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معاون پژوهش و فناوري دانشـــگاه سمنان از قرار گرفتن نام 

دانشـــگاه سمنان براي چهارمین سال متوالی در رتبه بندي 

مؤسسه تایمز در سال 2023 خبر داد.

نخستین دانشـجوي خارجی مقطع دکتراي دانشـکده مهندسی 

عمران دانشگاه سمنان فارغ التحصیل شد

D8 حضور دانشگاه سمنان در جدیدترین رتبه بندي دانشگاه هاي کشورهاي گروه

قرار گرفتن نام دانشگاه سمنان براي چهارمین سال متوالی در رتبه بندي مؤسسه تایمز 2023

در نهمین جلسه شوراي مدیریت آموزش عالی استان سمنان مطرح شد ؛

حل مشکالت پیش روي دانشگاه ها نیازمند مشارکت دستگاه هاي اجرایی / کمیته جوانی جمعیت در دانشگاه ها تشکیل می شود

در نهمین جلسه شوراي مدیریت آموزش عالی استان سمنان 
که به میزبانی دانشگاه گرمسـار برگزار شد، بر حل مشـکالت 
پیش روي دانشـگاه ها با مشــارکت و همراهی دستگاه هاي 
اجرایی تاکید و مصوب شد کمیته جوانی جمعیت در دانشگاه 

ها تشکیل شود 

دانشگاه سمنان در ارزیابی ستاد اقامه نماز، به عنوان دستگاه برتر معرفی شد

نخستین دانشجوي دکتري رشته نانو فناوري ، نانو مواد دانشگاه سمنان فارغ التحصیل شد

برگزاري دومین پیش رویداد طرح تانا در حوزه معدن در پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان
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صاحب امتیاز: اداره روابط عمومی دانشگاه سمنان 

D 8-2021 حضور دانشگاه سمنان در جدیدترین رتبه بندي دانشگاه هاي کشورهاي گروه

قرار گرفتن نام دانشگاه سمنان براي چهارمین سال متوالی در رتبه بندي مؤسسه تایمز 2023

نخستین دانشجوي خارجی مقطع دکتراي دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان فارغ التحصیل شد

نخستین دانشجوي دکتري رشته نانو فناوري ، نانو مواد دانشگاه سمنان فارغ التحصیل شد

دانشگاه سمنان در ارزیابی ستاد اقامه نماز، به عنوان دستگاه برتر معرفی شد
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قدر دانی از دانشجویان برگزیده دانشگاه سمنان در چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت

برگزاري دومین پیش رویداد طرح تانا در حوزه معدن در پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان

هفته وحدت گرامی باد

..6تحلیل و بررسی حوادث اخیر کشور (نقش موساد در پروژه تجزیه ایران) در هم اندیشی اساتید دانشگاه سمنان

@unisemnan
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به گزارش روابط عمومی دانشـــــگاه 
سـمنان؛ دکتر سـیف اهللا سـعدالدین با 
اعالم این خبـر گفت: در این رتبه بندي 
دانشــــگاه سمنان موفق شده جایگاه 

101-150 را به دست آورد.

دکتر سعدالدین خاطر نشـان کرد :گروه 
هشـت کشـور اسالمی در حال توسعه با 
نام اختصاري گروه دي 8  شامل هشـت 
کشور مسـلمان در حال توسعه است که 
شامل اندونزي، جمهوري اسالمی ایران ، 
بنگالدش، پاکستان، ترکیه، مالزي، مصر 

و نیجریه میشود

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه سمنان 
از قرار گرفتن نام این دانشـــــگاه در 
جدیدترین رتبه بندي دانشـــگاههاي 

کشورهاي گروه D 8-2021خبر داد.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه افزود: 
در رتبه بندي دانشـگاههاي کشـورهاي 
D، 74 دانشــــگاه از جمهوري  گروه 8
اسالمی ایران و 463 دانشگاه از هشـت 

کشور اسالمی حضور دارند.

حضور دانشگاه سمنان در جدیدترین 
رتبه بندي دانشگاه هاي کشورهاي 

گروه دي 8 - 2021

معاون پژوهش و فناوري دانشـگاه سمنان از قرار گرفتن نام دانشــگاه سمنان براي چهارمین 
سال متوالی در رتبه بندي مؤسسه تایمز در سال 2023 خبر داد.

دکتر سعدالدین ادامه داد : بر این اساس دانشــگاه سمنان توانســـته است امتیاز 11.1 را در 
پژوهش، 17.9 در آموزش، 19.6 در چشـــم انداز جهانی، 37.4 در درآمدهاي صنعتی و امتیاز 

40.7 را در استنادها به خود اختصاص دهد.

به گزارش روابط عمومی دانشـگاه سمنان؛ دکتر سیف اله سعدالدین با اعالم این خبر گفت: در 
این رتبه بندي دانشگاه سمنان در رتبه 1201 تا 1500 جهان قرارگرفته است.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه سمنان با بیان اینکه این دانشگاه با کسـب امتیاز کل 18.4-
24.3 جایگاه چهل و نهم  ملی را در میان دانشگاههاي سراسر کشـور به خود اختصـاص داده 
است افزود : رتبه بندي جهانی آموزش عالی «تایمز»، مؤسسـه هاي پیشــرو جهان را در پنج 
زمینۀ آموزش (با وزن 30 درصد)، چشـم انداز جهانی (با وزن 5/7 درصد)، پژوهش (با وزن 30 
درصد)، استنادها (با وزن 30 درصد) و درآمدهاي صنعتی (با وزن 5/2 درصد) بر پایۀ 13سنجۀ 

کمی ارزیابی میکند.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه  سمنان خاطر نشـان کرد : تعداد دانشـگاه هاي ایران از 58 
دانشگاه در رتبه بندي تایمز 2022 به 65 دانشگاه در سال 2023 افزایش داشته است.

قرار گرفتن نام دانشگاه سمنان براي چهارمین سال متوالی در رتبه بندي مؤسسه تایمز 2023

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان با 
اعالم این خبر گفت :  محمد نجیم واحدي دانشــــــجوي دکتري مهندسی عمران گرایش 
مهندسی و مدیریت سـاخت بود که با دفاع از رسـاله خود با عنوان  مطالعه  خواص مکانیکی، 
دوام و تحلیل معیارهاي اقتصــادي و شاخص هاي توسعه پایدار مالت سیمانی حاوي پوزوالن 
طبیعی داراي آلومینات سیلیکات باال با راهنمایی دکتر محمدکاظم شربتدار و مشــاوره دکتر 
امید رضایی فر و با حضـــور داوران، دکتر مجید قلهکی ، دکتر سیف اهللا همتی و دکتر مهدي 

دهستانی با کسب نمره بسیار خوب فارغ التحصیل شد .

نخسـتین دانشـجوي خارجی مقطع دکتراي دانشـکده مهندسی عمران دانشــگاه سمنان 
باموفقیت از رساله خود دفاع و فارغ التحصیل شد .

نخستین دانشجوي خارجی مقطع دکتراي دانشکده 
مهندسی عمران دانشگاه سمنان فارغ التحصیل شد

دکتر مجید قلهکی افزود :این دانشجوي 
غیر ایرانی مدرك کارشناسی ارشد خود 
را در ســال 1394- (2015) در رشــته  
مهندســی عمران گرایش ســـازه  از 
دانشگاه پلی تکنیک کابل دریافت کرده 

بود.
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دکتر محمد عطایی معاون آموزشی و تحصـــــیالت 
تکمیلی دانشـگاه صنعتی شاهرود نیز کمبود خوابگاه ، 
تامین هزینه تغذیه و تامین وســیله ایاب و ذهاب را از 

مشکالت پیش روي این دانشگاه برشمرد .

احمد ریواده خواستار مسـاعدت براي تامین نقدینگی 
الزم براي رفع برخی مشــکالت دانشـــگاه ها توسط 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزي اســـتان با توجه به 

بازگشایی دانشگاه ها شد .

مشـــــــاور استاندار و مدیرکل امور زنان و خانواده 
استانداري نیز در این جلسه به تشریح اقدامات و برنامه 
هاي دولت در خصـــــوص جوانی جمعیت پرداخت و 
خواستار کمک دستگاه ها براي تســهیل شدن شرایط 

ازدواج جوانان شد .

در پایان این جلسـه مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه 
ریزي اســـــتان اقدامات الزم را به منظور پیگیري و 
اختصـاص اعتبار دانشــگاه ها فراهم و بانک ها نیز در 
صورت تقاضاي دریافت تســـــهیالت بانکی از سوي 

دانشگاه ها همکاري نمایند .

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی اسـتانداري سـمنان 
هم در این جلسـه گفت : باید از همه ظرفیت براي کمک 

به دانشگاه هاي استان استفاده شود .

استفاده از ساختمان هاي مازاد دسـتگاه هاي اجراي به 
منظور حل مشکالت دانشـگاه ها و نیز تشـکیل کمیته 
جوانی جمعیت در دانشـگاه ها از دیگر مصــوبات این 

نشست بود .

وي همچنین به موضوع جوانی جمعیت اشاره و خواستار 
تشـــــــــکیل کمیته اي براي تحقق این هدف در 

دانشگاههاي استان شد 

در نهمین جلسـه شوراي مدیریت آموزش عالی استان 
سمنان که به میزبانی دانشـگاه گرمسـار برگزار شد، بر 
حل مشـکالت پیش روي دانشـگاه ها با مشــارکت و 
همراهی دستگاه هاي اجرایی تاکید و مصوب شد کمیته 

جوانی جمعیت در دانشگاه ها تشکیل شود 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ رئیس شوراي 
مدیریت آموزش عالی استان در این جلسـه با اشاره به 
حضوري شدن دانشگاه ها پس از دو سال کرونایی گفت 
: متوسط سرانه اسکان دانشــجویان در خوابگاه ها در 
کشور 37 درصد و در دانشـگاه سمنان 35 درصد است 
که در این زمینه نیازمند کمک براي تقویت اســـکان 

دانشجویی هستیم .

دکتر خاطره کفشدوزان مشـاور بانوان و خانواده رئیس 
دانشگاه سمنان هم از تشکیل کمیته جوانی جمعیت در 
دانشگاه سمنان خبر داد و گفت : پیشـنهاد ایجاد رشته 
مرتبط با جوانی جمعیت از سوي دانشـــگاه سمنان به 
شوراي گســترش آموزش عالی وزارت عتف داده شده 
که در صورت تصــویب در پردیس فزرانگان سمنان راه 

اندازي خواهد شد .

 دکتر مســعود نصــیري زرندي؛ کســري اعتبارات 
دانشگاهها در بخش هاي مختلف از جمله: تغذیه، ایاب و 
ذهاب، خوابگاه و پرداخت حق الزحمه اســــاتید حق 

التدریس را از مشکالت دانشگاه ها عنوان نمود.

وي گفت : دانشــــگاه ها میتوانند  با هماهنگی با این 
معاونت  از ظرفیت سـاختمان هاي مازاد دسـتگاه هاي 
اجرایی براي برطرف شدن مشکل خود استفاده نمایند .

سعیده همتی ارائه تسـهیالت از سوي دانشــگاه ها و 

مراکز آموزشی براي تسـهیل ادامه تحصـیل زوج هاي 
متاهل و مادران باردار را در تحقق جوانی جمعیت موثـر 

دانست .

دکتر اشکان جبلی جوان معاون دانشــجویی فرهنگی 
دانشگاه سمنان هم در این جلسه با اشاره به افزایش 10 
برابري هزینه تهیه غذاي دانشــــجویی گفت : بودجه 
اختصاص یافته از سوي وزارت عتف در این زمینه بدون 
احتساب دانشجویان شبانه و سنواتی است اما دانشگاه 
در این زمینه خدمات را به این دانشـجویان نیز ارائه می 

دهد و باید در تخصیص بودجه بازنگري شود .

روساء و مسئوالن دیگر دانشگاه هاي استان نیز در این 
جلسه مشکالت و مسـائل و برنامه هاي خود را پیرامون 
مسائل رفاهی مرتبط با دانشجویان ، کسـري اعتبارات 
دانشـگاهها به ویژه در خصـوص حق التدریس اساتید ، 
اقدامات مورد نیاز براي بازگشایی دانشگاهها و حمایت 

از خانواده و جوانی جمعیت مطرح کردند .

حل مشکالت پیش روي دانشگاهها 

نیازمند مشارکت دستگاههاي 

اجرایی / کمیته جوانی جمعیت 

در دانشگاه ها تشکیل می شود

در نهمین جلسه شوراي مدیریت آموزش 

عالی استان سمنان مطرح شد ؛
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دانشگاه سمنان در ارزیابی ستاد اقامه 
نماز، به عنوان دستگاه برتر معرفی شد
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دکتر عبدوس افزود : دستاوردهاي این رساله که  با راهنمایی دکتر احسـان برهانی دانشـیار 
گروه نانومواد پردیس علوم و فناوریهاي نوین و مشاوره دکتر حمیدرضا جعفریان از دانشـگاه 
علم و صنعت انجام شده شامل  سه مقاله علمی – پژوهشـی چاپ شده در مجالت معتبر بین 

المللی داراي درجه کیفی Q1  است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ دکتر حسـن عبدوس با اعالم این خبر گفت : حامد 
روغنی ممقانی دانشجوي رشته فناوري نانو- نانومواد با دفاع   از رساله دکتري خود با عنوان “  
 AA2024 و AA1050 بر ریز ســـاختار و خواص مکانیکی آلیاژ Al2O3 و CuO اثر نانوذرات
تولید شده به روش نورد انباشتی”  به عنوان نخسـتین دانش آموخته این رشته در این مقطع 

شناخته شد .

گفتنی است ؛  پردیس علوم و فناوریهاي نوین داراي 10 رشته گرایش در مقطع کارشـناسـی 
ارشد و سه رشـته  گرایش فناوري نانو- نانومواد، مهندسـی پزشـکی – بیومواد و مهندسـی 

پزشکی – بیوالکتریک در مقطع دکتري است .

نخستین دانشجوي دکتري رشته نانو فناوري ، نانو مواد 

دانشگاه سمنان فارغ التحصیل شد

معاون دانشکده هاي پردیس 
علوم و فـــناوري هاي نوین 
دانشــــگاه سمنان از فارغ 
التحصـــیلی نخســــتین 
دانشـجوي دکتري رشته نانو 
فـــــناوري،  نانو مواد این 

دانشگاه خبر داد .

به گزارش روابط عمومی دانشـــــگاه 
سمنان ؛ حجت االسالم حســــــین 
ذوالفقاري لقب مسـئول دفتر نهاد مقام 
معظم رهبري در دانشگاه سمنان و دبیر 
شوراي اقامه نماز این دانشـگاه با اعالم 
این خبـر گفت: در این ارزیابـی که بــر 
اساس شاخص هاي از پیش تعیین شـده 
و ســنجش دقیق عملکرد اقامه نماز در 
دسـتگاه هاي اجرایی انجام می شــود، 
دانشـگاه سمنان در تمامی شاخص هاي 
اعالم شده حائز امتیاز باال شـده و براي 
نخستین بار به عنوان دستگاه برتر اقامه 
نماز استان سمنان معرفی و مورد تقدیر 

ویژه قرار گرفت.

در ارزیابی ساالنه اقامه نماز در دسـتگاه 
هاي اجرایی که هر ساله توسـط سـتاد 
اقامه نماز انجام می شود، دانشــــگاه 
سـمنان به عنوان دسـتگاه برتر انتخاب 

شد .

در مراسمی با حضـور رئیس و دیگر مسـئوالن دانشـگاه سمنان از دانشـجویان برگزیده این 
دانشگاه در چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت قدر دانی شد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ در بخش علوم انسانی این جشـنواره ، انجمن علمی 
علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان رتبه شایسته تقدیر را بدست آورد .

 دربخش ویژه فنی و مهندسی نیز انجمن علمی دانشــجویی مهندسی مکانیک رتبه دوم را از 
آن خود کرد .

گفتنی است ؛ در چهاردهمین جشـنواره بین المللی حرکت فعالیت هاي انجمن هاي علمی در 
بازه زمانی خرداد 1399 لغایت خرداد 1400 در 12 حوزة کارآفرینی، کتاب، انجمن برتـر، انجمن 

پویا،بخش ویژه، مسابقه، نشریه، فعالیت خالقانه، محتواي دیجیتال و اختراع، دانشگاه برتر، 

قدر دانی از دانشجویان برگزیده دانشگاه سمنان در 

چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت

اتحادیه برتر و  نشـــریه اتحادیه توسط 
386 داور از اعضاي هیات علمی دانشگاه 
هاي کشــور مورد داوري و ارزیابی قرار 

گرفت.
یادآور می شود ؛  63 کشور با یک هزار و 

794 اثر در این جشنواره شرکت کردند .
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دکتر حمیدرضا محمدیان سـمنانی، معاون فناوري پارك 
علم و فناوري دانشـگاه سمنان گفت: پتانســیل علمی و 
فناوري شـرکت هاي دانش بنیان و فناور میتواند نیازهاي 
فناورانه و مسائل  جامعه را احصـا  و در جهت رفع آنها گام 

بردارند .

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه سمنان ؛در این برنامه 
شرکتهاي فناور کانسار فناور کارا، هوشمند آرمان هماره و 
همراه هوشمند افق، به معرفی محصوالت و توانمندي هاي 
خود پرداختند و پس از آن، برخـی نیازهاي فناورانه حوزه 

صنعت و معدن بررسی شد .

دومین پیش رویداد طرح تانا( طرح توسعه و ارتقاء زیست 
بوم فناوري استان ) ، با حضــــور تعدادي از شرکت هاي 
دانش بنیان و فناور و فعاالن حوزه صنعت و معدن در پارك 

علم و فناوري دانشگاه سمنان برگزار شد

برگزاري دومین پیش رویداد طرح تانا در حوزه 

معدن در پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان

علی اصغر جمع هاي، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزي استان سمنان نیز در این رویداد بر تقویت ارتباط دانشـگاه و صنعت تأکید 
کرد و گفت: انتخاب موضوع پایان نامه ها با محوریت نیازهاي صنایع در رفع  نیازها و مسائل این بخش موثر است .

دکتر عبدي در سخنان خود ضـمن بررسـی تاریخچه شـکل گیري 

موســاد از برنامه هاي این ســـازمان براي نابودي نظام جمهوري 

اسالمی در ایران و تجزیه ایران بزرگ به چند کشور سخن گفت.

به اهتمام بسیج اساتید و دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه 

صورت گرفت؛

با حضور جمعی از اساتید دانشگاه سمنان حوادث اخیر کشور (نقش 

موساد در پروژه تجزیه ایران) در هم اندیشـــی اساتید و نخبگان 

دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمناندر نشـسـت هماندیشـی 

اساتید این دانشگاه که به اهتمامبسـیج اساتید دانشـگاه سمنان و 

دفترهم اندیشـی استادان و نخبگان دانشـگاه برگزار گردید، دکتر 

علی عبدي پژوهشـــگر منطقه غرب آسیا به تبیین حوادث اخیر 

کشور با تمرکز بر نقش موساد در پروژه تجزیه ایران پرداخت.

تحلیل و بررسی حوادث اخیر کشــور (نقش موساد در 

پروژه تجزیه ایران) در هم اندیشـی اساتید دانشـگاه 

سمنان

وي خاطر نشــان کرد که سازمان سیاي آمریکا بخش جاسوسی از 

ایران را به سازمان موساد رژیم صهیونیستی سپرده است و مسؤول 

جدید این ســـازمان با در پیش گرفتن انقالب زنانه در پی اجرایی 

کردن برنامه هاي این رژیم در ایران است و شعارهاي حوادث اخیر 

از جمله شعار «زن، زندگی، آزادي» نیز بخشی از این پازل میباشد.

این پژوهشگر مسائل راهبردي رژیم صهیونیستی با اشاره به برنامریزي 

دراز مدت موساد و سایر سازمانهاي جاسوسی جهت اجراي نقشه تجزیه 

کشور بزرگ ایران به چند کشور کوچک و ضعیف، به سیاستهاي جمهوري 

اسالمی در مقابله با این برنامه اشاره کرد و خاطر نشان نمود سیاستهاي 

جمهوري اسالمی همیشه تدافعی و انفعالی نیست و در بسیاري از موارد نیز 

به صورت تهاجمی بود و خواهد بود.

پرسش و پاسخ با اساتید دانشگاه سمنان در خصوص حوادث اخیر کشور و 

راههاي مقابله با برنامه هاي موساد در این پروژه شوم از دیگر بخشهاي این 

برنامه بود.
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