی و موافقــت اســتاد راهنمــا، گروه و دانشــکده مربوطــه  قابل تمدیــد برای یک  ســال دیگــر خواهد بود.

در راستای افزایش فعالیت های بین المللی دانشگاه؛

پذیرش هشت دانشجوی خارجی در دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان
رئیــس دانشــکده گردشــگری دانشــگاه ســمنان گفــت: بــرای نخســتین بــار، هشــت دانشــجوی خارجــی در ایــن دانشــکده پذیرفتــه 

شــدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ دکتــر محمــد رضــا یزدانــی بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت : ایــن دانشــجویان در رشــته 
مدیریــت جهانگــردی در مقطــع کارشناســی ارشــد دانشــکده گردشــگری دانشــگاه ســمنان بــه عنــوان نخســتین دانشــکده گردشــگری 

در کشــور پذیــرش شــده انــد.
دکتــر یزدانــی افــزود : پــس از بررســي هاي بــه عمــل آمــده از میــان متقاضیــان تحصیــل در دانشــکده گردشــگري دانشــگاه ســمنان، 
بــا همــکاری گــروه زبــان و ادبیــات عربــی دانشــگاه، هشــت نفــر از دانشــجویان عراقــی پذیــرش شــدند، کــه از نیمســال دوم ســال 

تحصیلــي ۹۸-۹۷ مشــغول بــه تحصیــل شــده انــد. 
وی تصریــح کــرد: دانشــکده گردشــگري دانشــگاه ســمنان بــه عنــوان نخســتین دانشــکده گردشــگري کشــور اســت و وزارت علــوم 
کشــور عــراق تنهــا دو دانشــگاه در کشــور ایــران را بــراي تحصیــل در رشــته گردشــگري مــورد تاییــد قــرار داده اســت کــه یکــی از 

آنهــا دانشــگاه ســمنان اســت.
رئیــس دانشــکده گردشــگری دانشــگاه ســمنان خاطــر نشــان کــرد : ایــن دانشــکده دارای بیــش از ۲5۰ دانشــجو در دو مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد اســت کــه حــدود ۹۰ نفــر از ایــن دانشــجویان 

در مقطــع کارشناســی ارشــد مشــغول بــه تحصیلنــد.
گفتنی است؛ طبیعت گردی )اکوتوریسم( و مدیریت جهانگردی با گرایش های برنامه ریزی توسعه و بازار یابی، رشته های تحصیلی دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان هستند.

ــور  ــه اهــداف ام ــه ششــم توســعه از جمل ــان برنام ــا پای ــر ت ــزار نف ــه ۷5 ه ــان ب ــداد آن ــش دانشــجویان خارجــی و رســیدن تع ــادآور می شــود؛ دانشــجویان خارجــی ســفیران فرهنگــی هســتند و افزای ی
ــاوری اســت.  ــات و فن ــوم ، تحقیق ــی ســازمان دانشــجویان وزارت عل ــر ایران دانشــجویان غی

نخستین محقق دوره پسا دکتری دانشگاه سمنان پذیرش شد

  در نخستین کنفرانس رؤسای دانشگاه های ایران و مجارستان مطرح شد؛

تأکید رئیس دانشگاه سمنان  بر توسعه همکاری دانشگاه های ایران و مجارستان
 رئیــس دانشــگاه ســمنان در نخســتین کنفرانــس رؤســای دانشــگاه هــای ایــران 
ــد  ــتان تأکی ــران و مجارس ــگاه های ای ــکاری دانش ــعه  هم ــر توس ــتان ب و مجارس

کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ دکتــر مســعود نصیــری زرنــدی 
در ایــن کنفرانــس کــه بــه میزبانــی اســتان یــزد برگــزار شــد بــه بیــان فرصت هــا 

و چالــش هــای همــکاری بیــن دانشــگاههای ایــران و مجارســتان پرداخــت.
ــام  ــدت، انج ــاه م ــای کوت ــجو در دوره ه ــتاد و دانش ــادل اس ــری تب ــر نصی دکت
پروژه هــای تحقیقاتــی مشــترک بیــن اســاتید، تأســیس مجــالت علمــی 
ــه  ــور را از جمل ــگاه های دو کش ــات دانش ــد از امکان ــترک و بازدی ــی مش پژوهش
ــران و  ــور ای ــی دو کش ــای علم ــکاری ه ــت هم ــه در تقوی ــت ک ــواردی دانس م

ــرد. ــد ک ــک خواه ــتان کم مجارس
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به منظور تحکیم پیوند دانشگاه و صنعت؛
پخش ویژه برنامه افطار سیمای مرکز سمنان از دانشگاه سمنان 

ــمنان  ــز س ــیمای مرک ــار س ــه افط ــژه برنام وی
ــای  ــا بخش ه ــاران » ب ــر ب ــوان » زی ــا عن ب
متنــوع از یکشــنبه ۲۲ اردیبهشــت و بــا حضــور 
نخبــگان دانشــگاه ســمنان از دانشــگاه ســمنان 
»نگیــن خــردورزی خطــة کویــر« پخــش شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان 
؛ سرپرســت روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان 
ــن  ــوای ای ــت : محت ــر گف ــن خب ــا اعــالم ای ب
ــق  ــه »رون ــال ب ــعار س ــاس ش ــر اس ــه ب برنام
تولیــد« و تحکیــم ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت 
ــردازد. و از ۲۲ اردیبهشــت ماه  و جامعــه مــی پ
ــدت ۸ شــب  ــه م ــت ۲۹ اردیبهشــت ماه ب لغای
از فضــای روبــروی دانشــکده بــرق و کامپیوتــر 
دانشــگاه بــه روی آنتــن شــبکه اســتانی 

ســمنان رفــت.
دکتــر علــی ضیغمــی بــا بیــان اینکــه رویکــرد 
ــن  ــری از ای ــتای بهره گی ــه در راس ــن برنام ای
ــرفت و  ــد و پیش ــق تولی ــرای رون ــت ب ظرفی
ــه  ــن برنام ــزود : در ای ــود اف ــور ب ــعه کش توس
ــگاه  ــجویان دانش ــاتید و دانش ــور اس ــا حض ب
مســؤوالن  و  صنایــع  صاحبــان  ســمنان، 
مرتبــط دســتگاه های اجرایــی، راه هــای رونــق 
اســتان  اقتصــادی  و  تولیــدی   بخش هــای 
ــرکت های  ــگری ، ش ــت ، گردش ــامل صنع ش

دانش بنیــان  و... بررســی شــد. 
وی افــزود : دانشــگاه ســمنان بــه عنــوان 
ــا داشــتن  دانشــگاه مــادر و منتخــب اســتان ب

پــارک  جملــه  از  بســیار  توانمندی هــای 
علــم و فنــاوری ، آزمایشــگاه های مجهــز ، 
علمــی  نخبــگان  و  فــراوان  ظرفیت هــای 
برجســته در ســطح  ملــی و بیــن المللــی 
ــی  ــل علم ــزایی در ح ــه س ــش ب ــد نق می توان
مشــکالت موجــود بــر ســر راه »رونــق تولیــد« 

ــد. ــته باش داش
ــه داد : در طــول ۸ روز  ــر ضیغمــی ادام دکت
ــه از دانشــگاه ســمنان اســاتید و  پخــش برنام
ــر،  ــرق و کامپیوت دانشــجویان دانشــکده های ب
مهندســی  و  شــیمی  مکانیــک،  مهندســی 
کویــر  گردشــگری،  گاز،  و  نفــت  شــیمی، 
و  دامپزشــکی  طبیعــی،  منابــع  و  شناســی 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــران و پ ــی عم مهندس
ــان پیشــنهادات و برنامه هــای  ــه بی دانشــگاه ب
خــود جهــت رونــق تولیــد پرداختنــد و در تاریخ 
ــاه دانشــجویان  ــنبه ۲۶ اردیبهشــت م ــج ش پن
غیــر ایرانــی دانشــگاه میهمــان برنامــه بودنــد 
کــه ظرفیــت بســیار خــوب دانشــگاه ســمنان 
در عرصــه بیــن المللــی در ایــن خصــوص بــا 
ــر  حضــور اســاتید و برخــی از دانشــجویان غی
ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــگاه م ــی دانش ایران

ــان  ــر نش ــمنان خاط ــگاه س ــت دانش سرپرس
کــرد طبــق برنامــه ریــزی انجــام شــده قــرار 
ــارک رمضــان  ــاه مب ــی م اســت در ۴ روز پایان
بــار دیگــر ایــن برنامــه از پردیــس شــماره یک 

ــرود. ــن ب ــه روی آنت دانشــگاه ســمنان ب

بــه گفتــه وی؛ از دیگــر قســمت های مختلــف 
ــی  ــه کنندگ ــه تهی ــه ب ــده ک ــه زن ــن برنام ای
ــم  ــدی ابراهی ــی مه ــی و کارگردان ــار خط عم
ــه روی  ــدی ب ــر حام ــرای ناص ــا اج ــی ب خان
آنتــن رفــت، گــزارش، مســابقه پیامکــی، 

ــده نمــاز  ــی، پخــش زن مســتند مبلغیــن مذهب
 ، ســاده  افطــاری  ســفره های   ، جماعــت 
پویــش  »پــس از بــاران« بــه منظــور کمــک 
بــه ســیل زدگان کشــور و نیــز آزادی زندانیــان 

ــود. ب

کشــوري  مســابقات  دوره  پنجمیــن 
ــاع  ــرد، ارتف ــه رده ب ــي در س موشــک های  آب
و هــدف بــا معرفــي تیــم هــاي برتــر در 

دانشــگاه ســمنان بــه پایــان رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان 
موشــک های  مســابقات  برگــزاری  دبیــر  ؛ 
آبــی در دانشــگاه ســمنان بــا اعــالم ایــن خبــر 
گفــت : در پایــان ایــن رقابت هــا ، در رده 
ــز  ــد  و مرک ــادو، نوربن ــای ُترن ــم ه ــاع  تی ارتف
کارآفرینــی هــر ســه از دانشــگاه ســمنان 
ــوم را کســب  ــا س ــن اول ت ــب عناوی ــه ترتی ب

ــد. کردن

محمــود عبــدوس افــزود : در بخــش بــرد ایــن 
رقابــت هــا نیــز تیــم هــای فالکــن  از دانشــگاه 
ــد  ــواد و نوربن ــر و هی ــک امیرکبی ــی تکنی پل
ــا  ــای اول ت ــام ه ــه مق از دانشــگاه ســمنان ب

ســوم رســیدند.
وی بــا بیــان اینکــه در رده هــدف بــا توجــه به 
ــازی تیمــی بــه مقــام  اینکــه طبــق قوانیــن ب
دســت مــی یابــد کــه موشــک آبــی بــه مــکان 
موردنظــر اصابــت کنــد گفــت : تنهــا موشــک 
ــه  ــمنان ب ــگاه س ــهاب از دانش ــم ش ــی تی آب
ــه مقــام  هــدف مــورد نظــر اصابــت کــرد و ب

ــت. ــن رده دســت یاف اول ای

  با درخشش دانشگاه سمنان ؛

پنجمین دوره مسابقات کشوری موشک های آبی با معرفی تیم های برتر پایان یافت 
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دبیــر برگــزاری مســابقات موشــک هــای آبــی 
در دانشــگاه ســمنان خاطــر نشــان کــرد : ایــن 
دوره از مســابقات بــه مــدت ۲ روز در ســه 
ــور ۸۷  ــا حض ــدف ب ــرد و ه ــاع، ب ــته ارتف رش
ــگاه  ــم از ۱۳ دانش ــب ۲۸ تی ــجو در قال دانش
کشــور بــه میزبانــی دانشــگاه ســمنان برگــزار 

شــد.
بــه گفتــه عبــدوس ؛  دانشــگاه هــای خواجــه 
ــی  ــر، فردوس ــک امیرکبی ــی تکنی ــر ، پل نصی
ــزد، آزاد  ــمنان، ی ــز، س ــورد، تبری ــهد، بجن مش
ــهد،  ــام مش ــی خی ــدس و غیرانتفاع ــهر ق ش
ــت  ــن رقاب ــده در ای ــرکت کنن ــای ش ــم ه تی

ــد. بودن
ــای  ــک ه ــت موش ــه رقاب ــان اینک ــا بی وی ب
رشــته  تخصصــی  هــای  شــاخه  از  آبــی 
ــود،  ــی ش ــوب م ــک محس ــی مکانی مهندس
تصریــح کــرد: حضــور دانشــجویان دیگــر 

رشــته هــای مهندســی در ایــن دوره از رقابــت 
ــه  ــر ب ــن قش ــدی ای ــه من ــان از عالق ــا نش ه
ــزی  ــه ری ــا برنام ــاخت دارد و ب ــی و س طراح
درســت و منطقــی مســووالن مــی تــوان 
ایــن انگیــزه هــا را بــه ســمت صنعتــی شــدن 

ــوق داد. س
عبــدوس، بــا مطلــوب شــمردن کیفیــت 
پنجمیــن دوره رقابــت های کشــوری موشــک 
ــه داد:  ــمنان، ادام ــگاه س ــی در دانش ــای آب ه
ــن دوره از  ــدگان در ای ــرکت کنن ــش  ش افرای
ــته  ــای گذش ــه دوره ه ــبت ب ــا نس ــت ه رقاب
هیجــان و حــس رقابــت را بیــن دانشــجویان 

افزایــش داد.
ــی  ــک های آب ــت موش ــزاری رقاب ــر برگ دبی
ــه  ــاره ب ــا اش ــمنان ب ــگاه س ــور در دانش کش
ــی و  ــودن طراحــی موشــک های آب ــر ب زمان ب
هزینــه بــاالی ســاخت آن بــرای دانشــجویان، 

بهتریــن  می تواننــد  صنایــع  کــرد:  بیــان 
حامیــان مالــی دانشــجویان طراحــی و ســاخت 
ــرای  ــا ب ــده ه ــکار و ای ــن اف ــند و از ای باش
ــره  ــی به ــوالت ایران ــت محص ــای کیفی ارتق

ــد. گیرن

ــاي  ــتفاده از بطره ــا اس ــي ب ــک هاي آب موش
پالســتیکي ســاخته شــده و بواســطه ي آب و 

ــوند. ــاب می ش ــوا پرت ــار ه فش

آئیــن گرامیداشــت روز ارتباطــات و روابــط عمومــی  بــا حضــور اعضــای هیــأت رئیســه ، مدیــران 
بخشــهای مختلــف دانشــگاه ،رابطــان خبــری و نیــز فعــاالن رســانه ای  در ســالن میثــاق دانشــگاه 

ســمنان برگــزار شــد.
ــن آئیــن ضمــن  ــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ رئیــس دانشــگاه ســمنان در ای ــه گــزارش رواب ب
ــا  ــط عمومــی ه ــن عرصــه گفــت : رواب ــاالن ای ــه فع ــی ب ــط عموم ــک روز ارتباطــات و رواب تبری
ــازوان قدرتمنــد دســتگاه های اجرایــی هســتند و وجــود آن در یــک دســتگاه از اهمیــت باالیــی  ب

برخــوردار اســت.
ــه ســختی های  ــا توجــه ب ــط عمومــی ب ــان اینکــه کار رواب ــا بی ــدی ب ــری زرن ــر مســعود نصی دکت
فــراوان بایــد بــا عشــق و عالقــه انجــام شــود افــزود :  عصــر ، عصــر ارتباطــات اســت و بایــد بــر 
روی اطــالع رســانی ســریع و صحیــح  و ارتبــاط بــا رســانه های دیــداری ، شــنیداری و نوشــتاری 

بســیار توجــه شــود و در ایــن زمینــه کار کــرد.
ــرای  ــل دانشــگاه ب ــن المل ــط بی ــی دانشــگاه و بخــش رواب ــط عموم ــت : هماهنگــی رواب وی گف
تدویــن و انتشــار بروشــورهای معرفــی دانشــگاه بــه زبان هــای مختلــف بــرای جــذب دانشــجویان 

خارجــی بایــد مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد.
ــجوی  ــدادی دانش ــده تع ــام ش ــای انج ــا تالش ه ــبختانه ب ــه خوش ــان اینک ــا بی ــری ب ــر نصی دکت
خارجــی در رشــته های مختلــف  جــذب شــده اســت اظهــار امیــدواری کــرد : ایــن تعــداد در آینــده 

نزدیــک بــا تقویــت امکانــات و تالشــهای انجــام شــده افزایــش یابــد.
رئیــس دانشــگاه ســمنان همچنیــن بــر تقویــت ارتبــاط روابــط عمومــی بــا دانشــکده هــا در جهــت 

معرفــی دانشــگاه خصوصــا در زمــان انتخــاب رشــته بــرای جــذب دانشــجو تأکیــد کــرد.
دکتــر نصیــری تصریــح کــرد : ســاختار روابــط عمومــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و در 
نظــر داریــم شــورای روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان را بــر اســاس سیاســتگذاری هــای تعییــن 

شــده تشــکیل دهیــم.
ــی و  ــدر دان ــگاه ق ــار دانش ــش اخب ــیما در پوش ــدا و س ــا ص ــا خصوص ــانه ه ــن از رس وی همچنی
خواســتار پوشــش خبــری مناســب همایــش انتقــال آب دریــای خــزر کــه قــرار اســت ۲5 خــرداد بــه 

میزبانــی دانشــگاه ســمنان برگــزار شــود شــد.
شــهاب ســلیمانی معــاون اطالعــات و اخبــار صــدا و ســیمای مرکــز ســمنان نیــز در ایــن آئیــن بــا 
بیــان اینکــه دانشــگاه بــه عنــوان یــک مرکــز مهــم  مــی توانــد در تولیــد خبرهــای بــا محتــوای 
علمــی بــه مــا کمــک کنــد گفــت : شــرکتهای دانــش بنیــان ، ایــده هــا  و اختراعــات ســوژه هــای 
خوبــی بــرای تولیــد گزارشــهای خبــری و تولیــدی  بــا رویکــرد رونــق تولیــد هســتند کــه قابلیــت 

پخــش از شــبکه هــای سراســری را نیــز دارنــد.

ــالت  ــوزش و تحصی ــاون آم ــان مع ــر ورامینی ــاوری ، دکت ــاون پژوهــش و فن ــر ســعدالدین مع دکت
ــن  ــن ضم ــن آئی ــز در ای ــمنان نی ــگاه س ــی دانش ــاون اداری – مال ــربتدار مع ــر ش ــی و دکت تکمیل
ــگاه  ــش و جای ــاره نق ــن عرصــه درب ــگران ای ــه تالش ــی ب ــط عموم ــات و رواب ــک روز ارتباط تبری

ــد. ــان کردن ــی بی ــذار در دانشــگاه مطالب ــر گ ــد تاثی ــن واح ــت ای ــی و تقوی ــط عموم رواب
ــا  ــگاه ب ــف دانش ــای مختل ــال بخش ه ــری فع ــان خب ــانه ای  و رابط ــاالن رس ــن از فع ــن آئی در ای

ــی شــد. ــوح قدردان اهــدای ل

آئین گرامیداشــت روز ارتباطات و روابط عمومی در دانشــگاه سمنان برگزار شد
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به همت روابط عمومی دانشگاه سمنان انجام شد ؛ 

مجله روانشناسي بالیني دانشگاه سمنان در لیست 
مجالت هسته ای ISC قرار گرفت

توسعه و آبادانی کشور بدون اصالحات آموزشی و 
توجه به جایگاه معلمان امکان پذیر نیست

سرپرســت روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان از 
ــر در یکســال  ــوان خب ــد و انتشــار 5۰5 عن تولی
گذشــته بــه همــت روابــط عمومــی ایــن 
ــگاه در  ــف دانش ــای مختل ــگاه از بخش ه دانش

ــر داد. ــگاه خب ــایت دانش س
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان 
ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــی ب ــی ضیغم ــر عل ؛ دکت
ــط  ــات و رواب ــت روز ارتباط ــن گرامیداش در آئی
عمومــی و تبریــک ایــن روز بــه کلیــه فعــاالن 
ــن  ــر انتشــار ای ــالوه ب ــت : ع ــن عرصــه گف ای
ــذاری  ــگاه، بارگ ــایت دانش ــر در س ــداد خب تع
ــای  ــب در کانال ه ــزار مطل ــش ه ــش از ش بی
مختلــف  رســان های  پیــام  در  دانشــگاه 
ــار  ــپ و... ( و انتش ــه، آی گ ــا، بل ــروش، ایت )س
ــگاه  ــی دانش ــه الکترونیک ــماره از خبرنام ۱۱ ش
ــگاه اســت  ــار دانش ــا و اخب ــمنان از فعالیت ه س

ــت. ــده اس ــام ش ــدت انج ــن م ــه در ای ک
وی همچنیــن از انتشــار ۱۴ شــماره رادیــو 
ــع  ــاب جام ــار کت ــه و انتش ــا ، تهی ــو نم و رادی
معرفــی دانشــگاه ســمنان و نیــز بیــش از 
ــرم  ــور، DVD  ن ــخه بروش ــزار نس ــار ه چه
ــزر و موشــن  ــد تی ــی دانشــگاه، چن ــزار معرف اف
گرافیــک در زمینــه معرفــی دانشــگاه خبــر داد و 
افــزود : در یکســال گذشــته بیــش از 5۰۰ برنامه 
و همایــش از جملــه بیســت و هفتمیــن اجــالس 
ــی  ــر روحان ــور دکت ــا حض ــاز ب ــری نم سراس
رئیــس جمهــور ، در تاالرهــای تحــت اداره 
ــای  ــامل تاالره ــگاه )ش ــی دانش ــط عموم رواب
ــده  ــزار ش ــن ( برگ ــاق و میه ــر ، میث ــر کبی امی

ــت. اس
ــمنان  ــگاه س ــی دانش ــط عموم ــت رواب سرپرس
ــای  ــری و گزارش ه ــای تصوی ــپ ه ــد کلی تولی

ــگاه  و  ــای دانش ــار و برنامه-ه ــری از اخب خب
ــدان  ــی فرزن ــه معرف ــژه نام ــار وی ــه و انتش تهی
ممتــاز کارکنــان و اعضــای هیــأت علمــی، 
بــاز  درهــای  »روز  برنامــه  در  مشــارکت 
ــگاه در  ــار دانش ــاب اخب ــه بازت ــگاه« ، تهی دانش
ــای  ــه واحده ــال ب ــف و انتق ــانه های مختل رس
مختلــف دانشــگاه را از دیگــر فعالیت هــای 
ــن  ــزود : در ای ــمرد و اف ــی برش ــط عموم رواب
مــدت بیــش از ۳۱ خبــر از دانشــگاه ســمنان در 
ســایت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری علی 
ــایت  ــؤولین آن س ــخت گیری های مس ــم س رغ
در انعــکاس اخبــار منعکــس شــده اســت و ۴۳ 
مطلــب از دانشــگاه ســمنان نیــز در کانال هــای 
ــات و  ــوم ، تحقیق ــص وزارت عل ــازی مخت مج

ــت. ــده اس ــر ش ــاوری منتش فن
بــه گفتــه دکتــر ضیغمــی ، هماهنگــی و رایزنــی 

بــرای حضور مســؤولین دانشــگاه و نیــز اعضای 
محتــرم هیــأت علمــی در رســانه های مختلــف 
از جملــه صــدا و ســیما و خبرگزاری هــای معتبــر 
ــه روز  ــی و ب و برگــزاری نشســت های مطبوعات
ــگاه از  ــرود دانش ــی و س ــپ معرف ــانی کلی رس
ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــای رواب ــر فعالیت ه دیگ
ــت  ــه هم ــه ب ــوده ک ــدت ب ــن م ــمنان در ای س
ــه ســرانجام رســیده  ــن واحــد ب کارشناســان ای

اســت.

ســردبیر مجلــه روانشناســی بالینــی 
قرارگرفتــن   از  دانشــگاه ســمنان 
ایــن مجلــه در لیســت مجــالت 
هســته ای رشــته روانشناســی خبــر 

داد.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــاهرخ  ــر ش ــمنان ؛ دکت ــگاه س دانش
ــن  ــالم ای ــا اع ــینی ب ــد حس مکون
ــار اســت  ــت : نخســتین ب ــر گف خب

ــی،  ــت علم ــده کیفی ــان دهن ــر نش ــن ام ــه و ای ــرار گرفت ــت ق ــن لیس ــی در ای ــه روانشناس ــه مجل ک
محتوایــی و تخصصــی بــاالی آن اســت.

ســردبیر مجلــه روانشناســی بالینــی دانشــگاه ســمنان گفــت : مجــالت هســته ای شــامل مجموعــه ای 
از مجــالت برتــر در حــوزه هــای موضوعــی مختلــف اســت کــه توســط گروهــی از متخصصــان رشــته 

هــای مرتبــط مــورد تجزیــه و تحلیــل محتوایــی دقیــق قــرار می گیــرد.
دکتــر مکونــد حســینی ادامــه داد : بــه روز بــودن موضوعــات پژوهشــی، کاربــردی بــودن یافتــه هــا، 
خوانایــی و کیفیــت علمــی، روش شناســی دقیــق، ارائــه فهــم پذیــر داده هــا، بحــث منطقــی، اســتدالل 
دقیــق و شــیوه نتیجــه گیــری از معیارهــای ارزیابــی بــرای قــرار گرفتــن در لیســت مجــالت هســته ای 

اســت.
 وی بــا بیــان اینکــه مجــالت معــدودی موفــق بــه کســب ایــن عنــوان مــی شــوند گفــت :  مجالتــی 
کــه بــه لیســت مجــالت هســته ای پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســالم راه مــی یابنــد، ســاالنه مورد 
ارزیابــی مجــدد قــرار مــی گیرنــد کــه بایــد تــالش کــرد تــا ایــن جایــگاه بــرای مجلــه روانشناســی 

دانشــگاه ســمنان حفــظ شــود.
ســردبیر مجلــه روانشناســی بالینــی دانشــگاه ســمنان  اظهــار داشــت : درحــال حاضــر مجلــه Q2 اســت 
و ضریــب تاثیــر قابــل قبــول  ۰.۲۳۶ را داراســت ضمــن اینکــه ضریــب آنــی مجلــه نیــز نســبت بــه 
ســایر مجــالت بســیار خــوب اســت کــه حاکــی از عملکــرد مناســب مجلــه در بــازه زمانــی اخیــر اســت.

دکتــر مکونــد حســینی خاطــر نشــان کــرد :  ایــن مجلــه در ســامانه نشــریات علمــی جهــان اســالم بــا 
عالمــت کاپ طالیــی رنــگ مشــخص شــده اســت و بــا کلیــک بــر روی آن توضیحــات در کادر بــاز 

مــی شــود.

رئیــس دانشــگاه ســمنان در آئیــن گرامیداشــت روز معلــم در تــاالر امیرکبیــر دانشــگاه ســمنان کــه بــا 
حضــور اعضــای هیــأت علمــی ایــن دانشــگاه ، پروفســور اعوانــی چهــره مانــدگار کشــور و مســئوالن 
ــام  ــمندان بن ــری از اندیش ــهید مطه ــت : ش ــد گف ــزار ش ــی برگ ــران اجرای ــر مدی ــتانداری و دیگ اس
جهــان اســالم اســت و شــان روز معلــم همزمــان بــا ســالروز شــهادت ایشــان زیبنــده ایــن شــخصیت 

فرهیختــه اســت.
رئیــس دانشــگاه ســمنان ادامــه داد: بــه فرمــوده امــام راحــل دانشــگاه خــوب ، یــک کشــور را ســرافراز 
مــی کنــد و وظیفــه انســان ســازی، اســتقالل کشــور و حفــظ و تــدوام انقــالب اســالمی از وظایــف 

اساســی دانشــگاه هــا برشــمرده مــی شــود.
نصیــری زرنــدی اضافــه کــرد: آمــوزش رکــن اساســی توســعه کشــور اســت کــه ایــن رویکــرد مهــم 

بایــد بــه معنــی واقعــی در کشــور فرهنــگ ســازی شــود.
ــن قشــر  ــوان جامعــه ای ســعادتمند داشــت و رفتارهــای ای ــم نمــی ت ــدون معل ــح کــرد: ب وی تصری

ــذارد. ــان می گ ــر روی جوان ــی ب ــل توجه ــر قاب ــه تاثی فرهیخت
ــه جایــگاه  ــد ب ــرای پیشــرفت و اصالحــات آموزشــی بای ــا بیــان اینکــه ب رئیــس دانشــگاه ســمنان ب
معلمــان توجــه داشــت و بــا هــم اندیشــی بــا ایــن دانشــمندان مــی تــوان رشــد و بالندگــی کشــور گام 
برداشــت افــزود : توســعه کشــور بــا توجــه بــه جایــگاه معلمــان میســر اســت و بایــد بــا بــاز بــودن 

مســیر، اســتادان اندیشــه ورز بــرای آبادانــی کشــور قدم-هــای بیشــتری بردارنــد.

تولید و انتشار بیش از 500 عنوان خبر از فعالیت های دانشگاه در بخش های مختلف در سال 1397
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معاون استاندار در آئین تجلیل از اساتید دانشگاه سمنان ؛

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار 
ســمنان گفــت: :  توســعه کشــور نیازمنــد کمک 
ــتادان دانشــگاه هاســت و در  دانشــمندان و اس
ایــن زمینــه مســئوالن دســتگاه هــای اجرایــی 
بایــد از ظرفیــت هــای نخبــگان  علمــی بــرای 

رفــع مشــکالت بهــره منــد شــوند.
حبیــب اهلل خجســته پــور  بــا بیــان ایــن مطلب 
ــگاه  ــم در دانش ــت روز معل ــن گرامیداش در آیی
ســمنان افــزود: توســعه کشــور بــا بهــره منــدی 
ــکان  ــا ام ــگاه ه ــتادان و دانش ــت اس از ظرفی
پذیــر اســت و بایــد بــرای اتخــاذ ایــن راهبــرد 

پیونــد بیــن دانشــگاه و حاکمیــت برقــرار شــود.
ــان  ــاله و پای ــوع رس ــرد: موض ــح ک وی تصری
نامــه هــای دانشــجویان دانشــگاه ســمنان بایــد 
ــرای  ــا  ب ــن ت ــتان تعیی ــای اس ــاس نیازه براس

ــده باشــند. ــع مشــکالت کمــک کنن رف
ــتادان  ــه اس ــمنان ب ــزود:  س ــور اف ــته پ خجس
ــاز  ــود نی ــکالت خ ــل مش ــرای ح ــگاه ب دانش
دارد و اســتانداری ســمنان آمــاده انعقــاد تفاهــم 
ــمنان  ــگاه س ــا دانش ــف ب ــای مختل ــه ه نام
بــرای ریشــه یابــی و رفــع چالــش هــای پیــش 

ــت.  ــتان اس ــن اس روی ای

توسعه کشور نیازمند یاری دانشمندان و استادان دانشگاه ها است 

آئین سپاس و نکو داشت اساتید دانشگاه سمنان )سنا( برگزار شد 

ــی  ــأت علم ــر از اعضــای هی ــمنان از ۳5 نف ــاتید دانشــگاه س ــو داشــت اس ــپاس و نک ــن س در آئی
ــی شــد. ــدر دان ــن دانشــگاه ق ــه آموزشــی ســال ۱۳۹۸ ای نمون

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ، معــاون آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه 
ســمنان گفــت : در ایــن آئیــن اعضــای هیــأت علمــی نمونــه  ۱۳ دانشــکده ایــن دانشــگاه معرفــی 

و تقدیــر شــدند.
دکتــر فرشــاد ورامینیــان افــزود : همچنیــن در ایــن آئیــن و بــه مناســبت هفتــه ســرآمدی آمــوزش 
۱۲ عضــو هیــأت علمــی مشــمول ارتقــای مرتبــه علمــی در ســال قبــل دانشــگاه ســمنان نیــز بــر 

روی ســکوی قدردانــی قــرار گرفتنــد.
ــدگار پروفســور غالمرضــا  ــزه علمــی چهــره مان ــن از جای ــن آئی ــان در ای ــر ورامینی ــه دکت ــه گفت ب
ــام  ــر و پی ــن مه ــه گلش ــوزش( ، کتابچ ــت آم ــازی و نکوداش ــد س ــا )توانمن ــرح توان ــی ، ط اعوان
رســان قاصــدک نیــز بــا حضــور پروفســور اعوانــی چهــره مانــدگار کشــور و نیــز معــاون سیاســی 

ــد. ــی ش ــمنان رونمای ــتانداری س اس
معــاون آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه ســمنان گفــت : قــدر دانــی از خانــواده اســتاد فقید 

،مرحــوم  مهنــدس رمضانعلــی حاجــی قربانــی نیــز از دیگــر برنامــه هــای ایــن آئیــن بــود.
خاطــره گویــی دکتــر خیرالدیــن از اعضــای هیــأت علمــی و پخــش کلیــپ از معاونیــن آموزشــی 

دانشــگاه از ابتــدا تاکنــون کــه بــه همــت روابــط عمومــی ایــن دانشــگاه تهیــه شــده بــود ، از دیگــر 
ــود. ــن ب ــن آئی برنامه هــای ای

  همزمان بــا هفته معلم ؛ 
پیشرفت و تقویت دانشگاه سمنان و دیگر دانشگاه های استان قابل تقدیر است

برگزاری تریبون آزاد در مجتمع خوابگاهی فرزانگان دانشگاه سمنان 
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فیلســوف ایرانــی و اســتاد ســابق گروه فلســفه دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران گفت: خوشــبختانه 
توجــه بــه علــم انــدوزی و دانشــگاه ها در اســتان ســمنان بســیار چشــمگیر اســت و ایــن نشــان 

از توجــه مــردم ایــن اســتان بــه علــم انــدوزی اســت .
ــگاه  ــاتید دانش ــت اس ــپاس و نکوداش ــن س ــب در در آیی ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــا اعوان غالمرض
ســمنان افــزود: مصــداق بــارز ایــن توجــه بــه علــم انــدوزی و دانــش پــروری در اســتان ســمنان، 
ــبت  ــه نس ــجو ب ــودن دانش ــاظ دارا ب ــه لح ــت ب ــتان های نخس ــن اس ــن آن در بی ــرار گرفت ق

جمعیــت اســت.
چهــره مانــدگار کشــور در ایــن آئیــن اظهــار امیــدواری کــرد : برگــزاری مراســم نکوداشــت مقــام 
اســتاد در دانشــگاه ســمنان بــه یــک برنامــه ملــی تبدیــل شــود چــرا کــه اســاتید و معلمــان نیــاز 
ــه معنــوی کار بســیار مهــم و ارزشــمند  ــان جنب ــرای آن ــد و ب ــه شــناخته شــدن کارشــان دارن ب

اســت.
ــن  ــگاه ای ــژه از جای ــت وی ــم و حمای ــام معل ــی از مق ــه قدردان ــان اینک ــا بی ــی ب ــور اعوان پروفس
ــد دوم  ــت : تول ــه اســت گف ــی در جامع ــم و آگاه ــه ارزش عل ــه ب ــی توج ــه معن ــگان ب فرهیخت

ــی شــود. ــدوزی حاصــل م ــم ان ــا عل ــال روح ، ب انســان و کم
ــه داد:  ــران ادام ــتی ته ــهید بهش ــگاه ش ــفه دانش ــروه فلس ــابق گ ــتاد س ــی و اس ــوف ایران فیلس
قدردانــی از مقــام علــم و معلمــان اقــدام  ارزشــمندی اســت و پیشــرفت اســتادان و شــکوفایی روز 

افــزون دانشــگاه ســمنان باعــث دلخوشــی ام اســت.
اعوانــی افــزود: شــهید مطهــری عالــم روحانــی بــود، بنابرایــن امثــال ایــن شــخصیت فرهیختــه 

حافــظ واقعــی دیــن مبیــن اســالم بودنــد.

ــت و  ــذار اس ــه و تاثیرگ ــل توج ــیار قاب ــری بس ــت اهلل مطه ــت آی ــرد: جامعی ــح ک وی تصری
ــاب اســالمی -  اندیشــه های افــرادی هــم چــون ایــن شــهید باعــث پــرورش اندیشــه هــای ن

ــت. ــده اس ــان ش ــی در جه ایران
ــته  ــه داش ــز توج ــه پژوهــش نی ــرورش ب ــوزش و پ ــار آم ــان در کن ــرد: معلم ــه ک ــی اضاف اعوان
ــی شــود. ــم م ــد عل ــر مدارپژوهــش اســت و باعــث تولی ــال حاضــر ب ــا در ح ــه دنی ــرا ک باشــند چ

بــه مناســبت هفتــه ســراهای دانشــجویی، تریبــون آزاد در مجتمــع خوابگاهــی فرزانگان دانشــگاه 
ســمنان بــا حضــور رئیــس دانشــگاه و مســئوالن اســتانی و شهرســتانی برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ دکتــر نصیــری زرنــدی، رئیــس دانشــگاه ســمنان 
ــدار و رئیــس کمیســیون دانشــجویی شهرســتان  ســمنان، مدیــرکل  در ایــن مراســم کــه فرمان
دفتــر امــور سیاســی ، انتخابــات و تقســیمات کشــوری اســتانداری و دبیــر کمیســیون دانشــجویی 
اســتان، مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری حضــور داشــتند ضمــن قــدر دانی  
از حضــور مســئوالن گزارشــی از وضعیــت خوابــگاه دانشــجویان دختــر ایــن دانشــگاه ارائــه کــرد.

 دکتــر نصیــری زرنــدی در ایــن نشســت از پیشــنهادات و نقطــه نظــرات ارائــه شــده از ســوی 
ــری   ــر پیگی ــد ب ــا تأکی ــت و ب ــرار گرف ــان ق ــکالت آن ــان مش ــتقبال و در جری ــجویان اس دانش
ــی  ــع مشــکالت احتمال ــاد ســازنده ای باعــث رف ــه انتق ــات دانشــجویان گفــت : هــر گون مطالب

خواهــد شــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــمنان نی ــگاه س ــجویی دانش ــاون دانش ــدی، مع ــر گل محم ــه دکت در ادام
ــد کــرد :  ــد، تأکی ــط دانشــگاه مــی گذرانن ــت خــود را در محی ــادی از وق ــان زی دانشــجویان زم
تــالش همــه مســئولین فراهــم آوردن محیطــی سرشــار از آرامــش و امنیــت بــه همــراه نشــاط 

ــرای دانشــجویان اســت. ــی ب و پویای
ــزات  ــات و  تجهی ــش امکان ــامل افزای ــائلی ش ــی مس ــوی صمیم ــن گفتگ ــجویان در ای دانش
آموزشــی، پژوهشــی، رفاهــی و ورزشــی، افزایــش ســرانه خوابگاهــی ، بهبــود شــرایط ســرویس 
هــای ایــاب و ذهــاب و کیفیــت غــذای دانشــجویی را مطــرح کردنــد و مســئوالن بــرای رفــع 

ــد.  ــول مســاعد دادن ــن مشــکالت ق ای
الزم بــه ذکــر اســت:  مراســم تریبــون آزاد در مجتمــع خوابگاهــی فرهیختــگان در روزهــای آتــی 

نیــز برگــزار مــی شــود.

ــور در دانشگاه سمنان :  چهره ماندگار کش

ــبت هفته سراهای دانشجویی ؛     به مناس

پیشرفت و تقویت دانشگاه سمنان و دیگر دانشگاه های استان قابل تقدیر است
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ــی، پژوهشــکده  ــران حقوقــی دانشــگاه هــا، مجتمــع هــای آمــوزش عال پنجمیــن نشســت مدی
هــا و پــارک هــای علــم و فنــاوری منطقــه ۹ کشــور بــه میزبانــی دانشــگاه ســمنان برگــزار شــد.
ــان  ــران و کارشناس ــی مدی ــن گردهمای ــمنان ؛ در ای ــگاه س ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاوری  ــم و فن ــارک هــای عل ــی و پ ــوزش عال ــی ۲۷ دانشــگاه ، پژوهشــکده ، مجتمــع آم حقوق

حضــور داشــتند.
در ایــن گردهمایــی کارگاه آموزشــی بــا موضــوع آشــنایی بــا شــرایط عمومــی پیمــان و قراردادهــا 
اعــم از قوانیــن و مقــررات خدمــات مشــاوره و قراردادهــای پیمانــکاری و قراردادهــای حجمــی و 
خدماتــی و همچنیــن آییــن نامــه مالــی و معامالتــی دانشــگاه ، قانــون مناقصــات و آییــن نامــه 
ــاره ایــن موضوعــات  ــا تدریــس مهنــدس چنــاری برگــزارو درب تضمیــن در معامــالت دولتــی ب

بحــث و تبــادل نظــر  شــد.
دکتــر نصیــری رئیــس دانشــگاه ســمنان در ایــن نشســت  نســبت بــه بــه ارتقــاء دانــش حقوقــی 
ــت و گســترش  ــای دانشــگاه و تقوی ــد قرارداده ــود فرآین ــی و بهب ــران و کارشناســان حقوق مدی

قانــون مــداری در واحدهــای دانشــگاه تأکیــد کــرد.
ــوال  ــه ام ــع ب ــاوی راج ــاع دع ــع ارج ــه من ــز ب ــمنان نی ــگاه س ــی دانش ــر حقوق ــهریاری مدی ش

ــه داوری را پــس از تصویــب هیــأت دولــت  ــه داوری اشــاره کــرد و گفــت :  ارجــاع ب دولتــی ب
ــه  شــد. ــی ارائ ــی نظرات ــران حقوق ــوق توســط مدی ــه موضــوع ف مجــاز دانســته کــه راجــع ب

بــه مناســبت دهــه ســرآمدي آمــوزش، نشســت هــای 
دانشــگاه ســمنان  علمــي  هیــأت  اعضــاي  هم اندیشــي 
بــا موضــوع آمــوزش و بیــن المللــی ســازی دانشــگاه و 
ــا  ــگاه ب ــی دانش ــت آموزش ــي معاون ــت هم اندیش ــز نشس نی
ــزار  ــمنان برگ ــتان س ــرورش شهرس ــوزش و پ ــئوالن آم مس

ــد. ش
ــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ، در نشســت   ب
ــور   ــا حض ــه ب ــگاه ک ــازي دانش ــي س ــن الملل ــوزش و بی آم
ــز  ــگاه و نی ــي دانش ــالت تکمیل ــي و تحصی ــاون آموزش مع
ــی  ــأت علم ــد ، اعضــای هی ــزار ش ــوزه برگ ــن ح ــران ای مدی
کــه فرصــت مطالعاتــی و مقطــع دکتــری خــود را در خــارج از 

ــتند. ــرکت داش ــد ش ــده بودن ــور گذران کش
دکتــر فرشــاد ورامینیــان معــاون آموزشــي و تحصیــالت 
ــه  ــي را ب تکمیلــي دانشــگاه، بین المللــي ســازي آمــوزش عال
عنــوان یکــي از سیاســت هــاي کالن وزارت عتــف دانســت و 
گفــت : برنامــه هــاي دانشــگاه ســمنان نیــز همــگام بــا ایــن 
ــزاری نشســت  سیاســت در حــال اجراســت  و هــدف  از برگ
بهــره منــدي از ظرفیــت خردجمعــي اعضــاي هیــأت علمــي 

صاحــب نظــر دانشــگاه در ایــن راســتا اســت.
حضــور و تشــویق دانشــجویان در همایــش هــاي بیــن المللــي 

، حمایــت از اعضــاي هیــأت علمــي بــراي حضــور در انجمــن 
ــات  ــراردادن اطالع ــي ، ق ــن الملل ــي بی ــع علم ــا و مجام ه
ــگاهها  ــه آزمایش ــگاه از جمل ــات دانش ــاتید، امکان ــع اس جام
ــراي  ــالش ب ــن دانشــگاه ، ت ــایت التی ــا در س ــه ه و کتابخان
شــاخص نمــودن چنــد رشــته در ســطح کشــور و بیــن المللــي 
ــن  ــاتید بی ــدي از اس ــره من ــا به ــترک ب ــه دروس مش ، ارائ
المللــي و حمایــت دانشــگاه از جــذب دانشــجویان خارجــي از 
جملــه نظــرات و پیشــنهادات اعضــای هیــأت حاضــر در ایــن 
ــگاه  ــازي دانش ــي س ــن الملل ــوزش و بی ــه آم ــه در رابط جلس

بــود.
در پایــان ایــن نشســت معــاون آموزشــی و تحصیــالت 
تکمیلــی دانشــگاه حمایــت همــه جانبــه از ایــده هــاي بیــن 
ــالم و  ــود اع ــاي کاري خ ــت ه ــازي را از سیاس ــي س الملل
ــه  ــان نقطــه نظــرات منحصــر ب ــرد : بی ــدواري ک ــار امی اظه
ــي  ــأت علم ــاي هی ــي اعض ــود و تمام ــت ها نش ــن نشس ای
نقطــه نظــرات و پیشــنهادات خــود  را بــه مســئولین مربوطــه 

ــد. ــس نماین منعک
ــت  ــوزش نشس ــرآمدي آم ــه س ــبت ده ــه مناس ــن ب همچنی
هم اندیشــي معاونــت آموزشــی دانشــگاه بــا مســئوالن 
محوریــت  بــا  پــرورش شهرســتان ســمنان  و  آمــوزش 

ــاي  ــاي دره ــزار شــده روزه ــاي برگ ــه ه ــاي برنام بازخورده
ــئوالن  ــد و مس ــزار ش ــار برگ ــدون حص ــگاه ب ــا دانش ــاز  ی ب
آمــوزش و پــرورش بــر مشــهود بــودن تاثیــر برنامــه روزهــاي 
درهــاي بــاز دانشــگاه روي دانــش آمــوزان و رضایــت 
ــراي  ــود را ب ــنهادات خ ــرات و پیش ــه  نظ ــاره و نقط ــا اش آنه

ــد. ــان نمودن ــه بی ــتر برنام ــذاري بیش تاثیرگ
همچنیــن بــه مناســبت دهــه ســرآمدی آمــوزش کارگاه 
آموزشــی بــا عنــوان »ســرآمدی آمــوزش بــا رویکــرد آمــوزش 
ــوزه  ــوالت ح ــد تح ــا  رون ــنایی ب ــدف آش ــا ه ــی« و ب ده
توانمندســازی اســتادان در جهــان امــروز ،  اســتراتژی هــای 
توســعه آموزشــگری در آمــوزش عالــی ایــران و  برخــی روش 
ــور  ــا حض ــی ب ــوزش عال ــگری آم ــه در آموزش ــای نوآوران ه

ــزار شــد. ــی دانشــگاه برگ ــأت علم اعضــای هی
کارگاه آموزشــی  »آشــنایی و نحــوه کار بــا امکانــات ســامانه 
ــگان و امضــا  ــش آموخت ــذاری مشــخصات دان ســجاد« )بارگ
الکترونیکــی دانشــنامه هــا( نیــز بــه مناســبت دهــه ســرآمدی 

آمــوزش برگــزار شــد.
دکتــر ورامینیــان الکترونیکــی شــدن اطالعــات و تســریع در 
صــدور مــدارک فــارغ  التحصیــالن را از مزایــای ایــن ســامانه 

عنــوان کــرد.

9 کشور در دانشــگاه سمنان برگزار شد نشســت مدیران حقوقی دانشــگاه های منطقه 

    همزمان با دهه ســرآمدی آموزش ؛

برگزاری نشست های »آموزش و بین المللي سازي دانشگاه« و »تعامل دانشگاه و آموزش و پرورش« در دانشگاه سمنان 



11

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ســمنان گفــت : خانــواده 
ــیل  ــاری س ــه ی ــف ب ــکل های مختل ــه ش ــمنان ب ــگاه س دانش

ــف کشــور شــتافت. زدگان مناطــق مختل
ــر رســتم  ــی دانشــگاه ســمنان ؛ دکت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــامحمدی بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت : از جملــه ایــن اقدامــات 
ــأت  ــاي هی ــان و اعض ــر از کارکن ــزام ۴۰ نف ــه اع ــوان ب ــی ت م
علمــي و اعــزام بیــش از ۳5 نفــر از دانشــجویان دانشــگاه 
ــیل زده  ــق س ــه مناط ــادي ب ــای جه ــب گروه ه ــمنان در قال س
ــیل زدگان  ــاز س ــورد نی ــالم م ــراه اق ــه هم ــتان ب ــتان لرس اس

ــرد. ــاره ک ــو و... اش ــادر ، پت ــاک ، چ ــوراک ، پوش ــامل خ ش
وی همچنیــن  ارســال کمک هــاي دانشــگاهیان دانشــگاه 
ــه مناطــق ســیل زده،  ــال ب ــون ری ــه ارزش 5۰۰ میلی ســمنان ب
ــو ،  ــه پت ــرو ، ۳۰۰ تخت ــواع کنس ــدد ان ــزار ع ــار ه ــامل چه ش
بیــش از ۲۰۰ عــدد زیــر انــداز ، بیــل ، کلنــگ ، چکمــه و.... را از 
ــردم مناطــق ســیل  ــه م دیگــر کمک هــای دانشــگاه ســمنان ب

ــرد. ــوان ک زده عن

ــگاه  ــاد پای ــمنان ایج ــگاه س ــی دانش ــی اجتماع ــاون فرهنگ مع
ــط  ــه توس ــي غرف ــدي ، برپای ــاي غیرنق ــک ه ــع آوري کم جم
ــالم  ــروش اق ــگاه و ف ــر دانش ــه مه ــجویي خیری ــون دانش کان
خوراکــي ، صنایــع دســتي، نقاشــي،کاریکاتور، جمــع آوري کتــاب 
هــاي کنکــوري و البســه و صــرف ســود حاصلــه بــرای کمــک 
بــه ســیل زدگان و ایجــاد پویــش بــا عنــوان  دو_هزار_تومانــي، 
ــاي  ــت کمک ه ــت دریاف ــم” جه ــن کنارت ــم وط ــعار “ه ــا ش ب
نقــدي دانشــگاهیان دانشــگاه ســمنان توســط بســیج دانشــجویي 
ــوان  ــه عن ــن زمین ــمنان در ای ــگاه س ــات دانش ــر اقدام را از دیگ

کــرد.
دکتــر شــامحمدی  اختصــاص بخشــی از حقــوق فروردیــن مــاه 
ــت اداری -  ــکاری معاون ــا هم دانشــگاهیان دانشــگاه ســمنان ب
مالــی و تهیــه  اقــالم و کاالهــاي ضــروري و توزیــع آنهــا توســط 
ــری  ــش دیگ ــیل زده را بخ ــق س ــگاه در مناط ــدگان دانش نماین
ــیل زده  ــردم مناطــق س ــه م ــمنان ب ــای دانشــگاه س از کمک ه

برشــمرد.

بــه گفتــه وی ، اطــالع رســاني نحوه کمک رســاني دانشــگاهیان 
ــه  ــازي و تهی ــاي مج ــور در فضاه ــیل زده کش ــق س ــه مناط ب
ــق  ــه مناط ــی ب ــادی اعزام ــای جه ــروه ه ــت گ ــپ از فعالی کلی
ســیل زده نیــز از دیگــر اقداماتــی اســت کــه بــا همــکاری روابــط 
عمومــی دانشــگاه در راســتای ســیل اخیــر انجــام شــده اســت.

اقدامات دانشــگاه سمنان در کمک به ســیل زدگان / از اعزام نیرو تا ارســال کمک های نقدی و غیر نقدی

  به منظور تعامل بیشتر دانشگاه وصنعت ؛به منظور ترویج فرهنگ کسب و کار دانش بنیان؛

بــه منظــور حمایــت از تولیدکننــدگان تجهیــزات فناورانــه و راه انــدازی کســب و کارهــای خانگــی 
ــم و  ــارک عل ــکاری مشــترک  پ ــه هم ــم نام ــی تفاه ــی علمــی و مهارت ــاء توانای ــتایی و ارتق و روس

ــه امضــاء رســید. ــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان ســمنان ب ــاوری دانشــگاه ســمنان و کمیت فن
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان، ایــن تفاهــم نامــه بــه امضــای دکتــر علــی حقیقــی 
اصــل رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان و ســیدجواد رضــوی مدیــرکل کمیتــه امــداد 

امــام خمینــی )ره( اســتان رســید. 
حمایــت از تولیدکننــدگان تجهیــزات فناورانــه و راه انــدازی کســب و کارهــای خانگــی و روســتایی، 
ارتقــاء توانایــی علمــی و مهارتــی افــراد بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه و ترویــج فرهنــگ کســب و کار 

دانــش بنیــان از جملــه اهــداف انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه اســت.
همچنیــن توســعه ظرفیــت هــای اشــتغال زایــی مبتنــی بــر فنــاوری،  تحــت حمایــت کمیتــه امــداد 
امــام خمینــی )ره( و اســتفاده از ظرفیــت هــای پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان در راســتای 
ــوان شــده  ــن شــده عن ــه و صنعــت از دیگــر اهــداف تعیی ــاط بیــش از پیــش دانشــگاه  ، جامع ارتب

اســت.
الزم بــه ذکــر اســت؛ ایــن تفاهــم نامــه بــه مــدت دو ســال قابــل اجراســت کــه بــا توافــق طرفیــن 

قابــل تمدیــد اســت.

بــه منظــور آشــنایی بیشــتر بــا واحــد هــای تولیــدی - صنعتــی و افزایــش ارتبــاط دانشــگاه و 
صنعــت، جمعــی از مدیــران شــرکت هــای فنــاور پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان از 

ــد. ــد کردن ــراژه ماشــین و کنــدر در شــهرک صنعتــی ســمنان بازدی واحــد هــای تی
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ در ایــن بازدیــد کــه رئیــس و دیگــر مســئوالن 
ــن  ــران ای ــا مدی ــتی ب ــتند ، نشس ــور داش ــز حض ــمنان نی ــگاه س ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل پ
شــرکت هــای صنعتــی برگــزار و راهکارهــای برقــراری ارتبــاط مؤثــر آنهــا بــا شــرکت هــای 

دانــش بنیــان مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان  بررســی شــد.
دکتــر علــی حقیقــی اصــل رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان در ایــن نشســت 
آمادگــی شــرکت هــای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری را بــرای تعامــل بــا واحــد تحقیــق و 

توســعه صنایــع، جهــت تعریــف و انجــام پروژه-هــای مشــترک  اعــالم نمــود. 
گفتنــی اســت ؛ شــرکت تیــراژه ماشــین تولیدکننــده ماشــین آالت ســنگین راهســازی اســت و 

شــرکت کنــدر نیــز در زمینــه تولیــد انــواع محصــوالت شــوینده فعالیــت می کنــد.

همکاری های پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان افزایش می یابد 

بازدید فناوران پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان 
از دو واحد تولیدی - صنعتی استان 
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بــر اســاس اعــالم اداره کل فرهنگــي و اجتماعــي وزارت 
ــن دوره مســابقات  ــه اي ســي و چهارمی ــه منطق عطــف، مرحل
قــرآن کریــم دانشــجویان حــذف و مرحلــه سراســري ایــن دوره 

ــد شــد. ــزار خواه ــم برگ ــز در دانشــگاه ق از مســابقات نی
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ بر طبــق اعالم 
ایــن دفتــر نتایــج بخــش هــاي آوایــي شــامل ) تــالوت ترتیــل 
ــرادران(  ــي، اذان ) ب و تــالوت تحقیــق( ، دعــا و مناجــات خوان
ــه  ــرداد ب ــتم خ ــخ بیس ــا تاری ــر ت ــرادران( حداکث ــیح ) ب ، تواش
ــج  ــس از اعــالم نتای ــه پ ــد شــد ک ــا اعــالم خواه دانشــگاه ه

برگزیــدگان بــه دانشــگاه قــم اعــزام خواهنــد شــد.
 همچنیــن در رشــته هــاي حفــظ و بخــش معارفــي) کتبــي( نیز 

ــه دانشــگاه هــا اعــالم  ــا پانزدهــم خــرداد  ب ــر ت ــج حداکث نتای
مــي شــود کــه برگزیــدگان ایــن رشــته هــا نیــز جهــت حضــور 

در مرحلــه سراســري بــه دانشــگاه قــم اعــزام مي-شــوند.
الزم بــه ذکــر اســت ؛ دانشــجویان عالقــه مند دانشــگاه ســمنان 
بــرای شــرکت در بخــش هــاي هنــري، پژوهشــي و فنــاوري و 
ادبــي تــا هفتــه دوم خــرداد  ۹۸ فرصــت دارنــد تــا آثــار خــود 
را بــه دبیرخانــه ســي و چهارمیــن دوره مســابقات قــرآن کریــم 

دانشــجویان واقــع در خانــه فرهنــگ تحویــل نماینــد.
ــالم از  ــس از اع ــري پ ــه سراس ــزاري مرحل ــق برگ ــخ دقی تاری
ســوي دانشــگاه قــم، متعاقبــًا بــه اطــالع دانشــجویان خواهــد 

رســید. 

حذف مرحله منطقه اي ســي و چهارمین دوره مســابقات سراســری قرآن کریم دانشجویان

مســابقات رشــته ورزشــی پتانــک بــا حضــور 
ــده در دانشــگاه  5۰ دانشــجوی شــرکت کنن

ســمنان برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
ســمنان ؛مدیــر تربیــت بدنــي دانشــگاه 
ــا اعــالم ایــن خبــر گفــت : ایــن  ســمنان ب
ــدی در  ــته جدی ــه رش ــی ک ــت ورزش رقاب
ورزش محســوب مــی شــود بــراي نخســتین 
بــار در بیــن دانشــگاه هــاي کشــور، در 

ــد. ــزار ش ــمنان برگ ــگاه س دانش
ــه  ــان اینک ــا بی ــزاده ب ــود علی ــر محم دکت
ــته  ــوع رش ــاد تن ــي و ایج ــه نوگرای ــاز ب نی
در بخــش ورزش هــاي همگانــي یــک 
ــزود :  ــت اف ــر اس ــاب ناپذی ــرورت اجتن ض

معرفــي رشــته هــاي نــو و جــذاب و افزایــش 
زمینــه حضــور دانشــجویان در فضاهــاي 
ورزشــي از جملــه اهــداف ورزشــی دانشــگاه 

ــت. ــمنان اس س
ایــن  برگــزاری  از  هــدف   : گفــت  وی 
ــک  ــی رشــته ورزشــي پتان مســابقات  معرف
ــود  ــه ورزش دانشــگاهي کشــور ب ــه جامع ب

ــد. ــزار ش ــرادی برگ ــش انف ــه در بخ ک
مدیــر تربیــت بدنــي دانشــگاه ســمنان 
تصریــح کــرد : در پایــان ایــن رقابــت هــا و  
در بخــش آقایــان مســعود نورعلــي، محمــد 
دارایــي و ســجاد کارخانــه بــه ترتیــب مقــام 
ــد و در  ــوم را کســب کردن ــا س ــاي اول ت ه
ــکوی  ــر س ــوي ب ــا موس ــوان ره ــش بان بخ

اول ایســتاد و هانیــه ســلیمي و  فاطمــه 
ــوم را از آن  ــن دوم و س ــز عناوی ــدي نی عب

ــد. ــود کردن خ
یــاد آور مــی شــود ؛  پتانــک ورزشــی اســت 
ــا یــک گــوی کوچــک چوبــی وچنــد  کــه ب
ــاد ۴*۱5  ــه ابع ــي ب ــزی در زمین ــوی فل گ
متــر کــه پوشــیده از شــن و ماســه اســت بــا 

پرتــاب گــوي انجــام مــي شــود.
ــی  ــوی رنگ ــدا گ ــه ابت ــکل ک ــن ش ــه ای ب
کوچــک پرتــاب مــی شــود وســپس معمــوال 
ســه گــوی در جهــت آن پرتــاب مــی شــود 
ــه گــوی را  ــده کســی اســت کــه فاصل وبرن
ــی  ــوی رنگ ــه از گ ــن نقط ــک تری ــه نزدی ب

ــد. ــاب کن پرت

دســتی  صنایــع  رشــته  دانشــجویان 
دانشــکده هنــر دانشــگاه ســمنان بــا برپایــی 
نمایشــگاهی هنــر دســت خــود را در معــرض 

ــد. ــرار دادن ــدان ق ــه من ــد عالق دی
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
ســمنان ؛ در ایــن نمایشــگاه که در دانشــکده 
هنــر برپــا شــد دانشــجویان آثــار خــود را در 
ــد. ــری عرضــه کردن ــب و نگارگ ــه تذهی زمین
آشــنایي دانشــجویان بــا هنــر کاغــذ ســازي 

ســنتي، آشــنایي بــا پتانســیل هــاي کار 
آفرینــي در حــوزه صحافــي و کاغــذ ســازي 
و اجــراي نمایشــگاهي و تعامــل بیشــتر 
دانشــجویان بــا اســاتید رشــته صنایــع 
دســتي از اهــداف برگــزاری ایــن نمایشــگاه 

ــت. ــده اس ــوان ش عن
ایــن نمایشــگاه ویــژه آثــار دانشــجویان 
 ۹۴-۹۶ تحصیلــي  هــاي  ســال  ورودي 

ــت. اس
شــایان ذکــر اســت ؛ کارگاه آموزشــي کاغــذ 
ســازي نیــز بــا حضــور تدریــس اســتاد 
فدائیــان پیــش از برگــزاری ایــن نمایشــگاه 
ــوالت  ــازي  محص ــاده س ــور آم ــه منظ و ب
ــزار  ــگاه برگ ــن نمایش ــده در ای ــه ش عرض

شــد.

ــتین بار در دانشگاه های کشور ؛     برای نخس

برگزاری مسابقات ورزشی پتانک ویژه دانشجویان در دانشگاه سمنان

عرضه هنر دست دانشجویان دانشگاه سمنان در نمایشگاه تذهیب و نگارگري
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عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان و عضو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

مصاحبه ای تخصصی با آقای دکتر علی اصغر شالبافیان عضو هیأت مدیره انجمن علمی گردشگری ایران در خصوص وضعیت گردشگری در کشور و استان سمنان

ــأت علمــی دانشــکده گردشــگری دانشــگاه  عضــو هی

ــده  ــه ش ــای اضاف ــه ه ــی از مقول ــت: یک ــمنان گف س

ــه  ــر توج ــای اخی ــال ه ــگری در س ــش گردش ــه بخ ب

بــه گردشــگری ســامت و پزشــکی اســت کــه 

. اســت  گرفتــه  رونــق  کشــورها  از  بســیاری  در 

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ دکتــر 

ــا اعــام ایــن خبــر گفــت :  علــی اصغــر شــالبافیان ب

بــر اســاس آخریــن آمــار ســال 97 تعــداد گردشــگران 

ــه  ــبت ب ــد نس ــش از 50 درص ــران بی ــه ای ورودی ب

مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش داشــته کــه عمــده 

آنهــا گردشــگران ســامت و زیــارت بــوده انــد .

وی افــزود : بــا توجــه بــه پاییــن آمــدن ارزش 

ــی،  ــامت و زیارت ــگران س ــر از گردش ــی غی ــول مل پ

گردشــگران تفریحــی نیــز در حــال افزایــش هســتند.

ــأت علمــی دانشــکده گردشــگری دانشــگاه  عضــو هی

ــی  ــگری تفریح ــق گردش ــا رون ــه داد : ب ــمنان ادام س

اقتصــاد مناطــق بیشــتری از اســتان های مختلــف 

ــوع گردشــگری منتفــع شــوند . ــد از ایــن ن مــی توانن

دکتــر شــالبافیان تصریــح کــرد:  اســتان هایی کــه هــم 

جاذبــه هــای زیــادی دارند و هــم در دســترس بازارهای 

بــزرگ گردشــگری مثل تهــران هســتند ظرفیــت بالقوه 

تبدیــل شــدن بــه مقاصــد گردشــگری بــزرگ را دارند .

شــورای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  عضــو 

ــی از  ــمنان یک ــتان س ــه اس ــان اینک ــا بی ــامی ب اس

ــا توجــه  ــن استانهاســت گفــت : اســتان ســمنان ب ای

ــن و  ــد جایگزی ــی توان ــت م ــه پایتخ ــی ب ــه نزدیک ب

ــه  ــد ب ــا باش ــی ه ــفر تهران ــرای س ــی ب ــد مهم مقص

ــتان  ــن اس ــگری ای ــش گردش ــه در بخ ــرط آنک ش

ــزود  ــگری آن اف ــای گردش ــر جذابیت ه ــرد و ب کار ک

ــد  ــذاب خواه ــگران ج ــرای گردش ــم ب ــا ه ــه نهایت ک

ــر خواهــد داشــت . ــود و هــم براقتصــاد اســتان تاثی ب

ــروز  ــای ام ــه در دنی ــان اینک ــا بی ــالبافان ب ــر ش دکت

ــتثنی  ــات مس ــاوری اطاع ــه فن ــفر از مقول ــوزه س ح

ــفر و روش  ــد س ــفر، مقص ــاب س ــت : انتخ ــت گف نیس

خریــد ســفر بســیار متاثــر از تحــوالت فنــاوری  اســت 

ــع  ــه در واق ــی ک ــی از تهدیدهای ــه یک ــه صورتیک ب

حــوزه گردشــگری را نــه در کشــور مــا فقــط، بلکــه در 

بســیاری از جاهــای دنیــا از جملــه بــازار اروپــا تهدیــد 

ــافرتی  ــای مس ــس ه ــتگی آژان ــد ، ورشکس ــی کن م

ــد . ــی کنن ــل م ــنتی عم ــورت س ــه ص ــه ب ــت ک اس

عضــو هیــات مدیــره انجمــن علمــی گردشــگری 

ایــران  ادامــه داد : یکــی از فرصــت هایــی کــه 

ــاختار  ــود دارد س ــا وج ــور م ــتا در کش ــن راس در ای

از  اســتفاده  زمینــه  کــه  اســت  جــوان  ســنی 

. اســت  مهیــا  در کشــور  ایــن جمعیــت جــوان 

ــی  ــازار الکترونیک ــوزه ب ــت : در ح ــالبافان گف ــر ش دکت

ــی از الزاماتــی کــه قبــا کســب و کارهــا داشــتند  خیل

را کنــار گذاشــتند و توانســتند کســب و کارهایی شــکل 

دهنــد کــه مبتنــی بــر حــوزه آی ســی تــی هســتند  و  

فعــاالن این حــوزه ، حــوزه گردشــگری را می شناســند 

و توانســتند بــه خوبــی توانمنــدی هــای حــوزه فنــاوری 

ــد . ــد دهن ــگری پیون ــوزه گردش ــه ح ــات را ب و ارتباط

ایــن عضو هیات علمی دانشــگاه ســمنان ادامــه داد : در 

حــال حاضــر بســیاری از شــرکت هایــی کــه بــه صورت 

اســتارتاپی فعالیــت مــی کردنــد وارد حوزه گردشــگری 

شــدند و در زمینــه معرفــی مقاصــد گردشــگری  و حوزه 

ــد ــی کنن ــک م ــگری  کم ــوالت گردش ــروش محص ف

ــا  ــرکت ه ــن ش ــرد : ای ــح ک ــالبافیان تصری ــر ش دکت

ــد  ــمی دارن ــم و رس ــود اس ــرای خ ــر ب ــال حاض در ح

ــد . ــدا کنن ــازار پی ــود را در ب ــای خ ــد ج ــته ان و توانس

جایــگاه مــا در گردشــگری جــای پیشــرفت دارد 

عضــو هیــات مدیــره انجمــن علمــی گردشــگری 

ایــران در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در حــال حاضــر 

اوضــاع گردشــگری خــوب اســت یــا خیــر مــی گویــد 

: پاســخ بــه ایــن ســوال پاســخ کاملــی نیســت ، اگــر 

ــه  ــورمان در زمین ــای کش ــیل ه ــا پتانس ــم ب بخواهی

ــای  ــا ج ــگاه م ــا جای ــم قطع ــه کنی ــگری مقایس گردش

ــد . ــری باش ــگاه بهت ــد جای ــی توان ــرفت دارد و م پیش

ــی  ــوزش علم ــا آم ــگری ب ــد گردش ــام من ــعه نظ توس

ــی  ــن علم ــت انجم ــاره فعالی ــالبافیان درب ــر ش   دکت

ــی  ــات مبارک ــی از اتفاق ــت : یک ــم گف ــگری ه گردش

بررســی  و  گردشــگری  آمــوزش  حــوزه  در  کــه 

ــز  ــاد مراک ــاده ، ایج ــگری افت ــوزه گردش ــی در ح علم

ــوزه  ــن ح ــه در ای ــت ک ــل دانشگاه هاس ــی مث آموزش

ــی از  ــه یک ــد ک ــی پردازن ــق م ــوزش و تحقی ــه آم ب

ــه  ــت ک ــران اس ــگری ای ــی گردش ــن علم ــا انجم آنه

ــوم  ــوز از وزارت عل ــی دارای مج ــن علم ــا انجم تنه

ــت . ــگری اس ــوزه گردش ــاوری در ح ــات و فن ، تحقیق

ــا بیــان اینکــه بیــش از هــزار اســتاد و دانشــجو  وی ب

در سراســر کشــور عضــو ایــن انجمــن هســتند 

افــزود : ایــن انجمــن رویکــرد فعاالنــه ای را در 

ــم  ــرده در تصمی ــعی ک ــته و س ــر داش ــالهای اخی س

قــوه  در  چــه  کشــور  گردشــگری  هــای  گیــری 

ــاور  ــوان مش ــه عن ــه ب ــوه مقنن ــه در ق ــه و چ مجری

و حــوزه مشــورتی بــه ایفــای نقــش  بپــردازد.

 : اســتاد دانشــگاه ســمنان خاطــر نشــان کــرد 

ــاد  ــرای  نه ــی را ب ــون تحقیقات ــا کن ــن ت ــن انجم ای

انجــام  گردشــگری  حــوزه  بــا  مرتبــط  هــای 

و  مختلــف  اتفاقــات  بــه  راجــع  توانســته  و  داده 

کنــد. نظــر  اظهــار  بــر روی گردشــگری  متاثــر 

تهیه و تنظیم : سمیه عبداللهی
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ــم  ــای ه ــت ه ــری نشس ــاز از س ــده پولس ــی ای کارگاه آموزش
ــم و  ــارک عل ــوآوری پ ــه همــت مرکــز کارآفرینــی و ن آمــوز، ب

ــد. ــزار ش ــاوری دانشــگاه ســمنان برگ فن
ــز  ــر مرک ــی دانشــگاه ســمنان، مدی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کارآفرینــی و نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان  
ــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: »کارگاه آموزشــی ایــده پولســاز«  ب
بــا هــدف ارائــه راهکارهایــی بــرای شــروع یــک کســب و کار 

ــا تدریــس ارســالن نائبــی برگــزار شــد. موفــق و ب
ــدای کارگاه  ــه در ابت ــان اینک ــا بی ــی  ب ــدی پروین ــر مه دکت
ــوآوری  ــی و ن ــز کارافرین ــای مرک ــت ه ــه حمای ــی، ب آموزش
ــون  ــب کان ــک،  در قال ــای کوچ ــروع کســب و کاره ــرای ش ب
ــن کارگاه  ــزود : در ای ــد اف ــه ش ــت پرداخت ــکوفایی خالقی ش
جزئیــات کســب و کار خــوب و شــیوه های مختلــف ایــده یابــی 
مطــرح و گام هــای طالیــی بــرای پــرورش ایــده مطالبــی ارائــه 

شــد.

برگزاری کارگاه آموزشــی ایده پولســاز در دانشگاه سمنان

اندیشــي دبیــران ریاضــي  جلســه هــم 
ریاضــي  اســاتید  و  پــرورش  و  آمــوزش 
جلســات  ســالن  در  ســمنان  دانشــگاه 
دانشــکده ریاضــي ، آمــار و علــوم کامپیوتــر 

ایــن دانشــگاه  برگــزار شــد.
ــگاه ،  ــي دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
معــاون آموزشــي و تحصیــالت تکمیلــي 
دانشــکده ریاضــی ، آمــار و علــوم کامپیوتــر 
گفــت : در ایــن نشســت کــه بنــا بــه 
ــرورش  ــوزش و پ ــت آم ــت مدیری درخواس

شهرســتان ســمنان برگــزار شــد، راهکارهاي 
تعامــل و همــکاري میــان اســاتید دانشــگاه و 
ــد  ــب جدی ــواي کت ــران ریاضــي  و محت دبی
ریاضــي دوره متوســطه ، مباحثــي کــه طــي 
ــي  ــرفصل درس ریاض ــر از س ــالهاي اخی س
دوره متوســطه حــذف شــده و همچنیــن 
ــوزان در  ــش آم ــتقبال دان ــدم اس ــل ع دالی
ــث  و  ــورد بح ــي م ــته ریاض ــاب رش انتخ

ــت. ــرار گرف ــي ق بررس
دکتــر علــی اشــرفی افــزود : در این نشســت 
مقــرر شــد مباحــث حــذف شــده از ســرفصل 
درســي کتــب ریاضــي دوره متوســطه در 
ــن برنامــه آموزشــي ریاضــي دانشــگاه  تدوی
پیــش  دروس  ارائــه  و  توجــه   مــورد 
دانشــگاهي بــه منظــور تقویــت بنیــه علمــي 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــد از س ــجویان جدی دانش

برگزاری نشست هم اندیشی دبیران ریاضی مدارس و اساتید ریاضی دانشگاه سمنان

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر نصیری رئیس دانشگاه افراد 
زیر به سمت های مندرج منصوب و از زحمات مسؤولین قبلی در 

سمت های مذکور قدردانی گردید:
 دکتر محمد حسین احسانی مدیر امور پژوهشی دانشگاه ❖

دکتر مجتبی بیگلری مدیر گروه آموزشی حرارت و سیاالت  ❖

و تبدیل انرژی

خانم لیا ترک زاده مدیر گروه آموزشی ریاضی ❖

از  و  توفیق  آرزوی  عزیزان  کلیه  برای  دانشگاه  عمومی  روابط 
تالش های مخلصانه همکاران قبلی تقدیر و تشکر می نماید.

خانم لیا ترک زادهآقای دکتر مجتبی بیگلریآقای دکتر محمد حسین احسانی

اخبار انتصابات دانشگاه 
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