


در این شماره می خوانیم:❖

دیدار سرپرســت دانشــگاه ســمنان بــا نماینــده مردم 
اســتان  ســمنان در مجلس خبــرگان رهبری 

پیــام سرپرســت دانشــگاه بــه مناســبت روز 
جهانــی مقاومــت 

ــاوری  ــم و فن ــارك عل ــاور پ ــرکت فن ش
ــت  ــه دریاف ــق ب ــمنان موف ــگاه س دانش
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ــن  ــاد خیری ــره بنی ــات مدی ــه هی جلس
ــمنان  ــگاه س دانش

با حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری؛با حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری؛

سرپرست جدید دانشگاه سمنان معرفی شدسرپرست جدید دانشگاه سمنان معرفی شد

انتخاب دو عضو هیات علمی دانشگاه سمنان انتخاب دو عضو هیات علمی دانشگاه سمنان 
به عنوان برتر در حوزه به عنوان برتر در حوزه 
ارتباط با جامعه و صنعتارتباط با جامعه و صنعت
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با حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری؛با حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری؛

سرپرست جدید دانشگاه سمنان معرفی شدسرپرست جدید دانشگاه سمنان معرفی شد

ــا صــدور حکمــى دکتــر «ســیف اله  ــاورى ب ــوم، تحقیقــات و فن وزیــر عل
ــوب  ــمنان» منص ــگاه س ــت دانش ــوان «سرپرس ــه عن ــعدالدین» را ب س

کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ دكتــر محمدعلــی زلفــی گل در ايــن حكــم 
ــۀ  ــی علمــی، روحي ــا پيــروی از آموزه هــای اســامی، مبان آورده اســت: انتظــار مــی رود ب
ــس  ــه مجل ــده ب ــه ش ــای ارائ ــی و برنامه ه ــت مردم ــی دول ــای اساس ــی، راهبرده انقاب
ــان) و  ــی (كاركن ــاوران علم ــران، ي ــتادان، مدي ــكاری اس ــب هم ــامی و جل ــورای اس ش
دانشــجويان، تمامــی امكانــات مــادی و معنــوی دانشــگاه از جملــه ظرفيــت عظيــم خيرين 
ــد. ــه كار گيري ــتی ب ــناد باالدس ــای اس ــق سياســت ها و برنامه ه ــن را جهــت تحق و واقفي
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــی نظ ــداف متعال ــرد اه ــی را در پيش ب ــزون جنابعال ــق روزاف توفي
اســامی ايــران و منويــات رهبــر حكيــم انقــاب اســامی، حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای 

ــروردگار متعــال خواســتارم. ــی) از درگاه پ ــه العال (مدظل
وزيــر علــوم، تحقيقــات و فنــاوری همچنيــن از خدمــات دكتــر مســعود نصيــری زرنــدی 

رئيــس ســابق دانشــگاه ســمنان در زمــان تصــدی ايــن مســئوليت  قدردانــی كــرد.
ــک _ ــی مكاني ــته مهندس ــه رش ــمنان_1344) دانش آموخت ــعدالدين (زاده س ــر س دكت

تبديــل انــرژی، عضــو هيئــت علمــی دانشــگاه ســمنان بــا مرتبــه اســتاد تمــام اســت كــه 
بيــش از 150 مقالــه در نشــريات بين المللــی بــه چــاپ و 7 طــرح پژوهشــی تقاضــا محــور 

در حــوزه ارتبــاط جامعــه و صنعــت بــه انجــام رســانده اســت.
وی همچنيــن 6 ســال متوالــی جــزو پژوهشــگران يــک درصــد پــر اســتناد جهــان بــوده 
اســت و رياســت پــارك علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان و معاونــت پژوهــش و فنــاوری 

دانشــگاه ســمنان را در كارنامــه كاری خــود دارد.

دکتــر ســیف اهللا ســعدالدین سرپرســت جدیــد دانشــگاه ســمنان بــا نماینــده مــردم اســتان ســمنان در مجلــس خبــرگان رهبــرى دیــدار و گفتگــو 
کــرد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ دكتــر ســيف اهلل ســعدالدين در نخســتين روز كاری خــود بــه همــراه حجــت االســام حســين ذوالفقــاری لقــب مســئول دفتــر نهــاد مقــام 
معظــم رهبــری در دانشــگاه ســمنان ،  بــا حضــور در دفتــر آيــت اهلل ســيدمحمد شــاهچراغی نماينــده مــردم اســتان ســمنان در مجلــس خبــرگان رهبــری و نيــز نماينــده ســابق ولــی 

فقيــه در اســتان،  بــا وی ديــدار و گفتگــو كــرد.
آيــت اهلل شــاهچراغی در ايــن ديــدار ضمــن تبريــک بــه دكتــر ســعدالدين و آرزوی توفيــق بــرای وی گفــت : دانشــگاه ســمنان از دانشــگاههای موفــق اســت و بايــد ايــن خوشــنامی و 

.موفقيــت را كــه قطعــا بــه راحتــی كســب نشــده ، با تــاش و كوشــش مضاعف حفــظ كرد 

دیدار سرپرست دانشگاه سمنان با نماینده مردم استان سمنان دیدار سرپرست دانشگاه سمنان با نماینده مردم استان سمنان 
در مجلس خبرگان رهبری در مجلس خبرگان رهبری 
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دکتــر ســیف اهللا ســعدالدین سرپرســت جدیــد دانشــگاه ســمنان در نخســتین روز کارى خــود ، بــا حضــور در مســجد پنــج تــن آل عبــاى ســمنان 
ضمــن اقامــه نمــاز ظهــر و عصــر بــا حجــت االســالم و المســلمین مرتضــى مطیعــى نماینــده ولــى فقیــه در اســتان دیــدار و گفتگــو کــرد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ نماينــده ولــی فقيــه در اســتان و امــام جمعــه ســمنان در ايــن 
ديــدار ضمــن تبريــک بــه دكتــر ســعدالدين بــر اســتفاده از تــوان نيروهــای عاقــه منــد بــه توســعه تاكيــد كرد .
حجــت االســام و المســلمين مرتضــی مطيعــی بــا بيــان اينكــه در دانشــگاه ســمنان نيروهــای بــا انگيــزه و پای 
كار خوبــی وجــود دارد ، خواســتار اســتفاده از ظرفيــت ايــن نيروهــا در جهــت پيشــبرد اهــداف و ارتقــای علمــی 

و پژوهشــی ايــن دانشــگاه شــد.
نماينــده ولــی فقيــه در اســتان و امــام جمعــه ســمنان بــا اشــاره بــه موفقيــت هــای علمــی دكتــر ســعدالدين، 

بــرای وی آرزوی موفقيــت كــرد .
ــدار از حجــت االســام و المســلمين مطيعــی  ــز در ايــن دي ــر ســعدالدين سرپرســت دانشــگاه ســمنان ني دكت
نماينــده ولــی فقيــه در اســتان بــرای همراهــی در برنامــه هــای مختلــف دانشــگاه ســمنان قــدر دانــی كــرد .

ــادر در  ــام م ــرا (س) و روز زن و مق ــه زه ــرت فاطم ــالروز والدت حض ــبت س ــه مناس ب
ــا اهــدای شــاخه هــای گل قدردانــی شــد . مراســمی از بانــوان شــاغل در دانشــگاه ســمنان ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ سرپرســت دانشــگاه ســمنان در ايــن مراســم 
كــه بــه صــورت نماديــن در ســتاد مركــزی ايــن دانشــگاه برگزار شــد ضمــن تبريــک والدت 
حضــرت فاطمــه زهــرا و روز زن گفــت :جايــگاه زنــان در جامعــه جايــگاه ويــژه ای اســت و 

يــک زن بــه عنــوان يــک الگــو مــی توانــد ايفــای نقــش نمايــد.
دكتــر ســيف اهلل ســعدالدين جهــاد تبييــن را يكــی از ويژگــی هــای حضــرت فاطمــه زهــرا 
(س) برشــمرد و افــزود : ايــن بانــوی بــزرگ اســام در تبييــن جايــگاه واليــت و انســجام 

اســام و شــيعه نقــش اساســی داشــت .
وی ادامــه داد : جايــگاه ايــن بانــوی بــزرگ اســام آنچنــان واالســت كــه در حــال حاضــر 
نــه تنهــا شــيعيان بلكــه فــرق مختلــف اســامی نيــز از حضــرت فاطمــه (س) الگــو بــرداری 

مــی كننــد .
سرپرســت دانشــگاه ســمنان بــا اشــاره بــه نقــش بانــوان در پيشــبرد و پيشــرفت دانشــگاه 
ســمنان گفــت : عــاوه بــر بانــوان كارمنــد در ايــن دانشــگاه كــه بــرای پيشــرفت دانشــگاه 
تــاش مــی كننــد 74 نفــر از اعضــای هيــأت علمــی ايــن دانشــگاه را بانــوان تشــكيل مــی 
ــوزده و نيــم درصــد كل اعضــای هيــأت علمــی ايــن دانشــگاه  مــی  دهنــد كــه شــامل ن

شــود .
دكتــر ســعدالدين بــا بيــان اينكــه بانــوان هيــأت علمــی دانشــگاه ســمنان در زمينــه علمــی 
بســيار موفــق عمــل كــرده انــد افــزود : از 17 عضــو هيــأت علمــی دانشــگاه ســمنان كــه 
بــه تازگــی در ليســت دانشــمندان دو درصــد برتــر جهــان قــرار گرفتنــد ، دو نفــر از آنــان را 

ــد . ــوان تشــكيل می دهن بان
سرپرســت دانشــگاه ســمنان دقــت و مديريــت را از جملــه ويژگــی هــای بانــوان برشــمرد و 

گفــت : افزايــش بهــره وری از برنامــه هــای پيــش روی دانشــگاه ســمنان اســت كــه از 
بانــوان دانشــگاه مــی خواهيــم در ايــن زمينــه يــاری رســان مــا باشــند .

ــا اشــاره  ــوان دانشــگاه ســمنان هــم در ايــن مراســم ب دكتــر كفشــدوزان مشــاور امــور بان
ــد  ــوان بتوانن ــه بان ــود ك ــم ش ــرايطی فراه ــد ش ــت : باي ــوان گف ــای بان ــه توانمندی ه ب

ــد . ــروز دهن ــود را ب ــای خ توانمندی ه
روســاء و معاونــان دانشــكده های دانشــگاه نيــز بــا اهــدای شــاخه های گل از بانــوان شــاغل 

در مجموعــه خــود قــدر دانــی كردنــد
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دکتــر ســیف اهللا ســعدالدین سرپرســت دانشــگاه ســمنان بــا صــدور پیامــى ســالروز والدت حضــرت فاطمــه زهــرا (س) و روز زن و تجلیــل از مقــام 
واالى مــادر را بــه تمامــى بانــوان، خصوصــا بانــوان دانشــگاه ســمنان تبریــک گفــت .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ متن پيام دكتر سعدالدين به اين شرح است ؛
به نام خداوند جان و خرد ﴿إنّا أعطيناك الكوثر﴾

ميــاد بــا ســعادت حضــرت فاطمــه زهــراء (ســام اهلل عليهــا)، يــادآور جايــگاه رفيــع زن و مقــام واالی مــادر 
ــادر  ــام زن و م ــوان» روز بزرگداشــت مق ــه عن ــان ب ــه در كشــور عزيزم ــا اســت ك ــگ اســامی م در فرهن
«نامگــذاری شــده اســت. زن در جامعــه اســامی مــا، مظهــر مهــرورزی و محّبــت ، آمــوزش دهنــده صفــا و 
صميمّيــت، مــرّوج فرهنــگ ايثــار و عطوفــت بــه همــگان وحلقــه اتصــال و ركــن مســتحكم خانــواده متعالــی 
ــامی،  ــران اس ــوان اي ــادران و بان ــی م ــت تمام ــته را خدم ــن روز خجس ــم اي ــرض می دان ــود ف ــت. برخ اس
بــه خصــوص بانــوان تاشــگر و فرهيختــه دانشــگاه ســمنان »نگيــن خــردورزی خطــه كويــر « صميمانــه 
تبريــک و تهنيــت عــرض نمايــم. ســامتی و توفيــق روز افــزون كليــه عزيــزان را از خداونــد مّنــان مســألت 

دارم.

با تقدیم احترام و سپاس

دکتر سیف اهللا سعدالدین

 سرپرست دانشگاه سمنان

ــب  ــمنان از کس ــگاه س ــاورى دانش ــم و فن ــارك عل ــاورى پ ــاون فن مع
ــن  ــس نگی ــاور پردی ــرت فن ــول ش ــراى محص ــش نمادب ــه دان گواهینام

ــر داد . ــمنان خب س
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ دكتــر حميدرضــا محمديــان ســمنانی بــا 
اعــام ايــن خبــر گفــت : ايــن شــركت بــرای محصــول دانــش بنيــان خــود بــا عنــوان 
ــول  ــاق محص ــه انطب ــذ گواهينام ــه اخ ــق ب ــا« موف ــزات گران به ــری فل ــچ قالب گي »گ

دانــش بنيــان از ســازمان ملــی اســتاندارد ايــران شــد .
دكتــر محمديــان ســمنانی بــا بيــان اينكــه گواهی دانــش نمــاد مختص محصــوالت دانش 
ــر در تجاری ســازی و ورود محصــوالت  ــه عنــوان گامــی مؤث ــد ب بنيــان اســت و می توان
دانــش بنيــان بــه بــازار بــه عنــوان اصلی تريــن چالــش پيــش روی شــركت های دانــش 

بنيــان بــه حســاب آيــد
ــه مديرعاملــی دكتــر ابراهيــم نجفــی  افــزود: شــركت فنــاور پرديــس نگيــن ســمنان، ب
كانــی، عضــو هيــأت علمــی دانشــكده مهندســی شــيمی، نفــت و گاز دانشــگاه ســمنان، 
ــی  ــواد معدن ــای م ــيمان و فرآورده ه ــچ، و س ــای گ ــی ه ــی افزودن ــده تخصص توليدكنن
ــه دارد. ــاوری اســتقرار و فعاليــت فناوران ــم و فن ــارك عل اســت كــه از ســال 1390 در پ

دكتــر ابراهيــم نجفــی كانــی مديرعامــل شــركت فنــاور پرديس نگيــن ســمنان در توضيح 
ــد درخواســت خــود  ــان می توانن ــد اخــذ گواهينامــه گفــت: شــركت های دانــش بني فرآين
مبنــی بــر اخــذ گواهی نامــه انطبــاق محصــول دانــش بنيــان را بــرای معاونــت علمــی و 
فنــاوری رياســت جمهوری ارســال نماينــد و پــس از بررســی و ارزيابی هــای انجــام شــده 
ــه  ــتاندارد، گواهی نام ــط اداره اس ــد توس ــات و بازدي ــزی، آزمايش ــام ممي ــن انج و همچني

دانــش نمــاد صــادر می شــود .

وی خاطــر نشــان كــرد :  شــركت هــای دانــش بنيــان بــا اخــذ ايــن گواهينامــه معتبــر و 
بهــره منــدی از ســاير حمايــت هــای معاونــت علمــی و فنــاوری و ســازمان هــای حامــی، 

مــی تواننــد بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی وارد شــوند.
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ــته  ــگاه در رش ــن دانش ــرى ای ــا دکت ــگر پس ــتین پژوهش ــذب نخس ــمنان از ج ــگاه س ــت دانش سرپرس
ــر داد. ــى خب ــان زدای ــش بیاب ــا گرای ــى ب ــع طبیع ــى مناب مهندس

ــيخ  ــرا ش ــر زه ــت: دكت ــر گف ــن خب ــام اي ــا اع ــعدالدين ب ــيف اهلل س ــر س ــمنان؛ دكت ــگاه س ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دانش آموختــه دكتــری بيابان زدايــی دانشــگاه ســمنان بــا طــرح پيشــنهادی تهيــه سيســتم پشــتيبان تصميــم گيــری بــرای مــكان 
يابــی و اولويــت بنــدی نواحــی  مســتعد احــداث پخــش ســياب در اســتان ســمنان، پژوهشــگر پســا دكتــری پذيرفتــه شــده در 

ايــن رشــته اســت.
دانشــگاه ســمنان بــا بيــان اينكــه  اســتاد ميزبــان ايــن پژوهشــگر دكتــر علــی اصغــر ذوالفقــاری دانشــيار دانشــكده كويــر شناســی 
اســت افــزود: بــا پيگيــری هــای انجــام شــده توســط اســتاد ميزبــان و پژوهشــگر پســا دكتــری، جــذب اعتبــار الزم بــرای اجــرای 
ايــن دوره از طريــق انعقــاد چنديــن قــرارداد طــرح  كارفرمايــی انجــام شــده اســت.رئيس كميتــه پســا دكتــری دانشــگاه ســمنان ادامــه داد: دارا بــودن حداقــل يــک طــرح پژوهشــی و 

فنــاوری كارفرمايــی فعــال همــراه بــا اعتبــارات كافــی بــرای پرداخــت حــق  الزحمــه بــه پژوهشــگر پســادكتری از الزامــات شــيوه  نامــه جــاری در دانشــگاه ســمنان اســت.
دكتــر ســعدالدين افــزود:  دكتــر زهــرا شــيخ از دانشــجويان اســتعداد های درخشــان دانشــگاه ســمنان بــوده  انــد كــه پــس از طــی دوران كارشناســی و كارشناســی ارشــد در دانشــگاه زابــل،  

مقطــع دكتــری تخصصــی خــود را در دانشــگاه ســمنان بــه پايــان رســانده و هــم اكنــون بــه عنــوان متقاضــی دوره پســا دكتــری پذيــرش شــده اســت.
بــه گفتــه سرپرســت دانشــگاه ســمنان؛ عضويــت در بنيــاد ملــی نخبــگان، كســب عنــوان دانشــجو اســتعدادهای درخشــان در مقاطــع كارشناســی، كارشناســی ارشــد و دكتــری، انتشــار 
مقــاالت بــا كيفيــت علمــی در برخــی از نشــريات معتبــر ملــی و بيــن المللــی و مشــاركت و اجــرای چنديــن عنــوان طــرح پژوهشــی در حوضــه هــای آبخيــز داری بخشــی از افتخــارات 

ايــن پژوهشــگر پســا دكتــری دانشــگاه ســمنان اســت.
رئيــس كميتــه پســا دكتــری بــا بيــان اينكــه از آغــاز پذيــرش پژوهشــگر پســا دكتری در دانشــگاه ســمنان تاكنــون ســه پژوهشــگر بــا موفقيــت بــه كار خــود پايــان داده انــد، خاطــر نشــان 

كــرد:  در حــال حاضــر  هفــت پژوهشــگر پســا دكتــری در دانشــگاه ســمنان مشــغول بــه فعاليــت علمــی هســتند

معــاون فنــاورى پــارك علــم و فنــاورى دانشــگاه ســمنان از ثبــت اختــراع 
محصــول شــرکت ایمــن ارتفــاع ســمنان بــا عنــوان «دســتگاه حفاظــت، 
کنتــرل، مانیتورینــگ و مدیریــت مصــرف انــرژى کولــر گازى» خبــر داد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ دكتــر حميــد رضــا محمديــان 
ــئوليت  ــه مس ــمنان ب ــاع س ــن ارتف ــركت ايم ــت :ش ــر گف ــن خب ــام اي ــا اع ــمنانی ب س
فنــاوری  و  علــم  پــارك  در   1398 ســال  از  چاشــمی  قــادری  علــی  مهنــدس 
ــد. ــی نماي ــت م ــد فعالي ــوع و تبري ــه مطب ــه تهوي ــه و در زمين ــتقرار يافت ــگاه اس دانش
ايمــن  فنــاور  رئيــس هيــأت مديــره شــركت  قــادری چاشــمی  مهنــدس علــی 
ارتفــاع ســمناندر توضيــح ايــن اختــراع گفــت :در اتــاق هــای كنتــرل و ســرور 
خــاء  گازی،  كولرهــای  و  مجموعــه  از  حفاظــت  بــرای  حســاس،  اماكــن  يــا  و 
ــود. ــع نم ــا را رف ــوان آنه ــی ت ــتگاه م ــن دس ــيله اي ــه وس ــه ب ــود دارد ك ــی وج هاي
ــا و  ــان، دم ــاژ، جري ــری ولت ــدازه گي ــای ان ــاژول ه ــتفاده از م ــا اس ــه داد : ب وی ادام
سنســورهای ورودی كنترلــی جهــت حفاظــت از سيســتم مــی توانيــم اطاعــات را 
ــتفاده  ــا اس ــم و ب ــاد كني ــتم ايج ــرای سيس ــبی را ب ــی مناس ــطح حفاظت ــردازش و س پ
و سيســتم ارســالی فيزيكــی آالرم و كارت هــای  GSM از مــاژول هــای شــبكه
ــته  ــه داش ــر روی مجموع ــی ب ــت كامل ــارت و مديري ــم نظ ــی تواني ــز م ــی ني ــه كنترل رل
باشــيم و همچنيــن انــرژی مصرفــی را تــا حــد امــكان كاهــش داده و از انــرژی 
هــای طبيعــی بهــره منــد شــويم و پايــداری سيســتم خــود را افزايــش دهيــم.

رئيــس هيــأت مديــره شــركت فنــاور ايمــن ارتفــاع ســمنان اظهــار داشــت : ايــن دســتگاه 

مزايــا و قابليــت هــای بســياری دارد كــه اســتفاده از يــک دســتگاه بــرای 4 كولــر گازی بــه 
صــورت همزمــان، قابليــت اختصاصــی ســازی دســتگاه بــرای اماكــن مختلف، انــدازه گيری 
كليــه پارامترهــای ولتــاژ و جريــان، انــدازه گيــری دمــای محيط داخلــی و بيرونــی، حفاظت 
پيشــرفته از مصــرف كننــده و مديريــت بــار و كاهــش مصــرف انــرژی از جمله آنها هســتند.
و  مانيتورينــگ  كنتــرل،  حفاظــت،  دســتگاه  افــزود:  قــادری  مهنــدس 
و  نــدارد  خارجــی  و  داخلــی  نمونــه  گازی،  كولــر  انــرژی  مصــرف  مديريــت 
شــود.  مــی  توليــد  سفارشــی  صــورت  بــه  و  شــده  آغــاز  آن  ســازی  تجــاری 
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پذیرش نخستین پژوهشگر پسا دکتری در دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان

 سه پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه با موفقیت به کار خود پایان دادند

4مزايــا و قابليــت هــای بســياری دارد كــه اســتفاده از يــک دســتگاه بــرای 4مزايــا و قابليــت هــای بســياری دارد كــه اســتفاده از يــک دســتگاه بــرای 4 كولــر گازی بــه معــاون فنــاورى پــارك علــم و فنــاورى دانشــگاه ســمنان از ثبــت اختــراع 

به همت فناوران پارك علم و فناوری دانشگاه سمنان ؛به همت فناوران پارك علم و فناوری دانشگاه سمنان ؛

دستگاه حفاظت، کنترل، مانیتورینگ و مدیریت مصرف انرژی کولر گازی ثبت اختراع شددستگاه حفاظت، کنترل، مانیتورینگ و مدیریت مصرف انرژی کولر گازی ثبت اختراع شد



معــاون فنــاورى پــارك علــم و فنــاورى دانشــگاه ســمنان از کســب مجــوز صنایــع خــالق توســط شــرکت فنــاور ادیــم کارا آتریــن ایــن پــارك علمــى 
از ســوى معاونــت علمــى و فنــاورى ریاســت جمهــورى خبــر داد .

بــه گــزارش رو.ابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ دكتــر حميــد رضــا محمديــان ســمنانی بــا اعــام ايــن خبــر گفــت : شــركت اديــم كارا آتريــن، در زمينــه »توليــد محصــوالت معــّرق 
و ســوخت چــرم« فعاليــت دارد و اكنــون بــا كســب مجــوز خــاق می تواننــد عــاوه بــر خدمــات حمايتــی پــارك علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان، از خدمــات و تســهيات معاونــت 

علمــی و فنــاوری رياســت جمهــوری بــرای شــركت هــای خــاق نيــز بهره منــد شــود .
دكتــر محمديــان ســمنانی بــا بيــان اينكــه  ايــن شــركت فنــاور بــه مديرعاملــی  زيبــا اســامی، 
در اواخــر ســال 1400 در مركــز رشــد پذيــرش  و فعاليــت فناورانــه خــود را آغــاز نمــوده اســت 
افــزود :: پــارك علــم و فنــاوری دانشــگاه بــه عنــوان يــک ســازمان حمايتــی، خدمــات متعــددی 
شــامل نمايشــگاهی، آموزشــی، مشــاوره ای، مالكيــت فكــری، بازاريابــی و تجــاری ســازی بــه 
واحدهــای فنــاور ارائــه مــی دهــد  و فنــاوران تحــت حمايــت پــارك، بــا بهــره منــدی از آنهــا 

مــی تواننــد كســب و كار خــود را توســعه و رونــق بخشــند.
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 دانشــگاه ســمنان ضمــن تســلیت بــه مناســبت فــرا رســیدن ســومین 
ســالگرد شــهادت ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانى و گرامیداشــت 

روز جهانــى مقاومــت پیامــى صــادر کــرد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ متــن پيــام دكتــر ســيف اهلل ســعدالدين 

بــه ايــن شــرح اســت :

باسم رّب الشهداء والصّديقين

ــاج قاســم  ــپهبد شــهيد ح ــيد اســام س ــردار رش ــالروز آســمانی شــدن س ــاه س 13 دی م
ــده  ــذاری ش ــت« نام گ ــی مقاوم ــام »روز جهان ــه ن ــان ب ــای ايش ــاران باوف ــليمانی و ي س
اســت، ايــن مســأله بيانگــر نقــش و جايــگاه بی بديــل آن شــهيد واالمقــام در فرماندهــی 
ــی مقاومــت در  ــی اســت. شــهادت ايــن چهــره  بين الملل جبهــۀ مقاومــت در ســطح جهان
ــر دل دوســت داران  ــزرگ ب ــه آمريــكای جنايتــكار، داغــی ب عمليــات تروريســتی و بزدالن
آن شــهيد واالمقــام در داخــل و خــارج ايــران اســامی برجــای گذاشــت؛ كــه علــی رغــم 
گذشــت ســه ســال از ايــن جنايــت هولنــاك، داغ آن همچنــان تــازه اســت ؛ هرچنــد بــه 
ــا  ــه بركــت خــون ايــن شــهيد عزيــز، خــط جهــاد  و مقاومــت ب حــول و قــوه الهــی و ب
انگيــزه  دوچنــدان ادامــه يافتــه و پيــروزی قطعــی در انتظــار مجاهــدان ايــن راه مقــّدس 

اســت.
ــازد،  ــز می س ــر را متماي ــم عزي ــاج قاس ــهيد ح ــا ش ــردار دله ــخصيت واالی س ــه ش  آنچ
صداقــت و خلــوص ايشــان اســت كــه هرچــه  در مــورد آن بگوييــم كــم اســت؛ از منــش 

ــای  ــه تاتاش ه ــه مســائل كشــور گرفت ــع و فراجناحــی ايشــان ب ــگاه جام ــه و ن پدران
ــاع  ــانی و دف ــاد و خدمت رس ــدان جه ــوار در مي ــهيد بزرگ ــبانه روزی آن ش ــه و ش مخلصان
ــاط  ــن در نق ــتضعفين  و مظلومي ــاع از مس ــامی و دف ــاب اس ــای واالی انق از آرمان ه

ــا ...  ــی دني مختلــف جغرافياي
ــهدای  ــوص سّيدالش ــه خص ــهداء ب ــه ش ــره كلي ــاد و خاط ــت ي ــا گراميداش ــب ب اينجان
مقاومــت  جهانــی و قهرمــان ملــی ايــران ســپهبد شــهيد حــاج قاســم ســليمانی و يــاران 
شــهيد ايشــان، فــرا رســيدن روز جهانــی مقاومــت را گرامــی مــی دارم و ســربلندی بيــش 
از پيــش ايــران اســامی و پيــروزی نهايــی جبهــه حــق بــر باطــل و مســتكبران جهــان را 

ــد متعــال مســألت دارم. از خداون

دكتر سيف اهلل سعدالدين
سرپرست دانشگاه سمنان

پیام سرپرست دانشگاه سمنان به مناسبت پیام سرپرست دانشگاه سمنان به مناسبت 

«روز جهانى مقاومت» و سومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانى«روز جهانى مقاومت» و سومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانى

شرکت فناور پارك علم و فناوری دانشگاه سمنان شرکت فناور پارك علم و فناوری دانشگاه سمنان 

در «حوزه مد و پوشاك» موفق به دریافت مجوز صنایع خالق شددر «حوزه مد و پوشاك» موفق به دریافت مجوز صنایع خالق شد
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ــش از 70 ــد بی ــالم ش ــمنان اع ــگاه س ــن دانش ــاد خیری ــره بنی ــأت مدی ــه هی در جلس
خیــر در بخش هــاى مختلــف آموزشــى، عمرانــى ، علمــى ، فرهنگــى و ... بــراى 
ــد . ــکارى دارن ــگاه هم ــن دانش ــن ای ــاد خیری ــا بنی ــتان ب ــن اس ــگاه معی ــعه دانش توس

بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ عبــاس آلبویــه مدیــر عامــل بنیــاد خیریــن 
دانشــگاه ســمنان در نشســت هیــأت مدیــره ایــن بنیاد بــا سرپرســت جدید دانشــگاه  ضمن 
قدردانــى از تالش هــاى دکتــر مســعود نصیــرى زرنــدى رئیــس قبلــى هیــأت امنــاى بنیــاد 
خیریــن دانشــگاه ســمنان بــا اعــالم این خبــر گفــت : 74 خیر بــا بنیــاد خیرین دانشــگاه در 
ارتبــاط هســتند و ضــرورى اســت بــا برگــزارى نشســت هاى بیشــتر هیــأت مدیــره و هیــأت 
امنــاى بنیــاد خیرین دانشــگاه  مســائل پیشــرو  مــورد همفکــرى و تصمیم گیرى قــرار گیرد.

ــره  ــاد و خاط ــت ی ــن گرامیداش ــه ضم ــن جلس ــز در ای ــمنان نی ــگاه س ــت دانش سرپرس
ــه  ــى وزارت ب ــام عال ــژه مق ــگاه وی ــه ن ــاره ب ــا اش ــلیمانى ب ــم س ــهید حــاج قاس ش
واقفیــن  و  خیریــن   : گفــت  دانشــگاه ها  توســعه  در  خیریــن  جایــگاه  و  نقــش 
بــه عنــوان ســرمایه هاى ارزشــمند و منشــأ خیــر هــر مجموعــه هســتند و بــه 
عنــوان یکــى از ســه رکــن اصلــى و تأثیــر گــذار دانشــگاه بــه شــمار مى رونــد.
دکتــر ســیف اهللا ســعدالدین، اســتفاده از ظرفیــت خیران در زمینــه هاى مختلــف را ضرورى 
دانســت و افزود : تشــکیل بانک اطالعاتى از خیرین در پیشــبرد بهتر کارها بسیار موثر است .
دکتــر ســعدالدین همچنیــن بــر شناســایى دانشــگاهیان نخبــه و  خوشــفکر و فراهــم آوردن 
زمینــه مشــارکت آنــان در طرح هــا و برنامه هــاى دانشــگاه بــا حمایــت خیریــن تأکیــد کــرد.

نشــان  خاطــر  ســمنان  دانشــگاه  خیریــن  بنیــاد  امنــاى  هیــأت  رئیــس 
تکریــم  و  واقفیــن  و  خیریــن  بــا  دانشــگاه  بیشــتر  ارتباطــات  بــراى   : کــرد 
. شــود  مــى  برنامه ریــزى  مختلــف  برنامه هــاى  در  آنــان  منزلــت  و  شــأن 
ــن  ــز در ای ــمنان نی ــگاه س ــن دانش ــاد خیری ــره بنی ــأت مدی ــس هی ــى رئی ــاس دانای عب
ــگاه  ــت دانش ــوان سرپرس ــه عن ــعدالدین ب ــر س ــاب دکت ــک انتص ــن تبری ــت ضم نشس
ســمنان بــه عنــوان مهمتریــن مرکــز آمــوزش عالــى اســتان ، بــراى حــل مســائل پیــش 
ــرد . ــى ک ــالم آمادگ ــن اع ــاد خیری ــا کمــک بنی ــف ب ــاى مختل روى دانشــگاه در حوزه ه

حســن ســعدالدین عضــو هیــأت مدیــره بنیــاد خیریــن دانشــگاه ســمنان نیــز داشــتن نــگاه 

تحّولــى در دوره مدیریــت جدیــد دانشــگاه را ضــرورى دانســت و بــر اســتفاده از ظرفیــت 
ــه دانشــگاه تأکیــد کــرد. خیریــن ملــى و بومــى در حوزه هــاى مختلــف جهــت کمــک ب
ــاون  ــى مع ــن یغمای ــر فرزی ــاد و دکت ــره بنی ــأت مدی ــو هی ــان عض ــاد ورامینی ــر فرش دکت
ــا اشــاره بــه اهمیــت جایــگاه خیریــن در  ادارى، مالــى و مدیریــت منابــع دانشــگاه نیــز ب
توســعه دانشــگاه ســمنان در ســالیان گذشــته ،آســیب شناســى نحــوه تعامــل بــا خیریــن 
ــدند . ــتار ش ــگاه  را خواس ــن در دانش ــور خیری ــش حض ــش از پی ــعه بی ــور توس ــه منظ ب
ــا  دکتــر علــى ضیغمــى مســؤول روابــط عمومــى بنیــاد خیریــن دانشــگاه ســمنان نیــز ب
ارائــه گزارشــى از برخــى از اقدامــات صــورت گرفتــه جهــت انعــکاس بهتــر رویدادهــاى 
بنیــاد خیریــن دانشــگاه و توســعه روابــط بــا خیریــن اشــاره کــرد و گفــت :  تولیــد و پخــش 
فیلــم معرفــى بنیــاد خیریــن در صداوســیماى اســتان، ســاخت موشــن گرافیــک معرفــى 
ــه و انتشــار  ــاد در فضــاى مجــازى و تهی ــال ایــن بنی ــاد ، فعــال ســازى ســایت و کان بنی
ــر اســت . ــه در یکســال اخی ــات صــورت گرفت ــاد ، بخشــى از اقدام ــى بنی بروشــور معرف

در جلسه هیأت مدیره بنیاد خیرین دانشگاه اعالم شد؛در جلسه هیأت مدیره بنیاد خیرین دانشگاه اعالم شد؛

همکاری بیش از همکاری بیش از 7070 خیر با بنیاد خیرین دانشگاه سمنان برای کمک به توسعه                 خیر با بنیاد خیرین دانشگاه سمنان برای کمک به توسعه                

دانشگاه معین استان سمناندانشگاه معین استان سمنان



در ادامــه بازدیــد هــاى اعضــاى هیــأت علمــى دانشــگاه ســمنان از واحــد 
هــاى تولیــدى صنعتــى اســتان بــه منظــور افزایــش ارتبــاط دانشــگاه و 
ــام  ــوى مق ــال از س ــذارى س ــق نامگ ــراى تحق ــالش ب ــز ت ــت و نی صنع
معظــم رهبــرى ، سرپرســت دانشــگاه ســمنان به همــراه دیگر مســئوالن 
ــد . ــد کردن ــم بازدی ــفو ه ــا ترانس ــدى آری ــرکت تولی ــگاه از ش دانش
به گزارش روابط عمومى دانشــگاه ســمنان ؛ در این بازدید که  در راســتاى توسعه کارآفرینى 
و ارتبــاط بــا صنعــت انجــام شــد ، سرپرســت دانشــگاه ســمنان به همــراه دیگر مســئوالن و 
اعضــاى هیــأت علمــى ایــن دانشــگاه از خطــوط تولیــد  این واحــد تولیــدى بازدیــد کردند .
 پــس از ایــن بازدیــد و در نشســت بــا مســئوالن ایــن شــرکت دربــاره چگونگــى همــکارى 
دانشــگاه ســمنان و ایــن واحــد تولیدى بحــث و تبادل نظر و برگــزارى دوره هــاى کارورزى 
، فراهــم کــردن فرصــت مطالعاتــى اعضــاى هیــأت علمــى ،انجــام طــرح هاى پژوهشــى و 
حمایت از پایان نامه هاى کارشناســى ارشــد و رســاله هاى دکترا در دســتور کار قرار گرفت.

ــى  ــاى داخل ــتاى تقاضــاى بازاره ــا ترانســفو در راس ــى آری ــروه صنعت ــادآور مى شــود؛ گ ی
ــد  ــه  منظــور تولی ــاال و ب ــا راندمــان و کیفیــت ب ــه ترانســفورماتورهایى ب ــى ب و بیــن الملل
ــوازى،  ــع، راکتورهــاى م ــى، صنای ــبکه، نیروگاه انــواع ترانســفورماتورهاى قــدرت ش
ــاى  ــت ه ــع، پس ــفورماتورهاى توزی ــى، ترانس ــوس الکتریک ــوره ق ــفورماتورهاى ک ترانس
پیــش ســاخته و انــواع خدمــات فنــى و مهندســى از قبیــل خدمــات پــس از فــروش انــواع 
ترانســفورماتورها بــا اســتفاده از تکنولــوژى و دانــش فنــى شــرکت هاى معتبر اروپــاى غربى 

و بــه کارگیــرى ماشــین آالت و آزمایشــگاه هاى مــدرن فشــارقوى بــا ســرمایه گذارى بخش 
ــیده اســت. ــردارى رس ــه بهره ب ــى شــهمیرزاد تاســیس  و ب خصوصــى در شــهرك صنعت
و  توزیــع  فــوق  توزیــع،  مســتقل  بخــش  چنــد  در  هــا  شــرکت  ایــن  تولیــدات 
اول  فــاز  در  مهندســى  و  فنــى  خدمــات  و  کــوره  ترانســفورماتورهاى  قــدرت، 
تــا  دوم  فــاز  در  و  کیلوولــت   420 ولتــاژ  تــا  و  آمپــر  مگاولــت   550 تــوان  تــا 
مى پذیــرد. انجــام  کیلوولــت   800 ولتــاژ  تــا  و  ولت آمپــر  مــگا   1200 تــوان 
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هیــأت  عضــو  دو  انتخــاب  از  ســمنان  دانشــگاه  سرپرســت 
علمــى ایــن دانشــگاه بــه عنــوان اعضــاى هیــأت علمــى برتــر 
در حــوزه ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت ســال 1401 خبــر داد .

بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ دکتــر ســیف اهللا ســعدالدین بــا 
اعــالم ایــن خبــر گفــت : بــه منظــور شناســایى، تشــویق و حمایــت از فعالیــت 
اثربخــش اعضــاى هیــأت علمــى، معیارهایــى از جملــه مشــارکت در فعالیت هــا 
ارائــه  تقاضامحــور،  قراردادهــاى  اجــراى  منطقــه اى،  و  ملــى  برنامه ریزى هــاى  و 
ــا  ــا نهاده ــکارى ب ــور و هم ــکالت کش ــع مش ــر در رف ــردى و موث ــتاوردهاى کارب دس
ــت . ــرار گرف ــى ق ــورد بررس ــى م ــره ورى و کارآی ــود به ــراى بهب ــور ب ــع کش و صنای
ــى  ــأت علم ــو هی ــى  141 عض ــن بررس ــس از ای ــه پ ــان اینک ــا بی ــعدالدین ب ــر س دکت
از ســوى دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــى کشــور بــه عنــوان 
ــرود  ــرى ف ــر اکب ــر اصغ ــزود : دکت ــدند اف ــى ش ــر معرف ــى برت ــأت علم ــاى هی اعض
اســتاد دانشــکده مهندســى بــرق و کامپیوتــر و دکتــر حجــت کرمــى دانشــیار 
ــى   ــأت علم ــاى هی ــزء اعض ــز ج ــمنان نی ــگاه س ــران دانش ــى عم ــکده مهندس دانش
ــام  ــدند و ن ــاب ش ــال 1401 انتخ ــت در س ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــوزه ارتب ــر در ح برت
ــت»  ــه و صنع ــا جامع ــکارى ب ــر در هم ــى برت ــأت علم ــاى هی ــاب «اعض ــا در کت آنه
ــت شــده اســت . ــاورى منتشــر شــده، ثب ــات و فن ــوم ، تحقیق ــه از ســوى  وزارت عل ک
ــرود در  ــرى ف ــر اکب ــاى دکت ــت ه ــن فعالی ــه مهمتری ــمنان  ب ــگاه س ــت دانش سرپرس
ــه  ــى و منطق ــور مل ــا مح ــروژه تقاض ــام 18 پ ــت : انج ــرد و گف ــاره ک ــوزه اش ــن ح ای
اى ، ارائــه نظــرات مشــورتى علمــى در حــوزه هــاى مختلــف تخصصــى بــراى 
ــرل  ــاى کنت ــواع سیســتم ه ــى ان ــمنان ، معرف ــتان س ــرق اس ــروى ب ــع نی ــرکت توزی ش

ــادى  ــى اقتص ــه جوی ــا و صرف ــازى آنه ــاده س ــات پی ــاختار و الزام ــنایى روز ، س روش
ــع  ــبکه توزی ــذرا در ش ــاى گ ــه ولتاژه ــى اضاف ــا و بررس ــتم ه ــن سیس ــتفاده از ای اس
فشــار ضعیــف ســمنان از مهــم تریــن قــرار دادهــاى تقاضــا محــور وى اســت .
معــاون پژوهــش و فنــاورى دانشــگاه ســمنان همچنیــن تهیــه و تدویــن دســتورالعمل و 
ضوابــط جمــع آورى و هدایت آب هاى ســطحى (ســازمان شــهرداریها و دهیاریهاى کشــور 
) را از تجــارت مشــارکت در فعالیــت هــا و برنامه ریــزى هــاى ملى و منطقــه اى دکتر حجت 
کرمــى عنــوان کــرد و اظهــار داشــت : بررســى اثــرات ســازه هــاى تقاطعــى بــر رودخانــه 
و تغییــرات هیدرولوژیکــى مورفولوژیکــى ناشــى از آن (مدیریــت منابــع آب ) نیــز از جملــه 
مهمتریــن قــرار داد هــاى تقاضــا محــور ایــن عضــو هیأت علمى دانشــگاه ســمنان اســت .

انتخاب دو عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان به عنوان برتر در حوزه ارتباط با جامعه و انتخاب دو عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان به عنوان برتر در حوزه ارتباط با جامعه و 

صنعت در سال صنعت در سال 14011401

محصوالت چند رسانه ای دانشگاه:محصوالت چند رسانه ای دانشگاه:

مشاهده فیلم معرفى بنیاد خیرین دانشگاه سمنان  شماره 90 رادیونماى دانشگاه سمنان 
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همزمان با سراسر کشور ؛همزمان با سراسر کشور ؛

 نوبت اول کنکور سراسرى  نوبت اول کنکور سراسرى 14021402 در دانشگاه سمنان برگزار شد در دانشگاه سمنان برگزار شد 

داوطلــب  از ســه هــزار  بیــش  رقابــت  بــا  اول کنکــور سراســرى 1402  نوبــت 
شــد. برگــزار  ســمنان  دانشــگاه  امتحانــى  حــوزه  در  روز  دو  مــدت  در 
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ نماینــده تــام االختیــار دانشــگاه ســمنان 
در برگــزارى آزمونهــاى سراســرى گفــت :در مجمــوع ســه هــزار و 164 داوطلــب 
ــد . ــت کردن ــر رقاب ــا یکدیگ ــدت دو روز ب ــه م ــمنان ب ــگاه س ــى دانش ــوزه امتحان در ح
نفــر   951 و  هــزار  یــک  تعــداد  ایــن  از   : افــزود  زاده  ملــک  پرویــز  دکتــر 
حــوزه  ایــن  در  امســال  کنکــور  کننــدگان  شــرکت  درصــد   62 شــامل 
بودنــد  آقایــان  درصــد   38 شــامل  نفــر   213 و  هــزار  یــک  و  ،بانــوان 
دکتــر ملــک زاده اظهــار داشــت : در صبــح روز پنجشــنبه 29 دى یــک هــزار و 
ــان روز  240 ــر هم ــت عص ــى و در نوب ــوم تجرب ــى عل ــروه آزمایش ــب گ 247 داوطل
ــد . ــت کردن ــر رقاب ــا یکدیگ ــى ب ــاى خارج ــان ه ــروه آزمایشــى زب ــان گ ــر از داوطلب نف
ــان  ــا بی ــرى ب ــاى سراس ــزارى آزمونه ــمنان در برگ ــگاه س ــار دانش ــام االختی ــده ت نماین
ــروه  ــب و گ ــا 585 داوطل ــى ب ــى و فن ــوم ریاض ــى عل ــروه آزمایش ــان گ ــه داوطلب اینک

ــت  ــور در نوب ــدگان کنک ــت کنن ــب رقاب ــا 898 داوطل ــم ب ــانى ه ــوم انس ــى عل آزمایش
ــن  ــر آخری ــان گــروه آزمایشــى هن ــزود : داوطلب ــد اف ــح روز جمعــه ســى ام دى بودن صب
گــروه رقابتــى نوبــت اول کنکــور سراســرى بودنــد کــه روى صندلــى رقابــت نشســتند.

نماینــده تــام االختیــار دانشــگاه ســمنان در برگــزارى آزمونهــاى سراســرى بــا بیــان اینکه 
ایــن آزمــون متفاوت تریــن کنکــور ســال هاى گذشــته اســت افــزود : بــا توجــه بــه مصوبــه 
کنکورى شــوراى عالى انقالب فرهنگى که در تیرماه ســال 1401 ابالغ شــد، با چهار تغییر 

مهــم «حــذف دروس عمومــى»، «تأثیــر قطعــى ســوابق تحصیلــى»، «حــذف زیرگروه ها» 
ــت. ــون اس ــته تاکن ــور از گذش ــوع کنک ــن ن ــال» متفاوت تری ــار در س ــزارى دو ب و «برگ
ــزار و  ــت ه ــرى 1402 هش ــون سراس ــت اول آزم ــوع در نوب ــت ، در مجم ــى اس گفتن
865 داوطلــب در چهــار حــوزه امتحانــى در اســتان ســمنان بــا یکدیگــر رقابــت کردنــد 
در  سراســرى  کنکــور  اول  نوبــت  داوطلبــان  درصــد   58
بودنــد  آقایــان  درصــد    42 و  بانــوان  ســمنان   اســتان 
سراســرى  کنکــور  اول  نوبــت  در  کننــده  شــرکت  داوطلبــان  تعــداد 
. بــود  نفــر   460 و  هــزار   977 نیــز  کشــور  کل  در   1402
ــد . ــد ش ــالم خواه ــاه اع ــفند م ــه دوم اس ــور نیم ــت از کنک ــن نوب ــه ای ــج اولی نتای
گفتنــى اســت ، ســید محمــد رضــا هاشــمى اســتاندار ســمنان بــه همــراه محمــد بهرامــى 
فرمانــدار ســمنان بــا همراهــى دکتــر ســعدالدین سرپرســت  دانشــگاه ســمنان از حــوزه 
ــد ــد کردن ــون سراســرى بازدی ــت اول آزم ــن دانشــگاه در نخســتین روز نوب ــى ای امتحان
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ــل از  ــزاری جشــنواره تجلي ــا برگ ــان ب ــاوری و همزم ــه پژوهــش و فن ــه مناســبت هفت ب
ــر اســتان ســمنان از 11 پژوهشــگر و دانشــجوی دانشــگاه  ــان و پژوهشــگران برت محقق
ــاالر  ــن دانشــگاه در ت ــاوری اي ــم و فن ــارك عل ــده پ ــاور برگزي ــار فن ــز چه ــمنان و ني س
ــا حضــور اســتاندار و ديگــر مســئوالن دانشــگاه ها و  ــام اســتانداری ســمنان ب ــادگار ام ي

ــد . ــی ش ــدر دان ــتان ق ــی اس ــتگاه های اجراي دس
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان ؛ دبيــر ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری و 
رئيــس دانشــگاه معيــن اســتان ســمنان بــا اعــام ايــن خبــر گفــت : در ايــن آئيــن از 100

نفــر از پژوهشــگران برتــر اســتان در بخش هــای دانشــجويی ، اســاتيد ، پاركهــای علــم و 
فنــاوری ، دســتگاه هــای اجرايــی و پژوهنــدگان برتــر اداره كل آمــوزش و پــرورش اســتان 

ســمنان در بخــش معلمــان و دانــش آمــوزی قــدر دانــی شــد .
ــگاه  ــر دانش ــگر برت ــن 9 پژوهش ــن آئي ــه در اي ــان اينك ــا بي ــمنان ب ــگاه س ــس دانش رئي
ســمنان در حوزه هــای مختلــف مهندســی ، علــوم انســانی ، كشــاورزی ، منابــع طبيعــی و 
علــوم پايــه تجليــل شــدند افــزود :دكتــر مجيــد قلهكــی ، دكتــر حســين نــادر پــور ، دكتــر 
محمــد آزادی ، دكتــر داود فيــض ، دكتــر اســحاق رحيميــان بوگــر، دكتــر محمــد رحيمــی 
، دكتــر علــی اصغــر ذوالفقــاری ، دكتــر محمــد حســين احســانی و دكتــر فيــروزه نعمتــی 

تجليــل شــدگان دانشــگاه ســمنان در بخــش اعضــای هيــات علمــی بودنــد .
رئيــس دانشــگاه معيــن اســتان ســمنان تصريــح كــرد : در ايــن آئيــن از احمــد حســينی 
بنــد قرائــی دانشــجوی دكتــری شــيمی و نيــز پيمــان ســليمانی دانشــجوی كارشناســی 

ارشــد مهندســی مكانيــک دانشــگاه ســمنان نيــز تجليــل شــد .
دبيــر ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان ســمنان اظهــار داشــت : همچنيــن در ايــن 
مراســم از چهــار فنــاور برگزيــده پــارك علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان قــدر دانــی شــد 

.
ــن  ــد اولي ــی و تولي ــت طراح ــه فعالي ــا زمين ــور ب ــين داورپ ــر محمدحس ــزود : دكت وی اف
ــه  ــوری در زمين ــره گيل ــتر آن ، زه ــر بس ــات ب ــه خدم ــمند و ارائ ــزار هوش ــت اف نوش
IP & IK ،آزمايشــگاه اكروديتــه ســازمان ملــی اســتاندارد ايــران در زمينــه پليمــر، بــرق

Code  و ارائــه دهنــده خدمــات آزمايشــگاهی، مشــاوره ای، بازرســی و آموزشــی ، دكتــر 
ــواع تجهيــزات آزمايشــگاهی پيشــرفته  ســيدهادی رســتميان توليــد كننــده تخصصــی ان

ــه طراحــی و  ــت در زمين ــا فعالي ــدی ب ــک گل محم ــای آزمايشــگاهی و اتاب ــزن ه و هم
ــاوری  ــا فن ــق و آزمايشــگاهی ب ــزار دقي ــر)، اب ــری (ديتاالگ ــدازه گي ــزات ان ســاخت تجهي
ــد . ــن آئيــن بودن ــاوری دانشــگاه ســمنان در اي ــم و فن ــارك عل ــر شــدگان پ ــاال از تقدي ب
اســتاندار ســمنان در ايــن جشــنواره گفــت :  پژوهشــگران،  توليــد كننــدگان و نخبگان بايــد 

در راســتای رفــع مشــكات  موجــود در اســتان دســت بــه دســت هم داده و گام  بردارنــد.
ســيد محمــد رضــا هاشــمی بــا تاكيــد بــر اينكــه تمامــی دســتگاه هــای اجرايــی اســتان 
بــرای اجــرای كارهــای پژوهشــی خــود بايــد از ظرفيــت و پتانســيل دانشــگاه های اســتان 
ــتای  ــره وری در راس ــش به ــزود :  افزاي ــد اف ــتفاده كنن ــن اس ــكل ممك ــن ش ــه بهتري ب

تحقــق رشــد اقتصــادی در ســطح اســتان  بــا بهــره گيــری از ظرفيــت پژوهــش و فنــاوری 
و پتانســيل محققــان، پژوهشــگران ،  اســاتيد، علمــا و دانشــگاهيان امــری ضــروری اســت.
ــت و  ــگری، صنع ــوزه گردش ــره وری در ح ــش به ــادی و افزاي ــد اقتص ــق رش وی  تحق
كشــاورزی و نيــز بهبــود، ســاماندهی و ارتقــاء مقولــه هــای مرتبــط بــا آب و جمعيــت در 

ــا اســتفاده از ظرفيــت  پژوهشــی و علمــی ميســر دانســت  ســطح اســتان  را ب
يــادآور می شــود؛ دبيرخانــه ســتاد هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان ســمنان در معاونــت 

پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ســمنان مســتقر اســت .

قدر دانی از قدر دانی از 1515 پژوهشگر ، دانشجو و فناور برگزیده دانشگاه سمنان در جشنواره تجلیل  پژوهشگر ، دانشجو و فناور برگزیده دانشگاه سمنان در جشنواره تجلیل 

از محققان و پژوهشگران برتر استان سمناناز محققان و پژوهشگران برتر استان سمنان
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ثبت نام بیست و سومین مرحله اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات از روز پنج شنبه 22 لغایت 28 دى ماه در سایت لبیک به نشانى
labbayk.ir انجام شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان حجــت االســام والمســلمين ذوالفقــاری لقــب مســئول شــورای هماهنگــی عمــره و عتبــات دانشــگاهيان اســتان ســمنان گفــت: ثبت نــام 
بيســت و ســومين مرحلــه اعــزام دانشــگاهيان بــه عتبــات عاليــات از روز پنــج شــنبه 22 لغايــت 28 دی مــاه در ســايت لبيــک بــه نشــانی www.labbayk.ir  انجــام شــد و بعــد از 

پايــان زمــان ثبــت نام،قرعــه كشــی انجــام و برگزيــدگان در ســامانه جامــع عتبات دانشــگاهيان 
ــران دانشجو،متاهلين،اساتيد،پســران و  ــروه دخت ــن دانشــگاهی در 5 گ ــوند. زائري ــام می ش اع

كارمنــدان دانشــگاه هــا مــی تواننــد ثبــت نــام كننــد.
همچنيــن اعــزام بيســت و ســومين دوره عتبــات دانشــگاهيان، از 7 بهمــن لغايــت 27 اســفندماه 
در قالــب كاروان هــای هوايــی و زمينــی انجــام خواهــد شــد،برنامه ريــزی بــرای اعــزام هوايــی 

از ايســتگاه هــای پــروازی اصلــی صــورت گرفتــه اســت.
وی افــزود: ايــن دوره، يكــی از بهتريــن زمــان هــای اعــزام بــه عتبــات عاليــات اســت چــون 
بــا ايــام مناســبتی ويــژه ای چــون اعيــاد خجســته مــاه هــای رجــب و شــعبان همزمــان شــده 

است كه اميدواريم زائرين بهترين بهره را از اين سفر معنوی كسب كنند.
ــا اشــاره بــه تــاش ســتاد عمــره و عتبــات  حجــت االســام والمســلمين ذوالفقــاری لقــب ب
ــد  ــفر، تاكي ــای س ــه ه ــت هزين ــب و مديري ــوب و مناس ــات مطل ــه خدم ــگاهيان در ارائ دانش
ــران  ــرای زائ ــه تمــام شــده ب ــا هزين ــز همچــون دوره هــای قبــل صرف كــرد:در ايــن دوره ني
لحــاظ گرديــده و در مقايســه بــا هزينــه كاروان هــای بــا خدمــات مشــابه، پائيــن تــر مــی باشــد 
، بــر اســاس برنامــه ريــزی هــای انجــام شــده مــدت اقامــت زائــران در كشــور عــراق 7 شــب 

خواهــد بــود. .
وی افــزود: اســكان كليــه زائريــن دانشــگاهی در كربــا و نجــف در هتــل متمركــز خواهــد بــود 
و تــاش بــر آن بــوده كــه هتل هــا در اختيــار دانشــگاهيان قــرار گيرد.همراهــی روحانيــون و 
مديــران مجــرب و بــا ســابقه بــا كاروان هــای دانشــگاهيان جهــت توســعه و تعميــق باورهــای 

دينــی و انقابــی زائــران محتــرم از اولويــت هــای ســتاد می باشــد.

ثبت نام عتبات دانشگاهیان دانشگاه سمنانثبت نام عتبات دانشگاهیان دانشگاه سمنان
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بــه مناســبت ســومين ســالگرد شــهادت ســردار ســرافراز جبهــه مقاومــت اســامي حــاج قاســم ســليماني مســابقه »جــان فــدا« بــا موضــوع ارســال آثــار نقاشــي ، شــعر ، طراحــي پوســتر 
و دل نوشــته بــراي كاركنــان محتــرم دانشــگاه ســمنان و فرزنــدان عزيــز همــكاران از ســوی  پايــگاه مقاومــت بســيج شــهيد باهنــر دانشــگاه برگــزار گرديــد . 

بــه اطــاع شــركت كننــدگان محتــرم در ايــن مســابقه می رســاند: بــه خالقيــن آثــار منتخــب هدايايــی بــه رســم يادبــود از طــرف پايــگاه مقاومــت بســيج شــهيد باهنــر در ايــام اهلل 
دهــه مبــارك فجــر اهــدا خواهــد شــد .

 پايگاه مقاومت بسيج شهيد باهنر دانشگاه سمنان

برگزاری مسابقه جان فدا برگزاری مسابقه جان فدا 
به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
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روز برفى دانشگاه سمنانروز برفى دانشگاه سمنان
همزمان با بیست و یکمین روز دى ماه بارش برف زمستانى دانشگاه سمنان را سفید پوش کرد .
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اخبار انتصابات دانشگاه اخبار انتصابات دانشگاه 
در حكمــی از ســوی دكتــر ســيف اهلل ســعدالدين سرپرســت دانشــگاه ســمنان، دكتــر محمــد حســين احســانی بــه عنــوان سرپرســت معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه منصــوب 

. شد
روابــط عمومــی دانشــگاه ضمــن تشــكر از تاش هــای صادقانــه آقــای دكتــر ســعدالدين معــاون ســابق پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه و عــرض تبريــک بــه آقــای دكتــر احســانی بــرای 

هر دو بزرگوار آرزوی توفيق بيش از پيش دارد.

در حكمــی از ســوی دكتــر ســيف اهلل ســعدالدين سرپرســت دانشــگاه ســمنان، دكتــر ســامان بابائــی كفاكــی بــه عنــوان معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــكده رياضــی آمــار و 
علــوم كامپيوتــر دانشــگاه منصــوب شــد.

روابــط عمومــی دانشــگاه ضمــن تشــكر از تاش هــای صادقانــه آقــای دكتــر علــی غفــاری و عــرض تبريــک بــه آقــای دكتــر بابائــی كفاكــی بــرای هــر دو بزرگــوار آرزوی توفيــق 
بيش از پيش دارد.
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