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همزمان با هفته پژوهش و فناوری ؛همزمان با هفته پژوهش و فناوری ؛

قدر دانی از قدر دانی از 133133 پژوهشگر برتر دانشگاه سمنان پژوهشگر برتر دانشگاه سمنان

1

همزمان با هفته پژوهش و فناوری در مراسمی با حضور استاندار و دیگر مسئوالن اجرایی استان و شهرستان سمنان از 133 پژوهشگر برتر دانشگاه سمنان تجلیل 

شد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ استاندار سمنان در این مراسم 

یکی از ضرورت های جامعه را توجه به حوزه دانش بنیان و پژوهش  دانست 

و گفت: کارهای تحقیقاتی و پژوهشی بر اساس نیازهای استان انجام شود.

سید محمد رضا هاشمی با تاکید بر اینکه دستگاههای مختلف باید از فعالیت 

های پژوهشی دانشگاهیان استفاده نمایند افزود: در سه ماه اخیر 1۸ طرح 

پژوهشی در استان مصوب شده است که به طرح های پژوهشی برتر کمک 

خواهد شد.

استاندار سمنان یکی از دالیل تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت 

تولید را نداشتن ارتباط دانشگاه و صنعت عنوان کرد و گفت: با تشکیل ستاد احیاء واحد های تولیدی راکد، که از اساتید دانشگاهی نیز در آن عضو هستند برای حفظ 

واحدهای تولیدی و اشتغال موجود تالش می شود . آقای هاشمی با بیان اینکه ۶۴ واحد تولیدی کامال تعطیل با یک هزار و ۷۲۰ مجدد به اشتغال استان با بررسی مشکالت 

در ستاد احیاء واحدهای راکد احیاء و به چرخه تولید بازگشتند خاطر نشان کرد: جلسات هفتگی برای حل مشکالت شرکت های دانش بنیان برگزار می شود تا زمینه الزم 

برای ایجاد اشتغال فارغ التحصالن دانشگاهی فراهم شود. . 

رئیس دانشگاه سمنان نیز در این مراسم ضمن قدر دانی از حمایت های استاندار سمنان به دلیل حفظ زمین 1۰ و نیم هکتاری دانشگاه سمنان به ارزش یک هزار میلیارد 

تومان در شهمیرزاد گفت: مقرر شده بود دستگاه های اجرایی زمین های بال استفاده خود را برای اجرای طرح جهش مسکن به مسکن و شهرسازی معرفی نمایند که به 

منظور توسعه فعالیت های علمی و پژوهشی با حمایت های استاندار نه تنها این زمین برای دانشگاه سمنان حفظ، بلکه سند آن نیز صادر شد.

دکتر مسعود نصیری زرندی در بخش دیگری از سخنان خود پژوهش را یکی از اساسی ترین نیازها برای پیشرفت کشور دانست و گفت: عدم نیاز سنجی و نیز اولویت ندادن 

به پژوهش های نیاز محور  از مشکالت بر سر راه پژوهش است .

دکتر نصیری اظهار داشت: رتبه دانشگاه سمنان در رتبه بندی های مختلف مطلوب است اما باید برای ارتقای بیش از پیش جایگاه دانشگاه تالش کرد .

رئیس دانشگاه سمنان میزان قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی دانشگاه سمنان را 3۷۲ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: در بخش پذیرش محقق پسا دکتری دانشگاه 

سمنان بسیار خوب تالش کرده و هم اکنون 9 محقق پسا دکتری در این دانشگاه داریم که باید برای افزایش محققان پسا دکتری تالش کرد .
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان نیز در این مراسم ضمن تبریک هفته پژوهش به دستاوردهای دانشگاه سمنان در سطح ملی و بین المللی اشاره کرد و 

گفت: امسال در برخی موضوعات تخصصی رتبه های خوبی را داشتیم به طور مثال در رتبه بندی تایمز رتبه ۴۰۰-35۰ را در حوزه مهندسی مکانیک بدست آوردیم و 

در رتبه آی اس سی رتبه 1۲ را در بخش پژوهش در بین دانشگاه های کشور کسب کردیم.

دکتر سعدالدین افزود: امسال شش نفر از پژوهشگران دانشگاه سمنان در فهرست یک درصد برتر دانشمندان جهان  و 1۷ عضو هیأت علمی دانشگاه نیز در لیست دو 

درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند . وی ادامه داد: در فضای فناوری و عملیاتی کردن پژوهشها نیز سه طرح پژوهشی به وزارت علوم معرفی شده است.

دکتر سعدالدین با اشاره به عملکرد مطلوب در بخش مجالت علمی دانشگاه افزود: هم اکنون یک مجله با رتبه آی اس آی و چهار مجله با رتبه اسکوپوس داریم که بر 

اساس رتبه بندی های وزارت علوم جزء مجالت برتر این وزارتخانه قرار گرفت.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه سمنان اظهار امیدواری کرد: با تالش های محققان و پژوهشگران، دانشگاه سمنان بتواند در حل مسائل مورد نیاز جامعه و صنعت جزء 

دانشگاه های موثر  و عالوه بر این در تعامالت علمی و بین المللی جز دانشگاه های برتر کشور باشد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوممعاون فناوری و نوآوری وزیر علوم::

تنها تنها 1010 درصد اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور وارد حوزه فناوری شده اند درصد اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور وارد حوزه فناوری شده اند

معاون�فناوری�و�نوآوری�وزیر�علوم�تحقیقات�و�فناوری�گفت:�

هرچند�کشور�ایران�در�تولید�علم�در�منطقه�و�جهان�رتبه�خوبی�دارد�اما�متاسفانه�در�حوزه�نوآوری�

رشد�مطلوبی�نداریم�و�فعالیت�اعضای�هیأت�علمی�در�زمینه�فناوری�پایین�است.�معاون�فناوری�

و�نوآوری�وزیر�علوم��تحقیقات�و�فناوری�در�آئین�تجلیل�از�پژوهشگران�برتر�دانشگاه�سمنان�که�

به�صورت�مجازی�در�این�مراسم�حضور�داشت�گفت:��کشور�ایران�از�نظر�تولید�علم�در�منطقه�

رتبه�اول�و�در�جهان�رتبه��15رادارد�اما�در�حوزه�نوآوری�متاسفانه�رشد�مطلوبی�نداشتیم.�دکتر�علی�

خیرالدین�افزود:�حدود��80درصد�فناوری�های�نوین�نمی�توانند�به�بازار�برسند.�دکتر��خیرالدین�به�

مشکالت�موجود�در�این�زمینه�اشاره�کرد�و�افزود:�عدم�تجهیز�آزمایشگاه�ها،�توجه�نداشتن�به�نیاز�

بازار،�نمود�دیر�هنگام�شرکت�ها،�نبود�استاندارد�های�پشتیبان،�تحریم�ها،�سیاستهای�دولت�و�تامین�

منابع�مالی�ار�جمله�این�مشکالت�است.�وی�فقدان�انگیزه�در�اعضای�هیأت�علمی�در�راستای�تجاری�سازی،�شناخت�نداشتن�نیازهای�صنعت�و�جامعه،�آموزش�ندیدن�فارغ�

التحصیالن�و�اعضای�هیأت�علمی�در�زمینه�ورود�به�بازار�و�کار�آفرینی�را�از�دیگر�مشکالت�برشمرد.



معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: 
باید ماموریت دانشگاه ها را تغییر داد و اولویت های پژوهشی و فناوری را مشخص کرددر غیر اینصورت دانشگاه ها با مشکل مواجه خواهند شد.

دکتر خیرالدین  به نقش ضعیف دانشگاه ها در حل مشکالت جامعه اشاره کرد و گفت: باید سهم  دانشگاه ها را در حل مشکالت جامعه افزایش داد.
وی به سهم پایین تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: کل آر اندی کشور سه هزار میلیارد تومان است و برای تحقیق و توسعه سرمایه گذاری نشده 

است و سهم جی دی پی در حال حاضر زیر نیم درصد است و جدی گرفته نمی شود.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تقویت خدمات تجاری سازی در مراکز فناوری و نوآوری، تنوع بخشی به مبادی تامین مالی، اصالح نظام قانون 

گذاری، استفاده از ظرفیت کارگزاری های تخصصی برای کمک به اعضای هیأت علمی در ورود به مرحله تجاری سازی را بسیار مهم برشمرد.
دکتر خیرالدین فناوری و نوآوری را یک ضرورت دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر تنها 1۰ درصد اعضا ی هیأت علمی وارد حوزه فناوری شده اند که باید برای 

گسترش این عدد کمک کرد. . وی به فعالیت 51 پارک علم و فناوری و ایجاد 9۰۰ شرکت دانش بنیان نوع سه در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر  هشت هزار 
و ۷35 شرکت دانش بنیان در کشور فعال است که تا چشم انداز مورد نظر فاصله داریم . معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم  از تدوین ۶۰ پایه تشویقی عالوه بر افزایش 

حقوق در وزارت علوم برای فرهنگ سازی و فعال شدن اعضای هیأت علمی و پژوهشگران در زمینه نوآوری اشاره کرد و افزود: این پایه های تشویقی به دانشگاه ها ابالغ 
شده است.
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پیام رئیس دانشگاه سمنان به مناسبت “روز دانشجوپیام رئیس دانشگاه سمنان به مناسبت “روز دانشجو““

کرد صادر� دانشگاه،پیامی� این� دانشجویان� به� دانشجو� روز� تبریک� سمنان�ضمن� دانشگاه� رئیس� زرندی� نصیری� مسعود� دکتر�

به�گزارش�روابط�عمومی�دانشگاه�سمنان،�متن�پیام�دکتر�مسعود�نصیری�به�این�شرح�است

به�نام�خداوند�جان�و�خرد

�شانزدهم�آذرماه،�که�به�نام�»روز�دانشجو«�مزّین�شده�است،�با�خود�شور�و�هیجان

�انقالبی�و�تحّول�خواهانه�را�در�میان�دانشجویان�عزیز�ما�به�اوج�می�رساند�و�نشان�از

.پایمردی�و�ایستادگی�دانشجویان�مسلمان�در�برابر�نظام�سلطه�و�استکبار�دارد

�این�روز�تاریخی،�یادآور�رشادت�دانشجویان�مسلمانی�است�که�سینه�خود�را�در�برابر

�مستبّدین�ظالم�سپر�کردند�و�آزادگی�و�ظلم�ستیزی�ملت�بزرگ�ایران�را�در�تاریخ�ثبت

�نمودند.�امروز�نیز�جامعه�نخبگانی�کشور�به�خصوص�دانشجویان�کوشا�و�غیور�ایران

�اسالمی،�با�ادامه�دادن�مسیر�شهدای�علم�و�دانش،�در�عرصه�علمی�کشور،�با�آموختن�آخرین�دستاوردهای�علمی�روز�دنیا�خود�را�برای�خدمت�صادقانه�به�کشور�عزیز

.و�اسالمیمان�و�رفع�نیازهای�جامعه�آماده�می�کنند�و�استکبارستیزی�و�نفی�سلطه�بیگانه�را�در�عمل�به�همگان�می�نمایانند

�دانشگاه�سمنان�»نگین�خردورزی�خطه�کویر«،�مفتخر�است؛�هرساله�میزبان�جمع�زیادی�از�دانشجویان�عالم�و�کوشا�از�سراسر�کشور�باشد�که�با�خود�شور�و�نشاط

.جوانی�و�پویایی�را�به�محیط�مقّدس�دانشگاه�می�آورند

�اینجانب�فرارسیدن�16آذرماه�»روز�دانشجو«�را�را�در�سالی�که�به�فرموده�رهبر�فرزانه�انقالب�به�نام�»تولید،�دانش�بنیان�و�اشتغال�آفرین�«�مزّین�شده�است،�به

�دانشگاهیان�ارجمند�دانشگاه�سمنان،�به�ویژه�دانشجویان�عزیز،�صمیمانه�تبریک�و�تهنیت�عرض�می�نمایم�و�برای�کلیه�عزیزان�آرزوی�سالمتی�و�توفیق�روزافزون

�.دارم

������������������������������دکتر�مسعود�نصیری�زرندی

رئیس�دانشگاه�سمنان

آذرماه�1401
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استقبال مسئوالن دانشگاه سمنان از دانشجویان  با گل و شیرینیاستقبال مسئوالن دانشگاه سمنان از دانشجویان  با گل و شیرینی

همزمان با 1۶ آذر روز دانشجو، مسئوالن دانشگاه سمنان با گل و شیرینی از دانشجویان در بدو ورود 

به دانشگاه استقبال کردند همچنین ویژه برنامه گرامیداشت روز دانشجو در تاالر بزرگ امیر کبیر این 

دانشگاه برگزار شد.

تبریک و گرامیداشت روز دانشجو توسط دکتر اشکان جبلی جوان معاوندانشجویی و فرهنگی دانشگاه 

سمنان،  قرائت بیانیه روز دانشجو توسط امیرحسین صداقتی دبیر کانون دانشجویی گویندگی و اجرا، 

معرفی و تجلیل از دو دانشجوی حائز رتبه نخست کشوری در دهمین جشنواره ملی رویش » کانون 

های فرهنگی و هنری دانشجویان«، اجرای مسابقه و اهدای جوایز، استندآپ کمدی توسط سیدعلی 

زرگر هنرمند عصر جدید، اجرای حرکات نمایشی و  ورزشی توسط یوسف عسکری از کانون دانشجویی 

بازی های فکری و اجرای زنده توسط خواننده عصر جدید علیرضا والیی از جمله برنامه های گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه سمنان بود

با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان؛با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان؛

ساخت سرای متأهلین دانشگاه سمنان آغاز شدساخت سرای متأهلین دانشگاه سمنان آغاز شد
در مراســمی بــا حضــور معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان، دومیــن ســرای متاهلیــن دانشــگاه ســمنان کلنــگ زنــی و ســاخت آن آغاز شــد.

بــه�گــزارش�روابــط�عمومــی�دانشــگاه�ســمنان�؛�معــاون�دانشــجویی�فرهنگــی�دانشــگاه�ســمنان�گفــت:�ایــن�خوابــگاه�در�زمینــی�بــه�مســاحد�

ســه�هــزار�و��500متــر�مربــع�و�زیــر�بنــای�پنــج�هــزار�متــر�مربــع�ســاخته�مــی�شــود.

دکتــر�اشــکان�جبلــی�جــوان�افزود:�ایــن�خوابگاه�در�چهار�تا�شــش�طبقــه�و��100واحد�آماده�می�شــود.

اعــالم�کــرد. ریــال� میلیــارد� را��750 ایــن�ســرا� بــرای�ســاخت� نیــاز� اعتبــار�مــورد� وی�

دانشــگاه� بــه� ورود� بــدو� در� دانشــجویان� امــور� ســازمان� رئیــس� و� علــوم� وزیــر� معــاون�

ادای�احتــرام�کــرد. بــا�حضــور�در�پردیــس�شــهدا�بــه�مقــام�شــامخ�شــهیدان� ســمنان�

ــتار� ــب�)س(�و�روز�پرس ــرت�زین ــالروز�والدت�حض ــبت�س ــه�مناس ــور�ب ــر�داداش�پ ــن�دکت همچنی

ــی�کــرد ــدر�دان ــن�مرکــز�ق ــا�حضــور�در�مرکــز�بهداشــت�و�ســالمت�دانشــگاه�ســمنان�از�کادر�ای ب

ــه� ــأت�رئیس ــای�هی ــا�اعض ــت�ب ــز�نشس ــمنان�و�نی ــگاه�س ــرویس�دانش ــلف�س ــد�از�س ــجویان،�بازدی ــا�دانش ــو�ب ــجویی�,�گفتگ ــای�دانش ــگاه�ه ــد�از�خواب بازدی

ــود. ــمنان�ب ــه�س ــفر�ب ــجویان�در�س ــور�دانش ــازمان�ام ــس�س ــوم�و�رئی ــر�عل ــاون�وزی ــور�مع ــر�داداش�پ ــای�دکت ــه�ه ــر�برنام ــگاه�از�دیگ ــن�دانش ای
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  بر اساس اعالم پایگاهبر اساس اعالم پایگاه WOS WOS؛؛

دانشگاه سمنان به شاخص اچ دانشگاه سمنان به شاخص اچ 9898 دست یافت دست یافت

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان از دریافت شاخص اچ 9۸ دانشگاه سمنان بر اساس پایگاه Web of Science خبر داد. :
به�گزارش�روابط�عمومی�دانشگاه�سمنان؛�دکتر�سیف�اهلل�سعدالدین�با�اعالم�این�خبر�گفت:�

دانشگاه�سمنان�در�رتبه�بندی�شاخص�اچ�دانشگاه�های�وزارت�عتف�جایگاه�هجدهم�را�بدست�آورده�

است�که�بیانگر�تالش�های�اعضای�هیأت�علمی�و�دانشجویان�تحصیالت�تکمیلی�دانشگاه�سمنان�

برای�تولید�و�انتشار�مقاالت�کیفی�در�نشریات�معتبر�علمی�و�اخذ�ارجاعات�باال�به�آن�ها�است.

دکتر�سعدالدین�افزود:�شاخص�اچ��که�اخیراً�توسط�مؤسسه�استنادی�علوم�و�پایش�علم�و�فناوری�

)ISC(��اعالم�شده�است،��شاخصی�است�که�نشان�دهنده�کیفیت�خروجی�های�علمی�و�بهره�وری�

پژوهشی�در�سطح�دانشگاه�و�مؤسسات�پژوهشی�و�فناوری�کشور�است.

معاون�پژوهش�و�فناوری�دانشگاه��با�اشاره�به�اهمیت�موضوع�مرجعیت�علمی�دانشگاه�ها�و�مؤسسات�

پژوهشی�و�فناوری�کشور�در�سطح�جهانی�افزود:�بر�این�اساس�رسیدن�به�مرجعیت�علمی�و�حضور�

در�جمع�سرآمدان�علم�و�فناوری�و�حل�مسائل�کنونی�و�آینده�ی�کشور�از�اهداف�ضروری�پژوهش�محسوب�می�شود�.

قرار گرفتن نام قرار گرفتن نام 1717 پژوهشگر دانشگاه سمنان در لیست دانشمندان  پژوهشگر دانشگاه سمنان در لیست دانشمندان ۲۲ درصد برتر جهان درصد برتر جهان

رئیس دانشگاه سمنان از قرار گرفتن 1۷ عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد دو درصد برتر دنیا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان؛ دکتر مسعود نصیری زرندی با اعالم این خبر گفت: 1۷ عضو هیأت علمی 

دانشگاه سمنان در لیست جهانی منتشر شده توسط دانشگاه استنفورد در میان دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار 
گرفته اند . 

دکتر مسعود نصیری زرندی افزود: این پژوهش که از داده های استنادی اسکوپوس استفاده کرده است دانشمندان را 
درپنج حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و 1۷۶ رشته طبقه بندی کرده است . رئیس�دانشگاه�سمنان�

با�بیان�اینکه�در�این�فهرست�نام��17عضو�هیأت�علمی�دانشگاه�سمنان�نیز�به�چشم�می�خورد�افزود:�
دکتر�سامان�رشیدی�با�یکهزار�و��393استناد،��دکتر�نیما�امجدی�با�یکهزار�و��143استناد،�دکتر�سیف�ا...�

سعدالدین�با��787استناد،�دکتر�علی�خیرالدین�با���593استناد،�



  دکتر فرامرز هرمزی با 5۸۸  استناد،  دکتر حسین نادرپور با 5۷۴ استناد،  دکتر پژمان رضائی با ۴55 استناد، دکتر علیرضا اصغری با ۴5۲ استناد، دکتر مهدی موسوی 
کمازانی با ۴1۸ استناد، دکتر علی اصغر اروجی با ۴15 استناد، دکتر محمد صادق ولی پور با ۴۰3 استناد، دکتر مریم رجبی با ۴۰1 استناد، دکتر محمد دانایی با 3۸۴ استناد، 
دکتر مجید اسحاقی با ۲۴۶ استناد، دکتر محمد آزادی با ۲3۴ استناد، دکتر زهرا مروج با 193 استناد و دکتر میثم شکوری با 1۲5 استناد در لیست پژوهشگران پر استناد دو 

درصد برتر قرار گرفتند.
دکتر نصیری زرندی، مبنای اصلی این ارزیابی را شاخص استناد عنوان کرد و ادامه داد: تعداد 

استنادات به تولیدات علمی محققان، تعداد استنادات بدون خود استنادی، شاخص اچ پژوهشگران 
و استفاده از یک شاخص استنادی ترکیبی )که مجموعه ای از ۶ شاخص استنادی مجزاست(، 
مالک های ارزیابی این مؤسسه  جهت تعیین پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر بوده است.

رئیس دانشگاه سمنان خاطر نشان کرد: پژوهشگران دانشگاه سمنان در حوزه های موضوعی 
مهندسی، فناوری های راهبردی، فناوری اطالعات و ارتباطات، شیمی، فیزیک و نجوم، آمار و 

ریاضیات در لیست پژوهشگران پر استناد دو درصد برتر دنیا در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
ISC در سال 1۴۰1 قرار گرفتند.
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  پنجمین اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی درپنجمین اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در

دانشگاه سمنان افتتاح شددانشگاه سمنان افتتاح شد

اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی استان سمنان با حضور عضو شورای راهبری اندیشکده های حکمرانی و قانون گذاری و معاون 
اجرایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، نماینده ولی فقیه در استان و دیگر مسئوالن استانی و شخصیت های علمی در دانشگاه سمنان آغاز به کار کرد.

به�گزارش�روابط�عمومی�دانشگاه�سمنان�؛�محمد�فرهادی�عضو�شورای�راهبردی�اندیشکده�های�حکمرانی�و�قانونگذاری�مرکز�پژوهش�های�مجلس�شورای�اسالمی�در�
آئین�آغاز�به�کار�این�اندیشکده�در�دانشگاه�سمنان�گفت:�هدف�از�ایجاد�این�اندیشکده�ها�ایجاد�یک�شبکه�نخبگانی�از�تمام�کشور،�به�منظور�استفاده�از�دانش�و�توانمندی�

آنان�برای�اصالح�سیستم�حکمرانی�و�رفع�نوافص�موجود�است�.
محمد�فرهادی��با�بیان�اینکه�تا�کنون�بیشتر�بازوی�پژوهشی�و�علمی�مرکز�پژوهش�های�مجلس�از�نخبگان�و�دانشمندان�مستقر�در�تهران�بودند�گفت:�با�ایجاد�این�
اندیشکده�ها�از�توان�پژوهشی�و�علمی�هر�استان�برای�رفع�مشکالت�آن�استان�استفاده�می�شود�و�از�نظرات�آنان�در�امر�قانون�گذاری�و�حکمرانی�در�مجلس�شورای�

اسالمی�استفاده�می�شود.
معاون�اجرایی�مرکز�پژوهش�های�مجلس�شورای�اسالمی�چهار�اصل�کارآمدسازی،�شفاف�سازی،�هوشمندسازی�و�مردمی�سازی�را�از�اهداف�افتتاح�این�اندیشکده�ها�
عنوان�کرد�و�افزود:�این�اندیشکده�ها�تا�کنون�در�استانهای�کرمان،�گیالن،�آذربایجان�شرقی�و�مازندران�افتتاح��و��تا�اسفند�ماه�در��11استان�هدفگذاری�شده�و�به�

تدریج�در�سراسر�کشور�آغاز�به�کار�خواهند�کرد.

فرهادی با بیان اینکه این اندیشکده ها از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان استفاده و در دانشگاه مادر استان مستقر می شوند افزود: این اندیشکده ها دارای یک 
شورای معین متشکل از روسای دانشگاه ها، یک شورای علمی متشکل از منتخبان اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه ها و خبرگان اجرایی هر استان و
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یک مدیر اندیشکده از اعضای هیأت علمی همان استان است. وی، تدوین برنامه هفتم توسعه کشور را مهمترین کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
اعالم کرد.

عضو شورای راهبردی اندیشکده های حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با اشاره به ظرفیت علمی استان سمنان و تحصیل یک دانشجو به 
ازای هر هفت نفر در این استان، خاطرنشان کرد: نخبگان و خبرگان استان، در اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ایده پرداز باشند.

فرهادی با اشاره به دسیسه دشمن با بزرگنمایی مشکالت کشور، افزود: القای بزرگنمایی مشکالت نشان از نبود نظام حکمرانی مرتب بر جامعه رسانه است و باید در این 
زمینه بیشتر کار شود. رئیس دانشگاه سمنان و رئیس دانشگاه معین استان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت علمی دانشگاه سمنان دررتبه بندی های ملی و بین المللی  گفت: 

نخبگان دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند و در تحوالت جامعه نقشی موثر و تعیین کننده دارند و باید استفاده از این ظرفیت مورد توجه باشد.
دکتر مسعود نصیری زرندی با بیان اینکه نخبگان سرمایه های یک جامعه هستند و باید با همراهی و استفاده از نخبگان برای توسعه و اعتالی کشور تالش کرد اظهار 

داشت:  توجه به نخبگان در سال های گذشته  مطلوب نبوده است و اکنون ضرورت دارد با همراهی دولت  زمینه توسعه با همراهی نخبگان و دانشمندان میسر شود.
دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در استان سمنان نیز با بیان اینکه مرکز اندیشکده حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی در شناسایی نیروهای متخصص موثر است گفت: اندیشکده به مسائل استان به صورت اختصاصی می پردازد و مسایلی که در مرکز تهران دیده نشود به 

مرکز پژوهش های مجلس  گزارش، که این گزارش ها در بومی سازی قوانین تاثیرگذر است.
داوود فیض افزود:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با راه اندازی این اندیشکده ها بازوان قدرتمندی از نیروهای علمی و نخبه استان ها را بکار می گیرد تا از 

ظرفیت آنها استفاده کند. دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در استان سمنان تاکید کرد: در اندیشکده هر استان خروجی به 
دست آمده در اختیار مرکز پژوهش های مجلس قرار می گیرد و بعد به فراکسیون های مجلس ارایه و منجر به قانون خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان هم در این مراسم با اشاره به سرمایه انسانی در استان سمنان گفت: سمنان جزو سه استان در کشور است که طرح روستا فن 
به منظور اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت از روستاهاست.

محمدرضا صادقی افزود: استفاده از ظرفیت نخبگان مسیر توسعه را هموار و تسریع می کند و این رویکرد در دولت سیزدهم با اهتمام ویژه دنبال می شود. وی با اشاره به 
ظرفیت روستاهای استان سمنان در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، افزود: حمایت از جوانان و نخبگان به منظور اشتغالزایی در روستاها از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم و 

استان سمنان است.
دکتر مجید میر محمد خانی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان نیز در این آیین گفت: 9 مرکز تحقیقات پایه و بالینی 

در دانشگاه علوم پزشکی استان فعال است و پژوهشگران این دانشگاه ظرفیتی ایده پرداز و موثر در توسعه کشور هستند.
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دکتر مهدی منصوری رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان سمنان نیز در این 

آیین گفت: ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان سمنان در زمینه 

علوم انسانی مشغول به تحصیل هستند که ظرفیت خوبی برای همراهی در 

اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

هستند.

در پایان آئین آغاز به کار این اندیشکده، احکام اعضا و مدیر اندیشکده حکمرانی 

و قانونگذاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی استان سمنان  به آنان 

اعطا شد.

قدر دانی از دانش آموختگان و دانشجویان برتر دانشگاه سمنان در آئین قدرقدر دانی از دانش آموختگان و دانشجویان برتر دانشگاه سمنان در آئین قدر

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری از دانش آموختگان و دانشجویان برتر دانشگاه سمنان در 

رشته های مختلف با حضور مسئوالن استان و دانشگاه در آئین قدر، تجلیل شد:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان در این آئین 

با اشاره به نامگذاری سال با عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین گفت: با هم افزایی 

تجربی فارغ التحصیالن دانشگاه می توان نقاط ضعف را شناسایی و برای رفع آنها تالش کرد.

دکتر سیف اله سعدالدین گزارشی از وضعیت دانشگاه سمنان در رتبه بندی های مختلف ملی و 

بین المللی ارائه داد و افزود: براساس جدیدترین گزارش مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و 

فناوری ISC، مهندس هادی اسکندر فارغ التحصیل دانشگاه سمنان با تعداد 1۸11 استناد در 

حوزه موضوعی علوم کامپیوتر به عنوان پژوهشگران برتر پراستناد یک درصد برتر انتخاب شده اند.

دکتر سعدالدین  ادامه داد: همچنین دکتر سعید حدادی دانش آموخته دکتری فیزیک دانشگاه 

سمنان هم به تازگی در لیست پژوهشگران پر استناد دو درصد برتر جهان جای گرفته است.



معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان با اشاره به اینکه در حال حاضر 9 محقق پسا دکتری در این دانشگاه فعال هستند و پرونده یک محقق دیگر در حال بررسی 

است تصریح کرد: با توجه به اینکه دانشگاه سمنان به لحاظ علمی جایگاه خوبی در رتبه بندی های معتبر دارد، باید برای افزایش پذیرش محققان پسا دکتری تالش کرد.

 مدیر پژوهش دانشگاه سمنان نیز گفت: در مجموع  15۰ نفر از فارغ التحصیالن  و 1۰۰ نفر از دانشجویان مدارک خود را بر اساس شرایط اعالمی در فراخوان صادر شده 

ارسال  کردند.

دکتر محمد حسین احسانی افزود: پس از بررسی مدارک ارسالی  ۴۷ دانش آموخته و 13 دانشجوی 

دانشگاه سمنان که دارای امتیازهای الزم بودند در این آئین تجلیل شدند.

به مناسبت هفته فناوری ؛به مناسبت هفته فناوری ؛

بزرگ ترین رویداد فناورانه زیست بوم فناوری و نوآوری سمنان برگزار شدبزرگ ترین رویداد فناورانه زیست بوم فناوری و نوآوری سمنان برگزار شد
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بزرگ ترین رویداد فناورانه زیست بوم فناوری و نوآوری سمنان به مناسبت هفته فناوری در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان برگزار شد: 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان گفت: به همین منظور نمایشگاهی از محصوالت تولیدی واحد های فناور و 

شرکت های دانش بنیان که به تازگی تولید شده اند در نمایشگاه SEMI.TEX عرضد شد.

دکتر علی حقیقی اصل افزود: در این نمایشگاه ۶۰ دستاورد از ۲۲ شرکت فناور و دانش بنیان در حوزه های مختلف از جمله صنایع خالق، کشاورزی، معدنی، مکانیک، IT و    

ICT  در مدت دو روز به نمایش گذاشته شد . وی رونمایی از 5 محصول فناورانه را از دیگر برنامه 

های این رویداد عنوان کرد و گفت: این محصوالت در حوزه های مهندسی، کشاورزی و IT   است. 

رئیس�پارک�علم�و�فناوری�دانشگاه�سمنان�با�بیان�اینکه�احصاء�و�رفع�نیازهای�جامعه�یکی�از�

مسئولیت�های�واگذار�شده�به�پارکهای�علم�و�فناوری�است�اظهار�داشت:�نیازها�و�خواسته�های�

شرکت�های�مختلف�در�این�پارک�سنجش�و�به�منظور�رفع�این�نیازها�در�این�رویداد��5قرار�داد�

همکاری�به�ارزش��15میلیارد�تومان�به�امضاء�رسید.
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دکتر حقیقی اصل با اشاره به فعالیت 1۶5 واحد فناور در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان گفت: هر کدام از این واحد ها محصوالت مختلفی را در طول سال تولید 

می کنند. وی با اشاره به اینکه در کل کشور هفت هزار و ۸۰۰ واحد دانش بنیان داریم افزود:  سرانه شرکت دانش بنیان و جمعیت در کشور کمتر از یک درصد است که 

این رقم در استان سمنان یک و یک دهم است و البته با توجه به اینکه سمنان، استان دانشگاهی است انتظار بیشتری در این خصوص وجود دارد. 

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با اشاره به ایجاد اشتغال ۴1 هزار نفر در کشور از سوی پارک های علم و فناوری  افزود: شرکت های دانش بنیان پارک علم و 

فناوری دانشگاه سمنان حدود 5۰۰ شغل را ایجاد کرده اند.

استاندار سمنان نیز در این رویداد با اشاره به اینکه سیاست و نگاه ما حمایت از شرکت های دانش بنیان است گفت: حمایت  مالی، تامین زمین و پشتیبانی از شرکت های 

دانش بنیان را با تمام قوت به انجام می رسانیم و در این راستا خواستار ایجاد اشتغال توسط شرکت های دانش بنیان  هستیم.

سید محمد رضا هاشمی بهترین راه ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیالن دانشگاه ها را اهمیت دادن به شرکت های دانش بنیان دانست و افزود:  در  یکسال گذشته، مجموعا 

1۴ شرکت دانش بنیان به استان اضافه شده و 

مشخصات بالغ بر ۶۲ شرکت دیگر نیز به معاونت 

فناوری ریاست جمهوری ارسال شده است که 

امیدواریم شاهد فعالیت این شرکت ها نیز باشیم .

وی یکی از مولفه های تاثیر گذار در حوزه اقتصاد 

را شرکت های دانش بنیان دانست و گفت: اگر 

بدنبال فرآوری محصوالت و افزایش بهره وری 

هستیم باید به شرکت های دانش بنیان توجه 

کنیم  و در این راستا مجموعه ادارات کل و بانکها 

برای حمایت از شرکت های دانش بنیان آمادگی 

کامل دارند و اولویت برای مدیران، تهیه و خرید محصوالت تولیدی استان در تمامی زمینه هاست. 

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم هم در این آئین با بیان اینکه  استان سمنان، استانی دانشگاهی و یکی از قطب های فناوری در کشور است  گفت: دو دهکده فناوری و 

نوآوری کشاورزی در استان موجود است که پتانسیل بسیار خوبی برای استان محسوب می شود. 

دکتر علی خیرالدین ایجاد پارک های علم و فناوری را بمنظور کمک به بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش دانست و گفت:  بزرگترین مشکل پارک علم و فناوری 

دانشگاه سمنان، عدم امکان واگذاری زمین به شرکت های دانش بنیان است. 

وی اظهار داشت: در کنار افزایش دانشگاه ها و پردیس ها، خروجی آنها شامل فروش محصول و اشتغالزایی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد اشتغال دانش بنیان را نیازمند حمایت 



حمایت جدی دانست و گفت: حفظ همدلی، مهمترین الزمه جهت توسعه فناوری و رشد علم در استان است. 

دکتر گلرو، نماینده مردم شهرستانهای سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسالمی هم در این رویداد با بیان اینکه  خوشبختانه توسعه کشور بر مدار علم و 

فناوری شکل گرفته است گفت: مجوز ایجاد دو  مرکز رشد و نوآوری برای شهرستانهای سرخه و مهدیشهر اخذ شده است.  وی خواستار اختصاص اعتبار مناسب برای توسعه 

و اعتالی علم و فناوری  استان سمنان از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد. 

قدر دانی از هفت فناور برگزیده به واسطه تولید و فروش محصوالت دانش بنیان،آغاز  رویداد استارت آپی شهرستان های مهدیشهر و سرخه، و رونمایی از نمایشگاه واقعیت 

مجازی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان  از دیگر برنامه های این رویداد بود.

گفتنی است ؛ اولین رویداد فناورانه در زیست بوم فناوری و نوآوری سمنان با حضور مهندس هاشمی استاندار سمنان، دکتر گلرو  نماینده مردم  شهرستانهای سمنان، 

مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسالمی، دکتر خیرالدین  معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بهرامی  فرماندار شهرستان سمنان، اقوامی پناه  فرماندار شهرستان 

مهدیشهر  و دیگر مسئوالن استانی، شهرستانی، دانشگاهی و صاحبان شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور در سالن اجتماعات شهید پازوکی، پارک علم و فناوری 

دانشگاه سمنان به مدت دو روز برگزار شد
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رونمایی از پنج محصول فناورانه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با حضور معاون وزیر علومرونمایی از پنج محصول فناورانه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با حضور معاون وزیر علوم

در حاشیه بزرگ ترین رویداد فناورانه زیست بوم فناوری و نوآوری سمنان از پنج محصول فناورانه شرکت های فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با حضور 

معاون فناوری و نواوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شد.
به�گزارش�روابط�عمومی�دانشگاه�سمنان،�رئیس�پارک�علم�و�فناوری�دانشگاه�سمنان�با�اعالم�این�خبر�گفت:�یکی�از��محصوالت�رونمایی�شده�نخستین�نرم�افزار�

مانیتورینگ�و�پایش�لحظه�ای�نیروگاه�تجدیدپذیر�کاماًل�ایرانی،�محصول��شرکت�همراه�هوشمند�افق�است.

دکتر�علی�حقیقی�اصل�افزود:��این�محصول�برای�کنترل�کامل�و�مستمر�تجهیزات�نیروگاه�ها�طراحی�شده�و�از�ویژگی�های�آن�می�توان�به�کاهش�زمان�شناسایی�

مشکالت،�کاهش�نیاز�به�حضور�مستمر�اپراتورها،�افزایش�راندمان�ساالنه�تا��10درصد�و�در�دسترس�بودن�نرم�افزار�به�صورت��Onlineو��Real�Timeاشاره�

نمود.�وی�اظهار�داشت:�این�محصول�با�نام�تجاری�فارسکادا�به�بازارهای�داخلی�و�خارجی�عرضه�خواهد�شد.

رئیس�پارک�علم�و�فناوری�دانشگاه�سمنان�با�بیان�اینکه�کود�مایع�نانو�زئو�سیلیکات�و�فسفیت�پتاسیم�محصول�شرکت�فناور�نیاکان�سنگسر�دیگر�محصول�

رونمایی�شده��در�این�مراسم�بود�گفت:�کود�مایع�تولید�شده،�حاصل�تحقیق و توسعه کارشناسان بخش R&D است و  افزایش مقاومت گیاهان در برابر آفات، بیماری ها 

و تنش های محیطی، افزایش سرعت رشد، افزایش پایداری خاک و بهبود خاک، کاهش سّمیت عناصر آهن، منگنز و آلومینیوم از مزایای این محصول است.
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تحقیق و توسعه کارشناسان بخش R&D است و  افزایش مقاومت گیاهان در برابر آفات، 

بیماری ها و تنش های محیطی، افزایش سرعت رشد، افزایش پایداری خاک و بهبود خاک، 

کاهش سّمیت عناصر آهن، منگنز و آلومینیوم از مزایای این محصول است.

دکتر حقیقی اصل همزن مکانیکی دیجیتال ms-۴۰۰ را دیگر محصول رونمایی شده اعالم کرد 

و افزود: این محصول به همت شرکت فناوران الکترونیک  آکوا افرا تولید و دارای کنترل شیب 

سرعت برای جلوگیری از پاشش مواد در حین هم زدن و پشتیبانی از تمام پره های صنعتی و 

آزمایشگاهی تا قطر شفت mm13 و دارای سه نظام اتوماتیک صنعتی با کمترین لقی است رئیس 

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان سیلیس نانو ساختار را دیگر محصول رونمایی شده با حضور 

دکتر علی خیرالدین معاون فناوری و نواوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعالم کرد و گفت: این 

محصول از تولیدات شرکت دانش بنیان نانو ترکیب سمن دلوا است و در صنایع رنگ و پوشش، الستیک و تایر، چسب، سیمان و کشاورزی کاربرد دارد.

دکتر حقیقی اصل افزود: همزمان مغناطیسی دیجیتال پیشرفته )هیتر استیرر دیجیتال ( نیز از محصوالت رونمایی شده در قالب این رویداد بود که به همت شرکت ره نو 

صنعت کومش تولید شده است. 

وی خاطر نشان کرد: ترسیم گراف دمایی در بازه زمانی مورد نظر  و دارا بودن مدار کنترلی برای تنظیم دور و دما از جمله ویژگی های این دستگاه است .

                                                          ایجاد بیش از ایجاد بیش از 500500 شغل به همت شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور شغل به همت شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنانپارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

همزمان با برگزاری بزرگ ترین رویداد فناورانه زیست بوم فناوری و نوآوری سمنان، از چهار شرکت فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان که دارای بیشترین 
اشتغال زایی و فروش محصوالت دانش بنیان بودند قدر دانی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان، دکتر علی حقیقی اصل رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در این رویداد  با اشاره به ایجاد اشتغال ۴1 هزار نفر در کشور از 
سوی پارک های علم و فناوری  گفت: شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان حدود 5۰۰ شغل را ایجاد کرده اند. 

معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان نیز گفت: در این رویداد از صاحبان شرکت مهندسی پویان صنعت قومس، فعال در حوزه تولید انواع دستگاه های اندازه 
گیری، مدیریت و کنترل از راه دور،شرکت توسعه فناوری های سبز بهساز، فعال در حوزه تولید تجهیزات سرمایشی و گرمایشی برای محیط های خانگی، تجاری و صنعتی، 

شرکت شبیه سازان شریف، فعال در حوزه شبیه سازی مهندسی و تحلیل عددی و شرکت مهندسین مشاور سیماب سمنان، فعال در حوزه تولید کولر آبی ترموپالست با 
مصرف بهینه آب، برق و راندمان باال به واسطه ایجاد بیشترین اشتغال و بیشترین فروش محصوالت دانش بنیان قدر دانی شد. 

دکتر�حمید�رضا�محمدیان�سمنانی�افزود:�همچنین�در�این�رویداد�از�سه�شرکتی�که�در�سال���1401دانش�بنیان�شدند�نیز�قدر�دانی�شد

وی�ادامه�داد:شرکت�دانش�بنیان�نانو�ترکیب�سمن�دارا،�فعال�در�حوزه�تولید�نانو�ساختارهای�مبتنی�برسیلیس،�شرکت�دانش�بنیان�ره�نو�صنعت�کومش،�فعال�در�

حوزه�تولید�تخصصی�انواع�تجهیزات�آزمایشگاهی�پیشرفته
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و همزن های آزمایشگاهی وشرکت دانش بنیان تولید مواد شیمیایی و تجهیزات صنعتی پارس، فعال در حوزه طراحی و راه اندازی خط تولید ترکیبات 

هیدروکلروکربنی شرکت هایی هستند که به تازگی دانش بنیان شدند.

معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان  گفت: در حال حاضر حدود 15۰ واحد فناور در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، صنایع خالق، مکانیک، 

مکاترونیک، IT، ICT و علوم انسانی  در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان مستقر و تحت حمایت این پارک علمی قرار دارند.

دکتر  محمدیان سمنانی، هدف از برگزاری این رویداد را عرضه فناوری ها و توانمندی های شرکت های نوپا و متوسط به صنایع بزرگ، جلب نظر سرمایه گذاران برای 

همکاری تجاری و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری عنوان کرد.

گفتنی است؛  اولین رویداد فناورانه در زیست بوم فناوری و نوآوری سمنان با حضور مهندس 

هاشمی استاندار سمنان، دکتر گلرو  نماینده مردم  شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه 

در مجلس شورای اسالمی، دکتر خیرالدین  معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بهرامی 

فرماندار شهرستان سمنان، اقوامی پناه  فرماندار شهرستان مهدیشهر  و دیگر مسئوالن 

استانی، شهرستانی، دانشگاهی و صاحبان شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در سالن 

اجتماعات شهید پازوکی، پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان به مدت دو روز برگزار شد.

معاون وزیر علوم در سمنان ؛معاون وزیر علوم در سمنان ؛

ایجاد اشتغال دانش بنیان در کشور ایجاد اشتغال دانش بنیان در کشور 6060 درصد رشد داشته است درصد رشد داشته است
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ایجاد ۴1 هزار شغل در پارک های علم و فناوری کشور در سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ دکتر علی خیرالدین با اعالم این خبر در سمنان گفت: ایجاد این میزان شغل در سال گذشته در پارک های علم و فناوری 
کشور نسبت به سال قبل از آن ۶۰ درصد رشد داشته است.

وی�با�اشاره�به�فعالیت��51پارک�علم�و�فناوری�در�سطح�کشور�گفت:�از�این�تعداد���1۲پارک�دانشگاهی�
هستند�که�خوشبختانه�در�پارک�علم�و�فناوری�دانشگاه�سمنان�هم��165واحد�فناور�و��19شرکت�دانش�

بنیان�ایجاد�شده�است�که�نوید�بخش�ایجاد�اشتغال�برای�فارغ�التحصیالن�دانشگاهی�است.
معاون�فناوری�و�نواوری�وزیر�علوم�گفت:�کشور�ایران�در�حوزه�تولیدات�علمی�بسیار�خوب�عمل�کرده�است�

و�از�نظر�تولید�علم�رتبه��15را�در�جهان�و�رتبه�یک�را�در�منطقه�داریم.
دکتر�خیرالدین�افزود:�از�نظر�نوآوری�و�فناوری�در�سال��۲014رتبه��1۲0را�داشتیم�که�با�توجه�به�شاخص�

جدید�نوآوری�به�رتبه��53رسیدیم�و�نسبت�به�سال�گذشته�هفت�رتبه�صعود�کردیم.
معاون�فناوری�و�نوآوری�وزارت�علوم�از�حمایت�های�این�وزارتخانه�از�شرکت�های�دانش�بنیان�و�واحد�های�فناور�خبر�داد�و�گفت:�اجرای�طرح�گرنت�فناوری،�دستیار�فناوری،�

طرح�ترویج�کار�آفرینی�و�طرح�تانا�از�جمله�طرح�ها�برای�حمایت�از�این�شرکت�هاست.



شــرکت  جدیــد  محصــول  از  شــد،  برگــزار  علــوم  وزارت  در  کــه  نــوآوری  و  فنــاوری  معاونــت  تأســیس  ســالروز  نکوداشــت  آییــن  در 

شــد. رونمایــی  علــوم  وزیــر  حضــور  باال«بــا  دقــت  بــا  حرفــه ای  رومیــزی  ســی  ان  »ســی  عنــوان  بــا  افــرا  آکــو  الکترونیــک  آوران  فــن 

ــا  ــمنان ب ــگاه س ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــاوری پ ــاون فن ــمنانی  مع ــان س ــا محمدی ــد رض ــر حمی ــمنان ؛دکت ــگاه س ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــرد دارد. ــیاالت کارب ــرو س ــکی و میک ــت پزش ــوزه  زیس ــده و در ح ــاخته ش ــرا س ــو اف ــرکت آک ــت کادر ش ــه هم ــول ب ــن محص ــت: ای ــر گف ــن خب ــالم ای اع

 3AL-AcoCNC ــاره ایــن محصــول رونمایــی شــده گفــت:  ســی ان ســی رومیــزی مــدل ــر عامــل شــرکت آکــوا افــرا نیــز درب مهنــدس گل محمــدی مدی

ــوم  دارد. ــد آلومینی ــرم مانن ــزات ن ــه  چــوب، شیشــه و فل ــال از جمل ــواع متری ــه ماشــین کاری ان ــع محســوب مــی شــود کــه در زمین ــادر در صنای یــک دســتگاه م

ــب  ــیار مناس ــری بس ــاال و تکرارپذی ــت ب ــه، دق ــاد بهین ــد ابع ــی کن ــز م ــابه متمای ــای مش ــایر CNCه ــتگاه  را از س ــن دس ــه ای ــاخصه ای ک ــه داد: ش وی ادام

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــیال شناس ــکی و س ــت پزش ــوزه زیس ــا در ح ــال ه ــواع میکروکان ــد ان ــاخت و تولی ــتگاه در س ــن دس ــده  ای ــث ش ــه باع ــت ک اس

ــق و  ــزار دقی ــری، اب ــزات اندازه گی ــد تجهی ــاخت و تولی ــی، س ــوری »طراح ــده مح ــا ای ــال 139۶ ب ــرا از س ــو اف ــک آک ــن آوران الکترونی ــرکت ف ــت ؛ش ــی اس گفتن

آزمایشــگاهی بــا ســطح فنــاوری بــاال« در مجموعــه پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان پذیــرش شــده اســت  و محصــوالت بســیاری را تولیــد و تجــاری ســازی 

نمــوده کــه ازجملــه آن هــا می تــوان بــه انــواع دیتاالگرهــا، هــای رومیــزی دقــت بــاال، رآکتورهــای آزمایشــگاهی و میکســرهای مکانیکــی دیجیتــال اشــاره نمــود.

در آیین نکوداشت سالروز تأسیس معاونت فناوری و نوآوری و با حضور وزیر علوم انجام شد ؛در آیین نکوداشت سالروز تأسیس معاونت فناوری و نوآوری و با حضور وزیر علوم انجام شد ؛

رونمایی از محصول فناورانه شرکت فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در حوزه  زیست پزشکی و میکرو سیاالترونمایی از محصول فناورانه شرکت فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در حوزه  زیست پزشکی و میکرو سیاالت
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انعقاد چندین قرارداد فروش محصوالت فناورانه در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنانانعقاد چندین قرارداد فروش محصوالت فناورانه در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

قراردادهای فروش محصوالت شرکت های فناور در قالب قراردادهای هم رسانی به امضا رسید.  

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ معاون پشــتیبانی پــارک علم و فناوری دانشــگاه ســمنان با اعــالم این خبر گفــت:: قراردادهــای منعقده نتایــج  برگزاری 

رویدادهــای هم رســانی کشــاورزی و تانــا )توســعه اکوسیســتم نــوآوری اســتان هــا( بودنــد کــه بیــن 

شــرکت های فنــاور و بخــش خصوصی و بــا حضور خانــواده بزرگ فنــاوری و نوآوری به امضا رســید.

و  اســت  تومــان  میلیــارد  منعقــده 19  قراردادهــای  افــزود:ارزش  معروفــی  داود  مهنــدس 

هســتند. مجــازی  واقعیــت  و  فاضــالب  و  آب  دام،  کشــاورزی،  مختلــف  حوزه هــای  در 

وی خاطــر نشــان کــرد: رویــداد هم رســانی و تانا، با هدف تقویت اکوسیســتم نــوآوری در اســتان ها از 

طریــق به هــم رســانی ظرفیت هــا و پتانســیل های علمــی و فناورانــه به نیازهــای موجود در اســتان ها 

عملیاتــی شــده  اســت و بــا تالش هــای صورت گرفتــه چندیــن قــرارداد حاصل  ایــن رویدادها اســت.

امضای تفاهم نامه یارانه تجاری سازی فناوری در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازارامضای تفاهم نامه یارانه تجاری سازی فناوری در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

شرکت�فناور�فن�آفرینان�علم�گستر�در�بیست�و�سومین�نمایشگاه�دستاوردهای�پژوهش،�فناوری�و�فن�بازار�کشور،�تفاهم�نامه�طرح�اعطای�یارانه�تجاری�سازی�امضا�
کرد.

به�گزارش�روابط�عمومی�دانشگاه�سمنان�؛�معاون�فناوری�پارک�علم�و�فناوری�دانشگاه�سمنان�با�با�بیان�
اینکه،�طرح�یارانه�تجاری�سازی�از�سوی�وزارت�علوم،�تحقیقات�و�فناوری�در�حال�اجرا�است�و�در�قالب�

امضای�تفاهم�نامه�به�طرف�های�عرضه�و�تقاضای�فناوری�اعطا�می�شود�گفت:�در�این�نمایشگاه،�تسهیالت�
تجاری�سازی�به�شرکت�های�فناوری�که�موفق�به�انعقاد�قرارداد�فروش�شده�باشند�تعلق�گرفته�است.

دکتر�حمید�رضا�محمدیان�سمنانی�افزود:�شرکت�فن�آفرینان�علم�گستر�به�مدیرعاملی�مهندس�علیرضا�
رکن�آبادی�در�زمینه�»ساخت�قطعات�موتورهای�دیزل�با�روش�نوین�تولید«�که�در�پارک�علم�و�فناوری�

استقرار�دارد،�موفق�به�انعقاد�یک�قرارداد�فروش�در�این�نمایشگاه�شد�و�در�پی�آن�با�انعقاد�تفاهم�نامه�یارانه�
تجاری�سازی�فناوری�از�سوی�معاونت�فناوری�و�نوآوری�مورد�مساعدت�قرار�گرفت.�یادآور�می�شود�؛�در�بیست�و�سومین�نمایشگاه�دستاوردهای�پژوهش،�فناوری�و�فن�بازار�
کشور،�بیش��از��3۲0تفاهم�نامه�یارانه�تجاری�سازی�فناوری�به�امضا�رسید�که�به�ازای�هر�یک�از�تفاهم�نامه�های�مذکور�تا�سقف��500میلیون�تومان�برای�هر�قرارداد�از�سوی�

معاونت�فناوری�و�نوآوری�وزارت�علوم�به�امضاکنندگان�قرارداد�فروش�محصول�فناورانه�اختصاص�می�یابد�.
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پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان برترین پارک دانشگاهی کشور در اجرای طرح تانا شدپارک علم و فناوری دانشگاه سمنان برترین پارک دانشگاهی کشور در اجرای طرح تانا شد

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان از انتخاب پارک علم و فناوری این دانشگاه به عنوان برترین پارک دانشگاهی در اجرای طرح توسعه اکوسیستم نوآوری 

استان ها )تانا( خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ دکتر علی حقیقی اصل با اعالم این خبر گفت: در ارزیابی های صورت گرفته از سوی معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان به عنوان برترین پارک دانشگاهی در اجرای طرح توسعه اکوسیستم نوآوری استان ها )تانا( انتخاب و از سوی دکتر 

علی خیرالدین، معاون محترم فناوری و نوآوری وزارت عتف مورد تقدیر قرار گرفت.

 رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان افزود: بر اساس طرح تانا، پارک های علم و فناوری حلقه واسط اکوسیستم نوآوری استان ها می شوند و یک شبکه منسجم برای 

حل مشکالت فناورانه در هر استان ایجاد می شود که هدف از اجرای آن فعال کردن ظرفیت ها و پتانسیل های علمی و فناورانه دانشگاه ها، مراکز رشد و پارک های علم و 

فناوری و بهره مندی از منابع مالی نهادهای مرتبط برای پاسخ به نیازهای هر استان است.

دکتر حقیقی اصل با بیان اینکه برای اجرای طرح توسعه اکوسیستم نوآوری استان در بخش های مختلف کشاورزی، سالمت و سایر صنایع، مذاکراتی انجام و نشست ها و 

رویدادهایی میان شرکت های فناور و دانش بنیان با صنایع مختلف برگزار شد اظهار داشت:  نتایج ارزشمندی از مذاکرات و نشست هاحاصل شد، که از جمله آن ها می توان 

به انعقاد چندین قرارداد فروش و همکاری میان شرکت های فناور و شرکت های صنعتی بومی استان و همچنین احصاء نیازهای صنایع مختلف اشاره کرد.



با برگزاری مراسمی در وزارت علوم ؛با برگزاری مراسمی در وزارت علوم ؛

قدر دانی از معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان به عنوان فرد تأثیرگذار و مجرب در حوزه فناوریقدر دانی از معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان به عنوان فرد تأثیرگذار و مجرب در حوزه فناوری

در آیین نکوداشت نخستین سالروز تأسیس معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از مهندس داود معروفی، معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری 

دانشگاه سمنان به عنوان فرد تأثیرگذار و مجرب در حوزه فناوری قدر دانی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با اعالم این خبر گفت: در این مراسم، از 1۰ چهره تأثیرگذار در کل پارک های علم و 

فناوری کشور در زمینه توسعه فناوری و نوآوری با حضور دکتر محمد علی زلفی گل 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قدر دانی  شد که نام مهندس داود معروفی از پارک 

علم و فناوری دانشگاه سمنان نیز در لیست تقدیرشدگان بود.

دکتر علی حقیقی اصل افزود: مهندس داود معروفی از ابتدای تأسیس پارک علم و 

فناوری دانشگاه سمنان برای رشد و توسعه این پارک و همچنین صنعت کشور  گام 

های بسیار مؤثری برداشته است که تالش ها و فعالیت های وی در حوزه فناوری و 

نوآوری قابل تحسین است.

پذیرش نخستین دانشجوی خارجی در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه پذیرش نخستین دانشجوی خارجی در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنانسمنان

رئیس�دانشکده�مهندسی�شیمی،�نفت�و�گاز�دانشگاه�سمنان�از�پذیرش�نخستین�دانشجوی�خارجی�این�دانشکده�در�مقطع�دکتری�رشته�مهندسی�نفت�خبر�داد.

به�گزارش�روابط�عمومی�دانشگاه�سمنان�؛�دکتر�ابراهیم�نجفی�کانی�با�اعالم�این�خبر�گفت:�این�دانشجو�از�کشور�سوریه�و�تحت�راهنمایی��دکتر�محمد�حسین�صابری�در�

گرایش�مخازن�هیدروکربوری�از�مهر�امسال�در�این�دانشکده�مشغول�به�تحصیل�شده�است.

دکتر�نجفی�کانی�افزود:�دانشکده�مهندسی�شیمی،�نفت�و�گاز�هم�اکنون�در�دو�رشته�مهندسی�

شیمی�و�مهندسی�نفت�و�در�مقاطع�کارشناسی،�کارشناسی�ارشد�و�دکتری�فعال�است.�رئیس�

دانشکده�مهندسی�شیمی،�نفت�و�گاز�دانشگاه�سمنان��با�بیان�اینکه�دانشجویان�زیادی�در�این�

دانشکده�مشغول�به�تحصیل�هستند�افزود:�دانشکده�مهندسی�شیمی�و�نفت�و�گاز�دانشگاه�

سمنان�توانسته�دو�سال�متوالی�در�رتبه�بندی�شانگ�های�نیز�حضور�یابد�و�حائز�رتبه�شود.

گفتنی�است�؛�هم�اکنون�بیش�از��100دانشجوی�خارجی�در�رشته�های�مختلف�در�دانشگاه�

سمنان�مشغول�به�تحصیل�هستند.
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به میزبانی دانشگاه سمنان ؛به میزبانی دانشگاه سمنان ؛

سیزدهمین دوره مسابقات کشوری پل ماکارونی با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان دادسیزدهمین دوره مسابقات کشوری پل ماکارونی با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد

سیزدهمین دوره مسابقات کشوری پل ماکارونی پس از یک روز رقابت شرکت کنندگان، با معرفی تیم های برتر در دو بخش راندمان و هدفمند به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه سمنان با اعالم این خبر گفت: در مجموع 11تیم با  ۲۲ سازه از دانشگاه های مختلف کشور 

در این رقابت حضور داشتند.

دکتر اشکان جبلی جوان افزود: پس از یک روز رقابت مهیج در بخش هدفمند این رقابتها تیم اسپورسا از دانشگاه آزاد تهران مرکز اول، تیم وندادسازه از دانشگاه اصفهان دوم 

و تیم اعتدال از دانشگاه های یادگار امام، سوره قم، هنر و معماری پارس و سمنان سوم شد.

 دکتر جبلی افزود: در بخش راندمان  هم تیم نوین سازه با راندمان ۸1۰ عنوان اول را بدست آورد، تیم اسپورسا با راندمان ۷3۸ به مقام دومی رسید و تیم آرشات با راندمان 

۶۴5 در جایگاه سوم  این دوره از رقابتها قرار گرفت. همچنین تیم پل گستران خط کویر از دانشگاه سمنان به عنوان بهترین تیم داخلی انتخاب شد.

دبیر اجرایی سیزدهمین دوره مسابقات کشوری پل ماکارونی گفت: جایزه تیم اول گرایش راندمان این دوره از مسابقات را ۶۰ میلیون ریال، تیم دوم را ۴۰ میلیون ریال و تیم 

سوم را سی میلیون ریال اعالم کرد و افزود: جایزه بهترین تیم داخلی ده میلیون ریال و جایزه تیم اول گرایش هدفمند پنجاه میلیون ریال، تیم دوم سی میلیون ریال و تیم 

سوم بیست میلیون ریال است. محمدرضا دانایی افزود: در حاشیه برگزاری این مسابقات، مسابقه مارشمالو نیز برای تماشاگران برگزار و برگزیدگان تقدیر شدند.

یادآور می شود ؛ مسابقات کشوری پل ماکارونی با هدف تمرین دانشجویان رشته عمران در ساخت سازه هایی مقاوم با استفاده از رشته های ماکارونی به همت انجمن علمی 

دانشجویی مهندسی عمران و مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان برگزارشد.
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افزایش رشته های دانشگاه سمنان در مقطع کارشناسی ارشدافزایش رشته های دانشگاه سمنان در مقطع کارشناسی ارشد

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سمنان از افزایش رشته های این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ دکتر فرشاد ورامینیان با اعالم این خبر گفت: با موافقت شورای گسترش آموزش عالی رشته  »علم داده ها« به رشته های  

مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان افزوده شد. 

دکتر ورامینیان خاطر نشان کرد: دانشگاه سمنان هم اکنون دارای بیش از ۲3۰ رشته گرایش در گروه های 

فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، دامپزشکی، کشاورزی و هنر است.

یادآور می شود ؛ چندی پیش نیز با ایجاد رشته های آمار اقتصادی، مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار 

سازمانی، مهندسی انرژی های تجدید پذیر و روانشنانسی ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد و نیز مهندسی 

نفت گرایش مخازن در مقطع دکتری از سوی  شورای گسترش آموزش عالی در دانشگاه سمنان موافقت 

شده بود.

رویداد همرسانی بخش کشاورزی و واحد های فناور دانشگاه سمنان برگزار شدرویداد همرسانی بخش کشاورزی و واحد های فناور دانشگاه سمنان برگزار شد

بیش�از��15واحد�فناور�بخش�کشاورزی�در�رویداد�همرسانی�صنعت�و�واحد�های�فناور�دانشگاه�سمنان�شرکت�کردند.

به�گزارش�روابط�عمومی�دانشگاه�سمنان�؛�معاون�فناوری�پارک�علم�و�فناوری�

دانشگاه�سمنان�با�اعالم�این�خبر�گفت:�در�طرح�تانا�»�رویداد�توانمند�سازی�

اکوسیستم�نوآوری�استان�ها�»�براساس�ماده��1۲جهش�تولید�دانش�بنیان،�نیاز�های�

استانی�پایش�می�شود�و�براساس�آن�واحد�های�دانش�بنیان�در�بخش�های�مختلف،�

طرح�ها،�برنامه�ها�و�راهکار�های�مناسب�را�ارائه�می�کنند�.�

حمید�رضا�محمدیان�سمنانی�افزود:بر�اساس�این�رویداد�شرکت�های�دانش�بنیان�

مستقر�در�پارک�با�شرکت�های�فعال�در�حوزه�کشاورزی�در�کنار�یکدیگر�قرار�خواهند�

گرفت�و�نتیجه�بهتری�در�این�بخش�حاصل�خواهد�شد�.�به�گفته�وی�؛�رویداد�

توانمند�سازی�اکوسیستم�نوآوری�استان�ها�قرار�است�هرهفته�در�مرکز�رشد�پارک�

علم�و�فن�آوری�دانشگاه�سمنان�و�در�خصوص�یکی�از�انواع�صنایع�دانش�بنیان�برگزار�شود�که�این�هفته�این�رویداد�در�بخش�کشاورزی�برگزار�شد



ارتقای چهار نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان / استاد تمام ها به ارتقای چهار نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان / استاد تمام ها به 4545 نفر رسیدند نفر رسیدند

دبیر هیأت ممیزه دانشگاه سمنان از ارتقای چهار نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه به مراتب استادی و دانشیاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ دکتر فرشاد ورامینیان با اعالم این خبر گفت: در شانزدهمین و هفدهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه سمنان از دوره هفتم یک 

نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه به مرتبه استادی و سه نفر به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

دکتر ورامینیان افزود: در این جلسات با ارتقای دکتر محمود بیدخام  عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان به مرتبه استادی موافقت شد.

دبیر هیأت ممیزه دانشگاه سمنان ادامه داد: همچنین اعضای هیأت ممیزه دانشگاه سمنان با ارتقای دکتر محسن فرهادی نژاد عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت 

و علوم اداری،دکتر محمدرضا سلیمی بجستانی اول عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی و دکتر یداله شکری عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان به 

مرتبه دانشیاری موافقت کردند.

دکتر ورامینیان با بیان اینکه دانشگاه سمنان هم اکنون دارای بیش از 3۸۰ عضو هیأت علمی است خاطر نشان کرد:  از این تعداد  ۴5 نفر با مرتبه استاد تمام، 1۰۷ نفر با 

مرتبه دانشیار، 195 نفر با مرتبه استادیار و 3۰ مربی در این دانشگاه مشغول فعالیت علمی هستند
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Connect Connect عضویت دانشگاه سمنان در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشورعضویت دانشگاه سمنان در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور  

 )Connect( مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه سمنان از عضویت این دانشگاه در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ دکتر محمد نجار زاده با اعالم این خبر گفت: این برنامه همکاری در راستای دستیابی به اهداف بلند مدت چشم انداز علمی کشور و 
بهره گیری از ذخایر علمی و حرفه ای سرمایه انسانی خارج از کشور، انتقال دانش، تجربه و ایده های فناورانه به داخل اجرا شده است.

دکتر نجار زاده با بیان اینکه این برنامه توسط مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری و با همکاری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری، شرکت  های فناور و 
مراکز رشد و نوآوری منتخب کشور به عنوان »پایگاه تخصصی همکار« اجرا می شود افزود: حمایت از 

انجام پروژه های تحقیقاتی و فناورانه همچون پسادکتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، راه اندازی 
کسب و کارهای فناورانه، اشتغال در شرکت های فناور و برگزاری سخنرانی و کارگاه های تخصصی  از 
مواردی است که در قالب این برنامه همکاری، دنبال می شود. مدیر همکاری های علمی و بین المللی 
دانشگاه سمنان خاطر نشان کرد: به همین منظور دانشگاه سمنان  موفق شده است با انعقاد تفاهم  نامه، 
در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور)Connect( که زیر نظر معاونت 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری است، به عنوان پایگاه تخصصی همکار انتخاب  و 

پنل خود را ایجاد نماید.

خدمت رسانی دانشجویان بسیجی دانشگاه سمنان در استان خراسان شمالیخدمت رسانی دانشجویان بسیجی دانشگاه سمنان در استان خراسان شمالی

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه سمنان از خدمت رسانی گروه مهاجر بسیج دانشجویی این دانشگاه در استان خراسان شمالی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ دکتر اشکان جبلی جوان با اعالم این خبر گفت: بیش از ۶۰ نفر از دانشجویان بسیجی دختر و پسر دانشگاه سمنان، تابستان 

1۴۰1 با حضور در مناطق محروم استان خراسان شمالی خدمات مختلف عمرانی، فرهنگی، دامپزشکی و آموزشی به مردم این مناطق ارائه کردند . به گفته دکتر جبلی جوان ؛ 

انجام فعالیت های عمرانی و دامپزشکی از جمله سم پاشی، واکسیناسیون دام و طیور، بهسازی چشمه و 

نصب مبنع آب، ساخت یک واحد مسکونی،  و سفیدکاری و نقاشی مدرسه  از جمله مهم ترین فعالیت 

های گروه برادران در این اردوی جهادی بود . وی با بیان اینکه این اردو به مدت 1۶ روز در این استان 

اجرا شد اظهار داشت: انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی از جمله اجرای نمایش، قصه گویی، بازی 

های گروهی به ویژه در رده کودکان و خردساالن، برگزاری کالس های آموزش گلدوزی، خطاطی، 

نقاشی، اجرای سرود ویژه نوجوانان عالقه مند و مستعد از جمله فعالیت های گروه خواهران در این 

اردو بود. . در مراسمی با حضور رئیس و دیگر مسئوالن دانشگاه سمنان از دانشجویان جهادگر بسیجی، 

مشارکت کننده در اردوی جهادی مهاجر دانشگاه قدر دانی شد.

22



23

رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه سمنان رئیس هیأت ورزش های دانشگاهی استان سمنان شدرئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه سمنان رئیس هیأت ورزش های دانشگاهی استان سمنان شد

پنجمین دوره انتخابات ریاست هیأت ورزش های دانشگاهی استان سمنان در دانشگاه پیام نور سمنان برگزار و رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه سمنان به عنوان 

رئیس این هیأت انتخاب شد . 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان، در این انتخابات که با حضور دکتر بشیریان رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی برگزار شد، فهیمه کالنتری رئیس اداره 

تربیت بدنی دانشگاه سمنان با کسب هفت رای از 1۲ رای اخذ شده به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیأت ورزش های دانشگاهی استان سمنان منصوب شد.

رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی کشور در این جلسه بر حمایت بخش های مختلف  از رئیس این هیأت در استان تاکید کرد و گفت: رویکرد هیأت ورزش های 

دانشگاهی همسو کردن فعالیت های ورزشی کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در بخش قهرمانی است . بشیریان، شناخت کلیه پتانسیل های موجود در حوزه 

ورزش دانشگاهی و دستیابی به تیم های ملی قدرتمند دانشجویی و حضور در عرصه های بین المللی را از دیگر رویکرد های فدراسیون ملی  ورزش های دانشگاهی عنوان 

کرد و گفت: هیأت های ورزش شهرستانها هم باید برای رسیدن به این اهداف فعال شوند . وی همچنین بر تشکیل کمیته آموزش و برگزاری دوره های آموزشی برای 

دانشجویان و همسو کردن فعالیت های ورزشی دانشگاهی تاکید کرد . در این انتخابات نمایندگان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسالمی، علوم پزشکی، پیام نور، جامع علمی 

کابردی،دانشگاه سمنان و نیز نمایندگان اعضای هیأت علمی، نماینده مربیان و نماینده ورزشکاران دانشگاه های استان حضور داشتند



تهیه یک سری جهیزیه به همت خیران دانشگاه سمنانتهیه یک سری جهیزیه به همت خیران دانشگاه سمنان

با مشارکت خیران نیک اندیش دانشگاه سمنان بخشی از جهیزیه دانشجوی این دانشگاه تهیه شدبا مشارکت خیران نیک اندیش دانشگاه سمنان بخشی از جهیزیه دانشجوی این دانشگاه تهیه شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه سمنان با اعالم این خبر گفت: با اعالم فراخون تهیه جهیزیه از سوی مرکز نیکوکاری 

ریحانه النبی دانشگاه، جمعی از خیران در این اقدام خداپسندانه مشارکت کردند.

دکتر اشکان جبلی جوان با بیان اینکه خیران در مجموع حدود 3۰۰ میلیون ریال برای انجام این کار خیرخواهانه کمک کردند افزود: با مبلغ جمع آوری شده بخشی از اقالم 

مورد نیاز و ضروری شامل یخچال فریزر، فرش، تلویزیون، اجاق گاز، بخاری، پتو، سرویس قابلمه و  اتو خریداری شد . به گفته دکتر جبلی جوان ؛ اقالم خریداری شده، 

همزمان با سالروز والدت با سعادت حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها به دانشجوی دانشگاه اهدا شد . گفتنی است، پرداخت کمک هزینه ازدواج، خرید گوشی، درمان 

بیماران، رهن منزل و  تحصیل از جمله کمک های این مرکز نیکوکاری به دانشجویان دانشگاه در قالب پرداخت تسهیالت بوده است . همچنین اهدای لباس به سرای 

سالمندان، کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان، ذبح 15 راس دام سبک به مناسبت تشییع و تدفین دو شهید گمنام و توزیع بین 5۷۰ خانواده کم برخوردار از دیگر 

اقداماتی است که تا کنون از سوی مرکز نیکوکاری ریحانه النبی دانشگاه سمنان انجام شده است.

خیران و عالقه مندان برای مشارکت در اقدامات خیرخواهانه این مرکز نیکوکاری می توانند با مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان با شماره تلفن 

3153۲555 تماس بگیرند.
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  انتصاباتانتصابات

* طی حکمی از سوی دکتر مسعود نصیری زرندی ریاست محترم دانشگاه دکتر علی غفاری به عنوان رئیس دانشکده ریاضی ، 

آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه منصوب شد . 

�

ــادی  ــا خیرآب ــای علیرض ــگاه آق ــرم دانش ــت محت ــدی ریاس ــری زرن ــعود نصی ــر مس ــوی دکت ــی از س ــی حکم * ط

به عنوان مشــاور رئیس دانشــگاه در امور ایثارگران دانشــگاه منصوب شــد . 

* طی حکمی از ســوی دکتر مســعود نصیری زرندی ریاســت محترم دانشــگاه خانم دکتر سیده مریم سجادی  به 

عنوان معاون پژوهش و فناوري دانشــکده شــیمي دانشــگاه منصوب شــد . 

25




