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در این شماره می خوانیم: 	 شــش عضو هیأت علمی و یک دانش آموخته دانشگاه سمنان شــش عضو هیأت علمی و یک دانش آموخته دانشگاه سمنان 
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درخشــش 12 دانشــجوی دانشــگاه ســمنان در بیســت و 
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ــتاد  ــس س ــوان رئی ــه عن ــمنان ، ب ــگاه س ــس دانش رئی

ــجویی  ــرفت دانش ــان پیش ــتیبانی راهی ــی و پش هماهنگ
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شش عضو هیأت علمی و یک دانش آموخته دانشگاه سمنان شش عضو هیأت علمی و یک دانش آموخته دانشگاه سمنان 

در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتنددر میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند

از قــرار گرفتــن شــش عضــو  رئیــس دانشــگاه ســمنان 
ــان  ــمنان در می ــگاه س ــه دانش ــش آموخت ــک دان ــی و ی ــأت علم هی

پژوهشــگران ایرانــی پراســتناد یــک درصــد برتــر دنیــا خبــر داد.

هیــأت� عضــو� شــش� گرفتــن� قــرار� از� ســمنان� دانشــگاه� رئیــس�
میــان� در� ســمنان� دانشــگاه� آموختــه� دانــش� یــک� و� علمــی�
داد خبــر� دنیــا� برتــر� درصــد� یــک� پراســتناد� ایرانــی� پژوهشــگران�

ــدی� ــری�زرن ــعود�نصی ــر�مس ــمنان؛�دکت ــگاه�س ــی�دانش ــط�عموم ــزارش�رواب ــه�گ ب
بــا�اعــام�ایــن�خبــر�گفــت:�براســاس�گــزارش�مؤسســه�اســتنادی�علــوم�و�

ــد- ــر�محم ــزی،�دکت ــرز�هرم ــر�فرام ــا�امجــدی،�دکت ــر�نیم ــعدالدین،�دکت ــه�س ــیف��ال ــر�س ــیدی،�دکت ــامان�رش ــر�س ــاوری�ISC،�دکت ــم�و�فن ــش�عل پای
ــد. ــرار�گرفتن ــا�ق ــر�دنی ــد�برت ــک�درص ــتناد�ی ــمندان�پراس ــع�دانش ــکندر�در�جم ــادی�اس ــدس�ه ــحاقی��و�مهن ــد�اس ــر�مجی ــور،�دکت ــی��پ ــادق�ول ص
دکتــر�نصیــری�افــزود:�دکتــر�ســامان�رشــیدی�بــا�تعــداد�پنــج�هــزار�و��261اســتناد�،�دکتــر�ســیف�ا...�ســعدالدین�بــا�تعــداد��3957اســتناد�
،�دکتــر�نیمــا�امجــدی�بــا�تعــداد���3478اســتناد،�دکتــر�فرامــرز�هرمــزی�بــا�تعــداد��2992اســتناد�و�دکتــر�محمــد�صــادق�ولی�پــور�بــا�
. گرفتنــد� قــرار� دنیــا� برتــر� درصــد� یــک� پراســتناد� ایرانــی� پژوهشــگران� در�جمــع� مهندســی� موضوعــی� حــوزه� در� اســتناد� تعــداد��1561
بــه�گفتــه�رئیــس�دانشــگاه�ســمنان�،�همچنیــن�دکتــر�مجیــد�اســحاقی�بــا�تعــداد��919اســتناد�در�حــوزه�موضوعــی�ریاضیــات��و�مهنــدس�هــادی�اســکندر�
بــا�تعــداد��1811اســتناد�در�حــوزه�موضوعــی�علــوم�کامپیوتــر�بــه�عنــوان�پژوهشــگران�برتــر�پراســتناد�یــک�درصــد�برتــر�دانشــگاه�ســمنان�برگزیــده�شــدند.
وی�در�پایــان�اظهــار�داشــت:�پژوهشــگران�پراســتناد�یــک�درصــد�برتــر�دنیــا�مســتخرج�از�پایــگاه�شــاخص�های�اساســی�علــم�)ESI(�متعلــق�بــه�شــرکت�
کاریویــت�آنالیتیکــس�)WOS(�توســط�مؤسســه�اســتنادی�علــوم�و�پایــش�علــم�و�فنــاوری�)ISC(��کــه�در�مهرمــاه��1401مــورد�تحلیــل�و�پاالیــش�
قــرار�گرفتــه�اســت�معرفــی�شــده�انــد�و�بــر�ایــن�اســاس��840پژوهشــگر�ایرانــی�در�فهرســت�پژوهشــگران�پــر�اســتناد�یــک�درصــد�دنیــا�قــرار�دارنــد.
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ISCISC حضور دانشگاه سمنان در جدیدترین رتبه بندی حضور دانشگاه سمنان در جدیدترین رتبه بندی

ــام  ــن ن ــرار گرفت ــمنان از ق ــگاه س ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
ــال 1400 -1399  ــدی ISC در س ــن رتبه بن ــگاه در جدیدتری ــن دانش ، ای

داد. خبــر  کشــور  پژوهشــی  مؤسســات  و  هــا  دانشــگاه 

بــه�گــزارش�روابــط�عمومــی�دانشــگاه�ســمنان�،�دکتــر�ســیف�اهلل�ســعدالدین�
موفــق� ســمنان� دانشــگاه� رتبه�بنــدی� ایــن� در� گفــت:� خبــر� ایــن� اعــام� بــا�
گیــرد. قــرار� جامــع�کشــور� دانشــگاه�هــای� بیــن� در� بیســتم� جایــگاه� در� شــد�

دانشــگاه� تعــداد� اینکــه� بیــان� بــا� ســمنان� دانشــگاه� فنــاوری� و� پژوهــش� معــاون�
افــزود� اســت� دانشــگاه� �74 � بنــدی� رتبــه� نظــام� ایــن� در� حاضــر� جامــع� :�هــای�

دانشــگاه�ســمنان�در�رتبه�بنــدی��ISCدر��6حــوزه�آمــوزش�)رتبــه�39(،�پژوهــش�)رتبــه�12(،�فنــآوری�و�نــوآوری�)رتبــه�23(،�بین�المللی�ســازی�
ــود�اختصــاص�داده�اســت. ــه�خ ــه�13(�را�ب ــر�ســاخت�و�تســهیات�)رتب ــی،�زی ــات�اجتماع ــه�19(�������������و�خدم ــذاری�اقتصــادی�)رتب ــه�25(،�اثرگ )رتب
دکتــر�ســعدالدین�خاطــر�نشــان�کــرد�:�معیارهــای�کلــی���ISCدر�ارزیابــی�و�رتبه�بنــدی�دانشــگاه�ها�و�مؤسســات�آمــوزش�عالــی�در�شــش�
)بــا� بین�المللی�ســازی� درصــد(،� �20 وزن� )بــا� نــوآوری� و� فنــآوری� درصــد(،� �25 وزن� )بــا� پژوهــش� درصــد(،� �30 وزن� )بــا� آمــوزش� حــوزه�
وزن��10درصــد(،�اثرگــذاری�اقتصــادی�)بــا�وزن��10درصــد(�و�خدمــات�اجتماعــی،�زیــر�ســاخت�و�تســهیات�)بــا�وزن��5درصــد(�اســت�.
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دانشگاه سمنان در رتبه بندی »یو. اس. نیوز« در جمع بهترین دانشگاه های جهان قرار گرفتدانشگاه سمنان در رتبه بندی »یو. اس. نیوز« در جمع بهترین دانشگاه های جهان قرار گرفت

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان از قرار گرفتن نام 
دانشگاه سمنان در جمع دانشگاه ها و مؤسسات ایرانی نمایه 

شده در رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان در »یو. اس. 
نیوز« در سال 2022 خبر داد.

ــیف� ــر�س ــمنان�؛�دکت ــگاه�س ــی�دانش ــط�عموم ــزارش�رواب ــه�گ ب
ــن� ــاس�ای ــر�اس ــت:�ب ــر�گف ــن�خب ــام�ای ــا�اع ــعدالدین�ب اهلل�س
رتبــه� امتیــاز�2/28وانســت� بــا� دانشــگاه�ســمنان� رتبه�بنــدی�
ــت�آورد. ــه�دس ــی�را�ب ــزار�و��478جهان ــک�ه ــه�ی ــی�و�رتب ��34مل

ــدی� ــش��2023رتبه�بن ــۀ�ویرای ــر�پای ــزود:��ب ــعدالدین��اف ــر�س دکت
در� کــه� نیــوز«� اس.� »یــو.� جهــان� دانشــگاه�های� بهتریــن�
ــی� ــۀ�ایران ــت،��52مؤسس ــده�اس ــر�ش ــادی�منتش ــال��2022می س
گرفته�انــد. جــای� جهــان� برتــر� مؤسســه�های� میــان� در�
معــاون�پژوهــش�و�فناوری�دانشــگاه�ســمنان�بــا�بیان�اینکه�مؤسســۀ�
»یــو.�اس.�نیــوز«�از��13ســنجۀ�کلیــدی�بهــره�می�گیرد�خاطر�نشــان�

کــرد:�بخــش�هــای�پژوهشــی،�انتشــارات،��همایش�هــا،�اســتنادات�،�
همــکاری�هــای�بیــن�المللــی�و��مقاله�هــای�پراســتناد�از�جملــه�ماک�
هــا�بــرای�ارزیابــی�موسســات�علمــی�در�ایــن�رتبــه�بنــدی��اســت�که�
بــا�همــکاری�شــرکت�»کاریویــت�آنالیتیکس«�گــردآوری�می�شــوند.

ارتقای جایگاه آزمایشگاه شیمی دانشگاه سمنان در شبکه راهبردی به سطح توانمندارتقای جایگاه آزمایشگاه شیمی دانشگاه سمنان در شبکه راهبردی به سطح توانمند

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سمنان از ارتقای جایگاه آزمایشگاه شیمی این دانشگاه در شبکه راهبردی به سطح 
توانمند خبر داد .

به�گزارش�روابط�عمومی�دانشگاه�سمنان�؛�دکتر�مهدی�موسوی�کمازانی�با�اعام�
این�خبر�گفت�:�بر�اساس�آخرین�نتایج�ارزیابی�عملکرد�آزمایشگاه�های�عضو�شبکه�

آزمایشگاهی�فناوری�های�راهبردی�معاونت�علمی�و�فناوری�ریاست�جمهوری�،�
آزمایشگاه�شیمی�دانشکده�شیمی�دانشگاه�سمنان�موفق�شد�به�سطح�»توانمند«�

ارتقاء�یابد�.
دکتر�موسوی�کمازانی�افزود�:�ارتقای�نوع�عضویت�و�همچنین�بهره�مندی�از�حمایت�
های�این�شبکه�،�با�توجه�به�امتیاز�کسب�شده�در�ارزیابی�و�طبق�دستور�العمل�های�

شبکه�انجام�می�شود�.
وی�خاطر�نشان�کرد:�آزمایشگاه�شیمی�دانشگاه�سمنان�با�تاش��و�پشتکار�معصومه�
والیتی�کارشناس�مسئول�این�آزمایشگاه�و�مدیریت��دکتر�علیرضا�اصغری�رئیس�

دانشکده�شیمی�موفق�به�ارتقاء��به�سطح�توانمند�شده�است�.
رئیس�آزمایشگاه�مرکزی�دانشگاه�سمنان�با�بیان�اینکه�استان�سمنان�فقط�دو�

آزمایشگاه�توانمند�در�شبکه�آزمایشگاهی�فناوری�های�راهبردی�دارد�اظهار�داشت�:�دانشگاه�سمنان�از�نظر�سطح�بندی�با�یک�آزمایشگاه�توانمند�و�دو�آزمایشگاه�
فعال�جایگاه�نخست�را�در��استان�دارد.�

دکتر�موسوی�کمازانی�تصریح�کرد�:�بر�اساس�رتبه�بندی�که�در�آن�سه�شاخص�رضایت�مندی،�فعالیت�شبکه�ای�و�کارکرد�ارزیابی�می�شود�آزمایشگاه�مرکزی�
دانشگاه�سمنان�بر�اساس�فعالیت�سال��1400با�ارتقای��40رتبه�ای�نسبت�به�سال�قبل�رتبه��65را�بین��600آزمایشگاه�عضو�شبکه�)رتبه�دوم�استان(��کسب�

کرده�است.



ــم  ــارک عل ــاور پ ــای فن ــد ه ــد واح ــز رش ــر مرک مدی
موفقیــت  اجــرای  از  ســمنان  دانشــگاه  فنــاوری  و 
در  فنــاوری  دســتیار  طــرح  دوره  نخســتین  آمیــز 
. داد  خبــر  دانشــگاه  ایــن  فنــاوری  و  علــم  پــارک 

 
بــه�گــزارش�روابــط�عمومــی�دانشــگاه�ســمنان�؛�دکتــر�عبدالمحمــد�کاشــیان�
ــاوری� ــتیار�فن ــرح�دس ــتین�دوره�ط ــت�:�در�نخس ــر�گف ــن�خب ــام�ای ــا�اع ب
ــارک� ــان�پ ــش�بنی ــاور�و�دان ــرکت�های�فن ــجو�در�ش ــاه�دانش ــش�از�پنج بی
علــم�و�فنــاوری�دانشــگاه�ســمنان�پذیــرش�و�مشــغول�بــه�فعالیــت�شــدند.
زمانــی� دوره� در� دانشــجویان� طــرح،� ایــن� قالــب� در� افــزود:� وی�
ــه� ــت�فناوران ــی�و�فعالی ــی،�کارآفرین ــوزی،�کار�تیم ــش�ماهه،�مهارت�آم ش
ــی� ــر�گواه ــاوه�ب ــه��و�ع ــان�تجرب ــش�بنی ــاور�و�دان ــرکت�های�فن را�در�ش
پایــان�دوره،�مبلغــی�بــه�عنــوان�حق�الزحمــه�نیــز�دریافــت�می�کننــد.
ــاوری�دانشــگاه� ــم�و�فن ــارک�عل ــاور�پ ــای�فن ــد�ه ــد�واح ــز�رش ــر�مرک مدی
ــا� ــی�ب ــارک�علم ــن�پ ــه�ای ــم�نام ــاد�تفاه ــه�انعق ــاره�ب ــا�اش ــمنان�ب س
ــر�اســاس�ایــن�تفاهــم�نامــه�دانشــجویان� دانشــگاه�هــای�اســتان�گفــت:�ب
ــه�ای�و�دانشــگاه� ــی�و�حرف ــور،�فن ــام�ن ــان،�پی دانشــگاه�های�ســمنان،�دامغ
جامــع�علمــی�کاربــردی�اســتان��امــکان�ثبت�نــام�در�ایــن�طــرح�را�داشــتند.
ــا�بیــان�اینکــه�فراخــوان�نخســتین�دوره�طــرح�دســتیار� دکتــر�کاشــیان�ب

ــس�از� ــت�:�پ ــار�داش ــد�اظه ــام�ش ــاه��1401انج ــرداد�م ــاوری�در�خ فن
اعــام�فراخــوان،�تعــداد�زیــادی�از�دانشــجویان�از�کلیــه�رشــته�ها�و�مقاطــع�
تحصیلــی�ثبت�نــام�اولیــه�را�انجــام�دادنــد�و�نهایتــًا�در�طــی�مراحــل�
پذیــرش�در�شــرکت�های�فنــاور،��51دانشــجو�حائــز�شــرایط�شــناخته�شــده�
ــد. ــاز�نمودن ــان�آغ ــش�بنی ــاور�و�دان ــرکت�فن ــود�را�در��32ش ــت�خ و�فعالی
وی�خاطــر�نشــان�کــرد�:�شــرکت�هــای�فنــاور�مــی�تواننــد�نیروهــای�آینــده�
ــد�. ــن�نماین ــجویان�تامی ــن�دانش ــای�ای ــاس�توانمندیه ــر�اس ــود�را�از�ب خ
ــاز� ــاوری�آغ ــات�و�فن ــوم�،�تحقیق ــه�وزارت�عل ــوز�اولی ــذ�مج ــه�اخ ــه�ب توج
ــت�. ــاور�را�داراس ــد�فن ــتقرار��100واح ــت�اس ــد�و�قابلی ــی�کن ــه�کار�م ب
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با شــرکت بیش از با شــرکت بیش از 5050 دانشجو؛ دانشجو؛

اجرای نخســتین دوره طرح دســتیار فناوری در پارک علم و فناوری دانشــگاه سمناناجرای نخســتین دوره طرح دســتیار فناوری در پارک علم و فناوری دانشــگاه سمنان
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با هدف اشــتغالزایی فناورانه؛با هدف اشــتغالزایی فناورانه؛

پارک علم و فناوری دانشــگاه ســمنان برای راه اندازی مرکز رشــد دانشگاه پیام نور استان ســمنان همکاری می کندپارک علم و فناوری دانشــگاه ســمنان برای راه اندازی مرکز رشــد دانشگاه پیام نور استان ســمنان همکاری می کند

و  علــم  پــارک  بیــن  ای  نامــه  تفاهــم  انعقــاد  بــا 
ــتان  ــور اس ــام ن ــگاه پی ــمنان و دانش ــگاه س ــاوری دانش فن
 ، ســمنان  اســتان  در  دانشــگاه  ایــن  رشــد  مرکــز   ،

راه اندازی و آغاز به کار خواهد کرد . 

ــارک� ــاوری�پ ــاون�فن ــی�دانشــگاه�ســمنان�؛�مع ــط�عموم ــزارش�رواب ــه�گ ب
ــا�راه� ــت:�ب ــر�گف ــن�خب ــام�ای ــا�اع ــمنان�ب ــگاه�س ــاوری�دانش ــم�و�فن عل
انــدازی�مرکــز�رشــد�دانشــگاه�پیــام�نــور�اســتان�ظرفیــت�گســترده�
ــن� ــوآوران�ای ــاوران�و�ن ــایر�فن ــی�و�س ــأت�علم ــای�هی ــجویی�و�اعض دانش
دانشــگاه�بــه�ســوی�کارآفرینــی�و�اشــتغال�زایــی�هدایــت�می�شــود�.
دکتــر�حمیــد�رضــا�محمدیــان�ســمنانی�بــا�بیــان�اینکــه�ایجاد�بســتر�مناســب�
بــرای�تحقــق�اقتصــاد�دانــش�بنیــان�بــه�عنــوان�زیرســاخت�اصلــی�اقتصــاد�
ــاوری� ــم�و�فن ــی�عل ــای�کل ــرای�سیاســت�ه ــتای�اج ــی�و�در�راس مقاومت

ــه� ــی�ب ــای�اجتماع ــرمایه�ه ــه�س ــی�ب ــت�ده ــزود�:�جه ــت�اف ــور�اس کش
ســوی�کســب�و�کار�هــای�دانــش�بنیــان�و��حمایــت�از�فعالیــت�هــای�دانــش�
بنیــان�و�توســعه�ســاختارها�و�ایجــاد�زمینــه�هــای�الزم�بــرای�رشــد�فعالیــت�
ــه�اســت�. ــم�نام ــن�تفاه ــاد�ای ــداف�انعق ــر�اه ــی�محــور�از�دیگ ــای�دانای ه



ــان  ــای درخش ــتعداد ه ــت اس ــور هدای ــروه ام ــس گ رئی
دانشــگاه ســمنان از درخشــش 12 دانشــجوی ایــن 
دانشــگاه در رشــته هــای مختلــف در مرحلــه نهایــی بیســت 
ــر داد . ــور خب ــجویی کش ــی دانش ــاد علم ــن المپی و هفتمی

فاطمــه� ؛�دکتــر� دانشــگاه�ســمنان� روابــط�عمومــی� بــه�گــزارش�
بیســت� نهایــی� مرحلــه� �: گفــت� خبــر� ایــن� اعــام� بــا� حســینی�
مــاه� شــهریور� کشــور� دانشــجویی� علمــی� المپیــاد� هفتمیــن� و�
برگــزار�شــد. رشــته� در��23 نفــر� و��260 هــزار� یــک� بــا�حضــور�
ــر�از�دانشــجویان� ــاد��12نف ــن�المپی ــان�اینکــه�در�ای ــا�بی ــر�حســینی�ب دکت
ــدگان� ــت�برگزی ــود�را�در�لیس ــام�خ ــدند�ن ــق�ش ــمنان�موف ــگاه�س دانش
ــوق� ــته�حق ــاوه�دانشــجوی�رش ــک�خ ــپهر�تاجی ــزود�:�س ــد�اف ــت�نماین ثب
ــته�زیســت� ــرمزده�در�رش ــری�س ــی�جعف ــه��10و�محمدعل ــا�کســب�رتب ب
ــدند�. ــی�ش ــاد�علم ــن�المپی ــه��11ای ــب�رتب ــه�کس ــق�ب ــی�موف شناس
رئیــس�گــروه�امــور�هدایــت�اســتعداد�هــای�درخشــان�دانشــگاه�ســمنان�
اظهــار�داشــت�:�محراب�قدس�در�رشــته�مهندســی�عمران�رتبــه��26،�ایمان�
صفایــی�در�رشــته�زیســت�شناســی�رتبــه��22،�محدثه�محســنی�پــور�،�زهرا�
ســادات�الداغــی��و�پریســا�عباســی�هــر�ســه�در�رشــته�ســلولهای�بنیــادی�و�
مهندســی�بافــت�بــه�ترتیــب�رتبــه�هــای���32�،�24و��33را�بدســت�آوردند�.
بــه�گفتــه�دکتــر�حســینی�،�همچنیــن�نرجــس�دیبــا�نــژاد�،�ســحر�
و� نجاتــی� ســارا� ســیده� �، تباشــیری� شــیدا� �، نیــاری� محجــوب�
احســان�هفتانــی�همگــی�در�رشــته�طراحــی�صنعتــی�بــه�ترتیــب�
موفــق�بــه�کســب�رتبــه�هــای��33�،�18�،�27�،�43و��29شــدند�.
دانشــگاه� اســتعداد�هــای�درخشــان� امــور�هدایــت� رئیــس�گــروه�
بــا� المپیــاد� گانــه� �23 رشــته�های� اول� نفــر� �15 �: افــزود� ســمنان�
اســتعدادهای� هدایــت� شــورای� مصوبــه� تســهیات� از� اســتفاده�

مقطــع� در� آزمــون� بــدون� می�تواننــد� علــوم� وزارت� درخشــان�
شــوند. دانشــگاه� وارد� المپیــاد� رشــته�های� در� ارشــد� کارشناســی�
ــاد� ــن�المپی ــت�و�هفتمی ــی�بیس ــه�نهای ــته�های�مرحل ــت�؛�رش ــی�اس گفتن
و� »الهیــأت� فارســی«،� ادبیــات� و� شــامل»زبان� دانشــجویی� علمــی�
ــوق«،� ــی«،�»حق ــوم�تربیت ــادی«،�»عل ــوم�اقتص ــامی«،�»عل ــارف�اس مع
»آمــار«،� »ریاضــی«،� »زیست�شناســی«،� »فیزیــک«،� »شــیمی«،�
عمــران«،� »مهندســی� شــیمی«،� »مهندســی� بــرق«،� »مهندســی�
ــاورزی� ــی�کش ــر«،�»مهندس ــی�کامپیوت ــک«،�»مهندس ــی�مکانی »مهندس
)زراعــت�و�اصــاح�نباتــات(«،�»طراحــی�صنعتــی«،�»علــوم�جغرافیایــی«،�
»علــوم�زمیــن«،�»مهندســی�مــواد�و�متالــورژی«،�»روانشناســی«،�
ــود�. ــادی�و�مهندســی�بافــت«�ب ــع«�و�»ســلول�های�بنی »مهندســی�صنای
. کــرد� تشــریح� را� معاونــت� ایــن� پیــش� از� بیــش� تقویــت�
دیگــر�معاونــان�و�مدیــران�حاضر�در�این�آئین�نیز�ضمن�قــدر�دانی�از�خدمات�
دکتــر�هرمزی�،�برای�دکتر�قلهکی�در�ســمت�جدیــد�آرزوی�موفقیت�کردند�.
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رئیس دانشگاه سمنان ، به عنوان رئیس ستاد هماهنگی و پشتیبانی راهیان پیشرفت دانشجویی رئیس دانشگاه سمنان ، به عنوان رئیس ستاد هماهنگی و پشتیبانی راهیان پیشرفت دانشجویی 

استان سمنان منصوب شداستان سمنان منصوب شد

ــاوری  ــات و فن ــوم ، تحقیق ــر عل ــوی وزی ــی از س در حکم
ــمنان  ــگاه س ــس دانش ــدی رئی ــری زرن ــعود نصی ــر مس دکت
ــان  ــتیبانی راهی ــی و پش ــتاد هماهنگ ــس س ــوان رئی ــه عن ب
پیشــرفت دانشــجویی اســتان ســمنان منصــوب شــد .

بــه�گــزارش�روابــط�عمومــی�دانشــگاه�ســمنان�؛�دکتــر�محمــد�علــی�زلفــی�
گل�وزیــر�علــوم�،�تحقیقــات�و�فنــاوری�در�ایــن�ابــاغ�بــا�اشــاره�بــه�اینکــه��
تقویــت�روحیــه�خوبــاوری�،�امیــد�آفرینــی�،�هویــت�بخشــی�و�نیــز�گفتمــان�
ــژه�در�ســال�هــای�پــس�از� ــه�وی ــت�پیشــرفت�هــای�کشــور�ب ســازی�روای
پیــروزی�شــکوهمند�انقــاب�اســامی�به�نســل�جــوان��همــواره�مــورد�تاکید�

مقــام�معظــم�رهبــری�بــوده�اســت،��خواســتار�تشــکیل�ســتاد�هماهنگــی�
و�پشــتیبانی�راهیــان�پیشــرفت�دانشــجویی�در�دانشــگاه�هــای�اســتان�شــد.



پس از سه روز برگزاری؛ 
نخســتین جشــنواره میوه و غذای قومس در دانشــگاه سمنان 
بــا معرفــی غرفــه هــای برتــر بــه ایســتگاه پایانــی رســید

ــی� ــاون�دانشــجویی�و�فرهنگ ــگاه،�مع ــی�دانش ــط�عموم ــزارش�رواب ــه�گ ب
دانشــگاه�ســمنان��بــا�اعــام�ایــن�خبــر�گفــت:�در�پایــان�ســه�روز�
ــه� ــی،�»غرف ــعیده�غیب ــوالچ�»�س ــه�گ ــنواره�،�»غرف ــن�جش ــزاری�ای برگ
بــازی�هــای�فکــری«��یوســف�عســگری�و�»غرفــه�محصــوالت�خانگــی«�
ــه� ــا�رأی�داوران�،�و�»غرف ــر�ب ــای�برت ــه�ه ــوان�غرف ــی�عن ــا�صفاهان لی
نمــک�دریایــی«��علــی�خیرخــواه�و�»غرفــه�محصــوالت�خانگــی«�نگیــن�
ــد. ــود�کردن ــر�را�از�آن�خ ــته�تقدی ــای�شایس ــه�ه ــوان�غرف ــا�عن ــاب�نی وه
دکتــر�اشــکان�جبلی�جــوان�افزود�:�همچنین�»غرفه�سیســتان�و�بلوچســتان«��
عمــران�خدیــر�بــه�عنــوان�غرفــه�برتــر�از�نــگاه�مخاطبــان�انتخــاب�شــد�.
ــدت� ــمنان�؛�در�م ــگاه�س ــی�دانش ــاون�دانشــجویی�و�فرهنگ ــه�مع ــه�گفت ب
برگــزاری�ایــن�جشــنواره�کــه�بــا�اســتقبال�دانشــجویان�و�مخاطبــان�همــراه�
بــود،�شــش�کارگاه�آموزشــی�و�دو�مســابقه�گروهی�با�عنــوان�غذاهای�محلی�
و�کیــک�و�شــیرینی�خانگــی�و�بــازی�هــای�فکــری�و�بومــی�محلــی�برگــزار�
شــد�کــه�در�پایــان�عمــران�خدیــر�از�غرفــه�سیســتان�و�بلوچســتان�برگزیــده�
ــیرینی� ــک�و�ش ــه�کی ــدی�زاده�از�غرف ــدا�احم ــی�و�ن ــذای�محل ــابقه�غ مس
ــد. ــیرینی�انتخــاب�ش ــک�و�ش ــابقه�کی ــده�مس ــوان�برگزی ــه�عن ــی�ب خانگ
دکتــر��جبلــی�جــوان�بــا�بیــان�اینکــه�دانشــجویان�دانشــگاه�ســمنان�در�ایــن�

جشــنواره��ظرفیــت�هــای�متنــوع�غذایــی�کشــور��را�بــه�نمایش�گذاشــتند�
افــزود�:�برگــزاری�این�جشــنواره�بــا�هدف�معرفــی�ظرفیت�های�دانشــجویی�
و�ایجــاد�زمینــه�بــرای�کســب�درآمــد��و�کارآفرینــی�دانشــجویان�انجام�شــد.
معــاون�دانشــجویی�فرهنگی�دانشــگاه�ســمنان�با�بیــان�اینکه�جشــنواره�میوه�
و�غــذای�قومــس�همــراه�بــا�عرضــه�محصــوالت�متنــوع�بــه�همــت�انجمــن�
علمــی�علــوم�و�صنایــع�غذایــی�دانشــگاه�ســمنان�برپــا�شــد�اظهــار�داشــت�:�
غــذای�ســالم�،�غــذای�محلــی�کلیــه�مناطق�کشــور�،�غــذای�ســاده�و�ارزان�،�
فــرآورده�هــای�میــوه�،�غذاهای�نوآورانه�،�کیک�و�شــیرینی�هــای�محلی،�نان�
محلــی�و�نوشــیدنی�هــای�محلــی�و�ســالم�از�محورهــای�این�جشــنواره�بود�.
ــگاه� ــی�در�دانش ــن�علم ــه��59انجم ــان�اینک ــا�بی ــوان�ب ــی�ج ــر�جبل دکت
ســمنان�فعــال�اســت�افــزود�:�ایــن�جشــنواره�بــه�همــت�انجمــن�
غرفــه� �45 در� ســمنان� دانشــگاه� غذایــی� صنایــع� و� علــوم� علمــی�
. برپــا�شــد� هــا� میــوه� و� غذایــی� ارائــه�محصــوالت� منظــور� بــه�
ــوالت� ــه�محص ــجویان�،�ارائ ــن�دانش ــی�در�بی ــاط�اجتماع ــاد�نش وی�ایج
از�تولیــد�بــه�مصــرف�،�و�معرفــی�محصــوالت�و�غذاهــای��بومــی�
ــرد�. ــوان�ک ــنواره�عن ــن�جش ــزاری�ای ــداف�برگ ــه�اه ــی�را�از�جمل و�محل
ــمنان� ــدار�س ــنواره�فرمان ــن�جش ــزاری�ای ــدت�برگ ــود؛�در�م ــادآور�می�ش ی
ــز�دانشــجویان� ــی�و�نی ــان�دســتگاههای�اجرای و�دیگــر�مســئوالن�و�کارکن
خارجــی�دانشــگاه�علــوم�پزشــکی�ســمنان��از�ایــن�جشــنواره�بازدیــد�کردند.
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پس از سه روز برگزاری؛پس از سه روز برگزاری؛

نخستین جشنواره میوه و غذای قومس در دانشگاه سمنان با معرفی غرفه های برتر به ایستگاه پایانی رسیدنخستین جشنواره میوه و غذای قومس در دانشگاه سمنان با معرفی غرفه های برتر به ایستگاه پایانی رسید
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ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــن پ ــه ای بی ــم نام ــاد تفاه ــا انعق ب
ــتان،  ــج( اس ــد )ع ــم آل محم ــپاه قائ ــمنان و س ــگاه س دانش
مرکــز فنــاوری شــهید پازوکــی احــداث و راه اندازی می شــود .

ــه  ــه ب ــم نام ــن تفاه ــمنان ؛ ای ــگاه س ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
امضــای دکتــر علــی حقیقــی اصــل رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 
ســمنان و ســرگرد پاســدار مصطفــی خانــی مســئول معاونــت جهــاد علمــی، 
ــم آل محمــد )عــج( اســتان ســمنان رســید. ــاوری ســپاه قائ پژوهشــی و فن

مشــترک  هــای  همــکاری   ، نامــه  تفاهــم  ایــن  انعقــاد  بــا 
یافــت. خواهــد  توســعه  فنــاوری  و  علــم  عرصــه  در  طرفیــن 

دکتــر حقیقــی اصــل در آئیــن انعقــاد ایــن تفاهم نامــه با بیــان اینکه پتانســیل 
جوانــان در مســیر علمــی و فنــاوری بســیار زیــاد اســت  گفــت : مــی تــوان بــا 
ــان ، ایــن ســرمایه هــا را در مســیر صحیــح هدایــت کــرد . حمایــت از جوان

ســرگرد مصطفــی خانــی مســئول معاونــت جهــاد علمــی، پژوهشــی 
و فنــاوری ســپاه قائــم آل محمــد )عــج( اســتان ســمنان نیــز گفــت: 
ســپاه از همــه ظرفیــت هــای خــود بــرای حمایــت از ایــده پــردازان 
ــند  ــاوری برس ــه خودب ــور  ب ــان کش ــاوران و جوان ــا فن ــد ت ــی کن ــتفاده م اس

و در جهــت رفــع نیازهــا و مســائل اســتان و کشــور گام بردارنــد .
در ایــن نشســت، مســئوالن پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان 
ــی  ــوص چگونگ ــمنان درخص ــتان س ــج( اس ــد )ع ــم آل محم ــپاه قائ و س
حمایــت از فنــاوران و صاحبــان ایــده بحــث و تبــادل نظــر کردنــد .

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان برای راه اندازی مرکز فناوری شهید پازوکی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان برای راه اندازی مرکز فناوری شهید پازوکی 

همکاری می کندهمکاری می کند

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان عضو کارگروه منطقه ای شبکه تاد شدرئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان عضو کارگروه منطقه ای شبکه تاد شد

ــت  ــت معاون ــوی سرپرس ــی از س ــمنان، در حکم ــگاه س ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــس پ ــل، رئی ــی اص ــی حقیق ــر عل دکت
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری ســمنان عضــو کارگــروه منطقــه ای شــبکه توســعه اقتصــاد دیجیتال اســتان ســمنان شــد.

ــده اســت . ــال ش ــدازی و فع ــتان راه ان ــاد( در ۲۲ اس ــال )ت ــعه اقتصــاد دیجیت ــبکه توس ــال حاضــر، ش ــمنان ؛ در ح ــی دانشــگاه س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاد  ــت بوم اقتص ــکل گیری زیس ــه ش ــی ب ــع و شتاب بخش ــردن موان ــرف ک ــال، برط ــاد دیجیت ــاخت های اقتص ــعه زیرس ــبکه توس ــن ش ــت ای ــن فعالی مهم تری
دیجیتــال، حمایــت از پلتفرم هــا و کســب وکارهای دیجیتــال و فنــاور پایــه، بسترســازی بــرای توســعه اشــتغال فناورانــه پایــه، برطــرف کــردن موانــع فعالیــت 
پلتفرم هــای ایرانــی در ســطح بین المللــی و توســعه مهارت هــای الــزام آور اقتصــاد دیجیتــال اســت کــه در ایــن کارگــروه بــرای تحقــق آن هــا تــاش می شــود .
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 ، دیگــر  شــرکت  دو  شــدن  بنیــان  دانــش  بــا 
و  علــم  پــارک  بنیــان  دانــش  شــرکت های  تعــداد 
. رســید   20 عــدد  بــه  ســمنان  دانشــگاه  فنــاوری 
بــه�گــزارش�روابــط�عمومــی�دانشــگاه�ســمنان�؛�معــاون�فنــاوری�
ــت� ــر�گف ــن�خب ــام�ای ــا�اع ــمنان�ب ــگاه�س ــاوری�دانش ــم�و�فن ــارک�عل پ
ــاوری� ــی�و�فن ــت�علم ــوی�معاون ــده�از�س ــام�ش ــای�انج ــی�ه ــا�ارزیاب :�ب
نــو�صنعــت�کومــش��و�گــروه� ریاســت�جمهــوری�دو�شــرکت�ره�
ــاوری� ــم�و�فن ــارک�عل ــاور�پ ــرکت�های�فن ــرا�از�ش ــعه�اف ــق�و�توس تحقی
ــدند�. ــان�ش ــش�بنی ــوان�دان ــب�عن ــه�کس ــق�ب ــمنان�موف ــگاه�س دانش
ــت� ــو�صنع ــرکت�ره�ن ــزود�:ش ــمنانی�اف ــان�س ــا�محمدی ــر�حمیدرض دکت
کومــش،�بــه�مدیرعاملــی�دکتــر�ســید�هــادی�رســتمیان،�در�زمینــه�
هــای� همــزن� و� پیشــرفته� آزمایشــگاهی� تجهیــزات� انــواع� تولیــد�
ــونیک� ــزر�التراس ــرای�محصــول�»هموژنای ــت�دارد�و�ب ــگاهی�فعالی آزمایش
�1200وات«�موفــق�بــه�کســب�عنــوان�دانــش�بنیــان�شــده�اســت.
پــارک�علــم� از�ســال��1398در� فنــاور� ایــن�شــرکت� �: وی�گفــت�
و�فنــاوری�دانشــگاه�ســمنان�پذیــرش�شــد�و�در�ایــن�ســال�ها�بــا�
تیــم� پشــتکار� و� تــاش� و� فنــاوری� و� علــم� پــارک� حمایت�هــای�
اســت. آورده� بدســت� را� بســیاری� موفقیت�هــای� شــرکت� کاری�
دکتــر�محمدیــان�ادامــه�داد�:�گــروه�تحقیــق�و�توســعه�افــرا،�بــه�مدیرعاملی�
مهنــدس�علــی�اکبــری�راد،�در�زمینــه�طراحــی�پلتفــرم�خودروهــای�تجاری�
ــرم� ــن�»پلتف ــا�عناوی ــرکت�ب ــول�ش ــرای�دو�محص ــه�ب ــت�دارد�ک فعالی
�low�entryــای� ــوس�ه ــرم�اتوب ــی«�و�»پلتف ــره�برق ــوس��8/5مت اتوب

�8/5تــا��18متــره«�موفــق�بــه�کســب�عنــوان�دانــش�بنیــان�شــده�انــد�.
زایشــی� شــرکت�های� از� شــرکت� ایــن� � ؛� شــد� یــادآور� وی�
اتوبــوس�هــای� تولیــد�کننــده� �، افشــان� شــرکت�صنعتــی�عقــاب�
درون�و�بــرون�شــهری�اســت�کــه�در�ســال�جــاری�بــه�خانــواده�
شــد. فنــاوری� و� علــم� پــارک� ایــن� عضــو� و� پیوســت� فنــاوران�
بــا� ســمنان� دانشــگاه� فنــاوری� و� علــم� پــارک� فنــاوری� معــاون�
اشــاره�بــه�مزایــای�دانــش�بنیانــی�شــرکت�ها�گفــت:�درحال�حاضــر�
�110خدمــات�حمایتــی�متنــوع�توســط�معاونــت�علمــی�و�فنــاوری�
می�شــود� ارائــه� بنیــان� دانــش� شــرکت�های� بــه� ریاســت�جمهوری�
ــه� ــت،�ک ــت�اس ــز�اهمی ــیار�حائ ــب�وکار�بس ــعه�کس ــیر�توس ــه�در�مس ک
از�جملــه�ایــن�خدمــات�می�تــوان�بــه�توانمندســازی،�توســعه�بــازار،�
گمــرک،�صــادرات،�بــورس�و�فرابــورس�و�تســهیات�مالــی�اشــاره�کــرد�.

دانش بنیان های پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان به دانش بنیان های پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان به 2020 شرکت افزایش یافت شرکت افزایش یافت
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برگزاری دو نمایشگاه کتاب در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنانبرگزاری دو نمایشگاه کتاب در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان

در  نمایشــگاه  دو  کتابخوانــی  و  کتــاب  هفتــه  بــا  همزمــان 
 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان برپا شد.                                                                                                              
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ رئیــس کتابخانه مرکــزی و مرکز 
اســناد دانشــگاه ســمنان  بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: خوشــبختانه امســال بــه 
مناســبت ســی امیــن دوره هفتــه کتــاب و کتابخوانی بــه منظور تشــویق فرهنگ 
کتــاب و کتابخوانــی، بــا همــکاری انجمــن علمــی دانشــجویی علــم اطاعــات  
نمایشــگاه کتــب اهدایــی و همچنیــن نمایشــگاه کتــاب و مطالعه در آیینــه هنر و 
ادبیــات )شــامل آثــار کاریکاتــور ، کاریکلماتــور و خوشنویســی ( با حضــور معاونت 
پژوهــش و فنــاوری ، برخــی از اســاتید علم اطاعات و دانش شناســی دانشــگاه و 
جمعــی از دانشــجویان و کارکنــان کتابخانــه مرکزی و مرکز اســناد افتتاح شــد.�



ارتقای سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنانارتقای سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان

 دبیــر هیــأت ممیــزه دانشــگاه ســمنان از ارتقای ســه نفــر از اعضــای هیأت علمــی این دانشــگاه بــه مراتب اســتادی و دانشــیاری خبــر داد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ دکتــر فرشــاد ورامینیــان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت : درچهاردهمیــن و پانزدهمیــن جلســه هیــأت ممیــزه 
ــد . ــاء یافتن ــه دانشــیاری ارتق ــه مرتب ــر ب ــه اســتادی و دو نف ــه مرتب ــن دانشــگاه ب ــأت علمــی ای ــر از اعضــای هی ــک نف ــم ی دانشــگاه ســمنان از دوره هفت

ــوم اداری   ــت و عل ــاد ، مدیری ــکده اقتص ــی دانش ــأت علم ــو هی ــتگار عض ــعلی رس ــر عباس ــای دکت ــا ارتق ــات ب ــن جلس ــزود : در ای ــان اف ــر ورامینی دکت
. شــد  موافقــت  اســتادی  مرتبــه  بــه  ســمنان،  دانشــگاه 

دبیــر هیــأت ممیــزه دانشــگاه ســمنان ادامــه داد : همچنیــن اعضــای 
هیــأت ممیزه دانشــگاه ســمنان بــا ارتقای دکتــر لیا تــرک زاده  عضو 
هیــأت علمــی دانشــکده ریاضــی، آمــار و علــوم کامپیوتر و دکتر ســید 
عبــاس ابراهیمــی عضو هیــأت علمــی دانشــکده اقتصــاد ، مدیریت و 
علــوم اداری دانشــگاه ســمنان بــه مرتبــه دانشــیاری موافقــت کردند .

هــم  ســمنان  دانشــگاه  اینکــه  بیــان  بــا  ورامینیــان  دکتــر 
ــر  ــت خاط ــی اس ــأت علم ــو هی ــش از 380 عض ــون دارای بی اکن
ــام  ،  ــتاد تم ــه اس ــا مرتب ــر ب ــداد  44 نف ــن تع ــرد :  از ای ــان ک نش
ــتادیار و  ــه اس ــا مرتب ــر ب ــیار ، 198 نف ــه دانش ــا مرتب ــر ب 105 نف
ــتند . ــی هس ــت علم ــغول فعالی ــگاه مش ــن دانش ــی در ای 30 مرب
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محکومیت حادثه تروریستی حرم شاهچراغ )ع( از سوی دانشگاهیان دانشگاه سمنانمحکومیت حادثه تروریستی حرم شاهچراغ )ع( از سوی دانشگاهیان دانشگاه سمنان

هیهــات  فریادهــای  بــا  تجمعــی  در  ســمنان  دانشــگاه  کارکنــان  و  مســئوالن   ، اســاتید   ، دانشــجویان 
کردنــد. محکــوم  را  )ع(  موســی  بــن  احمــد  حضــرت  حــرم  در  هــا  تروریســت  جنایــت  الذلــة   منــا 

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ دانشــگاهیان دانشــگاه ســمنان پــس از اقامــه نمــاز جماعــت ظهــر و عصــر در تجمعــی پرشــور بــا طنیــن 
ــکا  ــر آمری ــرگ ب ــای م ــه اهلل و فریاده ــه ال ــر ، ال ال ــدای اهلل اکب ن
ــا  ــه و هیهــات من ــر ضــد والیــت فقی ــر اســرائیل ، مــرگ ب ، مــرگ ب
ــاک و  ــه خ ــتی در ب ــت تروریس ــردن جنای ــوم ک ــن محک ــة ضم الذل
خــون کشــیدن زائــران و نمازگــزاران حــرم حضــرت احمدبــن موســی 
ــد. ــدردی کردن ــه هم ــن حادث ــهدای ای ــواده ش ــا خان ــیراز ، ب )ع( در ش

در ایــن اجتمــاع پرشــور کــه بــا حضــور اســاتید، دانشــجویان و کارکنــان 
دانشــگاه ســمنان برگزار شــد، پس از تبیین بخشــی از نقشــه های شــوم 
دشــمنان علیــه ایــران اســامی بــر بصیــرت دانشــگاهیان جهــت عــدم 
ســوء اســتفاده دشــمنان از آزادی خواهــی های دانشــگاهی تأکیــد گردید.

قرائــت بیانیــه پایانــی از ســوی بســیج دانشــجویی دانشــگاه از 
دیگر برنامه های این تجمع با شکوه بود. 



در ششــمین رویــداد اســتانی پیشــگام کــه بــه میزبانــی دانشــگاه ســمنان برگــزار شــد، تیــم دانشــجویان 
. آورنــد  بدســت  را  دوم  مقــام   ، رویــداد  ایــن  در  کننــده  شــرکت  تیــم   27 بیــن  از  توانســتند  دانشــگاه   ایــن 

گفــت  خبــر  ایــن  اعــام  بــا  ســمنان  دانشــگاه  فرهنگــی  دانشــجویی  معــاون  ؛  ســمنان  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بــا  ســمنان  دانشــگاه  دامپزشــکی  دکتــری  دانشــجویان  محجــوب  حســن  محمــد  و  عامــری  عــرب  ســعید  رویــداد   ایــن  در   :
. نماینــد  خــود  آن  از  را  پیشــگام   اســتانی  رویــداد  ششــمین  دومــی  عنــوان  توانســتند  آموزشــی«   عدالــت   « موضــوع  ارائــه 

ــر  ــر نظ ــئله را زی ــل مس ــد ح ــد فراین ــا ص ــر ت ــی از صف ــورت عمل ــه ص ــداد ب ــده در روی ــرکت کنن ــای ش ــزود : تیم ه ــوان اف ــی ج ــکان جبل ــر اش دکت
ــد. ــتان می پردازن ــی اس ــکات اصل ــه مش ــبت ب ــکار نس ــه راه ــه یابی و ارائ ــه ریش ــداد ب ــزاری روی ــد برگ ــول فراین ــده و در ط ــه  گذران ــا تجرب ــان ب مربی

وی بــا بیــان اینکــه پیشــگام صرفــا به یک مســابقه ختم نشــده و فرآیند کنشــگری افــراد دغدغه  مند اســتان  بعــد از رویداد آغاز می شــود اظهــار داشــت : برگزیدگان 
رویــداد در صــورت پیگیــری و تمایــل می تواننــد در قالــب طــرح امتداد از خدمات ویژه ای که توســط مجموعه پیشــگام برای آنان در نظر گرفته شــده بهره مند شــوند.

معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه ســمنان بــا اشــاره بــه اینکــه 10 تیــم برتــر ایــن دوره بــه مرحلــه دوم کــه بخــش میــدان نــام 
رویــداد  دوره  ششــمین   : کــرد  نشــان  خاطــر  می بیننــد  آمــوزش  را  باالتــر  ســطح  آموزش هــای  روزه   40 زمانــی  بــازه  در  و  یافتــه  راه  دارد 
شــد. برگــزار  ســمنان  دانشــگاه  میزبانــی  بــه  اســتان  مختلــف  شــهرهای  از  نفــره  چهــار  تــا  ســه  تیــم  قالــب  ۲7  در  پیشــگام  اســتانی 
ــت. ــده اس ــزار ش ــوی برگ ــان رض ــرز و خراس ــن، الب ــزد، قزوی ــدان، ی ــتان های هم ــون در اس ــا کن ــگام ت ــداد پیش ــوان ؛ روی ــی ج ــر جبل ــه دکت ــه گفت ب

 

کسب عنوان دومی به همت تیم دانشگاه سمنان در رویداد استانی پیشگامکسب عنوان دومی به همت تیم دانشگاه سمنان در رویداد استانی پیشگام

12



دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری ســازی رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری ســازی رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه 
برگزار می شود برگزار می شودسمنان  سمنان 

ترجمــه  حــوزه  بــر  تمرکــز  بــا  عربــی  ادبیــات  و  زبــان  رشــته  تجــاری ســازی  و  کارآفرینــی  ملــی  همایــش  دومیــن 
می شــود  برگــزار  ســمنان  دانشــگاه  میزبانــی  بــه  مــاه  اســفند   ، ســامت  گردشــگری  و  عربــی  پزشــکی   متــون 

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان دکتــر ســیدرضا میراحمــدی دبیــر علمی دومیــن همایش ملــی کارآفرینــی و تجاری ســازی رشــته زبــان و ادبیات 
عربــی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: توجــه بــه میــراث کهــن اســامی ایرانــی و ارتبــاط آن بــا رشــته زبــان و ادبیــات عربــی، تقویــت ارتبــاط دانشــجویان و دانش 
آموختــگان ایــن رشــته بــا جامعــه و صنعــت و معرفــی زمینه هــای شــغلی جدیــد بــرای دانــش آموختــگان از جملــه اهــداف برگــزاری ایــن همایش ملی اســت .

دکتــر میراحمــدی بــه محورهــای ایــن همایــش اشــاره کــرد و افــزود : کاربــرد زبــان عربــی در گردشــگری ســامت، نقــد آثــار ترجمــه 
تمــدن  پزشــکی  مترجمــان  و  مؤلفــان  ابتــکارات  عربــی،  پزشــکی  اصطاحــات  معادل یابــی  چالش هــای  عربــی،  زبــان  از  پزشــکی  شــده 
پزشــکی در  نویســی  لغــت  فرهنــگ  و  واژه نامه نــگاری  اســامی،  پزشــکی و طــب  و چاپــی عربــی  نســخه های خطــی  معرفــی  اســامی، 
حــوزه زبــان عربــی و کاربردهــای معاصــر زبــان عربــی در حــوزه پزشــکی و چشــم اندازهای آینــده از جملــه محورهــای ایــن همایــش اســت.

دبیــر علمــی دومیــن همایــش ملــی کارآفرینی و تجاری ســازی رشــته زبان و ادبیــات عربی تصریح کــرد :  اســاتید و پژوهشــگران می توانند تا 15 دی مــاه 1401 
مقــاالت و پژوهش هــای خــود را بــه این همایش ثبت شــده در ISC از طریق ســایت و ایمیــل همایــش )arabic(AT)semnan.ac.ir( ارســال نمایند.

ــه  ــده در مجل ــاالت برگزی ــد و مق ــد ش ــزار خواه ــمنان برگ ــگاه س ــی دانش ــه میزبان ــفندماه 1401 ب ــش 15 اس ــن همای ــزود: ای ــدی اف ــر میراحم دکت
ــید. ــد رس ــاپ خواه ــه چ ــا ب ــة وآدابه ــة العربی ــة للغ ــة اإلیرانّی ــة العلمّی ــه الجمعی ــا و مجل ــة وآدابه ــة العربی ــی اللغ ــات ف ــی دراس ــن الملل ــی و بی علم

بــه  زمســتان 1393  نیــز  عربــی  ادبیــات  و  زبــان  رشــته  ســازی  تجــاری  و  کارآفرینــی  ملــی  همایــش  نخســتین  اســت؛   ذکــر  شــایان 
و  زبــان  گــروه  آن  در  کــه  شــد  برگــزار  کشــور  سراســر  از  بســیاری  پژوهشــگران  و  اســاتید  حضــور  بــا  و  ســمنان  دانشــگاه  میزبانــی 
ادبیــات عربــی ایــن دانشــگاه بــه عنــوان دبیرخانــه دائمــی کارآفرینــی و تجــاری ســازی رشــته زبــان و ادبیــات عربــی انتخــاب شــد .
ــد . ــور ش ــطح کش ــی در س ــات عرب ــان و ادبی ــته زب ــر رش ــادی ب ــت زی ــرات مثب ــاء تغیی ــش منش ــن همای ــتین دوره ای ــات نخس ــت ؛ مصوب ــی اس گفتن
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*�طــی�حکمــی�از�ســوی�دکتــر�مســعود�نصیــری�زرنــدی�ریاســت�محتــرم�دانشــگاه�دکتــر�علــی�غفــاری�

به�عنوان�سرپرست�دانشکده�ریاضی�،�آمار�و�علوم�کامپیوتر�دانشگاه�منصوب�شدند�.�

از� ایشــان� بــرای� موفقیــت� آرزوی� و� تبریــک� ضمــن� دانشــگاه� عمومــی� روابــط�

نمایــد� مــی� تشــکر� و� تقدیــر� هــا� ســمت� ایــن� در� قبلــی� همــکار� صادقانــه� تاشــهای�

*�طــی�حکمــی�از�ســوی�دکتــر�مســعود�نصیــری�زرنــدی�ریاســت�محتــرم�دانشــگاه�دکتــر�اســکندر�

کلوری��به�عنوان�مدیر�گروه�آموزشی�شیمی�آلی�دانشگاه�منصوب�شدند�.�

از� ایشــان� بــرای� موفقیــت� آرزوی� و� تبریــک� ضمــن� دانشــگاه� عمومــی� روابــط�

�. نمایــد� مــی� تشــکر� و� تقدیــر� هــا� ســمت� ایــن� در� قبلــی� همــکار� صادقانــه� تاشــهای�




