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در جلسه شوراى مدیریت آموزش عالى استان تصمیم گیرى شد ؛ در جلسه شوراى مدیریت آموزش عالى استان تصمیم گیرى شد ؛ 

بازگشایى حضورى دانشگاه هاى استان سمنان به صورت بازگشایى حضورى دانشگاه هاى استان سمنان به صورت 
تدریجى و از مقطع دکترىتدریجى و از مقطع دکترى

ــى  ــت بررس ــا محوری ــمنان ب ــتان س ــى اس ــوزش عال ــت آم ــوراى مدیری ــه ش ــمین جلس شش
بازگشــایى حضــورى دانشــگاه ها بــا حضــور رؤســاى دانشــگاه هاى اســتان بــه صــورت مجــازى 

ــه میزبانــى دانشــگاه ســمنان برگــزار شــد . و ب
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ، در ایــن جلســه و پــس از بررســى برنامه هــاى 
رؤســاى دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــى اســتان مبنــى بــر چگونگــى فعالیــت حضــورى 
ــرر شــد بازگشــایى حضــورى دانشــگاه ها  ــرایط آن دانشــگاه ، مق ــه ش ــه ب ــا توج دانشــگاه ها ب

بــه صــورت تدریجــى بــا شــروع از مقطــع دکتــرى انجــام شــود .
دکتــر نصیــرى زرنــدى رئیــس شــوراى مدیریــت آمــوزش عالــى اســتان گفــت : نظــر بــه اینکــه 
مقــام عالــى وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاورى بازگشــایى دانشــگاه ها را بــه شــوراى مدیریــت 
ــات و شــرایطى کــه اســتان ها و دانشــگاه هاى  ــه امکان ــا توجــه ب ــا ب ــد، ت اســتانى واگــذار کردن
ــا حضــور رؤســاى همــه دانشــگاه ها و  ــد محقــق شــود، در ایــن خصــوص دو جلســه ب آن دارن

مؤسســات آمــوزش عالــى اســتان برگــزار شــد .
رئیــس دانشــگاه معیــن اســتان بــا بیــان اینکــه رؤســاى دانشــگاه ها در ایــن جلســات بــا توجــه 
بــه امکانــات هــر شهرســتان و نیــز امکانــات بهداشــتى و خوابگاهــى برنامه هــاى خــود را ارائــه 
دادنــد افــزود : در پایــان ایــن جلســات و پــس از بررســى انجــام شــده مقــرر شــد هــر دانشــگاه 
ــه دانشــگاه هاى  ــراى کلی ــه واحــد ب ــى و یــک برنام ــن خصــوص عملیات ــود را در ای ــه خ برنام

اســتان مصــوب نشــد.

ــر اســاس برنامه هــاى دانشــگاه هاى اســتان بازگشــایى  رئیــس دانشــگاه ســمنان ادامــه داد : ب
ــجویان  ــد از آن دانش ــد و بع ــد ش ــاز خواه ــرى آغ ــجویان دکت ــگاه ها از دانش ــورى دانش حض
کارشناســى ارشــد بــا ظرفیــت محــدود بــه تدریــج بــه جمــع دانشــجویان دکتــرى بــه صــورت 

آمــوزش تلفیقــى حضــورى و مجــازى اضافــه خواهنــد شــد .
دکتــر نصیــرى بــا اشــاره بــه اینکــه احتمــال وقــوع پیــک ششــم کرونــا نیــز دور از انتظار نیســت 
ــا  ــت ت ــم رف ــش خواهی ــاط پی ــا احتی ــگاه ها ب ــایى دانش ــه بازگش ــرد : در زمین ــان ک ــر نش خاط

ــد. ــه وجــود نیای ــراى دانشــجویان ، اســاتید و کارکنــان دانشــگاه ها ب مشــکلى ب

ــپهبد  ــا، س ــردار دله ــر س ــار برخــى از تصاوی ــى انتش در پ
شــهید قاســم ســلیمانى در صفحــه اینســتاگرام دانشــگاه 
ــه  ــن صفح ــن اپلیکیش ــازى، ای ــاى مج ــمنان در فض س

ــت. ــگاه را بس دانش
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ دکتر على 
ــط عمومــى دانشــگاه ســمنان  ضیغمــى رئیــس اداره رواب
ــط عمومــى دانشــگاه  ــر گفــت :  رواب ــا اعــالم ایــن خب ب
ســمنان در چنــد ســال اخیــر بــا مــد نظر قــراردادن توســعه 
روابــط عمومــى الکترونیــک بــه عنوان نســل جدیــد روابط 
ــگاه  ــاى دانش ــر رویداده ــکاس بهت ــت انع ــى جه عموم
اقــدام بــه ایجــاد کانــال و صفحه هایــى در فضــاى 
ــه  ــود کــه صفحــه دانشــگاه ســمنان ب مجــازى نمــوده ب
آدرس semnan.ac.ir در اینســتاگرام  یکــى از ایــن 

ــود. ــانى ب ــالع رس ــاى اط کانال ه
ــان  ــزود:  علــى رغــم ادعــاى آزادى بی ــر ضیغمــى اف دکت
ــردار  ــهید س ــپهبد ش ــر س ــار تصاوی ــى انتش ــرب، در پ غ
ــال  ــاى س ــا و رویداده ــلیمانى در بیانیه ه ــم س ــاج قاس ح
گذشــته ایــن دانشــگاه کــه در صفحــه دانشــگاه ســمنان 
منتشــر شــده بــود؛ ایــن پیــام رســان غربــى انتشــار تصویر 
شــهید ســلیمانى را بــر نتافــت و اقــدام بــه بســتن صفحــه 

ــود. ــانى نم ــن بســتر اطالع رس ــمنان در ای دانشــگاه س
ــه  ــمنان ادام ــگاه س ــى دانش ــط عموم ــس اداره رواب رئی
ــگاه  ــذف صفحــه دانش ــتاگرام در ح ــدام اینس ــن اق داد: ای

ــهید  ــر ش ــار تصاوی ــر انتش ــه خاط ــمنان ب س
ســلیمانى نشــان دهنــده پــوچ بــودن ادعــاى 
غــرب و آمریــکا در مقولــه آزادى بیــان اســت 
ــن  ــر ای ــازه انتشــار تصوی ــى اج ــا حت ــه آنه ک

ــد. ــز نمى دهن ــام را نی ــهید واالمق ش
ــط  ــرد: رواب ــان ک ــر نش ــى خاط ــر ضیغم دکت
ــدا  ــان ابت ــمنان از هم ــگاه س ــى دانش عموم
پیام رســان هاى  دادن  قــرار  اســاس  بــا 
ــانى  ــالع رس ــاى اط ــوان مبن ــه عن ــى ب داخل
ــال  ــه ایجــاد کان ــدام ب در فضــاى مجــازى اق
ــروش  ــون س ــف چ ــان هاى مختل در پیام رس
ــپ  ــپ، گ ــارات، آى گ ــه، آپ ــا، بل ــالس، ایت پ
ــاى  ــار و رویداده ــه اخب ــرده ک ــکا ک و روبی
دانشــگاه بــه صــورت روزانــه و منظــم در ایــن 

. مى شــود  منتشــر  پیام رســان ها 
ــان  ــگاهیان و مخاطب ــه دانش ــزود: کلی وى اف

ــار و  ــن اخب ــد آخری ــمنان مى توانن ــگاه س ــه دانش صفح
ــگاه از  ــایت دانش ــر س ــالوه ب ــگاه را ع ــاى دانش رویداده
پیام رســان هاى  در  دانشــگاه  رســمى  کانــال  طریــق 
مذکــور بــه آدرس  unisemnan@ پیگیــرى نماینــد.

ــى  ــط عموم ــرد : رواب ــان ک ــر نش ــى خاط ــر ضیغم دکت
دانشــگاه ســمنان عــالوه بــر فضــاى مجــازى، رویدادهــاى 
ــو  ــون رادی ــى چ ــاى نوین ــمنان را در قالب ه ــگاه س دانش

نمــا ، تلویزیــون اینترنتــى ، خبرنامــه الکترونیکــى و 
اپلیکیشــن دانشــگاه ســمنان اطالع رســانى مى نمایــد 
رویدادهــاى  بــه  عالقه منــدان  و  دانشــگاهیان  کــه 
اطالعــات  جهــت  ســمنان  اســتان  مــادر  دانشــگاه 
آدرس                                       بــه  دانشــگاه  ســایت  بــه  مى تواننــد  بیشــتر 
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بــه منظــور پیگیــرى پروژه هــاى فنــاور و دانش بنیــان دکتــر 
مســعود نصیــرى زرنــدى رئیــس دانشــگاه ســمنان بــه همــراه 
دکتــر گلــرو نماینــده مــردم شهرســتان هاى ســمنان، مهدیشــهر 
ــارك علــم و  و ســرخه و دکتــر علــى حقیقــى اصــل رئیــس پ
ــاون  ــتارى مع ــورنا س ــر س ــا دکت ــمنان ب ــگاه س ــاورى دانش فن

علمــى و فنــاورى رئیــس جمهــور دیــدار کردنــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ، تقویــت اعتبــار 
ــامل  ــداث ش ــت اح ــان و در دس ــش بنی ــاى دان ــى پروژه ه مال
ــته  ــوآورى وابس ــد و ن ــز رش ــمنان، مراک ــوآورى س ــه ن کارخان
ــه دانشــگاه، ایجــاد آزمایشــگاه دانــش آمــوزى فناورى هــاى  ب
از  حمایــت  هوافضــا)،  و  بیوفنــاورى  (نانوفنــاورى،  نویــن 
همــکارى دانشــگاه ســمنان بــا واحدهــاى خوشــه هاى صنعتــى 
ــت از  ــاور، حمای ــاى فن ــت از واحده ــرش، حمای ــودرو و ف خ
ــا و  ــه طرح ه ــاور، از جمل ــرکت هاى فن ــاى ش ــاخت کارگاه ه س
پروژه هایــى بــود کــه در ایــن نشســت مطــرح و دســتورات الزم 

ــاون رئیــس جمهــور صادرشــد. از ســوى مع
ــه  ــتارى ب ــر س ــاه دکت ــن م ــفر فروردی ــا در س ــروژه ه ــن پ  ای
ســمنان مصــوب شــده بــود کــه در حــال حاضــر اقدامــات الزم 

ــرار دارد. ــاح دردســت پیگیــرى ق ــدازى و افتت جهــت راه ان

معــاون پژوهــش و فنــاورى دانشــگاه ســمنان از قــرار 
ــى  ــدى موضوع ــمنان در رتبه بن ــگاه س ــام دانش ــن ن گرفت

ــر داد. تایمــز در ســال 2022 خب
ــر  ــمنان؛  دکت ــگاه س ــى دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر  ــت: ب ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــعدالدین ب ــیف اهللا س س
ــت در  ــمنان  توانس ــگاه س ــدى دانش ــن رتبه بن ــاس ای اس
موضــوع علــوم مهندســى جایــگاه 601 تــا 800 را بدســت 

آورد  .
دکتــر ســعدالدین بــه شــاخه هــاى مختلــف علــوم 
ــى،  ــى عموم ــزود : مهندس ــرد و اف ــاره ک ــى اش مهندس
علــوم مهندســى،  مهندســى بــرق و الکترونیک، مهندســى 
مکانیــک و هوافضــا، مهندســى عمــران و مهندســى 
ــوم مهندســى اســت  ــه موضــوع عل ــر مجموع شــیمى زی
و ســال گذشــته نیــز دانشــگاه ســمنان در همیــن جایــگاه 

ــت. ــور داش حض
ــان  ــا بی ــمنان ب ــاورى دانشــگاه س ــاون پژوهــش و فن مع
ــر  ــد از سراس ــگاه جدی ــال 2022 ، 90 دانش ــه در س اینک
دنیــا  بــه ایــن رتبــه بنــدى  اضافــه شــدند اظهــار داشــت 
ــه از جمهــورى اســالمى  ــز رتب : 41 دانشــگاه ایرانــى حائ

ــه در  ــتند ک ــرکت داش ــدى ش ــه بن ــن رتب ــران در ای ای
موضــوع مهندســى در جمــع یــک هــزار و 188 دانشــگاه 

ــر جهــان هســتیم. برت
ایــن    : کــرد  تصریــح  ســعدالدین  ســیف اهللا  دکتــر 
ــار  ــب 5 معی ــاخص در قال ــاس  13 ش ــر اس ــدى ب رتبه بن
ــا وزن 30  ــا وزن 30 درصــد، پژوهــش ب کلــى آمــوزش ب
درصــد، اســتنادات بــا وزن 30 درصــد، وجهــه بین المللــى 
ــا وزن 2.5  ــت ب ــا صنع ــاط ب ــد و ارتب ــا وزن 7.5 درص ب

ــده اســت. ــام ش درصــد انج
ــزود:  ــمنان اف ــگاه س ــاورى دانش ــش و فن ــاون پژوه  مع
ــال  ــز در س ــى تایم ــدى کل ــمنان در رتبه بن ــگاه س دانش

2022 در جایــگاه 1001 تــا 1200 قــرار دارد.
گفتنــى اســت ؛  ایــن دانشــگاه در رتبــه بندهایــى 
اعالم شــده دانشــگاه هاى جــوان و آســیایى تایمــز در 
ســال 2021  موفــق شــده اســت جایــگاه 251 تــا 300 را 

ــد. ــود اختصــاص ده ــه خ ب
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ــه عضــو هیــأت علمــى ایــن دانشــگاه در  معــاون پژوهــش و فنــاورى دانشــگاه ســمنان از چــاپ مقال
یکــى از معتبرتریــن مجــالت علمــى جهــان خبــر داد .

ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــعدالدین ب ــر ســیف اهللا س ــمنان، دکت ــى دانشــگاه س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
گفــت: دکتــر ســامان رشــیدى اســتادیار پردیــس علــوم و فناورى هــاى نویــن ایــن دانشــگاه بــه همــراه 
 Progress in          ــر ــریه معتب ــه در نش ــاپ مقال ــه چ ــق ب ــورها موف ــایر کش ــگرانى از س پژوهش

ــد. ــر 29,394 ش ــب تأثی ــا ضری Energy and Combustion Science  ب
دکتــر ســعدالدین افــزود : ایــن مقالــه مــرورى ارزشــمند بــا عنــوان «پیشــرفت و چالش هــاى 
مدیریــت حرارتــى فن آورى هــاى تبدیــل و ذخیــره انــرژى الکتروشــیمیایى شــامل پیل هــاى ســوختى، 
الکترولیزرهــا و ابــر خازن هــا» اســت کــه در مجلــه ى معتبــر داراى رتبــه ى  کیفــى Q۱  توســط یکــى 
ــا  ــن دانشــگاه ســمنان، ب ــاى نوی ــاورى ه ــوم و فن ــأت علمــى پردیــس عل ــن اعضــاى هی از جوان تری
ــارات منتشرشــده اســت. ــره و ام ــن، انگلســتان، ســوئد، ک همــکارى پژوهشــگرانى از کشــورهاى چی

معــاون پژوهــش و فنــاورى دانشــگاه ســمنان  اظهــار داشــت: دکتــر ســامان رشــیدى  در ســال گذشــته 
نیــز موفــق شــده اســت در فهرســت پژوهشــگران پــر اســتناد یــک درصــد برتــر جهــان مســتخرج از دو 

پایــگاه   ESI  و WOS قــرار گیــرد.
ــر ســامان رشــیدى مقطــع کارشناســى خــود را در رشــته مهندســى مکانیــک  شــایان ذکر اســت؛  دکت
در ســال 1388 ، و  مقطــع کارشناســى ارشــد را در همیــن رشــته بــا گرایــش تبدیــل انــرژى در ســال 

1391 در دانشــگاه ســمنان گذرانــده اســت .

معــاون پژوهــش و فنــاورى دانشــگاه ســمنان 
از قــرار گرفتــن نــام دانشــگاه ســمنان در 
در   ISCموضوعــى رتبه بنــدى  جدیدتریــن 

ــر داد. ــال 2020 خب س
بــه گــزارش روابــط عمومى دانشــگاه ســمنان؛ 
ــن  ــالم ای ــا اع ــعدالدین ب ــیف اهللا س ــر س دکت
خبــر گفــت: در ایــن رتبه بنــدى دانشــگاه 
ــى  ــته مهندس ــده، در رش ــق ش ــمنان موف س
مکانیــک از حــوزه موضوعــى مهندســى و 
ــور  ــران حض ــگاه از ای ــه 20 دانش ــاورى ک فن
دارنــد جایــگاه (400-351) جهانــى را بــه 

دســت آورد.
دانشــگاه  فنــاورى  و  پژوهــش  معــاون 
ــوزه  ــواد از ح ــى م ــته مهندس ــزود: در رش اف
ــاورى،14 دانشــگاه  موضوعــى مهندســى و فن
از ایــران در جدیدتریــن رتبه بنــدى موضوعــى 
ــان از ســوىISC  حضــور  دانشــگاه هاى جه

ــته  ــن رش ــمنان در ای ــگاه س ــه دانش ــد ک دارن
نیــز توانســته رتبــه (700-601)  را کســب 

ــد. نمای
ــان اینکــه در  ــعدالدین بابی ــر ســیف اهللا س دکت
ــه در  ــات ک ــته ریاضی ــدى در رش ــن رتبه بن ای
حــوزه علــوم طبیعــى قــراردارد، 19 دانشــگاه از 
ایــران حضــور دارنــد، افــزود: دانشــگاه ســمنان 
در ایــن حــوزه نیــز رتبــه جهانــى  (601-700) 

را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
گفتنــى اســت در رتبــه  بندى موضوعــى 2020 
ــد  ــور دارن ــگاه حض ــران 39 دانش ISC از ای
کــه در حوزه هــاى مختلــف موضوعــى در 
شــش حــوزه اصلــى علــوم طبیعــى، مهندســى 
و فنــاورى، علــوم پزشــکى و بهداشــت، علــوم 
کشــاورزى، علــوم اجتماعــى و علــوم انســانى 

ــده اند ــه ش ــز رتب حائ

ــگاه  ــناد دانش ــز اس ــزى و مرک ــه مرک کتابخان
ــه  ــه نخســت در هزین ــه کســب رتب ــق ب موف
ــه  ــن 226 کتابخان ــع خارجــى در بی ــرد مناب ک
دانشــگاهى تحــت پوشــش وزارت علــوم، 

ــد. ــاورى ش ــات،  و فن تحقیق
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان 
ــناد  ــز اس ــزى و مرک ــه مرک ــس کتابخان ؛ رئی
دانشــگاه ســمنان بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت :  
نتایــج بررســى و رتبــه بنــدى کتابخانــه هــاى 
دانشــگاه هــا و پژوهشــگاه هــاى وزارت علــوم، 
ــتاندارد  ــاس اس ــر اس ــاورى ب ــات و فن تحقیق
NISO Z۳۹٫۷ مربــوط بــه ســال تحصیلى 

1398-1399 منتشــر شــده اســت .

دکتــر روح الــه خادمــى افــزود: همچنیــن 
کتابخانــه  رتبه بنــدى  ایــن  براســاس 
ــمنان  ــگاه س ــناد دانش ــز اس ــزى و مرک مرک
ــوان  در شــاخص مجموعــه (شــامل شــمار عن
الکترونیکــى،  و  چاپــى  کتاب هــاى  همــه 
و  دیــدارى  منابــع  خطــى،  نســخه هاى 
و  رســاله ها،  و  پایان نامه هــا  شــنیدارى، 
ــه  24 و  ــى ) رتب ــاى پژوهش ــزارش طرح ه گ
ــد  ــت و تمدی ــزار و 806  امان ــداد 28 ه ــا تع ب
کتــاب در شــاخص خدمــات  رتبــه 19 را 
ــى جــز ده درصــد  ــه عبارت ــوده و ب کســب نم
ــا  ــاخص ه ــن ش ــر در ای ــاى برت ــه ه کتابخان

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
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رئیــس اداره دانشــجویان غیرایرانــى دانشــگاه ســمنان از فــارغ 
التحصیلــى 19 دانشــجوى عرب زبــان ایــن دانشــگاه در مقطــع 

کارشناســى ارشــد در نیمســال تحصیلــى گذشــته خبــر داد .
ــى  ــر عل ــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ دکت ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــر از ای ــت : 9 نف ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــیده ب ــر نورس اکب
دانشــجویان در دانشــکده گردشــگرى ، دو نفــر در رشــته 
ــر در  ــى ، دو نف ــت بدن ــته تربی ــر در رش ــک نف ــات ، ی ریاضی
رشــته زبــان و ادبیــات عربــى ، یــک نفــر در رشــته مهندســى 
ــته  ــر در رش ــک نف ــک و ی ــته فیزی ــر در رش ــه نف ــران ، س عم
زبــان انگلیســى مشــغول بــه تحصیــل بودنــد کــه بــا دفــاع از 

ــدند . ــل ش ــارغ التحصی ــود ف ــه خ پایان نام
ــون  29 دانشــجوى مقطــع  ــزود : هــم اکن ــر نورســیده  اف دکت
ــوریه در  ــراق و س ــورهاى ع ــر از کش ــد دیگ ــى ارش کارشناس
رشــته هــاى مختلــف در دانشــگاه ســمنان در حــال تحصیــل 
ــه خــود  ــان نام ــاع از پای ــا دف ــرم پیــش رو ب هســتند کــه در ت

ــد شــد ــل خواهن ــارغ التحصی ف
ــار  ــمنان اظه ــى دانشــگاه س رئیــس اداره دانشــجویان غیرایران
ــد ،  ــى ارش ــع کارشناس ــجویان مقط ــر دانش ــالوه ب داشــت : ع
ــران در  ــته مهندســى عم ــوریه در رش دو دانشــجو از کشــور س

ــد . ــى کنن ــل م ــرى در دانشــگاه ســمنان تحصی مقطــع دکت
بــه گفتــه دکتــر نورســیده ؛ هــم اکنــون حــدود  170 دانشــجوى 
غیــر ایرانــى در دانشــگاه ســمنان مشــغول بــه تحصیل هســتند.

یــادآور مى شــود ؛ بــه منظــور آمــوزش زبــان فارســى بــه غیــر 
ــاى  ــا پیگیرى ه ــته ب ــمنان توانس ــگاه س ــان دانش ــى زبان فارس
انجــام شــده مجــوز فعالیــت مرکــز آمــوزش زبــان فارســى بــه 

دانشــجویان غیــر ایرانــى را نیــز دریافــت نمایــد .
گفتنــى اســت ؛ تاکنــون در اســتان ســمنان ، مرکز آمــوزش زبان 
ــوده و دانشــجویان  ــال نب ــان فع ــر فارســى زبان ــه غی فارســى ب
ــه  ــن دوره ب ــدن ای ــراى گذران خارجــى متقاضــى مى بایســت ب

ــد . ــه مى کردن ــتانها مراجع ــر اس ــگاه هاى دیگ دانش

ــاورى  ــات و فن ــوم ، تحقیق ــر عل در حکمــى از ســوى وزی
ــگاه  ــى دانش ــات علم ــو هی ــن عض ــى خیرالدی ــر عل دکت
ســمنان بــه عنــوان مشــاور وزیــر علــوم در امــور علمــى، 

ــد. ــاورى منصــوب ش ــى و فن تحقیقات
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ در ایــن 
ــر  ــى گل وزی ــى زلف ــر محمدعل ــه از ســوى دکت حکــم ک
علــوم صــادر شــده، آمــده اســت ؛ نظــر بــه مراتــب تعهــد ، 
تخصــص و تجــارب ارزشــمند جنابعالــى در حــوزه آمــوزش 
عالــى ، بــه موجــب ایــن حکــم بــه ســمت «مشــاور وزیــر 
ــاورى « منصــوب مــى  ــور علمــى ، تحقیقاتــى و فن در ام

شــوید .
ــا هــم فکــرى ، هــم اندیشــى و هــم  ــى رود ب انتظــار م
ــاق هــاى فکــر ، اهــداف و  ــارى صاحــب نظــران در ات ی
ــرى دانشــگاه  ــه راهب ــن وزارت در زمین سیاســت هــاى ای
هــا و موسســات آمــوزش عالــى ، پژوهشــى و فنــاورى بــر 
پایــه سیاســت هــاى دولــت محتــرم و در چارچــوب برنامــه 
هــاى ارائــه شــده اینجانــب بــه مجلــس شــوراى اســالمى 

تحقــق یابــد .
ــى  ــا و راهبردهــاى عملیات ــه راهکاره ــا ارائ ــد اســت ب امی
ــد : ــر تحقــق یاب ــاق هــاى فکــر اهــداف زی حاصــل از ات

-      آموزش و پژوهش هدفمند
-      مهارت افزایى در آموزش و پژوهش

-      مرجعیت و دیپلماسى علمى

-      اشتغال و کار آفرینى
-      کاربردى سازى تحقیقات

-      تولید ثروت از دانش
-      پیگیرى تاسیس معاونت فناورى و نوآورى

ــدس  ــام مق ــه نظ ــت ب ــى را در خدم ــاب عال ــق جن توفی
ــتارم ــال خواس ــد متع ــران از خداون ــالمى ای ــورى اس جمه

ــاه  ــرداد م ــن م ــى خیرالدی ــر عل ــود ؛دکت ــى ش ــاد آور م ی
ــه کشــور  ــوان  عضــو هیــات علمــى نمون ــه عن امســال ب

ــوم انتخــاب شــد. ــاى وزارت عل ــى ه ــر اســاس ارزیاب ب
گفتنــى اســت ؛ دکتــر علــى خیرالدیــن از اســاتید برجســته 
ــمنان  ــتان س ــاز اس ــتاد ممت ــا اس ــمنان و تنه ــگاه س دانش
اســت کــه ، بیــش از 33 ســال ســابقه تدریــس  در 

ــت . ــى را داراس ــوزش عال آم
وى داراى بیــش از 20 دانش آموختــه دکتــرى تخصصــى، 
ــاء  ــس از ارتق ــد پ ــه کارشناســى ارش ــا دانش آموخت و ده ه
ــه مرتبــه اســتادى اســت و در مجمــوع  داراى بیــش از   ب
ــى  ــه ISI و علم ــش از 500 مقال ــى، بی ــاب تألیف 12 کت
-پژوهشــى و چندیــن طــرح بیــن المللــى و ملــى و ثبــت 
اختــراع اســت و از مؤسســین مرکــز رشــد و پــارك علــم و 

ــد. ــمنان مى باش ــگاه س ــاورى دانش فن
ســازمان  برتــر  پژوهشــگر  عنــوان  بــه  انتخــاب 
دانشــگاه هاى  نمونــه  رئیــس  کشــور،  نظام مهندســى 
سراســر کشــور، مؤلــف کتــاب برگزیــده اســتان، ســخنران 

ــى،  ــن الملل ــى و بی ــدى در بیــش از 15 کنفرانــس مل کلی
ــع علمــى  ــت در مجام ــى درخشــان، عضوی ــوابق اجرای س
بیــن المللــى و کمیتــه هــا و قطب هــاى علمــى از دیگــر 

ــت . ــن اس ــى خیرالدی ــر عل ــان دکت ــارات درخش افتخ
همچنیــن ایــن اســتاد برجســته دانشــگاه ســمنان در 
تدویــن و بازنگــرى مبحــث نهــم مقــررات ملــى ســاختمان 
ــه تازگــى منتشــر شــده  ــران کــه ب و آئیــن نامــه بتــن ای
ــى همــکارى داشــته اســت . ــه فن ــوان عضــو کمیت ــه عن ،ب
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ــکا  ــک آمری ــرق و الکترونی ــان ب ــن مهندس انجم
نیمــا  دکتــر  از  لوحــى  اهــداى  بــا   ((IEEE
دانشــکده مهندســى بــرق و  اســتاد  امجــدى 

کامپیوتــر دانشــگاه ســمنان تجلیــل کــرد
ــمنان،  ــگاه س ــى دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــمنان  ــگاه س ــاورى دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: ایــن قدردانــى بــراى 
عملکــرد برجســته دکتــر نیمــا امجــدى به عنــوان 
ــن  ــى (Associate Editor) انجم ــر علم دبی
مهندســان بــرق و الکترونیــک آمریــکا و بــه  
 IEEE Transactions on نشــریه  ویــژه 

Sustainable Energy، کــه در ژانویــه ســال 
ــام  ــن انج ــوى انجم ــده، از س ــوب ش 2020 منص

 شــده اســت.
دکتــر ســیف ا... ســعدالدین بــا بیــان اینکــه دکتــر 
ــز  ــا 2020  نی ــال هاى 2017ت ــدى در س ــا امج نیم
به عنــوان دبیــر برگزیــده از ســوى انتشــارات 
وایلــى معرفى شــده بــود افــزود: ایــن اســتاد 
ارزنــده دانشــگاه ســمنان همچنیــن به عنــوان 
ــر اســتناد و  یکــى از پژوهشــگران یــک درصــد پ

ــت. ــده  اس ــز معرفى ش ــى نی ــگر مل پژوهش
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معــاون فنــاورى پــارك علــم و فنــاورى دانشــگاه 
ــى،  ــاور بازاریاب ــته فن ــه کار هس ــاز ب ــمنان از آغ س
ــارك  تبلیغــات و ترجمــه عربــى قومــس در ایــن پ

علمــى خبــر داد
ــمنان  ــگاه س ــى دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دکتــر حمیــد رضــا محمدیــان ســمنانى در نشســت 
معرفــى ایــن واحــد فنــاور کــه بــه صــورت مجــازى 
برگــزار شــد گفــت : ایــن شــرکت بــا هــدف معرفى 
و بازاریابــى تولیــدات ایرانــى بــه کشــورهاى عربــى 
ــا عنــوان (شــرکۀ قومــس للتســویق واإلعــالن و  ب

الترجمــۀ) آغــاز بــه کار کــرده اســت .
دکتــر محمدیــان افــزود : ایــن شــرکت بــه منظــور 
ــى محصــوالت  ــه عرب ــات و ترجم ــى، تبلیغ بازاریاب
صنعتــى، کشــاورزى، معدنــى و خدمــات آموزشــى، 

ــه  ــران ب ــالمى ای ــورى اس ــگرى جمه ــکى و گردش پزش
کشــورهاى عربــى ایجــاد شــده اســت و اعضــاى هیــأت 
ــاله در  ــن س ــه چندی ــرکت داراى تجرب ــن ش ــره ای مدی

ــتند. ــى هس ــورهاى عرب ــا کش ــکارى ب ــه هم زمین
مســئول هســته فنــاور بازاریابــى، تبلیغــات و ترجمــه 
ــى  ــأت علم ــو هی ــس و عض ــکار قوم ــم و ابت ــى عل عرب
ــز  ــمنان نی ــگاه س ــى دانش ــات عرب ــان و ادبی ــروه زب گ
ــان  ــرى از متخصص ــا بهره گی ــرکت ب ــن ش ــت :  ای گف
ــى، تبلیغــات و ترجمــه در زمینــه بازاریابــى  حــوزه بازاریاب
ــه خصــوص  ــى ب ــى در کشــورهاى عرب محصــوالت ایران
عــراق، ســوریه، عمــان، لبنــان و امــارات فعالیــت خواهــد 

ــرد. ک

ــار داشــت :  شــرکت قومــس  ــى ضیغمــى اظه ــر عل دکت
کــه در پــارك علــم و فنــاورى دانشــگاه ســمنان مســتقر 
اســت بــه عنــوان یکــى از نخســتین شــرکت هاى حــوزه 
ــیل ها  و  ــتفاده از پتانس ــا اس ــه ب ــانى اســت ک ــوم انس عل
ظرفیت هــاى موجــود در دانشــگاه و اســتان ســمنان 
ــه  ــن منطق ــف ای ــوالت مختل ــى محص ــى و معرف بازاریاب
ــه  ــر گرفت ــود در نظ ــت خ ــت نخس ــوان اولوی ــه عن را ب
اســت ولــى فعالیــت شــرکت محــدود بــه اســتان ســمنان 

ــد. ــد مان نخواه
دکتــر حبیــب کشــاورز عضــو هیــات علمــى گــروه زبــان 
ــن  ــال ای ــر فع ــمنان و دیگ ــگاه س ــرب دانش ــات ع و ادبی
ــن  ــى ای ــم اجرای ــرد :  تی ــان ک ــر نش ــز خاط ــرکت نی ش
شــرکت داراى تجربــه ارزشــمند چندیــن ســاله در تعامــل 

ــوان  ــه عن ــد ب ــتند و مى توانن ــى هس ــورهاى عرب ــا کش ب
ــا  ــى ب ــورهاى عرب ــت  در کش ــوزه فعالی ــان ح متخصص
توجــه بــه مالحظــات خــاص فرهنگــى و اجتماعــى ایــن 
ــراى  ــنجى ب ــه نیازس ــى ، ب ــر بازاریاب ــالوه ب ــورها ع کش
ــه  ــت و صــادرات ب ــه قصــد فعالی ــى ک شــرکت هاى ایران

ــد. ــز بپردازن ــد نی ــى را دارن کشــورهاى عرب
www. :وى یاد آور شــد ؛  ســایت این شــرکت به آدرس
ــال راه  ــى در ح ــى و عرب ــان فارس ــه دو زب qomis.ir ب
انــدازى اســت و عالقه منــدان بــه فعالیــت در ایــن حــوزه 
مى تواننــد بــا ایمیــل: qomis.ir@gmail.com  یــا 

شــماره تلفــن 09211781838 در ارتبــاط باشــند.

به منظور بازاریابى تولیدات ایرانى ؛به منظور بازاریابى تولیدات ایرانى ؛
 هسته فناور بازاریابى، تبلیغات و ترجمه عربى در پارك علم و فناورى  هسته فناور بازاریابى، تبلیغات و ترجمه عربى در پارك علم و فناورى 

دانشگاه سمنان آغاز به کار کرددانشگاه سمنان آغاز به کار کرد
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به عنوان طرح پژوهشى برون دانشگاهى دانشگاه سمنان؛
از سامانه پایش عملکرد HSE پیمانکاران در شرکت مهندسى و توسعه گاز ایران رونمایى شد

ســیزدهمین جلســه ســتاد کرونــاى دانشــگاه ســمنان بــا حضــور رئیــس و اعضــاى ایــن ســتاد 
تشــکیل جلســه داد و در خصــوص نحــوه از ســرگیرى آمــوزش حضــورى در دانشــگاه تصمیماتــى 
اتخــاذ شــد . بــه گــزارش روابــط عمومى دانشــگاه ســمنان ؛ در این جلســه اعضاى ســتاد بــا توجه 
بــه مصوبــه ســتاد ملــى مقابلــه بــا کرونــا در خصــوص ضــرورت از ســرگیرى آمــوزش حضــورى 
دانشــگاه ها و فراهــم شــدن مقّدمــات ایــن مهــم در دانشــگاه ســمنان بــه همفکــرى پرداختنــد.
ــیون  ــام واکسیناس ــجویان انج ــور دانش ــرط حض ــه ش ــان اینک ــا بی ــمنان ب ــگاه س ــس دانش رئی
ــن  ــیون ای ــتردگى واکسیناس ــا گس ــبختانه ب ــت : خوش ــت گف ــن اس ــت دو دوز واکس و دریاف
ــى،  ــأت علم ــاى هی ــادى از اعض ــیار زی ــداد بس ــت و تع ــام اس ــال انج ــرعت در ح ــه س کار ب
. کرده انــد  دریافــت  را  واکســن  دوز  دو  هــر  ســمنان  دانشــگاه  دانشــجویان  و  کارکنــان 
دکتــر مســعود نصیــرى افــزود : انجام واکسیناســیون بــراى کلیه دانشــجویان ، کارکنــان و اعضاى 
هیــأت علمــى الزامــى اســت و بــا توجــه به دســتور مقــام عالــى وزارت علــوم، تحقیقــات و فناورى 
مبنــى بــر ضــرورت بازگشــایى حضــورى دانشــگاه ها، افــرادى که تــا کنون بــه هر دلیلــى موفق به 
دریافــت واکســن نشــده اند مى بایســت نســبت بــه تزریــق واکســن در اســرع وقــت اقــدام نمایند .
آینــده  در  دانشــجویان  مجــازى  و  حضــورى  کالس هــاى  در  حضــور   : داد  ادامــه  وى 
دانشــگاهیان  لــذا  اســت؛  واکسیناســیون  دیجیتــال  کارت  ارائــه  بــه  منــوط  نزدیــک، 
. نماینــد  دریافــت  را  خــود  واکسیناســیون  کارت  بهداشــت  وزارت  ســامانه  از  دانشــگاه 

دکتــر نصیــرى بــر ضــرورت اطالع رســانى دقیــق و شــفاف تصمیمــات اتخــاذ شــده در خصــوص 
نحــوه از ســرگیرى کالس هــاى حضــورى تأکیــد کــرد و روابــط عمومــى دانشــگاه را بــه عنــوان 
ــف دانشــگاه  ــاى مختل ــه مى بایســت بخش ه ــود ک ــالم نم ــانى اع ــع و مســؤول اطالع رس مرج
اطالعیه هــاى خــود را از آن طریــق و بــا هماهنگــى ایــن اداره  بــه اطــالع دانشــگاهیان برســانند. 
همچنیــن در ایــن جلســه دکتــر فرزیــن یغمایــى دبیــر ســتاد کرونــاى دانشــگاه بــه 
کامــل  حضــور  از  و  پرداخــت  دانشــگاهیان  واکسیناســیون  وضعیــت  از  گزارشــى  ارائــه 
داد. خبــر  ســمنان  شــهر  کرونایــى  شــرایط  شــدن  بهتــر  بــا  دانشــگاه  کارمنــدان 

ــق  ــت دقی ــا رعای ــرد : ب ــدوارى ک ــراز امی ــگاه اب ــع دانش ــت مناب ــى و مدیری ــاون ادارى، مال مع
ــد کاهشــى فعلــى و عــادى شــدن شــرایط باشــیم. شــیوه نامه هاى بهداشــتى شــاهد ادامــه رون
دانشــجویان  حضــور  شــرایط  و  چگونگــى  دربــاره  را  خــود  نظــرات  اعضــا  دیگــر    
پرداختنــد.  نظــر  تبــادل  و  بحــث  بــه  آنهــا  دربــاره  و  بیــان  دانشــگاه  در 
ــن جلســه مصــوب شــد حضــور فیزیکــى دانشــجویان در دانشــگاه و کالس هــاى  ــان ای در پای
ــه خصــوص دانشــجویان  ــات دانشــجویان ب ــه صــورت تدریجــى انجــام شــود و امتحان درس ب
تحصیــالت تکمیلــى حتمــا بــه صــورت حضــورى برگــزار  و معاونت هــاى آموزشــى و تحصیــالت 
تکمیلــى و دانشــجویى و فرهنگــى دانشــگاه مقدمــات و شــرایط الزم را بررســى و اعــالم نماینــد.

ــل  ــکان و حم ــات اس ــرگیرى خدم ــجویى ، از س ــاى دانش ــایى خوابگاه ه ــراى بازگش ــالش ب ت
ــاده  ــگاه و آم ــف دانش ــاى مختل ــورى در بخش ه ــات حض ــى جلس ــجویى، برپای ــل دانش و نق
ــت  ــر رعای ــق ب ــارت دقی ــراى نظ ــگاه ب ــالمت دانش ــت و س ــز بهداش ــى از مرک ــدن تیم ش
ــود . ــه ب ــن جلس ــوب ای ــر مص ــف از دیگ ــاى مختل ــتى در بخش ه ــاى بهداش ــتور العمل ه دس
ــگاه،  ــه در دانش ــوراهاى مربوط ــا و ش ــى کمیته ه ــات تخصص ــد در جلس ــرر ش ــن مق همچنی
تصمیمــات مقتضــى بــراى هــر مرحلــه اتخــاذ و اطــالع رســانى الزم صــورت گیــرد.

ــأت علمــى دانشــگاه  ــه همــت اعضــاى هی ــکاران کــه ب ســامانه پایــش عملکــرد HSE پیمان
ســمنان مــورد بهــره بــردارى قــرار گرفت، در شــرکت مهندســى و توســعه گاز ایران رونمایى شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان، معــاون پژوهــش و فنــاورى دانشــگاه ســمنان بــا 
اعــالم ایــن خبــر گفــت:  طراحــى و اجــراى ایــن ســامانه در قالــب انعقــاد قــرارداد طرح پژوهشــى 
برون دانشــگاهى بین دانشــگاه ســمنان و شــرکت مهندســى و توســعه گاز ایران انجام شــده اســت.
ــر  ــت دکت ــه هم ــه ب ــق فناوران ــرح موف ــن ط ــراى ای ــزود :  اج ــعدالدین اف ــیف ا... س ــر س دکت
ــا همــکارى دکتــر هــادى  مهــدى پروینــى دانشــیار دانشــکده مهندســى شــیمى، نفــت و گاز  ب
ــت . ــده اس ــرا ش ــگاه اج ــر دانش ــرق و کامپیوت ــى ب ــکده مهندس ــتادیار دانش ــلطانى زاده اس س
پژوهشــى  پروژه هــاى  بــودن  نتیجه بخــش  از  مناســب  الگویــى  را  طــرح   ایــن  وى 
موردنیــاز دانشــگاه، جامعــه و صنعــت دانســت و اظهــار امیــدوارى کــرد : اجــراى ایــن 
طرح هــاى فناورانــه توســط اعضــاى هیــأت علمــى دانشــگاه روزبــه روز توســعه یابــد.

پژوهشــى  هــاى  طــرح  قراردادهــاى  حجــم  اخیــر  ســال هاى  در  ؛  اســت  شــایان ذکر 

. اســت  برخــوردار  بــوده  قابل توجهــى  رشــد  از  ســمنان  دانشــگاه  دانشــگاهى  بــرون 

تصمیمات سیزدهمین جلسه ستاد کروناى دانشگاه سمنان در خصوص تصمیمات سیزدهمین جلسه ستاد کروناى دانشگاه سمنان در خصوص 
نحوه از سرگیرى آموزش حضورى در دانشگاهنحوه از سرگیرى آموزش حضورى در دانشگاه



آئین نو دانشــجویان ســال تحصیلى 1401-1400 دانشــگاه ســمنان با شــرکت مجازى و حضورى 
جمعــى از دانشــجویان بومــى و نیــز مســئوالن دانشــگاه در تــاالر امیــر کبیر دانشــگاه برگزار شــد .
ــن  ــن آئی ــمنان در ای ــگاه س ــس دانش ــمنان ؛ رئی ــگاه س ــى دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــک راه  ــداى ی ــجویان در ابت ــما دانش ــت : ش ــو ورود گف ــجویان ن ــه دانش ــک ب ــن تبری ضم
ــد . ــم بزنی ــود رق ــراى خ ــى را ب ــده خوب ــد آین ــت بلن ــا هم ــد ب ــد و بای ــه ای ــرار گرفت ــد ق جدی
خــرد  نگیــن  عنــوان  بــه  ســمنان  دانشــگاه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  نصیــرى  دکتــر 
ورزى خطــه کویــر شــناخته مــى شــود افــزود : ایــن دانشــگاه بــا بیــش از 14 هــزار 
دانشــجو ، نزدیــک بــه 400 عضــو هیــات علمــى ثابــت ، بیــش از 800 هکتــار فضــا 
ــت ــور اس ــرح در کش ــاى مط ــگاه ه ــکده از دانش ــدود 22 دانش ــى و ح ــس آموزش ــج پردی ، پن
رئیس دانشــگاه ســمنان  افزود : این دانشــگاه رتبه 13 را در بین دانشگاههاى کشور و رتبه هشت را 
در حــوزه پژوهــش بــه خــود اختصاص داده و در این زمینه جزء 10 دانشــگاه برتر کشــور قرار دارد .

ــودن  ــمنان و دارا ب ــگاه س ــه در دانش ــار 20 مجل ــاپ و انتش ــه چ ــاره ب ــا اش ــرى ب ــر نصی دکت
تنهــا دانشــکده گردشــگرى در بیــن دانشــگاههاى کشــور اظهــار داشــت : دانشــگاه ســمنان بــه 
عنــوان دانشــگاه معیــن و مــادر اســتان ، جــزء دانشــگاههاى داراى پــارك علــم و فنــاورى اســت 
ــان اســت . ــش بنی ــدات دان ــى و تولی ــاى کار آفرین ــوزه ه ــت در ح ــراى فعالی ــه اى ب ــه زمین ک
مســئول دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــرى در دانشــگاه ســمنان هــم در ایــن مراســم بــا تبریــک 
ــت : دوران  ــش گف ــم و دان ــرى عل ــدى از فراگی ــه جدی ــه عرص ــراى ورود ب ــجویان ب ــه دانش ب
دانشــجویى متفــاوت از دوران مدرســه اســت و حجــم درســها بســیار زیــاد اســت و دانشــجویان 
ــد . ــکل برنخورن ــه مش ــرم ب ــان ت ــا پای ــد ت ــرور نماین ــود را م ــرم دروس خ ــول ت ــد در ط بای

حجــت االســالم ذوالفقارى لقــب ، مطالبه گرى و پرسشــگرى ، افزایش مطالعه در زمینه درســى و 
غیر درســى ، اســتفاده از فرصت ها و برنامه ریزى براى اهداف و مشــارکت در فعالیتهاى فرهنگى 
در کنــار تحصیــل را از مــواردى عنــوان کــرد کــه دانشــجویان نــوورود بایــد بــه آن توجــه نمایند .

ــت :  ــم گف ــن مراس ــم در ای ــمنان ه ــگاه س ــى دانش ــالت تکمیل ــى و تحصی ــاون آموزش مع

در مجمــوع 219 رشــته گرایــش در مقاطــع مختلــف در دانشــگاه ســمنان تدریــس مــى 
ــتند . ــش هس ــوع گرای ــترین تن ــرى داراى بیش ــد و دکت ــى ارش ــع کارشناس ــه مقاط ــود ک ش
دکتــر فرشــاد ورامینیــان بــا بیــان اینکــه  80 درصــد از جمعیــت بیــش از 14 هــزار 
نفــرى دانشــگاه ســمنان را دانشــجویان کارشناســى تشــکیل مــى دهنــد افــزود : بــه 
فرآیندهــاى  درصــد   99 از  بیــش  ســبز  مدیریــت  نــگاه  و  کرونایــى  وضعیــت  واســطه 
شــود مــى  انجــام  الکترونیکــى  و  حضــورى  غیــر  صــورت  بــه  دانشــگاه  آموزشــى 
معــاون آموزشــى و تحصیــالت تکمیلــى دانشــگاه بــر تزریــق هــر دو دوز واکســن از 
ــهاى  ــتر کالس ــر بیش ــال حاض ــد در ح ــر چن ــت : ه ــرد و گف ــد ک ــجویان تاکی ــوى دانش س
دانشــگاه بــه صــورت مجــازى برگــزار مــى شــود امــا در صــورت حضــورى شــدن 

ــت . ــیون اس ــام واکسیناس ــاس انج ــر اس ــجویان ب ــه دانش ــده ب ــه ش ــات ارائ ــها خدم کالس
دکتــر ورامینیــان بــا اشــاره بــه برگــزارى کالســهاى غیــر حضــورى دانشــجویان در ســامانه امیــد 
افــزود : حــوزه فنــاورى اطالعــات دانشــگاه ســمنان از آغــاز کرونــا تــا کنون بســیار در ایــن زمینه 
تــالش کردنــد تــا کالســها و امتحانــات دانشــجویان بــه بهتریــن شــکل ممکــن برگــزار شــود .

معــاون دانشــجویى فرهنگــى دانشــگاه ســمنان هــم گزارشــى از وضعیــت امکانــات و فعالیت هاى 
ایــن حــوزه ارائــه کــرد و گفت : دانشــگاه ســمنان با ظرفیــت خوابگاهى حدود ســه هزار دانشــجو ، 
داران بودن اداره  مشــاوره دانشــجویى و مرکز بهداشــت  آماده ارائه خدمات به دانشــجویان اســت .
دکتــر بهــروز گل محمــدى افــزود : در حــوزه تربیــت بدنــى نیز زمینه بــراى ورزش دانشــجویان در 
ســطوح مختلــف حتــى بــه صــورت حرفــه اى نیــز فراهــم اســت . قرائــت میثــاق نامه و قــدر دانى 
از دو دانشــجوى برگزیــده طــرح راد در مقطــع کارشناســى از دیگــر برنامــه هــاى ایــن آئیــن بود .                          

آئین نو دانشجویان سال تحصیلى آئین نو دانشجویان سال تحصیلى 14011401--14001400 دانشگاه سمنان برگزار شد دانشگاه سمنان برگزار شد
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ــى  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــه اى مالکیتب ــع منطق مرج
دانشــگاه ســمنان، مســئول مرکــز مالکیــت فکــرى 

پــارك علــم و فنــاورى دانشــگاه 
ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــمنان ب س
ششــمین  و  بیســت   : گفــت 
جلســه شــوراى مالکیــت فکــرى 
و  برگــزار  مــاه  شــهریور  در 
ــاى اعتبارســنجى  درخواســت ه
اعضــاى هیــأت علمــى دانشــگاه 
ــرار  ــى ق ــورد ارزیاب ــمنان م س
ــراع  ــراى هفــت اخت ــت و ب گرف
ــنجى  ــار س ــاى اعتب ــى ه گواه

ــد. ــادر ش ص
عناویــن  بــه  معروفــى  داود 
اختراعــات مطــرح شــده اشــاره 

ــت  ــى باف ــت مهندس ــات «داربس ــزود: اختراع ــرد و اف ک
پوســت بــر پایــه پلــى کاپروالکتــون، پلــى وینیــل الــکل و 
آلوئــه ورا»، «بهبــود خــواص مکانیکى و خســتگى خمشــى 
در آلیــاژ آلومینیــوم سرســیلندر بــا نانــو ذرات خــاك رس و 
عملیــات حرارتــى»، «داربســت مهندســى بافــت غضــروف 
بــر پایــه پلــى کاپروالکتــون و هیالورونیــک اســید حــاوى 

ویتامیــن C بــه روش الکتروریســى» از جملــه ایــن 
ــتند . ــات هس اختراع

وى ادامــه داد همچنیــن اختــراع  «فرآینــد انــدازه گیــرى 
ــى»،  ــر دمــاى بحران ــع زی حاللیــت بتاکاروتــن در آب مای
«فرآینــد عملیــات حرارتــى بــراى آلیــاژ آلومینیــوم- 
سیلیســیوم در پیســتون موتــور بــا هــدف بهبــود در عمــر 
ــر  ــش عم ــد افزای ــى»، «فراین ــه خمش ــتگى پرچرخ خس
و خــواص خزشــى در آلیــاژ آلومینیــوم- سیلیســیوم- 

و  ســیلیس  نانــو  ذرات  بــا  منیزیــم  نیــکل-  مــس- 
ــتگى  ــر خس ــود عم ــى» و «بهب ــراع حرارت ــات اخت عملی
پرچرخــه در آلیــاژ آلومینیــوم بــا 
اســتفاده از تقویــت کننــده نانــو 
ــتفاده  ــور اس ــه منظ ــیلیس ب س
ــر  ــور» از دیگ ــتون موت در پیس
هیــأت  اعضــاى  اختراعــات 
ــه  ــتند ک ــگاه هس ــى دانش علم
ایــن  در  آنهــا  هــاى  طــرح 
اعتبارســنجى  مــورد  جلســه 
قــرار گرفــت و بــراى آنهــا 

ــد. ــادر ش ــى ص گواه
گفتنــى اســت، پــارك علــم 
و فنــاورى دانشــگاه ســمنان 
مرجــع  مجــوز  داشــتن  بــا 
ــوم، تحقیقــات و  منطقه ــاى مالکیــت فکــرى از وزارت عل
فنــاورى، جــزو مراکــز معتبــر داراى ایــن مجوز در کشــور و 
همچنیــن نماینــده کانــون پتنــت ایــران در ثبــت اختراعات 
بین المللــى اســت . فکــرى پــارك علــم و فنــاورى دانشــگاه 
ــادر  ــراع را ص ــت اخت ــنجى هف ــى اعتبارس ــمنان گواه س

ــود. نم

هفت اختراع توسط پارك علم و فناورى دانشگاه سمنان گواهى هفت اختراع توسط پارك علم و فناورى دانشگاه سمنان گواهى 
اعتبار سنجى دریافت کردنداعتبار سنجى دریافت کردند

ــن  ــز محققی ــام موفقیت آمی ــمنان از اتم ــگاه س ــس دانش رئی
ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ــادکترى در ای پس

بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان دکتــر مســعود 
ــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار داشــت: دکتــر  نصیــرى زرنــدى ب
ــان  ــتاد میزب ــتى اس ــت سرپرس ــزدل تح ــرى ی ــد قمص محم
دکتــر نیمــا امجــدى و خانــم دکتــر زهــره امینــى فــرد تحــت 
سرپرســتى دکتــر ســامان بابایــى کفاکــى پــس از طــى یــک 
ســال پژوهــش و تحقیــق موفــق شــده اند دســتاوردهاى 
ــد.  ــر نماین ــى منتش ــر علم ــالت معتب ــود را در مج ــى خ کیف
رئیــس دانشــگاه ســمنان اضافــه کــرد: دکتــر قمصــرى یــزدل 
بــا پژوهــش در موضــوع پــروژه تحقیقاتــى بــا عنــوان طراحــى 
ــاب آورى  ــت و ت ــاى امنی ــراى ارتق ــه ب ــه هاى ضــد حادث نقش
ــازى و  ــتراتژى هاى جداس ــر اس ــز ب ــا تمرک ــدرت ب سیســتم ق
خانــم دکتــر زهــره امینــى فــرد بــا تحقیــق صــورت گرفتــه در 
موضــوع توســعه رویکردهــاى نویــن در حــل مســأله بازیابــى 
تنــک  توانســته  انــد بــا راهنمایــى اســاتید میزبــان بــه نتایــج 

ــد. درخشــانى در طــول دوره پســادکترى دســت یابن
رئیس دانشــگاه ســمنان عنوان داشــت: ایــن دانشــگاه به منظور 
ــاى  ــام پروژه ه ــراى انج ــود ب ــیل هاى موج ــتفاده از پتانس اس

اولویــت دار و تقاضامحــور از میــان 
ــرى  ــع دکت ــالن مقط فارغ التحصی
درخواســت  بررســى  از  پــس 
متقاضیــان مطابــق بــا قوانیــن 
محقــق  موجــود  مقــررات  و 

مى کنــد. جــذب  پســادکترى 
دکتــر مســعود نصیــرى اظهــار 
داشــت جــذب محقــق پســادکترى 
همچنــان در ایــن دانشــگاه  ادامــه 
میــان  از  دانشــگاه  ایــن  و  دارد 
ــه  ــد ب ــزه و توانمن ــان باانگی جوان

ــق و پژوهــش  ــه تحقی ــى دارد زمین ــال آمادگ ــک س ــدت ی م
ــى  ــیوه نامه هاى اجرای ــا ش ــق ب ــادکترى را مطاب ــن پس محققی
ایــن دوره فراهــم نمایــد. رئیــس کمیتــه پســا دکترى دانشــگاه 
ــز  ــورت موفقیت آمی ــت در ص ــوان داش ــن عن ــمنان همچنی س
بــودن فعالیت هــاى متقاضــى و موافقــت اســتاد میزبــان، گــروه 
ــک  ــراى ی ــن دوره ب ــد ای ــل تمدی ــه  قاب ــکده مربوط و دانش

ــود. ــر خواهــد ب ــکان  پذی  ســال دیگــر ام
دکتــر مســعود نصیــرى زرنــدى در ادامــه خاطــر نشــان کردنــد 

دوره پســا دکترى باهــدف گســترش ظرفیــت هــاى تحقیقاتــى 
در دانشــگاه و همچنیــن فراهــم آوردن بســترى مناســب بــراى 
ــه  ــد ب ــل دارن ــه تمای ــور ک ــارج ازکش ــل و خ ــان داخ متقاضی
ــأت علمــى برجســته  ــر نظــر اعضــاى هی انجــام پژوهــش زی
دانشــگاه ســمنان پرداختــه و توانمنــدى علمــى خــود را ارتقــا 
ــال  ــت در ح ــر اس ــایان ذک ــت. ش ــده اس ــال ش ــند، فع بخش
حاضــر 4 محقــق پســا دکتــرى بــه میزبانــى اســاتید ارزشــمند 

ایــن دانشــگاه مشــغول طــى ایــن دوره مــى باشــند.

نخستین محققین دوره پسادکترى دانشگاه سمنان با موفقیت به کار خود پایان دادند
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ــوان  ــودن ت ــاوم ب ــا مق ــر ب ــاز فرکانــس متغی ــده دوف ــر فــالى بــک دوکلی سیســتم میکرواینورت
مــرزى نســبت بــه تغییــر پارامترهــا و انتخــاب قطعــات بــه همــت محققــان دانشــکده مهندســى 

بــرق و کامپیوتــر و همــکارى پــارك علــم و فنــاورى دانشــگاه ســمنان ثبــت اختــراع شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان، داود معروفــى مســئول مرکــز مالکیــت فکــرى 
پــارك علــم و فنــاورى دانشــگاه ســمنان بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: ایــن اختــراع بــه همــت 
دکتــر ناصــر اســکندریان و دکتــر حمیدرضــا ایزدفــر از اعضــاى هیــأت علمى دانشــکده مهندســى 
بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه ســمنان و نیــز صالــح محمــدى در اداره کل ثبــت اختراعــات کشــور 

بــه شــماره 104716 بــه ثبــت رســید.
ــن سیســتم هاى فتوولتاییــک  ــان اینکــه در بی ــا بی ــن سیســتم ب ــر از مخترعــات ای ــر ایزدف دکت
مختلــف متصــل بــه شــبکه، میکرواینورترهــا بــه علــت انتقــال تــوان بیشــتر، عملکــرد ســاده تر، 
قابلیــت اطمینــان بــاال و همچنیــن قابلیــت گســترش ســریعتر و راحت تــر اقبــال بیشــترى یافتــه-
انــد گفــت :  میکرواینورتــر فــالى بــک بــه علــت تعــداد قطعــات کــم، ســادگى و ایزوالســیون 
بیــن پنــل فتوولتاییــک و شــبکه بــه عنــوان یــک ســاختار مناســب اینورتــر تکفــاز متصــل بــه 

شــبکه شــناخته مــى شــود.
ــر فالی بــک  ــاز میکرواینورت ــاز و دوف ــه عملکــرد تکف ــم مناســب و بهین ــزود : عــدم تنظی وى اف

دوفــاز منجــر بــه ناپایــدارى و کاهــش بــازده سیســتم مــى شــود .
دکتــر ایزدفــر ، هــدف از ایــن اختــراع را ارائــه یــک روش کنترلــى جهــت پایــدارى ایــن مبــدل 
در تمــام ســطوح توانــى عنــوان کــرد و اظهــار داشــت :  بدیــن منظــور فرکانــس کلیدزنــى مبــدل 
متناســب بــا تــوان خروجــى پنــل فتوولتاییــک و تــوان مــرزى عملکــرد تکفــاز و دوفــاز تغییــر 

مــى کنــد.
دکتــر ایزدفــر عــدم وابســتگى سیســتم کنترلــى پیشــنهادى بــه تحلیــل تلفــات مبــدل و در نتیجه 
عــدم وابســتگى تــوان مــرزى آن بــه پارامترهــا و قطعــات انتخابــى سیســتم را از جملــه مزایــاى 
ایــن اختــراع اعــالم و خاطــر نشــان کــرد :  بهبــود کیفیــت جریــان خروجــى مبــدل و بهبــود 

بــازده وزن دار آن نیــز از ویژگــى هــاى برجســته ایــن اختــراع اســت .

ثبت اختراعى دیگر از محققان دانشگاه سمنان در حوزه برقثبت اختراعى دیگر از محققان دانشگاه سمنان در حوزه برق

از ســامانه پایــش عملکــرد HSE پیمانــکاران در 
شــرکت مهندســى و توســعه گاز ایــران رونمایــى 

شد
ســامانه پایــش عملکــرد HSE پیمانــکاران 
کــه بــه همــت اعضــاى هیــأت علمــى دانشــگاه 
ــت، در  ــرار گرف ــردارى ق ــره ب ــورد به ــمنان م س
شــرکت مهندســى و توســعه گاز ایــران رونمایــى 

شــد.
ــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان،  ب
ــمنان  ــگاه س ــاورى دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت:  طراحــى و اجــراى 
ــرح  ــرارداد ط ــاد ق ــب انعق ــامانه در قال ــن س ای
پژوهشــى بــرون دانشــگاهى بیــن دانشــگاه 
ســمنان و شــرکت مهندســى و توســعه گاز ایــران 

انجام شــده اســت.
ــراى  ــزود :  اج ــعدالدین اف ــیف ا... س ــر س دکت

ــر  ــت دکت ــه هم ــه ب ــق فناوران ــرح موف ــن ط ای
ــى  ــکده مهندس ــیار دانش ــى دانش ــدى پروین مه
شــیمى، نفــت و گاز  بــا همــکارى دکتــر هــادى 
ســلطانى زاده اســتادیار دانشــکده مهندســى بــرق 

ــده اســت . ــرا ش ــگاه اج ــر دانش و کامپیوت
از  مناســب  الگویــى  را  طــرح   ایــن  وى 
پژوهشــى  پروژه هــاى  بــودن  نتیجه بخــش 
ــاز دانشــگاه، جامعــه و صنعــت دانســت و  موردنی
اظهــار امیــدوارى کــرد : اجــراى ایــن طرح هــاى 
فناورانــه توســط اعضــاى هیــأت علمــى دانشــگاه 

ــد. ــعه یاب ــه روز توس روزب
ــم  ــر حج ــال هاى اخی ــت ؛ در س ــایان ذکر اس ش
بــرون  پژوهشــى  هــاى  طــرح  قراردادهــاى 
ــى  ــد خوب ــمنان از رش ــگاه س ــگاهى دانش دانش

ــت . ــوده اس ــوردار ب برخ

ــاى  ــاورى ه ــعه فن ــان توس ــش بنی ــرکت دان ش
ــگاه  ــاورى دانش ــم و فن ــارك عل ــاز پ ــبز بهس س
ســمنان همــراه بــا 24 شــرکت ایرانــى، در پاویون 
شــرکت هــاى دانــش بنیــان در نمایشــگاه بیــن 
المللــى صنعــت ســاختمان اربیــل عــراق حضــور 
ــگاه  ــى دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــت. ب یاف
ســمنان،  معــاون فنــاورى پــارك علــم و فنــاورى 
ــت:  ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــمنان ب ــگاه س دانش
شــرکت بهســاز بــا محصــول دانــش بنیــان خــود 
ــترا»،  ــه اى اکس ــاز دو مرحل ــوان «هواس ــا عن ب
ــه اى و  ــرمایش دومرحل ــتم س ــه داراى سیس ک
تــوان ایجــاد اختــالف دمایــى بیــش از 20 درجــه 
ــگاه  ــن نمایش ــت در ای ــى اس در ورودى و خروج

حاضــر شــد .
ــان  ــن راندم ــتم  باالتری ــن سیس ــزود : ای وى اف
در میــان انــواع سیســتم هــاى ســرمایش را دارد 
ــا  ــور ی ــتفاده از کمپرس ــدون اس ــد ب ــى توان و م
چیلــر، خنکــى در حــد یــک چیلــر را ایجــاد نمایــد 

ــى را  ــرم و یکنواخت ــز هــواى گ و در زمســتان نی
بوســیله کویــل گــرم تأمیــن نمایــد .

فنــاورى  و  علــم  پــارك  فنــاورى  معــاون   
دانشــگاه ســمنان اضافــه کــرد :  ایــن محصــول 
 BLDC بــا اســتفاده از موتــور دور متغییــر
و اینورتــر، نیــز باعــث صرفــه جویــى قابــل 
ــود.  ــى ش ــرژى م ــرف آب و ان ــه در مص مالحظ
ــاورى  ــعه فن ــرکت توس ــود ؛ ش ــى ش ــاد آور م ی
هــاى ســبز بهســاز، از شــرکت هــاى فنــاور عضو 
پــارك علــم و فنــاورى دانشــگاه ســمنان اســت  
ــا ایــده محــورى «ســاخت  کــه از ســال 1388 ب
کولــر تبخیــرى دو مرحلــه اى» فعالیــت خــود را 
آغــاز نمــود. گفتنــى اســت، در ایــن نمایشــگاه 24 
ــى در حوزه  هــاى مختلــف صنعــت  شــرکت ایران
شــهرى  زیرســاخت هاى  ایجــاد  و  ســاختمان 
ــداد 15 شــرکت  ــن تع ــه از ای حضــور داشــتند ک

ــد . ــان بودن ــش بنی دان

به عنوان طرح پژوهشى برون دانشگاهى دانشگاه سمنان؛به عنوان طرح پژوهشى برون دانشگاهى دانشگاه سمنان؛
شرکت مهندسى و توسعه گاز ایران رونمایى شدشرکت مهندسى و توسعه گاز ایران رونمایى شداز سامانه پایش عملکرد از سامانه پایش عملکرد HSEHSE پیمانکاران در  پیمانکاران در 

حضور شرکت دانش بنیان پارك علم و فناورى دانشگاه حضور شرکت دانش بنیان پارك علم و فناورى دانشگاه 
سمنان در نمایشگاه بین المللى صنعت ساختمانسمنان در نمایشگاه بین المللى صنعت ساختمان



دردومیــن و ســومین جلســه هیــأت ممیــزه دانشــگاه ســمنان 
ــر از  ــزه ، شــش نف ــأت ممی ــب هی ــا تصوی ــم ، ب از دوره هفت
اعضــاى هیــأت علمــى ایــن دانشــگاه بــه مراتــب اســتادى ، 

ــد. ــاء یافتن ــتادیارى ارتق دانشــیارى و اس

 بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ دبیــر هیــات 
ــت : در  ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــمنان ب ــگاه س ــزه دانش ممی
ایــن جلســات دو نفــر از اعضــاى هیــات دانشــگاه ســمنان بــه 

مرتبــه اســتادى ارتقــاء یافتنــد .
ــور  ــى پ ــادق ول ــزود : محمدص ــان اف ــاد ورامینی ــر فرش دکت
عضــو هیــأت علمــى دانشــکده مهندســى مکانیــک و مردعلــى 
یوســف پــور عضــو هیــأت علمــى دانشــکده مهندســى مــواد و 
متالــورژى دانشــگاه ســمنان از اعضــاى هیــات علمــى ارتقــاء 

یافتــه بــه مرتبــه اســتادى هســتند .
دکتــر ورامینیــان بــا بیــان اینکــه ســه نفــر از اعضــاى هیــات 
علمــى دانشــگاه نیــز در ایــن جلســات موفــق بــه ارتقــاء بــه 
درجــه دانشــیارى شــدند اظهــار داشــت : در ایــن جلســات بــا 
ارتقــاى هــادى ســلطانى زاده عضــو هیــأت علمــى دانشــکده 
ــر، رحمــان ســعادت  عضــو هیــأت  مهندســى بــرق و کامپیوت
ــى  ــوم ادارى و عل ــت و عل ــاد ،مدیری ــکده اقتص ــى دانش علم
ــه  ــه مرتب ــیمى ب ــکده ش ــى دانش ــأت علم ــو هی ــرب عض ع

دانشــیارى موافقــت شــد .

ــن  ــمنان ، در ای ــگاه س ــزه دانش ــات ممی ــر هی ــه دبی ــه گفت ب
جلســه حکیمــه اکبــرى عضــو هیــأت علمــى دانشــکده علــوم 
ــه مرتبــه اســتادیارى ارتقــاء  انســانى دانشــگاه ســمنان نیــز ب

یافــت .
دکتــر ورامینیــان خاطــر نشــان کــرد : دانشــگاه ســمنان هــم 

اکنــون داراى بیــش از 380 عضــو هیــأت علمــى اســت  کــه 
32 نفــر بــا مرتبــه اســتاد تمــام  ،99 نفــر بــا مرتبــه دانشــیار 
، 212 نفــر بــا مرتبــه اســتادیار و 30 نفــر بــا مرتبــه مربــى در 

ایــن دانشــگاه مشــغول فعالیــت علمــى هســتند .

در آئینــى بــا حضــور مشــاور اجرایــى رئیــس دانشــگاه و رئیــس حــوزه ریاســت و 
دیگــر مســئوالن دانشــگاه ســمنان ، سرپرســت جدیــد اداره مشــاوره دانشــجویى 

معرفــى شــد .
ــا قــدر دانــى  ــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ در ایــن آئیــن ب ب
ــه  ــور ب ــا دالور پ ــد حســینى ، دکتــر محمــد آق از خدمــات دکتــر شــاهرخ مکون
ــد اداره مشــاوره دانشــجویى دانشــگاه ســمنان معرفــى  ــوان سرپرســت جدی عن

شــد.
دکتــر بهــروز گل محمــدى معــاون فرهنگــى دانشــجویى دانشــگاه ســمنان در 
ــالمت  ــینى ، س ــد حس ــر مکون ــات دکت ــى از خدم ــدر دان ــن ق ــن ضم ــن آئی ای
روان دانشــجویان را بســیار مهــم برشــمرد و گفــت : بــا توجــه بــه پیــش بینــى 
بازگشــایى دانشــگاهها بــه صــورت تدریجــى و گام بــه گام اهمیــت فعالیــت مرکز 

مشــاوره در زمــان بازگشــایى دانشــگاهها دو چنــدان مــى شــود .
دیگــر اعضــاى حاضــر در ایــن جلســه نیــز ضمــن قــدر دانــى از خدمــات دکتــر 
ــاوره  ــد اداره مش ــت جدی ــور سرپرس ــر دالور پ ــراى دکت ــینى ، ب ــد حس مکون

ــد . ــت کردن ــگاه آرزوى موفقی ــجویى دانش دانش

در چهل وهفتمین هیأت ممیزه دانشگاه سمنان انجام شد ؛در چهل وهفتمین هیأت ممیزه دانشگاه سمنان انجام شد ؛
 ارتقاى شش نفر از اعضاى هیات علمى دانشگاه سمنان به مراتب استادى، دانشیارى و استادیارى ارتقاى شش نفر از اعضاى هیات علمى دانشگاه سمنان به مراتب استادى، دانشیارى و استادیارى

سرپرست جدید اداره مشاوره دانشجویى دانشگاه سمنان معرفى شدسرپرست جدید اداره مشاوره دانشجویى دانشگاه سمنان معرفى شد
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ــزارى  ــمنان از برگ ــاون دانشــجویى فرهنگــى دانشــگاه س مع
ــه مناســبت گرامیداشــت  مســابقات ورزشــى بســیج اســاتید ب

ــر داد . ــاع مقــدس خب ــه دف هفت
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ دکتــر بهــروز 
ــا اعــالم ایــن خبــر گفــت : ایــن رقابــت هــا  گل محمــدى ب
در دو رشــته تیــر انــدازى و دارت بــا حضــور جمعــى از اســاتید 

بســیجى دانشــگاه برگــزار شــد .
دکتــر گل محمــدى افــزود : در پایــان ایــن رقابتهــا و در رشــته 
تیــر انــدازى دکتــر ســید عبــاس ابراهیمــى از دانشــکده اقتصاد 
، مدیریــت و علــوم ادارى، دکتــر حمیــد اســتاجى از دانشــکده 
ــه  ــى عمــوزاده از دانشــکده شــیمى ب ــر عل دامپزشــکى و دکت

ترتیــب عناویــن اول تــا ســوم را کســب کردنــد .
معــاون دانشــجویى فرهنگــى دانشــگاه ســمنان بــه برگزیدگان 
مســابقات دارت نیــز اشــاره کــرد و گفــت : در پایــان مســابقات 
ــکده  ــلیمى از دانش ــا س ــد رض ــر محم ــز دکت ــن بخــش نی ای
دامپزشــکى، دکتــر حســن کوهســتانى از دانشــکده مهندســى 
ــوم  ــکده عل ــى از دانش ــى ضیغم ــر عل ــع دکت ــواد و صنای م

ــد . ــوم را کســب کردن ــا س ــاى اول ت ــانى مقام ه انس

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛
رقابت اساتید بسیجى دانشگاه سمنان در رشته هاى ورزشىرقابت اساتید بسیجى دانشگاه سمنان در رشته هاى ورزشى

ــوورود  آئیــن گرامیداشــت روز دامپزشــکى و آغــاز ســال تحصیلــى 1400-1401 دانشــجویان ن
دانشــکده و آموزشــکده دامپزشــکى دانشــگاه ســمنان بــا شــرکت مجــازى و حضــورى جمعــى 
از دانشــجویان بومــى و نیــز مســئوالن دانشــکده در ســالن آمفــى تئاتــر ایــن دانشــکده برگــزار 

شــد.
ــم   ــن مراس ــمنان در ای ــگاه س ــس دانش ــمنان ؛ رئی ــگاه س ــى دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ضمــن تبریــک روز دامپزشــکى  دربــاره رشــته دامپزشــکى و ســختیهاى آن  مطالبــى بیــان کــرد 
و گفــت : دانشــگاه ســمنان برنامــه هــاى خوبــى در حــوزه جــذب هیــات علمــى و اصــالح هــرم 

هیــات علمــى ایــن دانشــگاه تدویــن کــرده اســت .
حجــت االســالم ذوالفقــارى لقــب مســئول دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبرى در دانشــگاه ســمنان 

نیــز دربــاره ایــن رشــته و تاثیــر آن در ســالمت انســانها مطالبــى بیــان کــرد .
دکتــر حســن تــاج بخــش بنیانگــذار روز ملــى دامپزشــکى و چهــره مانــدگار دامپزشــکى کشــور 
نیــز کــه بــه صــورت مجــازى در ایــن آئیــن شــرکت کــرده بــود بــا اشــاره بــه ضــرورت تــالش 
همگانــى در جهــت افزایــش دام هــاى مولــد در شــرایط اقتصــادى کنونــى جامعــه گفــت : بایــد 
در جهــت حفــظ ثــروت دامــى کشــور تــالش کــرد ، ضمــن اینکــه بــا حــل مســائل مربــوط بــه 
رشــته دامپزشــکى بایــد انگیــزه کارى دانشــجویان ایــن رشــته را بیــش از پیــش افزایــش داد  .
ــدگار  ــره مان ــتان و چه ــر اس ــان از مفاخ ــى نادعلی ــد قل ــر محم ــن دکت ــن آئی ــن در ای همچنی
دامپزشــکى کشــور از شهرســتان مهدیشــهر بــا بیــان اینکــه رشــته دامپزشــکى بســیار وســیع و 
گســترده اســت گفــت : دامپزشــکان در زمینــه بهداشــت عمومــى تــالش مــى کننــد تــا مــواد 

غذایــى ســالم در ســفره هــاى مــردم قــرار گیــرد .
پخــش کلیــپ هــاى معرفــى اســاتید و کارشناســان آزمایشــگاه و دانشــجویان ممتــاز  ایــن رشــته 

از دیگــر برنامــه هــاى ایــن آئیــن بــود. .

آئین گرامیداشت روز دامپزشکى در دانشگاه سمنان برگزار شدآئین گرامیداشت روز دامپزشکى در دانشگاه سمنان برگزار شد
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ششــمین دوره پویــش دانشــگاهیان دانشــگاه 
ســمنان بــا عنــوان «همدلــى کریمانــه و کمــک 
ــت  ــع گوش ــه و توزی ــدف تهی ــا ه ــه» ب مؤمنان
ــر  ــام والدت پیامب ــدان در ای ــن نیازمن ــى بی قربان
محمــد  اکــرم  رســول  حضــرت  خوبى هــا 

ــد . ــاز ش ــى (ص) آغ مصطف
ــمنان  ــى دانشــگاه س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــؤول  ــى مس ــى ورکیان ــود ابراهیم ــر محم ؛ دکت
کانــون بســیج اســاتید دانشــگاه ســمنان بــا اعالم 
ایــن خبــر افــزود: کمک هــاى دانشــگاهیان 
ــنبه 28  ــخ چهارش ــه از تاری ــمنان ک ــگاه س دانش
/7 /1400 لغایــت چهارشــنبه 05/ 1400/08  بــه 
حســاب اعــالم شــده از ســوى دانشــگاه ســمنان 
ــه  ــى تهی ــت هاى قربان ــردد و گوش ــز مى گ واری
ــى  ــرم صل ــول اک ــام والدت حضــرت رس و در ای
ــادق  ــر ص ــام جعف ــلم و ام ــه و س ــه وآل اهللا علی
ــد  ــع خواه ــدان توزی ــان نیازمن ــالم می علیه الس

شــد.
دکتــر ابراهیمــى ورکیانــى افــزود ایــن پویــش بــا 
همــکارى نهادهــاى مختلــف فرهنگــى دانشــگاه 
ــا ســایر پویش هــاى کشــورى  ســمنان همــگام ب
در لبیــک بــه نــداى رهبــر معظــم انقــالب 
بــراى مواســات و کمــک مؤمنانــه بــه راه افتــاده 
اســت و بــه یــارى خداونــد متعــال دانشــگاهیان 
ــى  ــا همراه ــته ب ــد گذش ــمنان مانن ــگاه س دانش
خــود بــه یــارى بــرادران و خواهــران نیازمندشــان 
ــا  ــروس منحــوس کرون ــیوع وی ــام ش ــن ای در ای

مى پردازنــد.
مســؤول کانــون بســیج اســاتید دانشــگاه ســمنان 

ــى و  ــرم ادارى، مال ــاون محت ــام مع ــه ن ــترکى ب ــاب مش ــرد: حس ــان ک ــر نش خاط
ــراى  ــارت ب ــک تج ــگاه در بان ــى دانش ــور مال ــر ام ــگاه و مدی ــع دانش ــت مناب مدیری
ــاح شــده اســت کــه از طــرق  ــز افتت دریافــت کمک هــاى نقــدى دانشــگاهیان عزی
ــل  ــق موبای ــز از طری ــه کارت، واری ــورى (کارت ب ــر حض ــورى و غی ــف حض مختل
بانــک، اینترنــت بانــک ، حوالــه پایــا و...) قابلیــت واریــز بــه ایــن حســاب وجــود دارد 

ــر اســت : ــه شــرح زی و اطالعــات آن ب
شماره حساب بانک تجارت:  2941389190 ❖
 شماره کارت:  5859831158633304 ❖
شماره شبا: 110180000000002941389190 ❖

ــل  ــج دوره قب ــمنان در پن ــا کمــک دانشــگاهیان دانشــگاه س ــر اســت ب ــایان ذک ش

پویــش «همدلــى کریمانــه و کمــک مؤمنانــه» کــه در مــاه مبــارك رمضــان، ایــام 
ــد،  ــزار ش ــال 1399 برگ ــى س ــام پایان ــه و ای ــام فاطمی ــم ، ای ــر خ ــعید غدی ــد س عی
صدهــا بســته معیشــتى بــا کمــک دانشــگاهیان دانشــگاه ســمنان خریــدارى و در بیــن 

اقشــار آســیب پذیــر توزیــع شــد .
ــى  ــأت علم ــاى هی ــان و اعض ــاى کارکن ــا کمک ه ــته ب ــال گذش ــن در س همچنی
ــارد و 100  ــه ارزش چهــار میلی دانشــگاه ســمنان 27 دســتگاه تجهیــزات پزشــکى ب
میلیــون ریــال بــراى کمــک بــه درمــان بیمــاران کرونایــى و کادر درمــان خریــدارى 

و بــه دانشــگاه علــوم پزشــکى ســمنان اهــدا شــد .

با هدف تهیه و توزیع گوشت قربانى بین نیازمندان در ایام والدت پیامبر اکرم (ص)؛ با هدف تهیه و توزیع گوشت قربانى بین نیازمندان در ایام والدت پیامبر اکرم (ص)؛ 
ششمین دوره پویش دانشگاهیان دانشگاه سمنان با عنوان «همدلى ششمین دوره پویش دانشگاهیان دانشگاه سمنان با عنوان «همدلى 

کریمانه و کمک مؤمنانه» برگزار مى شودکریمانه و کمک مؤمنانه» برگزار مى شود
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اخبار انتصابات دانشگاه 
 در حکمى از سوى دکتر نصیرى زرندى ریاست  دانشگاه سمنان 

علوم  آموزشى  گروه  مدیر  عنوان  به  مسلمى  رضا  حمید  دکتر 

درمانگاهى دانشکده دامپزشکى دانشگاه منصوب شد.

ریاست   زرندى  نصیرى  دکتر  سوى  از  حکمى  در 
دانشگاه سمنان محمد رضا امیرجان به عنوان مدیر 

امور دانشجویى دانشگاه منصوب شد.

ریاست   زرندى  نصیرى   دکتر  سوى  از  حکمى  در 
دانشگاه سمنان دکتر مجید افصحى به عنوان مدیر 
و  برق  مهندسى  دانشکده  مخابرات   آموزشى  گروه 

کامپیوتر دانشگاه منصوب شد.

ریاست   زرندى  نصیرى  دکتر  سوى  از  حکمى  در 
دانشگاه سمنان دکتر سارا مهدى زاده مود به عنوان 
دانشکده  غذایى  مواد  بهداشت  آموزشى  گروه  مدیر 

دامپزشکى  دانشگاه منصوب شد.

ریاست   زرندى  نصیرى   دکتر  سوى  از  حکمى  در 
دانشگاه سمنان دکتر محمد دانایى به عنوان معاون 
پژوهش و فناورى دانشکده مهندسى برق و کامپیوتر 

دانشگاه منصوب شد.

ریاست   زرندى  نصیرى  دکتر  سوى  از  حکمى  در 
به  نسب  گلستانى  مهدى  دکتر  سمنان  دانشگاه 
دانشگاه  شناسى  زیست  آموزشى  گروه  مدیر  عنوان 

منصوب شد.

ریاست   زرندى  نصیرى  دکتر  سوى  از  حکمى  در 
دانشگاه سمنان دکتر حبیب کشاورز به عنوان مدیر 
گروه آموزشى زبان و ادبیات عرب دانشگاه منصوب 

شد.

در حکمى از سوى دکتر نصیرى زرندى ریاست  دانشگاه سمنان 
دکتر على محمد رضائى به عنوان معاون آموزشى و تحصیالت 
تکمیلى دانشکده روانشناسى و علوم تربیتى دانشگاه منصوب شد.

در حکمى از سوى دکتر نصیرى زرندى ریاست  دانشگاه سمنان 
دکتر شمس الدین رویانیان به عنوان مدیر گروه آموزشى زبان و 

ادبیات انگلیسى دانشگاه منصوب شد.

 در حکمى از سوى دکتر نصیرى زرندى ریاست  دانشگاه سمنان 
دکتر رحمان سعادت به عنوان مدیر گروه آموزشى اقتصاد دانشکده 

اقتصاد ، مدیریت و علوم ادارى  دانشگاه منصوب شد.

در حکمى از سوى دکتر نصیرى زرندى ریاست  دانشگاه سمنان 
دکتر عاتکه سادات ترحمى به عنوان مدیر گروه آموزشى شیمى 

معدنى دانشکده شیمى دانشگاه منصوب شد.

روابط عمومى دانشگاه ضمن تشکراز تالش مخلصانه همکاران قبلى در سمت مذکور و تبریک به همکاران تازه منصوب شده براى 
این عزیزان آرزوى توفیق روز افزون دارد.
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یازدهمین برنامه تلویزیون اینترنتى نگین خردورزى یازدهمین برنامه تلویزیون اینترنتى نگین خردورزى 

دانشگاه سمنان ویژه «روز عصاى سفید» منتشر شددانشگاه سمنان ویژه «روز عصاى سفید» منتشر شد

از سوى اداره روابط عمومى دانشگاه سمنان منتشر شداز سوى اداره روابط عمومى دانشگاه سمنان منتشر شد

انتشار شصت وهفتمین و شصت و هشتمین انتشار شصت وهفتمین و شصت و هشتمین 
شماره رادیو نماى دانشگاه سمنانشماره رادیو نماى دانشگاه سمنان


