
بر اساس رتبه بندى دانشگاه هاى جوان تایمز؛بر اساس رتبه بندى دانشگاه هاى جوان تایمز؛
دانشگاه سمنان در فهرست دانشگاه سمنان در فهرست 2626 دانشگاه ایرانى و  دانشگاه ایرانى و 

در جمع دانشگاه هاى برتر دنیا قرار گرفتدر جمع دانشگاه هاى برتر دنیا قرار گرفت

در این شماره مى خوانیم: ❖
نخســتین جلســه برنامه ریــزى برگــزارى 
ــراى  ــارت محــور ب ــاى آموزشــى مه دوره ه

ــتان  ــگاه هاى اس ــجویان دانش دانش

ارائــه بیــش از 30 دوره آموزشــى مهارتــى 
ــمنان ــگاه س براى دانشــجویان دانش

رقابــت بیــش از چهــار هــزار کنکــورى در 
دانشــگاه ســمنان

ــا  ــمنان ب ــاى دانشــگاه س ــتاد کرون جلســه س
ــگاهیان  ــیون دانش ــت واکسیناس محوری

4

ماهنامه خبرى اداره روابط عمومى دانشگاه سمنانماهنامه خبرى اداره روابط عمومى دانشگاه سمنان
سال پنجم، شماره چهل و یک ، تیر ماه سال پنجم، شماره چهل و یک ، تیر ماه 14001400

@unisemnan
Email: pr@semnan.ac.ir
website: semnan.ac.ir

معاون پژوهشى و فناورى دانشگاه ؛ معاون پژوهشى و فناورى دانشگاه ؛ 
درخشش دانشگاه  سمنان در جدیدترین درخشش دانشگاه  سمنان در جدیدترین 

رتبه بندى موضوعى شانگهاى در سال رتبه بندى موضوعى شانگهاى در سال 20212021

7

4

5



2

ماهنامه خبرى اداره روابط عمومى 
دانشگاه سمنان  سال پنجم،          

 شماره چهل و یک  ، تیر ماه 1400

41

  ........................................  2021 درخشش دانشگاه  سمنان در جدیدترین رتبه بندى موضوعى شانگهاى در سال
  بر اساس رتبه بندى دانشگاه هاى جوان تایمز؛ دانشگاه سمنان در فهرست 26 دانشگاه ایرانى و در جمع دانشگاه هاى

برتر دنیا قرار گرفت ...............................................................................................................................................
  دوره هاى برگزارى  برنامه ریزى  جلسه  نخستین   ، مجازى  فضاى  بستر  در  و  سمنان  دانشگاه  میزبانى  به 

آموزشى مهارت محور براى دانشجویان دانشگاه هاى استان برگزار شد ............................................................
  به منظور افزایش توان اشتغال پذیرى دانشجویان ؛ ارائه بیش از 30 دوره آموزشى مهارتى براى دانشجویان

دانشگاه سمنان .....................................................................................................................................................
  ....................................... جلسه ستاد کروناى دانشگاه سمنان با محوریت واکسیناسیون دانشگاهیان برگزار شد
   ................................  شرکت پایا صنعت فرادانش پارك علم و فناورى دانشگاه سمنان، دانش بنیان شد
 .............................. همکارى عضو هیات علمى دانشگاه سمنان در تدوین و بازنگرى آئین نامه بتن ایران
 .............................. (آهوان) درخشش دانشجوى دانشگاه سمنان در جشنواره ملى هنرهاى مفهومى رضوى
 ............................................................................................... رقابت بیش از چهار هزار کنکورى در دانشگاه سمنان
  ..............................................................گزارش تصویرى برگزارى آزمون سراسرى 1400 در دانشگاه سمنان
  پیام رئیس دانشگاه سمنان به مناسبت درگذشت مرحوم دکتر هادى فرجامى عضو محترم هیات علمى

گروه زبان و ادبیات انگلیسى دانشگاه سمنان..............................................................................................
 .................................................................................کارگاه دانش افزایى اساتید دانشگاه سمنان برگزار شد
 ........................................................ موفقیت دانشجوى دانشگاه سمنان در مسابقات بین المللى طراحى آ 
  به همت روابط عمومى این دانشگاه؛ سه شماره 59، 60 و 61 رادیو نماى دانشگاه سمنان در   تیرماه

منتشر شد ...................................................................................................................................................
 ................................................. دهمین و یازدهمین شماره تلویزیون اینترنتى دانشگاه سمنان منتشر شد
 ................... تمدید مهلت ارسال آثار در بخش آوایى سى و ششمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان
 ............................................................................................................................................ اخبار انتصابات
 .............................................................................................................................................. تازه هاى نشر

3

3

4

4
5
6
6
7
7
8
8
9
10

 10

11
11
12
16
16



معــاون پژوهشــى و فنــاورى دانشــگاه از قــرار گرفتــن نــام 
دانشــگاه ســمنان به عنــوان یکــى از دانشــگاه هاى برتــر 
جهــان در نظــام رتبه بنــدى موضوعــى بین المللــى شــانگهاى 

در ســال 2021 خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان؛ دکتر ســیف اهللا 
ــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: دانشــگاه ســمنان در  ســعدالدین ب
ســال 2021  در حــوزه موضوعــى مهندســى عمــران موفــق 
شــده اســت جایــگاه 300 -  201 و در حوزه هــاى موضوعــى 
ــگاه  ــرژى جای ــى ان ــوم و مهندس ــک و عل ــى مکانی مهندس
ــود  ــه خ ــان ب ــر جه ــگاه هاى برت ــان دانش 400-301 را در می

اختصــاص دهــد.
اظهــار  ســمنان  دانشــگاه  فنــاورى  و  پژوهشــى  معــاون 
ــز در  ــته ها نی ــایر رش ــور س ــده حض ــرد: در آین ــدوارى ک امی

ایــن رتبه بنــدى افزایــش یابــد.
ــراى  ــمنان ب ــگاه س ــزود :دانش ــه اف ــعدالدین در ادام ــر س دکت
ــار در ســال 2018 توانســت در حــوزه موضوعــى  نخســتین ب

مهندســى شــیمى در رتبه بنــدى شــانگهاى وارد شــود و پــس 
ــت  ــته اس ــون توانس ــى 2019 تاکن ــال هاى متوال از آن در س

ــد. ــت نمای ــدى تثبی ــام رتبه بن ــن نظ ــود را در ای حضــور خ
گفتنــى اســت رتبه  بنــدى شــانگهاى یکــى از معتبرتریــن 
توســط  آن  نتایــج  کــه  اســت  جهانــى  رتبه بندى هــاى 
دانشــگاه شــانگهاى ژیائوتنــگ چیــن منتشــر مى شــود.

ــور  ــزرگ در کش ــروژه ب ــک پ ــب ی ــدى در قال ــن رتبه بن  ای
چیــن بــراى اولیــن بــار در ژوئــن ســال 2003 میــالدى توســط 
ــه  ــاالنه ارائ ــانگهاى منتشــر شــد و به صــورت س دانشــگاه ش

مى شــود
ــط  ــده توس ــدى اعالم ش ــراً در رتبه بن ــمنان اخی ــگاه س دانش

ــز حضــور داشــت. ــدن نی ــز و الی تایم

معــاون پژوهشــى و فنــاورى دانشــگاه گفــت: دانشــگاه 
تایمــز  جــوان  دانشــگاه هاى  رتبه بنــدى  در  ســمنان 

ــت. ــرار گرف ــان ق ــگاه 300-251 جه 2021، در جای
ــر  ــمنان، دکت ــگاه س ــى دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت :  در  ــر گف ــن  خب ــالم ای ــا اع ــعدالدین ب ــیف اهللا س س
ایــن رتبه بنــدى تعــداد 26 دانشــگاه ایرانــى در جمــع 475 

ــد. ــا قرارگرفته ان ــر دنی ــگاه برت دانش
ــال  ــزود: در س ــگاه اف ــاورى دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
2020 تنهــا 20 دانشــگاه ایرانــى در میــان 414 دانشــگاه 
ــداد در  ــن تع ــه ای ــتند، ک ــور داش ــا حض ــوان دنی ــر ج برت

ــت. ــوردار اس ــى برخ ــش مطلوب ــال 2021 از افزای س

بیــان  بــا  ســعدالدین  دکتــر   
رتبه بنــدى  ایــن  در  اینکــه  
کــه  جوانــى  ،دانشــگاه هاى 
 50 از  کمتــر  آن هــا  قدمــت 
ــد  ــى شــده ان ســال اســت ارزیاب
ــاى  ــت   مأموریت ه ــار داش اظه
شــامل  دانشــگاه ها  اصلــى 
آمــوزش، پژوهــش، اســتنادها، 

ــاى  ــاخص ه ــى ش ــم انداز بین الملل ــش و چش ــال دان انتق
جدیدتریــن ارزیابــى انجــام شــده اســت.

ــاى  ــزى ه ــه ری ــا و برنام ــا تالش ه ــت ؛ ب ــى اس گفتن

انجــام شــده نــام دانشــگاه ســمنان  در اکثــر نظــام هــاى 
رتبــه بنــدى جدیــد اعــالم شــده ملــى و بیــن المللــى بــه 

ــورد. ــم مى خ چش
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ــى  ــى اســتان ســمنان مبن ــه ســومین جلســه شــوراى مدیریــت آمــوزش عال ــال مصوب ــه دنب ب
بــر تشــکیل کمیتــه اى بــا حضــور معاونــان آموزشــى دانشــگاه هاى اســتان ، نماینــده ســازمان 
فنــى و حرفــه اى ، دانشــگاه جامــع علمــى کاربــردى و دانشــگاه فنــى و حرفــه اى اســتان بــراى 
ــرى  ــتغال پذی ــوان اش ــش ت ــى و افزای ــارت افزای ــاى مه ــعه دوره ه ــت توس ــزى جه ــه ری برنام
ــه میزبانــى  ــه صــورت مجــازى ب ــده، نخســتین جلســه ایــن کمیتــه ب ــرم آین دانشــجویان در ت

دانشــگاه ســمنان برگــزار شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ در ایــن جلســه کــه بــا حضــور معاونان آموزشــى 
دانشــگاه هاى اســتان و معــاون اداره کل آمــوزش فنــى و حرفــه اى اســتان برگــزار شــد ، معــاون 
آموزشــى و تحصیــالت تکمیلــى دانشــگاه ســمنان تجربیــات ایــن دانشــگاه را در زمینــه برگزارى 

دوره هــاى آموزشــى مهــارت محــور بــراى دانشــجویان بیــان کــرد .
ــوان  ــش ت ــق افزای ــراى تحق ــتان ب ــگاه هاى اس ــرد : دانش ــد ک ــان تاکی ــاد ورامینی ــر فرش دکت
ــا  ــد ت ــه منعق ــتان تفاهم نام ــه اى اس ــى و حرف ــا اداره کل فن ــجویان ب ــرى دانش ــتغال پذی اش
ــراى  ــور ب ــارت مح ــى مه ــاى آموزش ــزارى دوره ه ــت برگ ــن اداره در جه ــاتید ای ــوان اس از ت

دانشــجویان بهره منــد شــوند .
دکتــر ورامینــان بــا اشــاره بــه اهمیــت برگــزارى دوره هــاى مهــارت محــور گفــت : بــا توجــه بــه 
اینکــه آموزش هــا بــا شــیوع ویــروس کرونــا  مجــازى اســت ، اشــترك گذارى دوره هــا و اســاتید 
بــراى برگــزارى دوره هــاى آموزشــى فرصــت خوبــى بــراى حرکــت و ســرعت گرفتــن در ایــن 

مســیر اســت .
ــتان  ــن اس ــگاه معی ــى دانش ــور اجرای ــه ام ــئول دبیرخان ــر و مس ــى دبی ــم اهللا زارع ــر عظی دکت
ســمنان نیــز در ایــن جلســه گفــت : آئیــن نامــه ارتقــاى تــوان اشــتغال پذیــرى دانشــجویان در 
ســال 97 از ســوى وزیــر علــوم ابــالغ شــده و دانشــگاه ســمنان نیــز مــدت زیــادى اســت کــه 
فعالیــت خــود را در ان زمینــه آغــاز کــرده و تــا کنــون دوره هــاى زیــادى را  برگــزار کــرده اســت .

ــى  ــاى آموزش ــزارى  دوره ه ــروع کار ، برگ ــه و ش ــن زمین ــگاه ها در ای ــرد : دانش ــد ک وى تاکی
آســان ، مــورد اســتفاده دانشــجویان و مبتنــى بــر نیــاز هــاى دانشــجویان را مــد نظــر قــرار دهنــد 
و دانشــگاه ســمنان ایــن آمادگــى را دارد تــا تجربیــات خــود را در اختیــار دیگــر دانشــگاه ها قــرار 

دهــد و در برگــزارى ایــن دوره هــا بــه آنــان کمــک نمایــد .
ــه  ــا توج ــت : ب ــه گف ــن جلس ــز در ای ــمنان نی ــگاه س ــاى آزاد دانش ــروه آموزش ه ــس گ رئی
ــد از  ــى توانن ــم م ــگاه ها ه ــر دانش ــجویان دیگ ــها،  دانش ــورى کالس ــر حض ــزارى غی ــه برگ ب

ــوند ــد ش ــره من ــه به ــن زمین ــمنان در ای ــگاه س ــاى دانش آموزش ه

ــردن  ــارت محــور ک ــراى مه ــا ب ــا صرف ــن دوره ه ــزارى ای ــزود : برگ ــداهللا عباســى اف ــر عب دکت
ــى از ســوى  ــدارد و خوشــبختانه اســتقبال خوب ــان ن ــرى در معــدل آن دانشــجویان اســت و تاثی
دانشــجویان دانشــگاه ســمنان در برگــزارى ایــن دوره هــا خصوصــا در میــان دانشــجویان مقطــع 

کارشناســى ارشــد وجــود دارد .
ــه  ــود را در زمین ــواالت خ ــز س ــتان نی ــگاه هاى اس ــه از دانش ــن جلس ــدگان در ای ــرکت کنن ش

ــان پاســخ داده شــد . ــواالت آن ــه س ــن طــرح مطــرح و ب ــراى ای چگونگــى اج

ــارت  ــتاى مه ــت : در راس ــمنان گف ــى دانشــگاه س ــالت تکمیل ــاون آموزشــى و تحصی مع
محــور کــردن و افزایــش تــوان اشــتغال پذیــرى دانشــجویان پــس از فــارغ التحصیلــى 
بیــش از 30 دوره آموزشــى بــراى دانشــجویان ایــن دانشــگاه برنامــه ریــزى و ارائــه شــد .

بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ دکتــر فرشــاد ورامینیــان  بــا اعــالم ایــن خبــر 
گفــت : در ایــن راســتا 33 درس مهارتــى خــارج از دروس دانشــگاهى و بــه صــورت اختیــارى  
ــزى و  ــه دانشــجویان برنامــه ری ــه ب ــراى ارائ در نیمســال اول و دوم ســال تحصیلــى 00-99 ب

تدریــس شــد .
ــه اهمیــت موضــوع ســه  ــا توجــه ب دکتــر ورامینیــان افــزود : علــى رغــم مشــکالت مالــى ، ب
درصــد از درآمــد اختصاصــى دانشــگاه ســمنان بــه دوره هــاى مهــارت افزایــى اختصــاص یافتــه 

اســت .
دکتــر ورامینیــان تصریــح کــرد :برنامــه آمــوزش مهــارت دانشــگاه ســمنان بــا عنــوان «برآمــد » 

ــر آموزش هــاى آزاد دانشــگاه پیگیــرى مى شــود . از ســوى دفت
ــه اى و دانشــگاه فنــى و  ــا اداره کل فنــى و حرف ــاد تفاهــم نامــه اى ب ــا انعق ــه وى ، ب ــه گفت ب
حرفــه اى اســتان اقدامــات خوبــى بــراى گســترش مهــارت آمــوزى در دانشــگاه ســمنان در کنــار 
تشــویق هــاى مــادى و معنــوى بــراى اعضــاى هیــات علمــى کــه در برگــزارى ایــن دوره هــا 

مشــارکت نماینــد انجــام شــده اســت .
معــاون آموزشــى و تحصیــالت تکمیلــى دانشــگاه ســمنان خاطــر نشــان کــرد : ســعى مى شــود 

ایــن دوره هــا متناســب بــا نیازهــاى روز جامعــه و رشــته تحصیلــى دانشــجویان بــا هزینــه بســیار 
انــدك بــراى دانشــجویان برگــزار شــود .

ــاى  ــجویان دوره ه ــراى دانش ــاس ب ــن اس ــن ای ــر همی ــت : ب ــار داش ــان اظه ــر ورامینی دکت
ــى  ــد دو دوره مهارت ــى ارش ــاى کارشناس ــجویان دوره ه ــد ، دانش ــار واح ــا چه ــى ت کارشناس
تخصصــى و دانشــجویان دوره دکتــرى یــک دوره مهارتــى ویــژه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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به میزبانى دانشــگاه ســمنان و در بستر فضاى مجازى  ؛به میزبانى دانشــگاه ســمنان و در بستر فضاى مجازى  ؛
محور مهارت  آموزشى  دوره هاى  برگزارى  برنامه ریزى  جلســه  محورنخســتین  مهارت  آموزشى  دوره هاى  برگزارى  برنامه ریزى  جلســه  نخســتین 

شد برگزار  استان  ــگاه هاى  دانش دانشجویان  براى  شد  برگزار  استان  ــگاه هاى  دانش دانشجویان  براى   

به منظور افزایش توان اشــتغال پذیرى دانشــجویان ؛به منظور افزایش توان اشــتغال پذیرى دانشــجویان ؛
3030 دوره آموزشــى مهارتى براى دانشــجویان دانشگاه سمنان دوره آموزشــى مهارتى براى دانشــجویان دانشگاه سمنان ارائه بیش از ارائه بیش از 



یازدهمیــن جلســه ســتاد کرونــاى دانشــگاه ســمنان 
بــراى فراهــم ســازى شــرایط واکسیناســیون دانشــگاهیان 
دانشــگاه ســمنان در صــورت تخصیــص ســهمیه واکســن 
ــکى  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــوى وزارت بهداش از س
ــد  ــى جدی ــال تحصیل ــروع س ــل از ش ــى قب ــازه زمان در ب

ــد . ــکیل ش تش
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ در ایــن 
جلســه کــه بــا حضــور رئیــس دانشــگاه و دیگــر اعضــاى 
ــد ، اعضــا  ــمنان تشــکیل ش ــاى دانشــگاه س ــتاد کرون س
دربــاره میــزان واکســن مــورد نیــاز جهــت واکسیناســیون 
جامعــه دانشــگاهى دانشــگاه ســمنان و نیــز ســاز وکارهاى 
ــادل  ــث و تب ــگاه بح ــیون در دانش ــاز واکسیناس ــورد نی م

نظــر کردنــد .
همچنیــن در ایــن جلســه دربــاره گذرانــدن دروس عملــى 
دانشــجویان رشــته هاى هنــر ، دامپزشــکى و تربیــت 
بدنــى نیــز بحــث و بررســى صــورت گرفــت و مقــرر شــد 
در صــورت فراهــم شــدن شــرایط و کاهــش شــیوع کرونــا 
ــجویان  ــتاد، دانش ــد س ــه بع ــرایط در جلس ــى ش و ارزیاب
گروه هــاى هــدف دروس عملــى خــود را در قالــب گــروه 
ــا رعایــت دســتورالعمل هاى  ــا چهــار نفــره ب هــاى ســه ت

ــد . بهداشــتى بگذرانن
همچنیــن در جلســه ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در دانشــگاه 
ــتى از  ــیوه نامه هاى بهداش ــل ش ــت کام ــر رعای ــمنان ب س
ــه  ــا توجــه ب ســوى کارکنــان و اعضــاى هیــأت علمــى ب
ــا تاکیــد و خواســتار رعایــت  ســرعت شــیوع کرونــاى دلت
قرنطینــه و مراقبــت بیشــتر از ســوى همکاران دانشــگاهى 
در صــورت مشــاهده هــر گونــه عالمتــى از کرونــا شــدند .

ــتاد  ــه س ــومین جلس ــه س ــن جلس ــر اســت ای ــایان ذک ش
کرونــاى دانشــگاه بــا ترکیــب اعضــاى جدیــد و یازدهمین 
جلســه ایــن ســتاد از زمــان شــیوع بیمــارى کوویــد 
19 اســت کــه بــه منظــور بررســى و تصمیم گیــرى 
ــا در  ــروس کرون ــا وی ــه ب ــى مقابل ــوص چگونگ در خص

ــت. ــده اس ــکیل ش ــمنان تش ــگاه س دانش
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جلسه ستاد کروناى دانشگاه سمنان با محوریت واکسیناسیون 
دانشگاهیان برگزار شد



ــکده  ــى دانش ــات علم ــو هی ــن عض ــى خیرالدی ــر عل دکت
و  تدویــن  در  ســمنان  دانشــگاه  عمــران  مهندســى 
ــررات  ــران و مبحــث 9 مق ــن ای ــه بت ــن نام بازنگــرى آئی

ــرد . ــکارى ک ــاختمان، هم ــى س مل
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ، در ایــن 
ــر علــى  ــه تازگــى منتشــر شــده ، دکت آئیــن نامــه کــه ب
ــو  ــوان عض ــه عن ــمنان ب ــگاه س ــتاد دانش ــن اس خیرالدی
کمیتــه فنــى در تدویــن و بازنگــرى  آن همــکارى داشــته 

اســت .
 اجــراى مفــاد آئیــن نامــه بتــن ایــران (تجدیــد نظــر دوم 
) از ابتــداى ســال 1401 بــراى همــه قــرار دادهایــى کــه 
ــارکت  ــورت مش ــه ص ــه ب ــى و ی ــوه عموم ــل وج از مح
عمومــى و خصوصــى منعقــد مــى شــوند الزامــى اســت .

یــاد آور مى شــود ؛ دکتــر علــى خیرالدیــن از اســاتید 
ــاز اســتان  ــا اســتاد ممت برجســته دانشــگاه ســمنان و تنه
ســمنان اســت کــه ، بیــش از 40 ســال ســابقه تدریــس  

ــت . ــى را داراس ــوزش عال در آم

وى داراى بیــش از 20 دانش آموختــه دکتــرى تخصصــى، 
ــاء  ــس از ارتق ــد پ ــه کارشناســى ارش ــا دانش آموخت و ده ه
ــه مرتبــه اســتادى اســت و در مجمــوع  داراى بیــش از   ب

ــى  ــه ISI و علم ــش از 500 مقال ــى، بی ــاب تألیف 12 کت
ــى و ثبــت  ــى و مل ــن الملل ــن طــرح بی پژوهشــى و چندی

اختــراع اســت.

ــاورى  ــم و فن ــارك عل ــاور پ ــاى فن ــرکت ه ــش از ش ــت فرادان ــا صنع ــرکت پای ش
ــوزه  ــوع2 در ح ــا ن ــان نوپ ــش بنی ــوان دان ــذ عن ــه اخ ــق ب ــمنان، موف ــگاه س دانش

ــد. ــرفته ش ــزات پیش ــین آالت و تجهی ــاورى ماش فن
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان، دکتــر حمیدرضــا محمدیان ســمنانى 
ــر  ــن خب ــا اعــالم ای ــاورى دانشــگاه ســمنان، ب ــم و فن ــارك عل ــاورى پ ــاون فن مع
گفــت: شــرکت پایــا صنعــت فرادانــش  بــه مدیرعاملــى دکتــر محســن نیاســتى از 
اعضــاى هیــات علمــى دانشــگاه ســمنان ؛ یکــى از شــرکت هــاى فنــاور مســتقر در 
ایــن پــارك علــم و فنــاورى اســت کــه فعالیــت خــود را از ســال 1396 در مرکــز 
ــا تالش هــاى بــى وقفــه خــود  رشــد آغــاز و تحــت حمایــت و نظــارت پــارك و ب

موفقیــت هــاى بســیارى را بدســت آورده اســت .
دکتــر محمدیــان خاطــر نشــان کــرد : پــارك علــم و فنــاورى دانشــگاه ســمنان در 
ــع زداییهــا»،  ــد، پشــتیبانى هــا و مان راســتاى رســالت خــود و تحقــق شــعار «تولی
ــاى  ــت ه ــن حمای ــان و همچنی ــش بنی ــوز دان ــذ مج ــراى اخ ــى ب ــوق های مش

ــه  ــت ک ــه اس ــر گرفت ــاوران در نظ ــى فن ــوع بازاریاب ــت موض ــگاهى و تقوی نمایش
ــوند . ــد ش ــره  من ــود از آن به ــعه کســب و کار خ ــراى توس ــد ب ــى توانن ــاوران م فن

همکارى عضو هیات علمى دانشگاه سمنان در تدوین و بازنگرى آئین نامه بتن ایرانهمکارى عضو هیات علمى دانشگاه سمنان در تدوین و بازنگرى آئین نامه بتن ایران

شرکت پایا صنعت فرادانش پارك علم و فناورى دانشگاه سمنان، دانش بنیان شدشرکت پایا صنعت فرادانش پارك علم و فناورى دانشگاه سمنان، دانش بنیان شد
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رقابت بیش از چهار هزار کنکورى در دانشگاه سمنان

اثــر دانشــجوى دانشــکده هنــر دانشــگاه ســمنان توانســت در نخســتین جشــنواره ملــى هنرهــاى 
مفهومــى رضــوى (آهــوان) ، عنــوان اثــر برگزیــده را در بخــش دانشــجویى بــه خــود اختصــاص 
دهــد . بــه گــزارش روابط عمومى دانشــگاه ســمنان ، رئیــس دانشــکده هنر،معمارى و شهرســازى 
دانشــگاه ســمنان بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت : در ایــن جشــنواره اثــر دانشــجو ابوالفضــل ولــى 
دانشــجوى رشــته طراحــى صنعتــى دانشــکده هنــر در زمینه چیدمــان با عنــوان « میزبــان مهربان 
بــود، ماندیــم « بــه عنــوان اثــر برگزیــده در بخش دانشــجویى توســط هیــات داوران معرفى شــد.

دکتــر راضیــه محجــوب بــا بیــان اینکــه ،  بیــش از 150 اثــر بــه ایــن جشــنواره ارســال شــده 
ــد. ــى داورى راه یافتن ــه نهای ــه مرحل ــر ب ــار 77 اث ــى و داورى آث ــس از بررس ــزود :  پ ــود اف ب
بــه گفتــه رئیــس دانشــکده هنر،معمارى و شهرســازى دانشــگاه ســمنان ، جشــنواره ملــى هنر هاى 
مفهومــى رضــوى (آهــوان) پذیــراى آثــار هنــرى تولید شــده در انــواع رســانه هاى هنر هــاى جدید 
نظیــر چیدمــان، ویدئــوآرت، پرفورمنــس آرت، هنــر شــبکه و ورد آرت بــا موضــوع رضــوى بــود.
یــاد آور مى شــود ؛ ایــن جشــنواره از ســرى برنامه هــاى هجدهمیــن جشــنواره بیــن المللــى امــام 

رضــا (ع) و بــه میزبانــى ســمنان بــود کــه بــا همــکارى بنیــاد بیــن المللــى فرهنگــى و هنــرى 
امــام رضــا (ع) ، معاونــت امــور هنــرى وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمى ،اســتاندارى ســمنان 
ــزار شــد. ــر دانشــگاه ســمنان برگ ــاد اســتان ســمنان و دانشــکده هن ،اداره کل فرهنــگ و ارش

نماینده تام االختیار دانشــگاه ســمنان در برگزارى آزمون هاى سراســرى گفت: آزمون سراســرى 
1400 بــا رقابــت چهــار هــزار و 447 داوطلــب در حــوزه امتحانى دانشــگاه ســمنان برگزار  شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ دکتــر پرویــز ملــک زاده بــا اعــالم ایــن خبــر 
ــه   ــنبه ، جمع ــنبه، پنجش ــاى چهارش ــح روزه ــت صب ــرى 1400 در نوب ــون سراس ــت : آزم گف

و شــنبه  نهــم، دهــم ، یازدهــم 
نوبــت  در  تیــر  دوازدهــم  و 
دانشــکده هاى  در  و  و  صبــح 
مهندســى بــرق و کامپیوتــر ، 
عمــران،  مهندســى  ریاضــى، 
علــوم انســانى و پردیــس علــوم 
پایــه برگــزار  شــد . دکتــر ملــک 
ــروه  ــان گ ــزود : داوطلب زاده  اف
آزمایشــى هنــر در صبــح روز 
چهارشــنبه 9 تیــر ، گــروه هــاى 
آزمایشــى ریاضــى و فنــى و 

علــوم انســانى در صبــح روز پنــج شــنبه 10 تیــر  ، گــروه آزمایشــى علــوم تجربــى در صبــح 
ــنبه 12  ــح روز ش ــى در صب ــاى خارج ــى زبان ه ــروه آزمایش ــان گ ــر  و داوطلب ــه 11 تی جمع
ــک زاده  ــر مل ــد . دکت ــت کردن ــر رقاب ــا یکدیگ ــور ب ــى کش ــن علم ــن مارات ــر در بزرگتری تی
اضافــه کــرد : کارت هــاى  شــرکت در  آزمــون  همــه داوطلبــان  بــه همــراه راهنمــاى شــرکت 
ــانى  ــر روى درگاه اطالع رس ــت ب ــاهده و پرین ــراى مش ــر ب ــنبه 6 تی ــون از روز یکش در آزم
ــت . ــرار گرف ــانى WWW.SANJESH.ORG  ق ــه نش ــور ب ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س س

نماینــده تــام االختیــار دانشــگاه ســمنان در برگــزارى آزمون هــاى سراســرى گفــت:  
باجــه رفــع نقــص کارت ورود بــه جلســه داوطلبــان آزمــون نیــز در مرکــز چــاپ و 
ــا  ــر صبح ه ــنبه 8 تی ــه ش ــع و از روز س ــگاه واق ــک دانش ــماره ی ــس ش ــارات در پردی انتش
ــد . ــال گردی ــى 18:00 فع ــاعت 14:00 ال ــا از س ــد ازظهره ــى 12 و بع ــاعت 8:30 ال از س

ــا  ــز ملــک زاده  ب ــر پروی دکت
اشــاره بــه تمهیدات اندیشــیده 
شــده بــراى برگــزارى آزمــون 
ــور  ــه منظ ــرى 1400 ب سراس
ــان و  ــر داوطلب ــش خاط آرام
ــار  ــان اظه ــاى آن ــواده ه خان
داشــت:  ایــن آزمــون بــا 
رعایــت دســتور العمــل هــاى 
فاصله گــذارى  و  بهداشــتى 
ســوى  از  شــده  تعییــن 
ــوزش  ــنجش آم ــازمان س س
کشــور و ســتاد ملــى مقابلــه بــا کرونــا در دانشــگاه ســمنان برگــزار گردیــد . بازدید دکتــر عباس 
گلــرو نماینــده مــردم ســمنان، ســرخه و مهدى شــهر در مجلــس شــوراى اســالمى و تعــدادى 
دیگــرى از مســؤولین از حــوزه دانشــگاه ســمنان از دیگــر برنامه هــاى جنبــى ایــن آزمــون بــود.

درخشش دانشجوى دانشگاه سمنان در جشنواره ملى هنرهاى درخشش دانشجوى دانشگاه سمنان در جشنواره ملى هنرهاى 
مفهومى رضوى (آهوان)مفهومى رضوى (آهوان)
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ــرى در  ــم رهب ــام معظ ــى مق ــاد نمایندگ ــر نه ــئول دفت مس
ــژه  ــى وی ــش افزای ــزارى کارگاه دان ــمنان از برگ ــگاه س دانش
ــر داد . ــى خب ــوان روشــنفکرى دین ــا عن ــن دانشــگاه ب اســاتید ای
ــت  ــمنان ؛ حج ــگاه س ــى دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
االســالم حســین ذوالفقــارى لقــب بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت 
: در ایــن دوره آموزشــى کــه در بســتر فضــاى مجــازى برگــزار 
ــه مــدت چهــار  شــد،  35 نفــر از اســاتید دانشــگاه ســمنان ب
روز بــا مباحــث معرفــت شناســى دینــى (روشــنفکرى دینــى ) 

آشــنا شــدند .
ــرى در  ــم رهب ــام معظ ــى مق ــاد نمایندگ ــر نه ــئول دفت مس
ــى  ــر ابوالفضــل روح ــه دکت ــان اینک ــا بی ــمنان ب ــگاه س دانش
عضــو هیــات علمــى دانشــگاه شــهید بهشــتى مــدرس ایــن 
کارگاه آموزشــى بــود اظهــار داشــت : نــگاه هــاى متفــاوت بــه 
دیــن ، مفهــوم شناســى معرفــت دینــى ،جریــان هــاى تجــدد 
ــته در  ــخاص برجس ــاى اش ــدگاه ه ــالم و دی ــاى اس در دنی
تاریــخ  و بنیــان هــاى فکــرى ســکوالر از جملــه محورهــاى 

ــود . ــن کارگاه آموزشــى ب ای
ــا همــکارى  ــاد آور مى شــود ؛ دوره دانــش افزایــى اســاتید ب ی
دفتــر نهــاد نمایندگــى مقــام معظــم رهبــرى و معاونــت 

ــمنان  ــگاه س ــاتید دانش ــى اس ــم اندیش ــر ه ــى و دفت آموزش
ــد . ــزار ش برگ

ــه کســب     یکــى از دانشــجویان دانشــگاه ســمنان موفــق ب
 A Design) مــدال نقره در مســابقات بیــن المللى طراحــى آ

Award ۲۰۲۰ ) شــد.

ــس  ــمنان ؛ رئی ــگاه س ــى دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دانشــکده هنــر ، معمــارى و شهرســازى دانشــگاه ســمنان بــا 
ــى  ــر دانشــجو اســماعیل قدردان ــر گفــت : اث ــن خب اعــالم ای
ــن  ــابقات بی ــر در مس ــکده هن ــى دانش ــى صنعت ــته طراح رش
المللــى طراحــى» آ « برگزیــده ، و مــدال نقــره ایــن رقابــت را 
بــه طــرح خــود (اســباب بــازى چوبــى) اختصــاص داد و عضــو 

ــد. ــى طراحــى ش ــیوم جهان کنسرس
 A Design دکتــر راضیــه محجوب افزود : مســابقه طراحــى
Award 2020 یکــى از بزرگتریــن و معتبرتریــن رقابت هــاى 

طراحــى در جهــان اســت کــه دربرگیرنــده مجموعــه بزرگــى از 
طراحــى هــاى خالقانه اســت.

ــه  ــا ب ــر ســال در ایتالی ــه ه ــابقه ک ــن مس ــه وى ؛ ای ــه گفت ب
ــى  ــود فرصت ــزار مى ش ــان برگ ــى در جه ــد طراح ــوان مه عن
ــطح  ــود را در س ــار خ ــا آث ــان اســت ت ــراى طراح ــمند ب ارزش

ــد. ــى نماین ــى معرف جهان

کارگاه دانش افزایى اســاتید دانشگاه سمنان برگزار شدکارگاه دانش افزایى اســاتید دانشگاه سمنان برگزار شد

موفقیت دانشجوى دانشگاه سمنان در مسابقات بین المللى طراحى آموفقیت دانشجوى دانشگاه سمنان در مسابقات بین المللى طراحى آ
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دانشــگاه  اینترنتــى  تلویزیــون  شــماره  دهمیــن 
ســمنان برنامــه نگیــن خــردورزى بــا موضــوع گفتگــو 
بــا دکترملــک زاده مدیــر تحصیــالت تکمیلــى و 
نماینــده تــام االختیــار دانشــگاه ســمنان در برگــزارى 

ــون  ــماره تلویزی ــن ش ــرى و دهمی ــاى سراس آزمون ه
ــه روز  ــژه برنام ــه وی ــژه برنام ــگاه وی ــى دانش اینترنت
خانــواده بــا گفتگــو بــا حجــۀ اإلســالم علــى رســتمیان 
ــرى در  ــم رهب ــام معظ ــى مق ــر نمایندگ ــاون دفت مع

ــا  ــن رفیعــى نی ــر پروی ــم دکت دانشــگاه ســمنان و خان
ــى  ــى روان شناس ــروه آموزش ــى گ ــأت علم ــو هی عض
ــگاه  ــاى دانش ــایت و کانال ه ــمنان در س ــگاه س دانش

ــد. ــر ش ــمنان منتش س

به همت روابط عمومى این دانشگاه؛به همت روابط عمومى این دانشگاه؛
سه شماره سه شماره 5959، ، 6060 و  و 6161 رادیو نماى دانشگاه سمنان در تیرماه منتشر شد رادیو نماى دانشگاه سمنان در تیرماه منتشر شد

دهمین و یازدهمین شماره تلویزیون اینترنتى دانشگاه سمنان منتشر شددهمین و یازدهمین شماره تلویزیون اینترنتى دانشگاه سمنان منتشر شد
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تمدید مهلت ارسال آثار در بخش آوایى سى و ششمین جشنواره تمدید مهلت ارسال آثار در بخش آوایى سى و ششمین جشنواره 
قرآن و عترت دانشجویانقرآن و عترت دانشجویان

مهلــت ارســال آثــار در بخــش آوایى ســى و ششــمین جشــنواره قرآن 
و عتــرت دانشــجویان شــامل رشــته هــاى تــالوت ترتیــل، تــالوت 
تحقیــق، اذان (ویــژه بــرادران)، تواشــیح و همخوانــى قــرآن کریــم ( 
ویــژه بــرادران)، دعاخوانــى (فرازهایــى از صحیفــه ســجادیه ) تــا روز 

چهارشــنبه 3 شــهریور مــاه 1400 تمدیــد شــد.
ــگاهى  ــه دانش ــرکت در مرحل ــت ش ــد، جه ــه من ــجویان عالق دانش
ــه ســایت مدیریــت فرهنگــى و اجتماعــى  ایــن دوره از مســابقات، ب

ــد. ــه نماین دانشــگاه مراجع
ــالوت  ــالوت تحقیــق و ت ــدگان رشــته هــاى ت توجــه: شــرکت کنن

ــه  ــر را ب ترتیــل الزم اســت، یکــى از قرعــه هــاى زی
ــد. انتخــاب خــود قرائــت نماین

قرعه هاى قرائت تحقیق (قرعه هاى 7 خطى)
1-صفحه 140 آیات 95تا 98

2- صفحه 196 آیات 55تا 58
3- صفحه 210 آیات 7تا 10

4- صفحه 215 آیات 55 تا 59
5- صفحه 223 آیات 13 تا 16

قرعه هــاى قرائــت ترتیــل ( قرعــه هــاى  1 صفحــه 
اى )

1- صفحه 129
2- صفحه 133
3- صفحه 183
4- صفحه 193
5- صفحه 199
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اخبار انتصابات دانشگاه 

تازه هاى نشر انتشارات دانشگاه

عنوان     به  صدیق  نعیمى  علیرضا  دکتر  سمنان،  دانشگاه  ریاست  زرندى  نصیرى  دکتر  سوى  از  حکمى  در 
«رئیس اداره آپا » منصوب شد.

از  ایشان  براى  افزون  روز  توفیق  آرزوى  و  صدیق  نعیمى  دکتر  به  تبریک  ضمن  دانشگاه  عمومى  روابط 
تالش هاى مخلصانه آقاى دکتر افصحى در مدت مسؤولیت در این سمت قدردانى مى نماید.


