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روز ارتباطــات و روابــط عمومــى بــا حضورریاســت و مســئوالن 
دانشــگاه و فعــاالن ایــن عرصــه در دانشــگاه ســمنان گرامــى 

داشــته شــد
ــس  ــمنان ؛ رئی ــگاه س ــى دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دانشــگاه ســمنان در ایــن آئیــن ضمــن تبریــک روز ارتباطــات 
ــى  ــط عموم ــارات رواب ــب افتخ ــه کس ــى ب ــط عموم و رواب
ــت  ــرد و گف ــاره ک ــته اش ــال گذش ــمنان در یکس ــگاه س دانش
ــد و  ــان دهنده رش ــاده و نش ــوق الع ــا ف ــن رتبه ه ــب ای : کس

ــت . ــمنان اس ــگاه س ــى دانش ــط عموم ــاى رواب ارتق
ــط  ــه رواب ــان اینک ــا بی ــدى ب ــرى زرن ــعود نصی ــر مس دکت
ــدن اســت و  ــکوفا ش ــال ش ــمنان در ح ــگاه س ــى دانش عموم
آینــده درخشــانى در انتظــار ایــن واحــد اســت افــزود : روابــط 
ــر رنگــى در دانشــگاه دارد و بخــش  عمومــى نقــش بســیار پ
ــگاه  ــاى دانش ــکاس فعالیت ه ــراى انع ــانه ها ب ــا رس ــاط ب ارتب

بســیار مهــم اســت .
رئیــس دانشــگاه ســمنان راه انــدازى رادیــو نمــا و تلویزیــون 
ــى  ــط عموم ــمند رواب ــات ارزش ــگاه را از اقدام ــى دانش اینترنت
دانشــگاه ســمنان برشــمرد و خواســتار ادامــه ایــن دو برنامــه 

بــا قــوت تمــام شــد .
رئیــس اداره روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان نیــز در 
ــن اداره  ــرد ای ــا و عملک ــى از فعالیت ه ــم گزارش ــن مراس ای
در یکســال گذشــته ارائــه کــرد و گفــت : تولیــد حــدود 
ــگاه  ــه دانش ــماره خبرنام ــار 38 ش ــدى، انتش ــر تولی 1700 خب

ــدازى  ــون ، راه ان ــال 96 تاکن ــا از س ــو نم ــماره رادی ، 55 ش
ــه از  ــن برنام ــماره از ای ــار 5 ش ــى و انتش ــون اینترنت تلویزی

. مى شــود  محســوب  اداره  ایــن  فعالیت هــاى  جملــه 
ــن گرافى هاى  ــد موش ــن تولی ــى همچنی ــى ضیغم ــر عل دکت
ــه کلیپ هــاى  ــى دانشــگاه و تهی مناســبتى ، اپلیکیشــن معرف
مناســبتى و هماهنگــى حضــور دانشــگاهیان دانشــگاه در 
ــر  ــانه در دانشــگاه را از دیگ ــانه ها و حضــور اصحــاب رس رس
فعالیت هــاى اداره روابــط عمومــى دانشــگاه برشــمرد و افــزود: 
بــا انجــام اینگونــه فعالیت هــا روابــط عمومى دانشــگاه ســمنان 
ــه نخســت را در بخــش  موفــق شــد در یکســال گذشــته رتب

ــط  ــنواره رواب ــانه ها در جش ــا رس ــاط ب ــانى و ارتب ــالع رس اط
ــژه  ــه نخــت بخــش وی ــز رتب ــوم و نی عمومى هــاى وزارت عل
اطالع رســانى کرونــا را در جشــنواره روابــط عمومى هــاى 
ــور  ــه 9 کش ــاورى منطق ــم و فن ــاى عل ــگاه ها و پارك ه دانش

. آورد  به دســت 
ــس  ــت و رئی ــى ریاس ــاور اجرائ ــى مش ــى فضل ــر مصطف دکت
ــز در ایــن آئیــن گفــت :  حــوزه ریاســت دانشــگاه ســمنان نی
روابــط عمومــى دانشــگاه مثــل دیگــر واحدهــاى دانشــگاه پــر 

تــالش و پــر انگیــزه اســت و بــه واســطه ارتبــاط بــا رســانه ها 
و  جامعــه بــراى انعــکاس اخبــار و رویدادهــاى درون دانشــگاه 

ــر عهــده دارد . وظیفــه ســنگینى ب
ــاورى  ــى و فن ــاون پژوهش ــعدالدین مع ــیف اهللا س ــر س دکت

ــى از  ــن قدردان ــن ضم ــن آئی ــم در ای ــمنان ه ــگاه س دانش
ــا  ــط عمومــى ب ــط عمومــى گفــت : رواب ــات حــوزه رواب خدم
تیزبینــى همــه وقایــع و رویدادهــاى دانشــگاه را رصــد و 
ــکاس  ــا را انع ــن رویداده ــى ای ــه خوب ــون ب ــبختانه تاکن خوش

داده اســت .
دکتــر فرشــاد ورامینیــان معــاون آموزشــى و تحصیــالت 
روز  تبریــک  ضمــن  نیــز  ســمنان  دانشــگاه  تکمیلــى 
ارتباطــات و روابــط عمومــى بــه فعــاالن ایــن عرصــه گفــت 
ــاز  ــا و آغ ــروس کرون ــیوع وی ــه واســطه ش ــته ب ــال گذش : س

آموزش هــاى مجــازى ســال ســختى بــود کــه خوشــبختانه بــا 

درایــت ریاســت دانشــگاه و کلیــه همــکاران بــه خوبــى ســپرى 
ــى دانشــگاه در بخــش  ــط عموم ــن راه اداره رواب شــد و در ای

ــرد . ــل ک ــوب عم ــیار خ ــانى بس اطــالع رس
دکتــر ورامینیــان افــزود : دانشــگاه ســمنان جــزء چهــار 
دانشــگاه در کشــور اســت کــه آموزش هــاى مجــازى را 

ــت. ــرده اس ــش ب ــکل پی ــدون مش ب
دکتــر فرزیــن یغمائــى معــاون ادارى، مالــى و مدیریــت منابــع 
ــح و  ــانى صحی ــالع رس ــه اط ــان اینک ــا بی ــز ب ــگاه  نی دانش
درســت از اهمیــت ویــژه اى برخــوردار اســت از حضــور فعــال 
ــار  ــش اخب ــراى پوش ــگاه ب ــى دانش ــط عموم ــکاران رواب هم
ــا توجــه  برنامه هــاى دانشــگاه ســمنان در یکســال گذشــته ب

ــى کــرد . ــه شــرایط کرونایــى قدردان ب
عمرانــى  معاونــت  سرپرســت  کافــى  محمدعلــى  دکتــر 
دانشــگاه ســمنان نیــز در ایــن برنامــه از انعــکاس خــوب و بــه 
ــى  ــط عموم ــاى دانشــگاه از ســوى اداره رواب ــع فعالیت ه موق
ــدون  ــن واحــد ب ــور در ای ــرد و گفــت : انجــام ام ــى ک قدردان
توجــه بــه نگرش هــا و جانبــدارى از واحــد خاصــى بــه خوبــى 

ــود. ــام مى ش انج
ــاورى  ــم و فن ــارك عل ــس پ ــى اصــل رئی ــى حقیق ــر عل دکت
ــه  ــبت ب ــن مناس ــک ای ــن تبری ــز ضم ــمنان نی ــگاه س دانش
ــى  ــط عموم ــت : رواب ــى گف ــط عموم ــه رواب ــاالن عرص فع
ــتان و  ــوب اس ــاى خ ــط عمومى ه ــمنان از رواب ــگاه س دانش

ــر ایــن  ــر نیــز دلیلــى ب کشــور اســت و کســب رتبه هــاى برت
ــت . ادعاس

ــن  ــابق ای ــى و س ــان فعل ــم از کارشناس ــن مراس ــان ای در پای
ــر کشــورى و منطقــه  ــه دلیــل کســب رتبه هــاى برت واحــد ب

ــى شــد. اى قدردان
همچنیــن از چنــد نفــر از رابطــان خبــرى فعــال دانشــگاه بــه 
ــرایط  ــل ش ــه دلی ــه ب ــرى ک ــان خب ــایر رابط ــى از س نمایندگ
کرونایــى امــکان حضــور آنــان در ایــن مراســم مقــدور نبــود، 

تقدیــر شــد .
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با حضور ریاست و هیأت رئیسه دانشگاه؛با حضور ریاست و هیأت رئیسه دانشگاه؛

در  عمومى  روابط  و  ارتباطات  روز  ــت  گرامیداش در آیین  عمومى  روابط  و  ارتباطات  روز  ــت  گرامیداش آیین 
دانشــگاه سمنان برگزار شددانشــگاه سمنان برگزار شد





آئیــن ســنا (بزرگداشــت مقــام شــامخ معلــم ) و آئیــن نــاب 
ــا حضــور  ــر ) ب (نکوداشــت اســتعداد هــاى برت
معــاون آموزشــى وزیــر علــوم و نیــز مســئوالن 
ــتر فضــاى  ــمنان در بس ــگاه س ــتان و دانش اس

مجــازى برگــزار شــد 
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان 
؛ رئیــس دانشــگاه ســمنان در ایــن مراســم بــا 
تبریــک 12 اردیبهشــت بزرگداشــت روز معلــم 
بــه اســاتید دانشــگاه ســمنان اظهــار امیــدوارى 
ــه زودى  ــون ، ب ــام واکسیناس ــا انج ــرد : ب ک
شــاهد حضــور اســاتید و دانشــجویان در محیــط 

دانشــگاه باشــیم .
  : افــزود  زرنــدى  نصیــرى  مســعود  دکتــر 
ــه  ــا ، ن ــیوع کرون ــاتید در دوران ش ــه اس وظیف
تنهــا کــم نشــده، بلکــه ایــن مســئولیت افــزون 
شــده اســت کــه از تــک تــک آنــان قــدر دانــى 

ــم. مــى نمای
وى افــزود : بــا پیگیــرى هــاى انجــام شــده از 
ســوى وزارت علــوم موضــوع همســان ســازى 
ــج  ــه نتای ــى ب ــات علم ــاى هی ــوق اعض حق

ــیده اســت . ــى رس خوب
رئیــس دانشــگاه ســمنان ماموریــت گــرا کــردن 
دانشــگاه هــا ، تقویــت دوره هــاى پســا دکتــرى 
، مهــارت آمــوزى بــه دانشــجویان  و تاســیس 
شــرکت هــاى دانشــگاهى از ســوى اســاتید در 
ــواردى  ــه م ــاورى را از جمل ــم و فن ــارك عل پ
عنــوان کــرد کــه در نشســت روســاى دانشــگاه 

هــا بــر آنهــا تاکیــد شــده اســت .
معــاون سیاســى امنیتــى و اجتماعــى اســتاندار 

ــن  ــان ای ــازى میهم ــورت مج ــه ص ــه ب ــم ک ــمنان ه س
ــگاه ها  ــاتید دانش ــى از اس ــدر دان ــن ق ــود ، ضم ــن ب آئی
ــا گفــت : حــل مشــکالت  ــراى آمــوزش در دوران کرون ب
امــروز و فــرداى جامعــه بایــد عالمانــه حــل شــود کــه در 
ایــن میــان نقــش اســاتید دانشــگاه هــا از اهمیــت ویــژه 

ــوردار اســت . اى برخ
حبیــب اهللا خجســته پــور افــزود : گسســتگى بیــن علــم و 
نیــاز روز جامعــه بایــد بــه همــت اعضــاى هیــات علمــى 

دانشــگاه هــا ترمیــم و حــل شــود.

وى همچنیــن بــر حفــظ روحیــه امیــد و نشــاط خصوصــا 
در محیــط علمــى و تحقیقاتــى و تزریــق ایــن روحیــه امیــد 

و نشــاط بــه دانشــجویان از ســوى اســاتید تاکیــد کــرد .
 معــاون سیاســى امنیتــى و اجتماعــى اســتاندار ســمنان بــا 
ــن روز دو  ــت : در ای ــرداد گف ــات 28 خ ــه انتخاب ــاره ب اش
انتخابــاب مهــم ریاســت جمهــورى و شــوراهاى اســالمى 
ــتفاده از  ــا اس ــوان ب ــى ت ــه م ــم ک ــتا را داری شــهر و روس
ــور سیاســى دانشــجویان  ــازى از ش ــت فضــاى مج ظرفی

بهــره منــد شــویم .
حجــت االســالم حســین ذوالفقــارى لقــب 
مســئول دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــرى 
ــن  ــن آئی ــم در ای ــمنان ه ــگاه س در دانش
دربــاره  مقــام علــم و معلــم مطالبــى بیــان 

کــرد .
ــى  ــالت تکمیل ــى و تحصی ــاون آموزش مع
آئیــن  ایــن  در  هــم  ســمنان  دانشــگاه 
گزارشــى از عملکــرد ایــن حــوزه ارائــه کــرد 
و گفــت : در یکســال گذشــته بالــغ بــر 50 

ــده اســت . ــام ش ــل وضــع انج تبدی
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــاد ورامینی ــر فرش دکت
اینکــه هــم اکنــون 368 عضــو هیــات 
مشــغول  ســمنان  دانشــگاه  در  علمــى 
فعالیــت علمــى هســتند افــزود : شــیوه نامــه 
اجرایــى آئیــن نامــه ارتقــاى اعضــاى هیــات 
ــده و در  ــه ش ــگاه تهی ــژه دانش ــى وی علم
مرحلــه ویراســتارى و صفحــه آرایــى اســت.

وى بــا اشــاره بــه ابــالغ نظامنامــه اخــالق 
آمــوزش بــراى دانشــگاه ها از ســوى وزارت 
علــوم خاطــر نشــان کــرد : کمیتــه اخــالق 
ــکیل و  ــمنان تش ــگاه س ــه زودى در دانش ب

در ایــن خصــوص اقــدام مــى شــود .
ــوزش  ــالق آم ــور اخ ــن از منش ــن آئی در ای
ــمنان  ــگاه س ــد دانش ــتاد فقی ــزه اس و جای
اســماعیلى  عصمــت  دکتــر  مرحومــه 

رونمایــى شــد .
انتخــاب  جایــزه  برنــدگان  از  تجلیــل 
ــان رده هــاى طالیــى  ــادارى ) ، منتخب (وف
ــزه  ــدگان جای ــز برن ــرح راد و نی ــزى ط ــره اى و برن ، نق
شــادروان مهنــدس رمضــان علــى حاجــى قربانــى از دیگــر 

ــود . ــن ب ــن آئی ــاى ای بخــش ه
ــى  ــه علم ــا مرتب ــا ارتق ــاتید ب ــت اس ــپاس و نکوداش س
ــى  ــه آموزش ــاتید نمون ــل از اس ــز تجلی ــال 99 و نی در س
، معاونــان نمونــه ، مدیــر گــروه نمونــه و اعضــا بــا 
ــان  ــاى درخش ــتعداد ه ــر اس ــا دفت ــته ب ــکارى شایس هم
ــود . ــن ب ــن آئی ــش ای ــان بخ ــز پای ــمنان نی ــگاه س دانش

برگزارى آیین هاى سنا و ناب در دانشگاه سمنانبرگزارى آیین هاى سنا و ناب در دانشگاه سمنان
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ــر  ــات و زی ــاب در دانشــگاه ســمنان گفــت : از تجربی ــوم در آئیــن ســنا و ن ــر عل ــاون آموزشــى وزی مع
ــرد . ــم ب ــا هــم بهــره خواهی ــراى آمــوزش الکترونیکــى در دوران پســا کرون ــا شــده ب ســاختهاى مهی

بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان دکتــر علــى خاکــى صدیــق در ایــن آئیــن مجــازى گفــت 
: خوشــبختانه در دوران شــیوع کرونــا بــا توانمنــدى موجــود در دانشــگاه ها و تالشــهاى صــورت گرفتــه  

آمــوزش در دانشــگاه ها تعطیــل نشــد .
ــا  ــاز کرون ــا 25 درصــد دانشــگاه هاى کشــور در آغ ــا 20 ت ــان اینکــه تنه ــا بی ــق ب ــر خاکــى صدی دکت
زیــر ســاختهاى الزم را بــراى آموزشــهاى الکترونیکــى داشــتند افــزود : خوشــبختانه بــا تالشــهاى شــبانه 
ــر ســاخت ها در دانشــگاه ها فراهــم و آموزشــها  ــا در دانشــگاه هاى مختلــف ایــن زی روزى همــکاران م

در بســتر فضــاى مجــازى ادامــه پیــدا کــرد .
دکتــر علــى خاکــى صدیــق دانشــگاه ســمنان را از جملــه دانشــگاه هاى موفــق در برگــزارى کالس هــاى 
ــر ســاختى در ایــن زمینــه  ــه صــورت مجــازى برشــمرد و افــزود : هــر چنــد مشــکالت زی آموزشــى ب

وجــود دارد امــا بســیارى از دانشــگاه ها در خصــوص آموزشــهاى مجــازى وضــع مطلوبــى دارنــد .
وى همچنیــن از تصویــب نظــام نامــه امــوزش الکترونیکــى خبــر داد و تصریــح کــرد : بــا تصویــب ایــن 

نظــام نامــه از تجربیــا و زیــر ســاختهاى مهیــا شــده در دوران پســا کرونــا هــم بهــره خواهیــم بــرد .

معــاون آموزشــى وزیــر علــوم تاکیــد کــرد : مــالك ارزیابــى دانشــجویان نبایــد بــه امتحــان پایــان تــرم 
منــوط شــود بلکــه ارزیابــى مســتمر در طــول تــرم از اهیمــت ویــژه اى برخــوردار اســت و اســاتید بایــد 

بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــند .

معاون وزیر علوم : از زیر ساخت هاى مهیا شده آموزش الکترونیکى در معاون وزیر علوم : از زیر ساخت هاى مهیا شده آموزش الکترونیکى در 
دوران پسا کرونا استفاده مى کنیمدوران پسا کرونا استفاده مى کنیم
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به همت اداره روابط عمومى دانشگاه؛ 
چهاردهمین شماره کتاب معرفى فرزندان ممتاز دانشگاهیان 

دانشگاه سمنان منتشر شد
چهاردهمیــن شــماره کتــاب معرفــى فرزنــدان ممتاز دانشــگاهیان دانشــگاه ســمنان 
ــا عنــوان گنجینــه تهیــه و منتشــر شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه  ب
ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــمنان ب ــگاه س ــى دانش ــط عموم ــس اداره رواب ــمنان ؛ رئی س
گفــت : در راســتاى ارج نهــادن بــه تــالش هــاى فرزنــدان همــکاران دانشــگاهى 
ــر مقاطــع تحصیلــى و دانشــگاهى و المپیادهــاى علمــى  در کســب رتبه هــاى برت
ــگاهیان  ــاز دانش ــدان ممت ــى فرزن ــاب معرف ــماره کت ــن ش ــى چهاردهمی و ورزش
ــد. ــر ش ــن اداره منتش ــوى ای ــه14)  از س ــوان (گنجین ــا عن ــمنان ب ــگاه س دانش
ــالوه  ــه اى ع ــدود 45 صفح ــاب ح ــن کت ــزود :  در ای ــى  اف ــى ضیغم ــر عل دکت
مقاطــع  در  ســمنان  دانشــگاه  دانشــگاهیان  ممتــاز  فرزنــدان  معرفــى  بــر 
در  آمــوزى  دانــش  حــوزه  در  ســمنان  دانشــگاه  فعالیت هــاى   ، مختلــف 
طــول ســال گذشــته نیــز در قالــب تصویــر بــه نمایــش در آمــده اســت.
وى خاطــر نشــان کــرد : ایــن اقــدام در راســتاى افزایش همدلــى و ارتبــاط صمیمى 
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــمنان ص ــگاه س ــگاهیان دانش ــزرگ دانش ــواده ب ــان خان می
فایل پى دى اف چهاردهمین شماره گنجینه دانشگاه سمنان نیز به پیوست موجود 

است

پنجمین و ششمین شماره تلویزیون اینترنتى دانشگاه سمنان منتشر شد





ــاى  ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــه س ــن جلس ــن و دهمی نهمی
ــت  ــن وضعی ــه منظــور بررســى آخری دانشــگاه ســمنان ب
ــن  ــا حضــور اعضــاى ای ــى ب ــرایط کرونای دانشــگاه در ش

ــه داد . ــکیل جلس ــتاد تش س
ــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ، رئیــس  ــه گــزارش رواب ب
ــر  ــت : ه ــتاد گف ــم س ــه نه ــمنان در جلس ــگاه س دانش
ــراى همــه دانشــگاهیان  ــه ایــن ســتاد ب تصمیــم و مصوب

ــت . ــگاه الزم اإلجراس دانش
ــه  ــه ب ــا توج ــزود : ب ــدى اف ــرى زرن ــعود نصی ــر مس دکت
ــا  ــه کرون ــش یافت ــروس جه ــار وی ــرعت انتش ــه س اینک
ــاس  ــر اس ــان ب ــور کارکن ــد حض ــت ، بای ــیار باالس بس
برنامه ریــزى انجــام شــده (یــک ســوم و دو ســوم ) 
ــاق  ــزى شــود کــه در یــک ات رعایــت و طــورى برنامه ری
ــد حضــور نداشــته  ــر کارمن ــد نف ــا چن ــدر دو ی ــى المق حت
باشــند ، ضمــن اینکــه کارکنــان موظــف بــه انجــام امــور 
کارى مربــوط بــه خــود در زمــان دور کارى و پاســخگویى 

ــتند . ــى هس ــاى تلفن ــه تماس ه ب
ــر ادامــه اطــالع رســانى ســریع و دقیــق  وى همچنیــن ب
ــا از طریــق ســایت و کانال هــاى مجــازى  در زمینــه کرون
دانشــگاه از ســوى روابــط عمومــى تأکیــد کــرد و کســب 
در  را  کرونــا  زمینــه  در  اطالع رســانى  نخســت  رتبــه 
ــط عمومــى  ــه 9 از ســوى رواب ــان دانشــگاه هاى منطق می

ــر دانســت . ــل تقدی دانشــگاه ســمنان دســتاوردى قاب
معــاون ادارى، مالــى و مدیریــت منابــع دانشــگاه ســمنان 
ــد  ــر اســاس تأکی ــان اینکــه ب ــا بی ــن جلســه ب ــز در ای نی
ــگاه ها  ــت دانش ــاورى فعالی ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
نبایــد دچــار خلــل شــود گفــت : خوشــبختانه رونــد 
ــا  ــى ب فعالیت هــاى دانشــگاه ســمنان در روزهــاى کرونای
همــکارى همــه همــکاران و اعضــاى هیــات علمــى  دچار 
اختــالل نشــده و در صــورت نیــاز بــه حضــور دانشــجویان 
بــراى گذرانــدن دروس عملــى ، شــرایط حضــور در 
ــن دانشــجویان فراهــم شــده اســت . ــراى ای دانشــگاه ب

ــزود : خوشــبختانه در دانشــگاه  ــى اف ــن یغمائ ــر فرزی دکت
ســمنان دســتور العمل هــاى ارســالى از ســوى ســتاد 
اســتانى مقابلــه بــا کرونــا بــه خوبــى اجــرا شــده اســت ، 
ــان در روزهــاى دورکارى مــدون  ــد حضــور کارکن ــا بای ام

شــود .

ــاون آموزشــى و تحصیــالت  ــان مع ــر فرشــاد ورامینی دکت
ــرایط  ــه ش ــاره ب ــا اش ــز ب ــمنان نی ــگاه س ــى دانش تکمیل
ــدى  ــنهاد گروه بن ــروس پیش ــن وی ــش ای ــى و جه کرونای
ــر  ــگاهیان  ب ــجویان و دانش ــه دانش ــگاه ب ــات دانش خدم
ــا را  ــى کرون ــتاد مل ــاى س ــرایط و رنگ بندى ه ــاس ش اس
ــه  ــدى کمیت ــه بع ــد در جلس ــرر ش ــه مق ــرد ک ــوان ک عن
مقابلــه بــا کرونــاى دانشــگاه ایــن خدمــات در حوزه هــاى 

ــود . ــف مشــخص و مصــوب ش مختل
ــز  ــمنان نی ــگاه س ــى دانش ــجویى و فرهنگ ــاون دانش مع
ــه در  ــجویانى ک ــه از دانش ــان اینک ــا بی ــه ب ــن جلس در ای
ــده  ــه ش ــا گرفت ــتند تســت کرون ــتقر هس ــا مس خوابگاه ه
اســت گفــت : متأســفانه حساســیت ها نســبت بــه ویــروس 
ــن وضعیــت  ــر شــده اســت و ای ــم آن کمت ــا و عالئ کرون
ــیت  ــش حساس ــراى افزای ــتر ب ــاى بیش ــه آموزش ه ارائ

ــد . ــروس را مى طلب ــن وی ــه ای ــبت ب نس
اســاس  بــر   : افــزود  محمــدى  گل  بهــروز  دکتــر 
دســتورالعمل صــادر شــده دانشــجویانى کــه بــراى گــذران 
ــتقر  ــگاه مس ــاى دانش ــود در خوابگاه ه ــى خ دروس عمل
ــه  ــود ب ــاى خ ــان کالس ه ــس از پای ــد پ ــوند نبای مى ش
شــهر محــل ســکونت خــود رفــت و آمــد داشــته باشــند 
ــروس  ــن وی ــیوع ای ــا از ش ــد ت ــگاه بمانن ــد در خواب و بای

ــود. ــرى ش جلوگی
دهمیــن جلســه ســتاد مقابلــه بــا کرونــاى دانشــگاه 
ــا حضــور اعضــاى ایــن ســتاد و پیگیــرى  ــز ب ســمنان نی

امــور مربــوط بــه معاونــت هــاى آموزشــى و تحصیــالت 
ــد . ــزار ش ــى برگ ــجویى و فرهنگ ــز دانش ــى و نی تکمیل

بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ، در ایــن 
جلســه در خصــوص نحــوه ارائه خدمــات مختلف آموزشــى 
و دانشــجویى در دوران همــه گیــرى ویــروس کرونــا و بــا 
توجــه بــه وضعیــت رنــگ بنــدى  هــاى کرونایــى  تصمیم 
گیــرى شــد ،کــه مصوبــات آن از مجــارى مربوطــه اطــالع 

رســانى مــى شــود  .
همچنیــن در ایــن جلســه مقــرر شــد دانشــجویانى کــه بــه 
واســطه گذرانــدن دروس عملــى و کارگاهــى در دانشــگاه 
حضــور دارنــد ، در صــورت ابتــال به ویــروس کرونــا محیط 
خوابــگاه و دانشــگاه را تــرك و بــا رعایــت دســتور العمــل 

هــاى بهداشــتى بــه محــل زندگــى خــود بازگردنــد .
ــز   ــان نی ــاعت کارى کارکن ــوع س ــه موض ــن جلس در ای
ــاى انجــام  ــس از بررســى ه ــد پ ــرر ش ــه مق ــرح،  ک مط

ــود . ــرى ش ــم گی ــوص تصمی ــن خص ــده ، در ای ش
دکتــر مســعود نصیــرى زرنــدى رئیــس دانشــگاه ســمنان 
ــمنان در  ــگاه س ــه دانش ــان اینک ــا بی ــه ب ــن جلس در ای
ــا  ــق ب ــا ، مطاب ــروس کرون ــیوع وی ــش ش ــتاى کاه راس
ــا در  ــا کرون ــه ب ــى مقابل ــتاد مل ــاى س ــل ه ــتور العم دس
رنــگ بنــدى هــاى مختلــف عمــل کــرده اســت اظهــار 
ــه  ــر چ ــى ه ــیون عموم ــا واکسیناس ــرد : ب ــدوارى ک امی
زودتــر شــاهد حضــور دانشــجویان در محیــط دانشــگاه و 

ــیم. ــرایط باش ــدن ش ــادى ش ع

نهمین و دهمین جلسه ستاد مقابله با کرونا دانشگاه سمنان برگزار شدنهمین و دهمین جلسه ستاد مقابله با کرونا دانشگاه سمنان برگزار شد
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ــاى 45  ــزه دانشــگاه ســمنان از ارتق ــات ممی ــر هی دبی
ــمنان در  ــگاه س ــى دانش ــات علم ــاى هی ــر از اعض نف
دوره ششــم تشــکیل ایــن هیــات بــه مراتــب مختلــف 

ــر داد . علمــى خب
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ، دکتــر 
ــت : در  ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــان ب ــاد ورامینی فرش
ایــن دوره کــه از ســال 98 آغــاز شــده در مجمــوع 11 
ــه  ــه مرتب ــر از اعضــاى علمــى دانشــگاه ســمنان ب نف

اســتادى ارتقــاء یافتنــد .
ــن پــس از بررســى  ــزود : همچنی ــان اف ــر ورامینی دکت
هــاى انجــام شــده در ایــن هیــات ،  26 نفــر از 
اعضــاى هیــات علمــى دانشــگاه بــه مرتبــه دانشــیارى 

ــد . ــاء یافتن ــتادیارى ارتق ــه اس ــه مرتب ــر ب و 8 نف
ــات  ــن دوره 17 جلســه هی ــه در ای ــان اینک ــا بی وى ب
ممیــزه برگــزار شــد تصریــح کــرد : 13 جلســه از ایــن 
تعــداد بــه صــورت حضــورى و چهــار جلســه نیــز بــه 
ــازى  ــورت مج ــه ص ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــل ش دلی

برگــزار شــده اســت .
ــمنان در  ــگاه س ــزه دانش ــات ممی ــر هی ــه دبی ــه گفت ب
ــا  ــز ب ــال 1400 نی ــات در س ــن هی ــه ای ــن جلس آخری
ارتقــاى علیرضــا نعیمــى صدیــق عضــو هیــأت علمــى 
ــر دانشــگاه  ــوم کامپیوت ــار و عل دانشــکده ریاضــى، آم

ــت شــد. ــتادیارى موافق ــه اس ــه مرتب ــمنان، ب س
دکتــر ورامینیــان خاطــر نشــان کرد : دانشــگاه ســمنان 
هــم اکنــون داراى بیــش از 380 عضــو هیــأت علمــى 
ــتاد  ــه اس ــا مرتب ــر ب ــداد 32 نف ــن تع ــه از ای اســت ک
ــا  ــر ب ــیار ، 206 نف ــه دانش ــا مرتب ــر ب ــام  ، 99  نف تم
ــا مرتبــه مربــى مشــغول  مرتبــه اســتادیار و 31 نفــر ب

فعالیــت علمــى هســتند .
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