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رئیــس دانشــگاه ســمنان گفــت : شــروع نیمســال نخســت 
ســال تحصیلــى جدیــد در ایــن دانشــگاه در همــه مقاطــع بــه 
صــورت مجــازى خواهــد بــود و پــس از تکمیــل واکسیناســیون 
ــراى  ــا ب ــى کرون ــتاد مل ــات س ــر اســاس مصوب دانشــجویان ب
ادامــه ایــن رونــد یــا حضــورى شــدن برخــى از مقاطــع 

ــد. ــد ش ــرى خواه ــى تصمیم گی تحصیل
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ دکتــر مســعود 
ــا اعــالم ایــن خبــر در دوازدهمیــن جلســه  نصیــرى زرنــدى ب
ــال  ــت : فع ــمنان گف ــگاه س ــاى دانش ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل س
ــه  ــش رو ب ــرم پی ــجویان در ت ــاى درس دانش ــروع کالس ه ش
صــورت مجــازى خواهــد بــود و برگــزارى حضــورى کالس هــا 
ــا کروناســت . ــه ب ــى مقابل ــتاد مل ــرى س ــه تصمیم گی ــوط ب من
دکتــر نصیــرى بــا بیــان اینکــه واکسیناســیون دانشــجویان آغاز 
شــده اظهــار امیــدوارى کــرد : بــا همــکارى مســئوالن مربوطــه 
ــود  ــام ش ــرعت انج ــه س ــجویان ب ــه دانش ــیون کلی واکسیناس
ــگاه ها  ــاى درس دانش ــزارى حضــورى کالس ه ــه برگ ــرا ک چ
بســتگى بــه انجــام واکسیناســیون کامل دانشــجویان و مســاعد 

بــودن شــرایط کرونایــى دارد .
ــز  ــجویان نی ــرم دانش ــات پایان ت ــزارى امتحان ــاره برگ وى درب
ــودن  ــاعد ب ــیون و مس ــام واکسیناس ــورت انج ــت : در ص گف
ــرم  ــان ت ــات پای ــد امتحان ــارى خداون ــه ی شــرایط کرونایــى ، ب
دانشــجویان یــا حداقــل دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــى بــه 

ــد . ــد ش ــزار خواه ــورى برگ ــورت حض ص
ــاى  ــا پیگیرى ه ــرد : ب ــح ک ــمنان تصری ــگاه س ــس دانش رئی

انجــام شــده واکسیناســیون اعضــاى هیــأت علمــى و کارکنــان 
ــتر  ــا بیش ــت و تقریب ــام اس ــال انج ــمنان در ح ــگاه س دانش

همــکاران دو دوز واکســن را دریافــت کرده انــد.
وى همچنیــن از همــه افــرادى کــه بــا دانشــگاه ســمنان مرتبط 
هســتند دعــوت کــرد در اولیــن فرصــت ممکــن واکســن کرونــا 
را تزریــق نماینــد، چــرا کــه در آینــده نزدیــک بــه منظــور حفــظ 
ــراى طــرح  ــا اج ــان و دانشــجویان دانشــگاه ب ســالمت کارکن
ــیون  ــد واکسیناس ــراد فاق ــراى اف ــى ب ــمند، محدودیت های هوش

ایجــاد خواهــد شــد.
ــتورالعمل هاى  ــظ دس ــر حف ــد ب ــن تأکی ــه ضم ــن جلس در ای
بــه  ارســالى  نامه هــاى  مطابــق  شــد  مقــرر  بهداشــتى، 
دانشــگاه حضــور کارمنــدان بیشــتر شــود و در صــورت انجــام 
واکسیناســیون و قرمــز نبــودن شــهر ســمنان در وضعیــت رنــگ 
بنــدى کرونایــى، دروس عملــى دانشــجویان در فصــل پاییــز به 

ــود  ــزار ش ــورى برگ ــورت حض ص

معــاون پژوهــش و فنــاورى دانشــگاه ســمنان از قــرار 
ــال  ــومین س ــراى س ــمنان ب ــگاه س ــام دانش ــن ن گرفت
ــال 2022  ــز در س ــه تایم ــدى مؤسس ــى در رتبه بن متوال

ــر داد. خب
ــر  ــمنان؛ دکت ــگاه س ــى دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســیف  اهللا ســعدالدین بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: در ایــن 
ــا 1200  ــه 1001 ت ــمنان در رتب ــگاه س ــدى دانش رتبه بن
قرارگرفتــه اســت، کــه نســبت بــه ســال قبــل از جایــگاه 

بهتــرى برخــوردار اســت .
ــال  ــزود: در س ــگاه اف ــاورى دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
ــور 58  ــاهد حض ــد، ش ــگاه جدی ــا ورود 12 دانش 2022 ب
ــران در  ــالمى ای ــورى اس ــه از جمه ــز رتب ــگاه حائ دانش
ــتیم. ــور هس ــان از 99 کش ــر جه ــگاه برت ــع 1600 دانش جم
دکتــر ســیف اهللا ســعدالدین بابیــان اینکــه ؛ دانشــگاه ها در 
ــار کلــى  ــا 13شــاخص در قالــب 5 معی ایــن رتبه بنــدى ب
آمــوزش بــا وزن 30 درصــد، پژوهــش بــا وزن 30 درصــد، 
اســتنادات بــا وزن 30 درصــد، وجهــه بین المللــى بــا وزن 
7.5 درصــد و ارتبــاط بــا صنعــت بــا وزن 2.5 درصــد مــورد 

ســنجش قــرار گرفتــه انــد .

بــه گفتــه وى ؛ پایــگاه رتبــه  بنــدى تایمــز جهــت ارزیابــى 
دانشــگاه ها قســمتى از اطالعــات موردنیــاز خــود را از 
ــا  ــنجى  ه ــر را از نظرس ــمتى دیگ ــگاه ها، قس ــود دانش خ
و اطالعــات پژوهشــى و اســتنادات را از پایــگاه اطالعاتــى 
اســکوپوس تهیــه مــى  کنــد. گفتنــى اســت؛ پایــگاه رتبــه  

ــه  ــاى رتب ــام  ه ــهورترین نظ ــى از مش ــز یک ــدى تایم بن
ــتین  ــه نخس ــت ک ــگاه ها اس ــى دانش ــن  الملل ــدى بی  بن
بــار در ســال 2004 بــا همــکارى تایمــز و کیــواس تحــت 
عنــوان رتبه -بنــدى تایمــز- کیــواس و از ســال 2010 بــه 
ــا همــکارى مؤسســه تامســون رویتــرز منتشــر شــد. بعــد ب
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سمنان؛ دانشــگاه  فناورى  و  پژوهش  سمنان؛معاون  دانشــگاه  فناورى  و  پژوهش  معاون 
قرار گرفتن نام دانشگاه سمنان براى سومین سال متوالى در قرار گرفتن نام دانشگاه سمنان براى سومین سال متوالى در 

رتبه بندى مؤسسه تایمزرتبه بندى مؤسسه تایمز

رئیس  دانشگاه سمنانرئیس  دانشگاه سمنان؛؛  
شروع نیمسال نخست سال تحصیلى جدید در دانشگاه سمنان مجازى استشروع نیمسال نخست سال تحصیلى جدید در دانشگاه سمنان مجازى است



معــاون آموزشــى و تحصیــالت تکمیلــى دانشــگاه ســمنان از موافقــت شــوراى گســترش آموزش 
عالــى بــا ایجــاد دو رشــته جدیــد در مقطــع کارشناســى ارشــد ایــن دانشــگاه خبــر داد .

بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ، دکتــر فرشــاد ورامینیــان بــا اعــالم ایــن خبــر 
گفــت : ایــن رشــته هــا شــامل مهندســى کامپیوتــر گرایــش معمــارى سیســتمهاى کامپیوتــرى، 
بــه صــورت روزانــه و شــبانه و رشــته مهندســى ایمنــى، بهداشــت و محیــط زیســت (HSE) بــه 

صــورت مجــازى در مقطــع کارشناســى ارشدهســتند .
دکتــر ورامینیــان خاطــر نشــان کــرد : دانشــگاه ســمنان هــم اکنــون داراى حــدود 230 رشــته 
گرایــش در گــروه هــاى فنــى مهندســى ، علــوم پایــه ، علــوم انســانى ، دامپزشــکى و کشــاورزى 

و هنــر اســت .

مدیــر کتابخانــه مرکــزى و مرکــز اســناد دانشــگاه ســمنان از امضــاى تفاهــم نامــه همــکارى بــا 
مجمــع کتابخانه هــاى تخصصــى حــوزوى و دانشــگاهى اســتان قــم خبــر داد.

ــا اعــالم ایــن خبــر  بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ دکتــر روح الــه خادمــى ب
ــات  ــا خدم ــى و ارتق ــى و فرهنگ ــى، پژوهش ــاى علم ــعه همکارى ه ــتاى توس ــت : در راس گف
کتابخانــه اى و اســنادى تفاهم نامــه همــکارى بیــن کتابخانــه مرکــزى ومرکــز اســناد دانشــگاه 
ســمنان  و مجمــع کتابخانه هــاى تخصصــى اســتان قــم (مکتــا) منعقــد و هــم اکنــون کتابخانــه 

مرکــزى و مرکــز اســناد دانشــگاه ســمنان بــه عضویــت  ایــن مجمــع درآمــده اســت .
دکتــر خادمــى افــزود: «مکتــا» عنــوان اختصــارى مجمــع کتابخانه هــاى تخصصــى حــوزوى و 
دانشــگاهى اســتان قــم اســت کــه کار خــود را از ســال 1393 بــا تمرکــز بــر ایجــاد دسترســى و 
اســتفاده بیشــتر از ظرفیــت کتابخانــه هــا، تبــادل تجربیــات مدیــران و همگامــى و همدلــى در 
پاســخ گویى بــه نیــاز روزافــزون فراگیــران دانــش و پژوهنــدگان و بــا همیــارى و همــکارى 16 

کتابخانــه در اســتان قــم آغــاز کــرده اســت .
بــه گفتــه وى ؛  هــم اکنــون 60 کتابخانــه عضــو ایــن مجمــع بــوده کــه 50 کتابخانــه و مرکــز 
اســناد و مــوزه در ســطح اســتان قــم و 10 کتابخانــه خــارج از اســتان قــم عضــو ایــن مجمــع 

هســتند.
ــا ســه  ــا بیــان اینکــه «مکتــا» ب مدیــر کتابخانــه مرکــزى و مرکــز اســناد دانشــگاه ســمنان  ب
هــدف اصلــى اشــتراك گذارى منابــع، ارتقــاى بهــره ورى و تبــادل تجربیــات مدیــران راه انــدازى 
شــده اســت تصریــح کــرد : نزدیــک بــه ســه میلیــون جلــد کتــاب و منابــع دیجیتــال در مجمــوع 
ــه وجــود منابــع موضوعــى دانشــگاه و  ــا توجــه ب ــا وجــود دارد کــه ب کتابخانه هــاى عضــو مکت
حــوزه ، مراجعــان خــاص خــود را داراســت و  در نظــر دارد در آینــده بــه مجمــع کتابخانه هــاى 

تخصصــى ایــران تبدیــل شــود.
یــادآور مــى شــود اســاتید و دانشــجویانى کــه قصــد اســتفاده از منابــع کتابخانــه هــاى عضــو 
مجمــع مکتــا را دارنــد مــى تواننــد بــه ســایت http://makta.ir مراجعــه کــرده و یــا بــراى 
ــن  ــماره تلف ــا ش ــمنان ب ــزى دانشــگاه س ــه مرک ــت کتابخان ــر مدیری ــا دفت ــتر ب ــات بیش اطالع

ــد. 31535134  تمــاس حاصــل نمائی

5

موافقت با ایجاد دو رشته جدید کارشناسى ارشد در دانشگاه سمنانموافقت با ایجاد دو رشته جدید کارشناسى ارشد در دانشگاه سمنان

همکارى هاى کتابخانه مرکزى دانشگاه سمنان با مجمع کتابخانه هاى همکارى هاى کتابخانه مرکزى دانشگاه سمنان با مجمع کتابخانه هاى 
تخصصى حوزوى و دانشگاهى استان قم افزایش مى یابد تخصصى حوزوى و دانشگاهى استان قم افزایش مى یابد 



ــزار  ــا حضورمســئوالن مربوطــه برگ ــه ب ــن جلســه ک در ای
ــؤاالت  ــه س ــخگویى ب ــى پاس ــوص چگونگ ــد در خص ش
ــان  ــه آن مکــرر نودانشــجویان و اطــالع رســانى مناســب ب

ــادل نظــر شــد . بحــث و تب
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ در 
پایــان ایــن جلســه مقــرر شــد از هــر دانشــکده یــک نفــر 
ــس  ــوى رئی ــن مشــخص از س ــماره تلف ــا ش ــناس ب کارش
دانشــکده ، بــراى پاســخگوى بــه ســواالت دانشــجویان بــه 
معاونــت آموزشــى معرفــى و جلســه توجیهــى بــراى آنــان 

ــزار شــود . برگ
ــه (از 7:30 الــى  ــه ســؤاالت روزان همچنیــن پاســخگویى ب
ــراه  ــه هم ــداول ب ــؤاالت مت ــش س ــدازى بخ 22) و راه ان
ارســال جــواب در فضــاى مجــازى و نیــز همــکارى 
ــط خصوصــا  ــاى مرتب ــد ه ــا واح ــا ب روســاى دانشــکده ه

ــود . ــه ب ــن جلس ــات ای ــر مصوب ــى از دیگ ــت آموزش معاون
در خصــوص برگــزارى مراســم ســتاد اســتقبال از نــو 

دانشــجویان نیــز در جلســه بعــدى تصمیــم گیــرى خواهــد 
شــد .

دکتــر مســعود نصیــرى زرنــدى رئیــس دانشــگاه ســمنان 
ــور  ــا حض ــگاه ب ــن دانش ــئوالن ای ــر مس ــراه دیگ ــه هم ب
ــات  ــت اهللا ســید محمــد شــاهچراغى از خدم ــر آی در دفت
بیــش از 40 ســاله ایــن عالــم فقیــه بــا اهــداى لــوح قــدر 

دانــى کردنــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ در متــن 
ــرى  ــر مســعود نصی ــه کــه از ســوى دکت ــر نام ــن تقدی ای

رئیــس دانشــگاه ســمنان صــادر شــده، آمــده اســت :
ــغ  ــن وســیله از ســال ها مجاهــدت و کوشــش بى دری بدی
شــما بــه عنــوان نماینــده ولى فقیــه در اســتان ســمنان و 
امامــت جمعــه شــهر عالــم  پــرور ســمنان تقدیــر مى گــردد.

ــت  ــر و برک ــأ خی ــى منش ــارك جنابعال ــود مب ــا وج  انصاف
فــراوان بــراى مجموعــه اســتان و دانشــگاه ســمنان بــوده 
ــام و خاطــره شــما بــراى همیشــه در ذهــن  و هســت و ن
ــم ســمنان  ــردم قدرشــناس اســتان و دانشــگاهیان فهی م
ــدرى  ــد پ ــواره مانن ــى هم ــد ؛ حضرتعال ــد مان ــى خواه باق
دلســوز در تــالش بــراى حــل مشــکالت دیگــران بــوده و 
هســتید و نقــش بى بدیــل شــما در رشــد و تعالــى جامعــه 
ــگاهیان  ــا دانش ــان ب ــه  ت ــاط صمیمان ــگاهى و ارتب دانش
ــه  ــه مای ــراى همیش ــتان ب ــن اس ــادر و معی ــگاه م دانش

ــود. مباهــات مــا خواهــد ب
از  صمیمانــه  تشــکر  و  تقدیــر  ضمــن  بدین وســیله 
ــالیان  ــن س ــى در کل ای ــه حضرتعال ــاى صادقان تالش ه
متمــادى، طــول عمــر بــا برکــت و اجــر جزیــل الهــى را از 

ــألت دارم. ــان مس ــال برایت ــد متع خداون
آیــت اهللا شــاهچراغى نماینــده مــردم اســتان در مجلــس 
خبــرگان رهبــرى و نماینــده قبلــى ولــى فقیــه در اســتان  
ــمنان را از دانشــگاه هاى  ــدار دانشــگاه س ــن دی ــز در ای نی

ــور دانســت و  ــتان و کش ــه در ســطح اس ــنام و نمون خوش
گفــت : بایــد ایــن خوشــنامى و موفقیــت را کــه قطعــا بــه 
راحتــى بــه دســت نیامــده بــا تــالش و کوشــش مضاعــف 

حفــظ کــرد .
ــمنان  ــگاه س ــئوالن دانش ــر مس ــس و دیگ ــن رئی همچنی
بــا حجــت االســالم و المســلیمن مطیعــى نماینــده جدیــد 

ــد . ــدار و گفتگــو کردن ولــى فقیــه در اســتان دی
نماینــده ولــى فقیــه در اســتان ســمنان در ایــن دیــدار بــا 
ــان  ــر جوان ــر تکیــه ب ــه ســخن رهبــرى مبنــى ب اشــاره ب
ــا جوانــان و ضــرورت  و امیــد بــه آینــده افــزود: ارتبــاط ب

جــذب ایــن افــراد بایــد در اســتان نهادینــه شــود.
ــران  ــت: مدی ــى گف ــلمین مطیع ــالم و المس حجــت االس
اســتان بــه صــورت مســتمر پیگیــر رفــع مشــکالت مــردم 

و جــذب جوانــان در امــور تربیتــى و فرهنگــى باشــند.
وى خواســتار تقویــت ارتبــاط دفتــر نمایندگــى ولــى فقیــه 
ــاتید  ــت : اس ــد و گف ــمنان ش ــگاه س ــتان و دانش در اس
دانشــگاه در کنــار تعلیــم علــم بــه دانشــجویان، آمــوزش 

ــد . ــرار دهن ــورد توجــه ق ــز م مباحــث اخالقــى را نی
ــرى رئیــس دانشــگاه ســمنان  ــر نصی ــدار دکت ــن دی در ای

ــرد . ــه ک ــن دانشــگاه ارائ ــز گزارشــى از عملکــرد ای نی

6

جلسه برنامه ریزى استقبال از دانشجویان جدید الورود 
سال تحصیلى 1401-1400 برگزار شد 

قدر دانى رئیس دانشگاه سمنان از خدمات بیش از قدر دانى رئیس دانشگاه سمنان از خدمات بیش از 4040 ساله آیت اهللا شاهچراغى  ساله آیت اهللا شاهچراغى 
و دیدار با نماینده جدید ولى فقیه در استانو دیدار با نماینده جدید ولى فقیه در استان



ــى،  در راســتاى افزایــش تعامــالت بین الملل
کارگاه مشــترك بیــن دانشــگاه ســمنان 
ــن  ــور چی ــاورى کش ــم و فن ــگاه عل و دانش
 University of Science and)
بــا   (Technology of China
ــیدى  ــرژى خورش ــاى ان ــت کاربرده محوری
بــه صــورت آنالیــن برگــزار شــد . بــه 
گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان؛ 
مکانیــک  مهندســى  دانشــکده  رئیــس 
کارگاه  ایــن   : گفــت  ســمنان  دانشــگاه 
 Solar Energy: ــوان ــا عن ــک روزه ب ی
 PV/T, Power, Heating and
Cooling Application بــه همــت 
دانشــکده مهندســى مکانیــک در حــوزه 
ــرق  ــد ب ــرژى خورشــیدى در تولی ــرد ان کارب
ــزار  ــرمایش برگ ــش و س ــرارت ، گرمای ، ح
ــر از  ــج نف ــزود : پن ــى پوراف ــر ول شــد . دکت
ــن   ــاورى چی ــم و فن ــگاه عل ــان دانش محقق
 Jie) ــى ــاى ج ــور ج ــتى پرفس ــه سرپرس ب
Ji) و ســه نفــر از محققان دانشــگاه ســمنان 
ــر  ــتى دکت ــه سرپرس ــریف  ب ــى ش و صنعت
محمدصــادق ولــى پــور، آخریــن یافتــه هاى 
علمــى خــود در ایــن زمینــه را بــه اشــتراك 
عالقمنــدان گذاشــتند  رئیــس دانشــکده 

ســمنان  دانشــگاه  مکانیــک  مهندســى 
بین المللــى  علمــى  تعامــالت  افزایــش 
دانشــگاه ســمنان در راســتاى رویکردهــاى 
ــزارى  ــه اهــداف برگ ــوم را از جمل وزارت عل
ــرد و گفــت : انجــام  ــوان ک ــن کارگاه عن ای
طرحهــاى پژوهشــى مشــترك ، تبــادل 
ــه و  ــان نام ــام پای ــجو و انج ــتاد و دانش اس
ــور از  ــن دو کش ــترك بی ــاى مش ــاله ه رس
دیگــر اهــداف برگــزارى ایــن کارگاه اســت 
ــد  ــر ش ــادل نظ ــا بحــث و تب ــاره آنه ــه در ب ک
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برگزارى کارگاه بین المللى مشترك دانشگاه هاى برگزارى کارگاه بین المللى مشترك دانشگاه هاى 
سمنان و علم و فناورى چینسمنان و علم و فناورى چین

ــر  ــى ، دکت ــیدعزت اهللا ضرغام ــوى س ــى از س در حکم
على اصغــر شــالبافیان حســین آبــادى عضــو هیــأت 
علمــى دانشــگاه ســمنان بــه عنــوان معــاون گردشــگرى 
ــگرى  ــتى و گردش ــع دس ــى ، صنای ــراث فرهنگ ــر می وزی

ــد . منصــوب ش
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ در حکــم 
صنایع دســتى  و  گردشــگرى  میراث فرهنگــى،  وزیــر 

ــت:  ــده اس ــالبافیان آم ــر ش ــراى على اصغ ب
ــق  ــات موف ــردى و تجربی ــتگى هاى ف ــه شایس ــر ب «نظ
در  مشــارکت  تخصصــى،  پژوهش هــاى  در  شــما 
اجرایــى  مدیریت هــاى  و  قانون گــذارى  فرآیندهــاى 
بــه  را  جناب عالــى  گردشــگرى،  مختلــف  حوزه هــاى 
ــى،  ــراث فرهنگ ــگرى» وزارت می ــاون گردش ســمت «مع

مى نمایــم. منصــوب  صنایع دســتى  و  گردشــگرى 
تعامــالت در ســطوح مختلــف دولــت، حاکمیــت و بخــش 
خصوصــى جهــت حداکثرســازى هماهنگــى بین بخشــى و 
ــده  ــد فزاین ــور رش ــتگاهى به منظ ــع مداخــالت بین دس رف
ــفر  ــوع س ــته هاى متن ــن بس ــگرى، تدوی ــعه گردش و توس
متناســب بــا همــه دهک هــاى درآمــدى گردشــگر داخلــى 

ــه  ــه جــدى ب ــى، توج و خارج
بازاریابــى دیجیتــال جهــت 
خارجــى  گردشــگر  جــذب 
رســانه ها  بــا  هم افزایــى  و 
جهــت افزایــش تقاضاى ســفر 
داخلــى، تشــکیل میزهــاى 
بــا  متناســب  تخصصــى 
انــواع مرســوم گردشــگرى، 
مکمــل  جاذبه هــاى  ایجــاد 
ظرفیت هــاى  مجــاورت  در 
بــا  موجــود  گردشــگرى 
کمــک بخــش خصوصــى، 
ــام  ــاماندهى نظ ــل و س تکمی
جامــع آمــارى گردشــگرى، 

ــگرى  ــت گردش ــاق وضعی ــط و ات ــبورد برخ ــاد داش ایج
شــفافیت  ســامانهٴ  ایجــاد  در  همــکارى  ســرگرمى،  و 
ــتارت آپ ها و کســب وکارهاى  ــت از اس ــه و حمای وزارتخان
ــما  ــاى ش ــه مأموریت ه ــازى ازجمل ــال در فضــاى مج فع

شــد. مى با

از خداونــد متعــال توفیقــات جنابعالــى در پیشــبرد اهــداف 
ــام خمینــى (ره) و  ــى ام انقــالب اســالمى و مکتــب نوران
عمــل بــه منویــات مقــام معظــم رهبــرى (مدظلــه العالــى) 
ــن  ــاب، تدوی ــار کت ــه چه ــف و ترجم ــم.» تألی را خواهان
بیــش از 30 مقالــه علمــى منتشرشــده در داخــل و خــارج 

ــت . ــى وى اس ــاى علم ــه فعالیت ه ــور از جمل از کش

عضو هیأت علمى دانشگاه سمنان معاون وزیر میراث فرهنگى شدعضو هیأت علمى دانشگاه سمنان معاون وزیر میراث فرهنگى شد



8

به مناسبت روز کارمند ؛
 در آئینى از کارمندان نمونه دانشگاه سمنان قدردانى شد

ســمنان  دانشــگاه  ســالمت  و  بهداشــت  مرکــز  ؛  علــوم  وزارت  ارزیابــى  اســاس  بــر 
. نمایــد  کســب  را  فعــال)  درمــان  و  بهداشــت  (مرکــز  عنــوان  شــد  موفــق 
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ بــا توجــه بــه ارزیابــى مراکــز بهداشــت ودرمــان 
دانشــجویى در سراســر کشــور در ســال 1398 توســط وزارت علــوم ، تحقیقــات و فنــاورى ، مرکــز 
بهداشــت و ســالمت دانشــگاه سمنان موفق به کســب عنوان (مرکز بهداشــت و درمان فعال) شد .
و  مشــاوره  دفتــر  کل  مدیــر  نیــا  صفــارى  مجیــد  دکتــر  ســوى  از  تقدیــرى  لــوح  در 
ســالمت  و  بهداشــت  مرکــز  رئیــس  جاویــد  زهــرا  دکتــر  از   ، علــوم  وزارت  ســالمت 
ــده اســت . ــى ش ــدر دان ــز ق ــن مرک ــط ای ــده توس ــه ش ــات ارائ ــراى خدم ــمنان ب ــگاه س دانش
ــاى  ــده ، فعالیت ه ــاد ش ــات ایج ــا ، امکان ــات ، ویزیته ــه خدم ــى ، ارائ ــب آموزش ــه مطال ارائ
مناســبتى ، و اجــراى طرح هــاى غربالگــرى از جملــه معیارهــا بــراى ایــن ارزیابــى بــوده اســت .

ــات  ــه خدم ــود و ارائ ــاز نم ــوزه را آغ ــت ح ــال 1382 فعالی ــگاه از س ــت دانش ــز بهداش مرک
ــان  ــى و کارکن ــأت علم ــاى هی ــجویان و اعض ــه دانش ــه کلی ــى ب ــخیصى و درمان ــکى تش پزش
ــارت  ــگاه ، نظ ــطح دانش ــى در س ــه ای ــط حرف ــاى بهداشــت محی ــان ،ارتق ــاى آن ــواده ه و خان
ــراى  ــه و اج ــگاهیان، ارائ ــى دانش ــادى و تکمیل ــان ع ــاى درم ــه ه ــات بیم ــاى خدم و ارتق

ــه و  ــجویان ،ارائ ــدو ورود دانش ــالمت دوره اى و ب ــى س ــاى ارزیاب ــه ه ــى در زمین ــرح های ط
ــه هــاى ارزیابــى ســالمت اســاتید و پرســنل دانشــگاه و ارتقــاى  اجــراى طــرح هایــى در زمین
آگاهــى هــاى بهداشــتى و ســالمت دانشــگاهیان از اهــداف ایجــاد ایــن مرکــز اســت .

در مراســمى بــه مناســبت روز کارمنــد و هفتــه دولــت از مدیــران و کارمنــدان نمونــه و شایســته 
تقدیــر ســال 99 دانشــگاه ســمنان قدردانــى شــد. بــه گــزارش روابــط عمومى دانشــگاه ســمنان 
؛ در ایــن مراســم کــه بــا حضــور هیــأت رئیســه و دیگــر مســئوالن دانشــگاه و با توجه به شــیوع 
ویــروس کرونــا بــه صــورت مجــازى برگــزار شــد ، از مدیــر ، معــاون ، کارشناســان و کارکنــان 
ــى نصــب  ــن آئیــن حســین صفائ ــى شــد . در ای ــدر دان ــر دانشــگاه ق ــه و شایســته تقدی نمون
بــه عنــوان مدیــر نمونــه و بهجــت واعظــى بــه عنــوان معــاون مدیــر نمونــه معرفــى شــدند.

ســیمه قاضــى و منیــژه ســلمانى هــم بــه عنــوان رئیــس اداره نمونه معرفــى و تجلیل شــدند . در 
بخــش کارشناســان نمونــه هــم از محمــد آزاد ، امیــر معماریــان ، محمــد مــرادى نســب ، محمد 
علــى راشــدى ، ملیحــه دربانــى ، مجیــد خروتــى ، ســمیرا الهوتیــان ، علــى محمــد دهرویــه ، 
محمــد رضــا احمــد پناهــى ، حســن تقــى زاده ، رضــا کالمــى و مجید طاهریــان قدر دانى شــد .
ــادى ، مصطفــى شــاهى ، مهــدى  در ایــن مراســم از علــى اکبــر طهــان ، مجتبــى کــرك آب
نوروزیــان ، تهمینــه افــرادى ، خیــر النســاء شــهمیرزادى ، علیرضا لطفــى ، الهام خروتــى ، وحید 
دوســت محمــدى ، مهــدى رحیمیــان فــر ، ســید جمــال حســینى دوســت ، مهرنــاز ســمندى ، 
علیرضــا میرحــاج ، مهتــاب اســماعیلى ، حســن مالکــى ، معصومــه اصغــرى ، حســین جعفــرى 
ورکــى و زهــرا شــاهى نیــز بــه عنــوان کارمنــدان شایســته تقدیــر ســال 99 قــدر دانــى شــد .
ــت  ــت : موفقی ــد گف ــک روز کارمن ــن تبری ــم ضم ــن مراس ــمنان در ای ــگاه س ــس دانش رئی
هــاى بدســت آمــده دانشــگاه ســمنان در ســطح ملــى و بین المللــى بــا همــکارى و 
ــت . ــده اس ــت آم ــجویان بدس ــى و دانش ــأت علم ــاى هی ــار اعض ــان در کن ــالش کارکن ت
دکتــر مســعود نصیــرى پرداخــت معوقــات کارکنــان را از دغدغــه هــاى مســئوالن 
ــت  ــگاه پرداخ ــاى اختصاصــى دانش ــدن درآمده ــا حاصــل ش ــزود : ب ــمرد و اف ــگاه برش دانش
معوقــات انجــام خواهــد شــد . دکتــر فرزیــن یغمایــى معــاون ادارى مالــى دانشــگاه 
ــان  ــى و کارکن ــأت علم ــوى اعضــاى هی ــق واکســن از س ــر تزری ــد ب ــا تاکی ــم ب ــمنان ه س
ــات  ــگاه خدم ــاى دانش ــتاد کرون ــه س ــه مصوب ــه ب ــا توج ــت : ب ــرد و گف ــد ک ــگاه تاکی دانش
ارائــه شــده بــه همــکاران و دور کارى هــا منــوط بــه انجــام واکسیناســیون اســت

ــده  ــال آین ــفر از س ــه س ــت هزین ــراى پرداخ ــزى ب ــن از برنامه ری ــى همچنی ــر یغمای دکت
بــه منظــور رفــاه حــال کارکنــان دانشــگاه خبــر داد. وى بــا اشــاره بــه پیگیــرى 
هــاى انجــام شــده بــراى خریــد برنــج هــم گفــت : متاســفانه بــا نوســانات قیمــت 
. شــد  خواهــد  اقــدام  زمینــه  ایــن  در  شــود  پایــدار  شــرایط  اگــر  و  شــدیم  مواجــه 

موفقیت مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه سمنان در ارزیابى هاى وزارت علومموفقیت مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه سمنان در ارزیابى هاى وزارت علوم



در مراســمى بــا حضــور مســئوالن دانشــگاه ســمنان محمــد رضا امیــر جان بــه عنوان مدیــر جدید 
امــور دانشــجویى دانشــگاه ســمنان معرفــى و از خدمــات دکتر اشــکان جبلى جوان قدر دانى شــد .
ــگاه  ــى دانش ــجویى ، فرهنگ ــاون دانش ــمنان ؛ مع ــگاه س ــى دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــى  ــت : یک ــوان گف ــى ج ــر جبل ــات دکت ــى از خدم ــدر دان ــن ق ــم ضم ــن مراس ــمنان در ای س
از کارهــاى ارزشــمند انجــام شــده در ایــن دوران تکمیــل آشــپرخانه صنعتــى دانشــگاه 
بــود کــه بــا بیــش از یــک و میلیــارد تومــان ســرمایه گــذارى بــه ســرانجام رســید .
دکتــر بهــروز گل محمــدى همچنیــن افزایــش ظرفیــت خوابگاه هــا را از دیگــر اقدامــات 
مطلــوب انجــام شــده برشــمرد و گفــت : بــا توجــه بــه جمیعــت دانشــجویى دانشــگاه 

ــاى  ــا پیگیریه ــه ب ــود ک ــر ب ــزار نف ــه ه ــا س ــگاه تنه ــى دانش ــت خوابگاه ــمنان ، ظرفی س
انجــام شــده یــک بلــوك خوابگاهــى بــا ظرفیــت 260 نفــر ســاخته و تجهیــز شــد .
وى اظهــار داشــت : ایــن خوابــگاه از شــروع ســال تحصیلــى جدیــد در صــورت نیــاز در اختیــار 
دانشــجویان دکتــرى قــرار خواهــد گرفــت . معــاون دانشــجویى و فرهنگــى دانشــگاه ســمنان ، 
ســاماندهى امــور دانشــجویى را از دیگــر اقدامــات مهــم انجام شــده در دوران مدیریــت دکتر جبلى 
جــوان عنــوان و بــراى مدیر جدیــد با توجه به ســابقه همکارى با ایــن حــوزه آرزوى موفقیت کرد .

ــى و  ــدر دان ــوان ق ــى ج ــر جبل ــات دکت ــز از خدم ــگاه نی ــئوالن دانش ــر مس ــن دیگ همچنی
ــد . ــت کردن ــگاه آرزوى موفقی ــجویى دانش ــور دانش ــد ام ــر جدی ــان مدی ــر ج ــاى امی ــراى آق ب

مدیر جدید امور دانشجویى دانشگاه سمنان معرفى شدمدیر جدید امور دانشجویى دانشگاه سمنان معرفى شد
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مدیــر مرکــز رشــد پــارك علــم و فناورى دانشــگاه ســمنان 
از پذیــرش 12 واحــد فنــاور در نیمســال اول 1400 در ایــن 

ــر داد. مرکز خب
بــه گــزارش روابــط عمومى دانشــگاه ســمنان، مدیــر مرکز 
ــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: زمینــه هــاى فعالیــت  رشــد ب
ایــن واحــد هــا مهندســى شــیمى، کشــاورزى، مهندســى 
پزشــکى، IT، علــوم انســانى و صنایــع خــالق اســت کــه 
پــس از طــى مراحــل ارزیابــى و داورى تخصصــى طــرح 
هــا، بــا حضــور داوران تخصصــى و نماینــدگان واحدهــاى 
متقاضــى در جلســات کمیتــه پذیــرش و ارزیابــى، بررســى 
و بــا پذیــرش آنهــا در مرکــز رشــد موافقــت شــده اســت.

ــاور  ــاى فن ــزود : واحده ــیان اف ــد کاش ــر عبدالمحم دکت
ــاى  ــت تیم ه ــت و هدای ــدف حمای ــا ه ــده، ب ــرش ش پذی
کارآفرینــى و شــرکت هاى فنــاور و دانــش  بنیــان و بســتر 
ــازى  ــارى  س ــاورى و تج ــعه فن ــراى توس ــازى الزم ب س
دســتاوردهاى پژوهشــى و فنــاورى و کمــک بــه اشــتغال 
فــارغ  التحصیــالن، در فضاهــاى اختصاصــى و اشــتراکى 
مرکــز رشــد و مرکــز نــوآورى اســتقرار یافتــه انــد و مــورد 

حمایــت مــادى و معنــوى قــرار مــى گیرنــد.
دکتــر کاشــیان در ادامــه گفــت: واحدهــاى فنــاور مســتقر، 

ــارك از  ــى پ ــاى خدمات ــدى از مزای ــر بهره من ــالوه ب ع
ــى  ــات ارتباطــى، هــم افزای ــرى، خدم ــه فضــاى دفت جمل
دانــش فنــى واحدهــاى مســتقر، مشــاوره هــاى تجــارى 
ســازى و کســب و کار، از مزایــاى قانــون حمایــت از 
ــى،  ــت مالیات ــامل معافی ــان ش ــش بنی ــرکت هاى دان ش
ــط کار و  ــهیل رواب ــى و تس ــرمایه گذارى خارج ــکان س ام

ــى شــوند ــد م ــره من ــز به اشــتغال نی
دکتــر کاشــیان خاطــر نشــان کــرد: از بــدو تأســیس مرکــز 
ــد و  ــده ان ــرش ش ــذب و پذی ــاور ج ــد فن ــد، 281 واح رش
محصــوالت دانــش بنیــان بســیارى تولیــد و بــه تجــارى 
ســازى رســیده و شــرایط اشــتغال بــراى بســیارى از 

ــان فراهــم شــده اســت. جوان

پذیرش دوازده واحد فناور در مرکز رشد پارك علم و 
فناورى دانشگاه سمنان
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«دســتگاه و فرآینــد انــدازه گیــرى، ذخیــره ســازى و کنترل 
فرآینــد آزمایــش بــا قابلیــت تجمیــع دیتاالگرهــا» توســط 
شــرکت فنــاور مســتقر در پــارك علــم و فنــاورى دانشــگاه 

ســمنان ثبــت اختــراع شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان، مهنــدس 
اتابــک گل محمــدى، مدیرعامــل شــرکت فــن آوران 
الکترونیــک آکوافــرا گفــت: ایــن دســتگاه، اختراعــى اســت 

و  الکترونیــک  زمینــه  در 
ابــزار دقیــق کــه بــه انــدازه 
ســازى  ذخیــره  گیــرى، 
فرآیندهــاى  کنتــرل  و 
آزمایــش مــى پــردازد و 
همچنیــن روشــى نویــن 
و مقــرون بــه صرفــه در 
انــواع  پشــتیبانى  جهــت 
سیســتم  و  دیتاالگرهــا 
در  کنترلــى  هــاى 
آزمایشــگاه هــا و مراکــز 

. اســت  تحقیقاتــى 
محمــدى  گل  مهنــدس 

ادامــه داد : ایــن دســتگاه بــه مجموعــه اى از سنســورهاى 
موردنیــاز بــه دیتاالگرهــاى Slave متصــل شــده و داده 
ــى  ــاى Slave م ــود، دیتاالگره ــى ش ــام م ــردارى انج ب
ــن  ــد و همچنی ــل کنن ــتقل عم ــورت مس ــه ص ــد ب توانن
ــاى  ــه انجــام آزمایــش ه ــاز ب ــر نی ــه کارب ــى ک در صورت
متنــوع در ابعــاد وســیع تــر داشــته باشــد، جهــت یکپارچــه 
 Slave ســازى فرآینــد آزمایشــات، تمامــى دیتاالگرهــاى
(متشــکل از انــواع سنســورهاى مختلــف مــورد نیــاز)، مــى 

ــر Master متصــل شــوند. ــه یــک دیتاالگ ــد ب توانن
 Slaveو Master ــاى ــى دیتاالگره ــزود : تمام وى اف
داراى امکاناتــى ماننــد صفحــه کلیــد، نمایشــگر، حافظــه 
ــازى  ــه س ــه بهین ــى ،GSM ، Wi-Fi هســتند ک داخل
دیتاالگرهــاى Master وSlave جهــت هماهنگــى 

ــورد نظــر اســت . ــراع م ــه اهــداف اخت آزمایشــات از جمل
ــه  ــرا ب ــک آکواف ــن آوران الکترونی ــرکت ف ــل ش مدیرعام
برخــى از کاربردهــاى مختلــف ایــن دســتگاه اشــاره 
کــرد و گفــت : از ایــن دســتگاه مــى تــوان بــراى انجــام 
آزمایــش هــاى تجمیعــى و همزمــان در مراکــز آموزشــى، 
 ، آزمایشــگاه ها  و  دانشــگاه ها  تحقیقاتــى،  پژوهشــى، 
ــرى پارامترهــاى  ــدازه گی ــره داده هــاى حاصــل از ان ذخی

ــاد و  ــزان ب ــبى، می ــت نس ــا، رطوب ــد دم ــى مانن هواشناس
ــره داده  ــدون مراقبــت ، ذخی ... در ایســتگاه هواشناســى ب
ــى، pH و ....  ــا، دب ــد دم ــق آب مانن ــطح و عم ــاى س ه
ــتفاده  ــى اس ــت هیدروگراف ــدون مراقب ــتگاه هاى ب در ایس

کــرد .
ــره  ــاهده و ذخی ــن ، مش ــدى همچنی ــدس گل محم مهن
ــد جهــت نگهــدارى  ســازى پارامترهــاى حاصــل از فراین
و عیــب یابــى ، انــدازه گیــرى پارامترهــاى حیاتــى ماننــد 
ــى،  ــواد غذای ــل م ــاى حم ــین ه ــت و ... ماش ــا، رطوب دم
دارویــى و فاســد شــدنى در حیــن انتقــال محمولــه ، 
ــه  ــاس ب ــدنى و حس ــد ش ــواد فاس ــدارى م ــازن نگه مخ
دمــا ماننــد الشــه گوشــت، حمــل خــون و ... ، تحقیقــات 
آزمایشــگاه هاى   ، وحــش  حیــات  و  زیســتى  محیــط 

صنایــع پتروشــیمى و نفتــى و داده بــردارى از متغیرهــاى 
خــط لولــه ماننــد دمــا و فشــار را از دیگــر کاربــرد هــاى 

ــرد . ــوان ک ــراع عن ــن اخت ای
ــک  ــن آوران الکترونی ــرکت ف ــل ش ــه مدیرعام ــه گفت ب
ــواد  ــاى م ــوان در انباره ــى ت ــراع م ــن اخت ــرا ، از ای آکواف
غذایــى و دارویــى، انــواع گلخانــه و تراریــوم هاى حســاس 
ــان،  ــدارى آبزی ــتخرهاى نگه ــت  و اس ــا و رطوب ــه دم ب
ــا  ــدارى ه ــدارى و دام مرغ

ــرد . ــتفاده ک ــز اس نی
دکتــر حمیدرضــا محمدیــان 
ــاورى  ــاون فن ــمنانى مع س
فنــاورى  و  علــم  پــارك 
هــم   ســمنان  دانشــگاه 
آکوافــرا  شــرکت  گفــت: 
ایــده  بــا  ســال 1396  از 
و  «طراحــى  محــورى 
ســاخت ســرور دیتاالگر» در 
ایــن پــارك علــم و فنــاورى 
پذیــرش و مســتقر و با تکیه 
بــر دانــش و تجربــه فنــى و 
مهندســى و تحقیــق و توســعه بســیار ، موفــق بــه ســاخت 
ــا عنــوان  و ثبــت اختــراع جدیــد تریــن محصــول خــود ب
«دســتگاه و فرآینــد انــدازه گیــرى، ذخیــره ســازى و 
کنتــرل فرآینــد آزمایــش بــا قابلیــت تجمیــع دیتاالگرهــا» 

ــد. ش
ــن شــرکت توســط  ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب ــر محمدی دکت
ــزود  ــود اف ــى ش ــت م ــت و هدای ــاور مدیری ــک زوج فن ی
:  گام مهــم بعــدى بــراى تکمیــل ایــن دســتاورد و 
ــراع اســت  ــن اخت موفقیــت ارزشــمند، تجــارى ســازى ای
کــه امیدواریــم  بــا تــالش و پشــتکار ایــن زوج جــوان بــه 

ــیم . ــیدن آن باش ــر رس ــه ثم ــاهد ب زودى ش

به همت محققان پارك علم و فناورى دانشگاه سمنان ؛به همت محققان پارك علم و فناورى دانشگاه سمنان ؛
دستگاه و فرآیند اندازه گیرى، ذخیره سازى و کنترل فرآیند دستگاه و فرآیند اندازه گیرى، ذخیره سازى و کنترل فرآیند 

آزمایش با قابلیت تجمیع دیتاالگرها ثبت اختراعآزمایش با قابلیت تجمیع دیتاالگرها ثبت اختراع شد شد
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ــرت دانشــجویان ،  ــرآن و عت ــنواره ق ــمین جش ــى ســى و شش ــج بخــش معارف ــالم نتای ــا اع ب
چهــار نفــر از دانشــجویان دانشــگاه ســمنان بــا کســب امتیــازات الزم جــواز حضــور در مرحلــه 

ــد . سراســرى ایــن جشــنواره را کســب کردن
بــه گــزارش روابــط عمومــى  دانشــگاه ســمنان گفــت: معــاون فرهنگــى و اجتماعــى دانشــگاه 
ــى  ــا شــیما یزدان ــم ه ــه از مســابقات خان ــن مرحل ــر گفــت : در ای ــن خب ــا اعــالم ای ســمنان ب
ــع  ــجوى مقط ــزاده دانش ــا علی ــردى و ثری ــیمى کارب ــته ش ــى رش ــع کارشناس ــجوى مقط دانش
ــع  ــجوى مقط ــان دانش ــه تبیانی ــزء ، حوری ــظ 20 ج ــته حف ــوق در رش ــته حق ــى رش کارشناس
کارشناســى رشــته زبــان و ادبیــات فارســى در رشــته حفــظ 5 جــزء و فرحنــاز جبــارى دانشــجوى 
ــاز الزم،  ــا کســب امتی ــرق در رشــته حفــظ موضوعــى ب مقطــع کارشناســى رشــته مهندســى ب
ــب  ــور را کس ــجویان کش ــرت دانش ــرآن و عت ــنواره ق ــرى جش ــه سراس ــه مرحل ــوز ورود ب مج

ــد. نمودن
ــر  ــگاه هاى سراس ــش از 400 دانشــجو از دانش ــه بی ــان اینک ــا بی ــدى ب ــروز گل محم ــر به دکت
ــتورالعمل  ــق دس ــزود : طب ــد اف ــنواره راه یابن ــن جش ــه کشــورى ای ــه مرحل ــتند ب ــور توانس کش
اجرایــى ســى و ششــمین جشــنواره، بخــش کتبــى ( معارفــى ) و رشــته هــاى بخــش حفــظ نیــز 

همچــون ســایر بخــش هــا بــه صــورت مجــازى برگــزار شــد.

ــى  ــگاه صنعت ــى دانش ــه میزبان ــابقات ب ــن دوره از مس ــرى ای ــه سراس ــه وى ؛  مرحل ــه گفت ب
ــه و نحــوه و زمــان دقیــق  ــاز جهــت مطالع ــورد نی ــع م ــزار مــى شــود  کــه مناب ــر برگ امیرکبی

ــد ــالم خواه ــًا اع ــرى متعاقب ــه سراس ــى در مرحل ــون بخــش معارف ــزارى آزم برگ

راهیابى چهار دانشجوى دانشگاه سمنان به جشنواره سراسرى قرآن راهیابى چهار دانشجوى دانشگاه سمنان به جشنواره سراسرى قرآن 
و عترت دانشجویانو عترت دانشجویان

ــى و  ــاون فرهنگ ــارى مع ــا غف ــر غالمرض دکت
ــاورى  ــات و فن ــوم، تحقیق ــى وزارت عل اجتماع
ــگاه  ــام آور دانش ــه اى از مق ــال تقدیرنام ــا ارس ب
ســمنان در نهمیــن جشــنواره ملــى رویــش، قــدر 

ــى کــرد. دان
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ 
در ایــن جشــنواره  هانیــه ســلیمى عضــو کانــون 
دانشــجویى صنایــع دســتى توانســت عنــوان 
شایســته تقدیــر در رشــته مصنوعــات چوبــى  را 

ــد . از آن خــود کن
در متن تقدیرنامه دکتر غفارى آمده است ،

ــکوفه هاى درود  ــیار ش ــان بس ــرام و امتن ــا احت ب
ــه  ــش را ب ــاى ارادت خوی ــواج دری ــران و ام بیک
مــى  جودآمیزتــان  وجــود  مصفــاى  ســاحل 
ــایى  ــت و کوش ــاکر کرام ــاره ش ــانیم و هم افش

ــى  ــى و پویای ــالى فرهنگ ــه اعت ــما در عرص ش
ــى  ــرى دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عال هن
ــا تقدیــم ایــن رقیمــه مراتــب ســپاس  ــوده و ب ب
خویــش را از جهــد جمیــل شــما و کســب 
عنــوان رتبــه « شایســته تقدیــر » اثــر در زمینــه 
ــى »  ــات چوب ــته مصنوع ــتى رش ــع دس «صنای
بخــش رقابتــى نهمیــن جشــنواره ملــى رویــش 
ــون هــاى  ــژه دســتاوردها و توانمندیهــاى کان وی
ــه  ــى را ب ــى و اجتماع ــرى، مذهب ــى، هن فرهنگ
ــد  ــن تمجی ــه ای ــم و ب ــى آوری ــراز م ــه اب منص
مجــد و تجلیــل جاللــت مقامتــان مباهــات مــى 

ــم . ورزی
ــم  ــروردگار حکی ــات پ ــو عنای ــد اســت در پرت امی
در تمامــى مراحــل زندگــى ســرزنده و پویا،موفــق 

و مویــد باشــید

ــى و  ــاون فرهنگ ــارى مع ــا غف ــر غالمرض دکت
اجتماعــى وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاورى بــا 
ارســال تقدیرنامــه هایــى از انجمــن هــاى علمــى 
برتــر دانشــگاه ســمنان بــه واســطه کســب رتبــه 
ــت،  ــى حرک ــنواره بین الملل ــیزدهمین جش در س

تقدیــر کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ 
در متــن ایــن تقدیرنامــه هــا آمــده اســت ، بــى 
شــک رشــد و تعالــى علمــى و فرهنگــى کشــور و 
ســاختن آینــده اى درخشــان و امیدآفریــن نیازمنــد 
پویایــى و نشــاط و خالقیــت برآمــده از مســئولیت 
اجتماعــى دانشــگاه و دانشــجویان اســت ، در 
ــجویى  ــى دانش ــاى علم ــن ه ــیر انجم ــن مس ای
و  فرصــت  حرکــت  بین المللــى  جشــنواره  و 
عرصــه اى را بــراى شــکوفایى و حمایــت از ایــن 

توانمندى هــا ارائــه مى دهــد.
 اینــک کــه در ســیزدهمین جشــنواره بین المللــى 
حرکــت شــاهد نمایــش و درخشــش موفقیت هاى 
دانشــجویان در عرصه هــاى گوناگــون علمــى 
ــود را  ــپاس خ ــى و س ــب قدردان ــتیم، مرات هس
بــه کوشــندگان جــوان عرصــه علــم و دانــش و 

ــاورى تقدیــم مــى کنــم. فن
 امیــد اســت بــا تعهــد، تــالش و اندیشــه نوآورانه 
شــما شــاهد رشــد و توســعه علمــى و فرهنگــى 

ایــران اســالمى باشــیم .
یــادآور مــى شــود در ســیزدهمین جشــنواره 
بین المللــى حرکــت کــه اســفند مــاه ســال 
علمــى  هــاى  انجمــن  شــد،  برگــزار   1399
دانشــجویى دانشــگاه ســمنان موفــق بــه کســب 

4 رتبــه برتــر بین المللــى شــدند.

تقدیر معاون فرهنگى و اجتماعى وزارت تقدیر معاون فرهنگى و اجتماعى وزارت 
علوم از کانون فرهنگى دانشگاه سمنانعلوم از کانون فرهنگى دانشگاه سمنان

تقدیر معاون فرهنگى و اجتماعى وزارت علوم تقدیر معاون فرهنگى و اجتماعى وزارت علوم 
از انجمن هاى علمى دانشجویى دانشگاه سمناناز انجمن هاى علمى دانشجویى دانشگاه سمنان



ــوراى تخصصــى  ــه ش ــن جلس ــاه و یکمی در چهارصــد و پنج
فرهنگــى و اجتماعــى دانشــگاه کــه بــا حضــور رئیــس 
نشــریه  آوران  مقــام  از  شــد،  برگــزار  ســمنان  دانشــگاه 
ــانه و  ــى رس ــنواره مل ــمنان در جش ــگاه س ــجویى دانش دانش
ــد . ــى ش ــدر دان ــر 12“ ق ــور ” تیت نشــریات دانشــجویى کل کش

ــن  ــمنان ؛ در ای ــگاه س ــى دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــناس  ــریه از کارش ــن نش ــام آوران ای ــر مق ــالوه ب ــه ع جلس
ــوح  ــا اهــداى ل نشــریات دانشــجویى دانشــگاه ســمنان نیــز ب

ــد . ــر ش تقدی
یــادآور مــى شــود؛  نشــریه علمــى تخصصــى الکتــرون 
بــه صاحــب امتیــازى انجمــن علمــى مهندســى بــرق، 
ــاهى،  ــان ش ــردبیرى احس ــراح و س ــا ج ــئولى علیرض مدیرمس
توانســت از میــان نشــریات برتــر راه یافتــه بــه مرحلــۀ نهایــى 
دوازدهمیــن جشــنواره نشــریات دانشــجویى کل کشــور» تیتــر 

ــد. ــب نمای ــت را کس ــام نخس 12 «  مق
دوازدهمیــن جشــنواره سراســرى نشــریات دانشــجویى « تیتــر 

12» بــا شــعار «عینیــت در خبــر، انصــاف در تحلیــل و آزادى 
ــگارى در  ــه ن ــاى روزنام ــدف ارتق ــا ه ــاله ب ــان» هرس در بی

فعــاالن و عالقمنــدان نشــریات دانشــجویى و توســعه کمــى و 
کیفــى نشــریات دانشــجویى برگــزار  مــى شــود .

ــاورى دانشــگاه ســمنان از  ــم و فن ــارك عل ــاورى پ معــاون فن
ــد ســازى  ــه منظــور توانمن ــج کارگاه آموزشــى ب ــزارى پن برگ

ــر داد ــال اول 1400 خب ــاوران در نیمس فن
بــه گــزارش روابــط عمومى دانشــگاه ســمنان ؛ دکتــر حمیدرضا 
محمدیــان ســمنانى بــا اعــالم ایــن خبر گفــت : «تدویــن طرح 
ــه  ــر ب ــه اســتارتاپمان را بصــورت مؤث کســب و کار»، « چگون
ســرمایه گذاران ارائــه دهیــم؟» ،  « تیــم ســازى و اصــول کار 
تیمــى»، «آشــنایى بــا شــرکت هــاى خصوصــى و نحــوه ثبــت 
ــاد ملــى  ــا تســهیالت نظــام وظیفــه در بنی آن « و»آشــنایى ب
نخبــگان و پارك هــاى علــم و فنــاورى» عنــوان کارگاههــاى 

برگــزار شــده در ایــن مــدت اســت .
ــوزش  ــت  آم ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــمنانى ب ــان س ــر محمدی دکت
و  ملــى  بازارهــاى  در  فنــاوران  رقابــت  و  رشــد  بــراى 
ــاورى دانشــگاه  ــم و فن ــارك عل ــرد : پ ــح ک ــى تصری بین الملل
ســمنان برگــزارى دوره هــا و کارگاه هــاى آموزشــى تخصصــى 
در حوزه هــاى مختلــف را در دســتور کار قــرار داده اســت  و بــا 
ــاور و شــرکت هاى  شــناخت نیازهــاى آموزشــى واحدهــاى فن

دانش بنیــان، اقــدام بــه برگــزارى کارگاه  هــاى آموزشــى 
ــد . ــى نمای ــا م ــن نیازه ــع ای ــى جهــت رف ــردى و مهارت کارب

بــه گفتــه وى ؛ عــالوه بــر برنامــه هــاى آموزشــى ، تمهیداتــى 

ــا حمایت هــاى پــارك در  ــا فنــاوران ب صــوت گرفتــه اســت ت
دوره هــاى آموزشــى تخصصــى مــورد نظــر خــود نیــز شــرکت 

یند نما

تقدیر مسئوالن دانشگاه سمنان از مقام آوران نشریه دانشجویى این تقدیر مسئوالن دانشگاه سمنان از مقام آوران نشریه دانشجویى این 
دانشگاه در جشنواره ملىدانشگاه در جشنواره ملى

برگزارى پنج کارگاه آموزشى به منظور توانمند سازى فناوران پارك برگزارى پنج کارگاه آموزشى به منظور توانمند سازى فناوران پارك 
علم و فناورى دانشگاه سمنان علم و فناورى دانشگاه سمنان 
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