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دکتر محمدی فر در پیامی
»روز خبرنگار« را تبریک گفت

دکتر محمدی فر به در پیامی
»عید غدیر« را تبریک گفت

پیامپیام

بسماهللالرحمنالرحیم

ــم و  ــر خات ــر پیامب ــا درود ب ــال و ب ــدای متع ــه درگاه خ ــپاس ب ــد و س ــا حم   ب
خانــدان پــاک و مطهــرش

در دنیای امروز بیش از آنکه نبردهای نظامی سرنوشت ملت ها را تعیین نماید، 
نبرد روایت هاست که جبهه ای را پیروز و جبهه دیگری را به شکست می رساند.

ــد.  ــف نمای ــا تضعی ــت و ی ــی را تقوی ــاش ملت ــت و ت ــد هم ــا می توان روایت ه
می توانــد چشــم اندازها، اهــداف و مســیر یــک ملــت را بــه درســتی نشــان دهــد 
و یــا بکلــی منحــرف نمایــد. در جنــگ اراده هــا می توانــد، اراده سیاســت گذاران و 

مجریــان را عــزم بخشــد و یــا سســت نمایــد.

کشــور عزیــز مــا ایــران و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی، در ســالیان متمــادی 
ــا هجمــه ســنگین رســانه های دست نشــانده زر، زور و قــدرت مواجــه  گذشــته ب
بــوده اســت و هــر روز بــر حجــم ایــن تهاجــم افــزوده می شــود. رســانه هایی کــه 
ــق، مســائل و اولویت هــای مهــم کشــور را  ــع و حقای ــوه دادن وقای ــه جل ــا وارون ب
تغییــر می دهنــد و راه رســیدن بــه پیشــرفت و تعالــی را در الگوســازی های غلــط 

دنبــال می نماینــد، و جورچیــن جریــان تحریــف را در بــه ثمــر رســیدن جریــان 
تحریــم تکمیــل می نماینــد.

رســانه های حــق مــدار در برابــر ایــن هجمــه ســنگین وظایــف بســیار خطیــری 
ــای  ــان و لحظه نگاری ه ــای راستین ش ــا قلم ه ــد ب ــد و می توانن ــده دارن ــر عه ب

ــد. ــر دهن ــه حــق تغیی ــع جبه ــه نف ــا را ب ــرد روایت ه ــان، نب واقع گرایانه ش

خبرنــگاران، تحلیل گــران و همــه رســانه های دلســوز و دغدغه منــد کشــور 
عزیزمــان تاکنــون در جبهــه فتنه انگیــز تحریــف وقایــع، نقــش خــود را بــه خوبــی 
ایفــا نموده انــد و شــهدایی همچــون شــهید محمــود صارمــی، عزیــز اهلل امیریــان، 
علیرضــا افشــار، محســن خزایــی و دیگــر شــهدا و مجاهــدان عرصــه رســانه، گــواه 

ایــن مدعــا هســتند.

از ایــن رو، مقــارن بــا عیــد اهلل اکبــر، عیــد والیــت و امامــت، عیــد ســعید غدیــر 
ــک و  ــر، تبری ــانه و خب ــی رس ــی اهال ــه تمام ــگار را ب ــن روز و روز خبرن ــم، ای خ
ــرای همــگان  ــزون ب ــد منــان توفیــق روزاف ــم و از خداون تهنیــت عــرض می نمای

مســالت دارم.

بسماهللالرحمنالرحیم

  بــار دیگــر، غدیــر، عیــد بــزرگ خــدا، در پهندشــت تیــره شــب چهــره 
برافروخــت، و مشــعلی بــرای هدایــت انســان هــای جســتجوگر و جان های مشــتاق 
برافروخــت. تشــنگان زالل هدایــت کــه در ایــن کویــر بــی حاصــل، در طلــب را بــر 
ــا دســت نبــوت را در  ــد ت ــان "جحفــه" دوختــه ان ــه بیاب ــد، اینــک چشــم ب آمده ان

دســت امامــت ببیننــد، و از ایــن صحنــه نــور افشــان، حیــات معنــوی گیرنــد.

و اینــک مــا، امــروز افتخــار داریــم کــه رعیــت امــام منتظــر، مهــدی موعــود عجل 
اهلل تعالــی فرجــه هســتیم. اگــر در روز غدیــر ســال دهــم هجــری نبودیــم، دســت 
بیعــت بــه فرزنــد برومنــدش حضــرت بقیــه اهلل ارواحنــا فــداه داده ایــم، و از خدای 

متعــال مــی خواهیــم تــا روزی کــه زنــده ایــم، پیمان نشــکنیم.
ای خدای مرتضی،  گردی از گام های فتوت مرتضی را
بر سر جهانیان بپاش تا ریشه نامردی در جهان بخشکد

عید غدیر خم، عید والیت و امامت مبارک
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پیام دکتر محمدی فر به مناسبت
سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسالمی

پیام دکتر محمدی فر به مناسبت
فرارسیدن ایام سوگواری شهادت ساالر شهیدان

پیامپیام

بسماهللالرحمنالرحیم

             یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور  
                                 کلـــبه احزان شــود روزی گلســتان غم مخور

ــس از  ــه پ ــود ک ــی ب ــور عزیزان ــاهد حض ــامی ش ــن اس ــرداد ۱۳۶۹، میه ۲۶ م
ــاک  ــه خ ــدم ب ــدام، ق ــی ص ــم بعث ــوف رژی ــای مخ ــارت در زندان ه ــال ها اس س
ــن  ــی از خاطره انگیز تری ــن روز یک ــتند. ای ــود گذاش ــامی خ ــن اس ــاک میه پ
روزهــای تاریــخ انقــاب اســامی اســت کــه شــاهد حضــور و آزادی مردانــی بــود 
ــد، مجاهــدت و اســتقامت  ــا خــدا بســته بودن ــه ب ــی ک کــه در راه عهــد و پیمان
ــاری  ــا وجــود درد و بیم ــد و توانســتند در ســال های زجــر و شــکنجه، ب ورزیدن
جســمی، روح و روان خــود را حفــظ کننــد و تقــوا و مردانگــی خــود را مضاعــف 
ــف اجتماعــی،  ــران اســامی در صحنه هــای مختل ــه ای ــا در بازگشــت ب ــد ت کنن
سرمشــق و نمونــه ای از صابــت و اســتقامت مــردان و زنــان ایران اســامی باشــند.

آزادگان، صبورتــر از ســنگ صبــور و راضی تریــن کســان بــه قضــای الهــی بودنــد. 
ســینه هایی فراخ تــر از اقیانــوس داشــتند و جمعــی مخلــص، مقــاوم، اهــل ایثــار و 
فــداکاری و صاحــب دل هایــی خســته بودنــد کــه از همه جــا و همــه کــس بریــده 
و بــه خــدا پیوســته بودنــد. آزاده نامیــده شــدند، چــون از قیــد نفــس و نفســانیات 

رهایــی پیــدا کــرده بودند.

ای آزادگان، تاریــخ هیــچ گاه شــما را  کــه درس مقاومــت و ایســتادگی و آزادگــی 
بــه جهــان داده ایــد فرامــوش نخواهــد کــرد. شــما از جــان مایــه گذاشــتید و امروز 
مــا تنهــا مــی توانیــم قطــره ای باشــیم در برابــر دریــای صفــا و صابت و اســتواری 
شــما. ای راســت قامتــان پیــروز کــه »اســتواری« شــرمنده شماســت و »صبــر« 
درس اســتقامت را از شــما آموخــت، ای کســانی کــه عطرهــای بهشــتی در پیراهن 
ــه  ــهادت را ب ــه ش ــانی ک ــد و ای کس ــود می پروری ــر خ ــق در ضمی ــد و عش داری
ــد  ــده از مجموعــه شــهدای همیشــه جاوی ــد و شــهیدی زن ــه کردی چشــم تجرب

نقابید.  ا

بسماهللالرحمنالرحیم

                   هیچکس چون ما نگیرد ماتم این ماه را
                                 با محـــرم شیعیان را اتصال دیگری است                                                                                     

الســام علیــک یــا أباعبــداهلل وعلــی االرواح التــی حلــت بفنائــک علیکــم منــی 
جمیعــا ســام اهلل أبــدا مابقیــت وبقــی اللیــل والنهاروالجعلــه اهلل آخــر العهــد منی 
لزیارتکــم  الســام علــی الحســین وعلــی علــی بن الحســین وعلــی أوالد الحســین 

وعلــی أصحــاب الحســین

محــرم، مــاه ایثــار و از جــان گذشــتگی اســت! مــاه عشــق و شــور و فریــاد اســت! 
مــاه آمیختــن بــا خــون و آمیختــن عشــق اســت. محــرم مــاه قیــام و پیــام اســت 
کــه دل هــای شــیدای نیــکان و مشــتاقان را به ســوی مــراد و محبوبشــان معطوف 
مــی ســازد، ایــام حماســه و عاطفــه بــا فــرا رســیدن ایــن مــاه آغــاز می گــردد تــا 
شــیفتگان معرفــت و عاشــقان ایثــار را بــا کاروان کربــا همــراه و هــم نوا ســازد، تا 
شــور و شــعور عاشــورایی، دیگــر بــار احیــاء گــردد و ارادت عاقمنــدان به ســرور و 
ســاالر صاحــب  دالن فزونــی یابــد و روح انســان ها از زنــدان نفــس رهانیــده شــود.

 محــرم می آیــد تــا آوای فــداکاری و مقاومــت در برابــر بیــداد را در جهــان هســتی 
ــون  ــه افس ــکند و ب ــم ش ــتبداد را در ه ــتکبار و اس ــم اس ــد و طلس ــن افکن طنی
ــر زورگویــان و قدرت طلبــان بــه ظاهــر غالــب، خاتمــه دهــد.  ــا امیــدی در براب ن
ــا  ــد و شــعار »هیهــات مّن ــی نمای ــران را خنث ــه اغواگ وسوســه خّناســان و خدع
الّذلــه« را عملــی ســازد و پرچــم پــر افتخــار نهضــت حســینی را در فرازیــن نقطــه 

جهــان بــه اهتــزاز در مــی آورد.

ــازی  ــی حــق و باطــل و حماســه پرشــکوه جانب ــش رویاروی ــه نمای ــا صحن کرب
ــا  ــت. کرب ــگان اس ــادت دل باخت ــراب عب ــا مح ــت. کرب ــی اس ــهادت طلب و ش
ســکویی اســت کــه کرباییــان و عاشــوراییان را از خــاک تــا افــاک و از زمیــن تــا 
عــرش بریــن پــرواز مــی دهــد. کربــا مدرســه ای اســت کــه درس چگونــه مانــدن 
و چگونــه رفتــن را بــه مــا مــی آمــوزد و پایــداری و پاســداری را یــاد مــی دهــد.

حماســه کربــا حقیقتــی را در کهکشــان عشــق و خــون بــه تصویــر کشــید تــا 
دیگــر کســی بــرای چشــم پوشــیدن از آفتــاب حقیقــت، بهانــه ای نیابــد. کربــا 
صحنــه وقــوع حماســه جاویــدی اســت کــه وجــدان انســان هــای آگاه، صابــت 
آســمانی اش را ســتایش مــی کنــد و در برابــر قداســت و عظمــت آن ســر تعظیــم 
ــه  ــه خــاک ســپردند و ب ــن ب ــی کــه در معــراج کربات ــام آنان ــرود مــی آورد. ن ف
افــاک پرکشــیدند،بعدازگذرقرن هــا هــم چنــان بــر تــارک تاریــخ مــی درخشــد.

حــال و هــوای ایــن ایــام عاشــقان ابــا عبــداهلل )ع( را بــی تــاب کــرده و در لبیــک 
بــه نــدای » هــل مــن ناصــر ینصرنــی « بــه ســوگ و ماتــم مــی نشــینند ، بغض ها 
گلــوی محبیــن حضرتــش را می فشــارند و قلوبشــان تنــگ و نــاالن شــده و ایــن 

نــوا شــنیده می شــود:

باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

ــام ســوگواری ســرور و ســاالر شــهیدان  بدینوســیله فرارســیدن مــاه محــرم و ای
حضــرت اباعبــداهلل الحســین )ع( و علمــدار رشــیدش حضــرت ابالفضــل العبــاس 
)ع( و یــاران بــا وفایــش را بــه حضــرت ولــی عصــر )عــج( و شــیعیان آن حضــرت 

تســلیت عــرض مــی نماییــم .
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پیام دکتر محمدی فر به مناسبت
آغاز هفته دولت و بزرگداشت مقام 

شهیدان رجایی و باهنر

پیام دکتر محمدی فر به مناسبت
آغاز هفته دفاع مقدس

پیامپیام

بسماهللالرحمنالرحیم

    آغــاز هفتــه دولــت کــه یــادآور فــداکاری هــای فرزنــدان پــاک نهــاد و گرانقــدر 
انقــاب و احیــا کننــده روزهــای پرشــور خدمتگــزاری شــهیدان رجایــی و باهنــر اســت را 
بــه همــه دولــت مــردان خــدوم و مجموعــه اداری و اجرائــی کشــور تبریــک مــی گوییــم.

بــه مناســبت انفجــار دفتــر نخســت وزیــری در هشــتم شــهریور ســال ۱۳۶۰   
ــم و تقــوا، شــهید محمــد  ــار دیریــن امــام )ره( و انقــاب و دو اســوه عل و شــهادت دو ی
ــه ای از  ــه نمون ــر ک ــت وزی ــر، نخس ــواد باهن ــد ج ــور و محم ــس جمه ــی، رئی ــی رجای عل
دولتمــردان مردمــی بودنــد و نیــز بــه منظور آشــنایی مــردم با فعالیت ها و بیــان اهداف 
و برنامــه هــای آینــده دولــت، هفتــه ای بــه نــام هفتــه دولت نامگزاری شــده اســت که از 

دوم تــا هشــتم شــهریور مــی باشــد.

بسمالربالشهداوالصدقین...

گمان مبر که به پایان رسید کار مغان      
هزار باده ناخـورده در رگ تاک است   

چهلمیــن ســالگرد آغــاز دفــاع مقــدس، آیینــه تمــام نمــای ایســتادگی ملــت بصیــر 
و قهرمــان ایــران در نبــردی نابرابــر، و ُنمــاد رشــد و بالندگــی نهــال مقاومــت و ایســتادگی 
اســت. دوران دفــاع مقــدس بــا آثــار و بــرکات بی شــمار خــود، چونــان گنجینــه ای 
ارزشــمند و هویت ســاز، همواره الهام بخش نســل های این ســرزمین بوده و همچون 
نگینــی بــر تــارک تاریــخ اســام و ایــران خواهــد درخشــید. اکنون با گذشــت چهــار دهه از 
ایــن واقعــه بــا عظمــت و شگفتی ســاز، بهتــر مــی تــوان به ســترگی آن پی بــرد، تأللــو فروغ 

آفتابــش را بــه نظــاره نشســت و از آن درس هــا آموخت. بهره بــرداری از این تجربه چهل 
ســاله کــه آمیــزه ای از ایمــان، بصیــرت، همدلــی، جوانمــردی و تــاش فراگیــر اســت، بــر 

همــگان الزم و از ضروریــات ادامــه مســیر باشــکوه اتقــاب و دفــاع مقــدس می باشــد.

و  مقــدس  دفــاع  آغــاز  ســالگرد  چهلمیــن  گرامی داشــت  ضمــن  اینجانــب 
بزرگ داشــت یــاد و خاطــره همــه شــهیدان راه حــق و فضیلــت، بــه ویــژه پنــج هــزار 
شــهید دانشــجو، همــگان بــه ویــژه قشــر فرهیختــه دانشــگاهی را بــه تــاش مضاعــف 
بــرای حفــظ دســتاوردهای دوران دفــاع و ســاختن ایــران مقتــدر فــرا می خوانــم.

 یعقوب محمدی فر
رئیس دانشگاه بوعلی سینا
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پیام دکتر محمدی فر به مناسبت 
»آغاز سال تحصیلی«

پیام

آئین تکریم و معارفه مسؤول سابق و سرپرست 
جدید »نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

دانشگاه بوعلی سینا«

آئیینتکریمومعارفه

بسماهللالرحمنالرحیم

   آئیــن تکریــم و معارفــه مســؤول ســابق و سرپرســت جدیــد 
ــت  ــا رعای ــری در دانشــگاه بوعلی ســینا« ب ــام معظــم رهب ــاد نمایندگــی مق »نه
فاصله گــذاری اجتماعــی و پروتکل هــای بهداشــتی در ســالن اجتماعــات شــهید 

ــزار شــد. ــران برگ چم

ــگاه  ــس دانش ــر رئی ــوب محمدی ف ــر یعق ــم، دکت ــن مراس ــدای ای  در ابت
ــد  ــرورش انســان های آزاده، متعه ــون موضــوع مســؤولیت و پ ــینا پیرام بوعلی س

ــت. و  متخصــص ســخن گف
ــابق  ــؤول س ــی مس ــد عباس ــلمین علی محم ــام و المس ــپس حجت االس س
ــا  ــه ب ــینا در رابط ــری در دانشــگاه بوعلی س ــام معظــم رهب ــی مق ــاد نمایندگ نه

مســؤولیت در حکومــت اســامی صحبــت کــرد.
در ادامــه حجت االســام و المســلمین دکتــر محمدمهــدی حاجیلوئی محــب 
سرپرســت جدیــد نهــاد نمایندگــی مقــام معظم رهبــری در دانشــگاه بوعلی ســینا 
ــود  ــا وج ــته ب ــم پیوس ــزوم کار به ه ــی و ل ــازی فرهنگ ــا جبهه س ــه ب در رابط
ــرای رشــد نســل جــوان  ــم، ب ــار ه ــف در کن ــای مختل ــی روش ه ســایق و حت

امــروز مطالبــی را بیــان داشــت.
در پایــان نیــز حجت االســام والمســلمین ســیدمهدی میراحمــدی معــاون 
منابــع انســانی نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها در رابطــه بــا 

عمــل صالــح ســخنرانی کــرد.
ــأت علمــی  ــر حاجیلوئی محــب عضــو هی حجت االســام و المســلمین دکت
گــروه معــارف دانشــگاه بوعلی ســینا اســت و پیــش از ایــن نیــز معاونــت آموزشــی 
و پژوهشــی دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه های اســتان 

همــدان را عهــده دار بــوده اســت.
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دانشگاه بوعلی سینا
در جمع برترین دانشگاه های جوان جهان 

دانشگاه بوعلی سینا در رتبه هشتم دانشگاه های 
جامع کشور قرار گرفت

دانشگاه بوعلی سینا در جمع برترین 
دانشگاه های جهان در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت

جایگاهعلمی

جایگاهعلمی

جایگاهعلمی

بنــدی  رتبــه  بــرای  تایمــز،  بنــدی  رتبــه  نظــام  جدیدتریــن   براســاس     
دانشــگاه های جــوان در ســال ۲۰۲۰، دانشــگاه بوعلی ســینا  رتبــه بیــن ۲۵۱-۳۰۰ در 

کــرد . کســب  ایــران را  رتبــه ۵ دانشــگاه های جامــع  رتبه بنــدی جهانــی و 

ــرای رتبه بنــدی دانشــگاه جــوان  ــی تایمــز ب نظــام رتبه بنــدی آمــوزش عال
ــد اســتفاده  ــی می کن ۲۰۲۰ از همــان روشــی کــه دانشــگاه های جهــان را ارزیاب
می کنــد و مأموریت هــای اصلــی دانشــگاه ها »تدریــس، تحقیــق، انتقــال دانــش و 
چشــم انداز بین المللــی« را مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد، امــا در ایــن رتبه بنــدی 

خــاص، دانشــگاه هایی بــا قدمــت کمتــر از ۵۰ ســال مدنظــر هســتند.

 ،)ISC( گــزارش پایــگاه اســتنادی جهــان اســالم    براســاس جدیدتریــن 
بــا  رتبــه  هــم  کشــور،  جامــع  دانشــگاه های  هشــتم  رتبــه  در  بوعلی ســینا  دانشــگاه 

گرفــت. دانشــگاه اصفهــان قــرار 

ــه  ــور را  ب ــی کش ــات پژوهش ــگاه ها و مؤسس ــدی ISC، دانش ــروه رتبه بن گ
ــش،  ــی پژوه ــار کل ــب ۵ معی ــاخص در قال ــاس ۲۳ ش ــر اس ــمی ب ــورت رس ص
آمــوزش، وجهــه بیــن المللــی، تســهیات و فعالیت هــای اجتماعــی- اقتصــادی 
ــت ۱۰  ــینا در فهرس ــگاه بوعلی س ــاس دانش ــن اس ــر ای ــه ب ــرد ک ــدی ک رتبه بن
دانشــگاه برتــر کشــور قــرار گرفــت و رتبــه هشــتم را در بیــن دانشــگاه های جامــع 
بــه خــود اختصــاص داد. حجــم پژوهــش، کیفیــت پژوهــش، کارآیــی پژوهــش، 
ــه شــاخص های  ــی پژوهــش و ثبــت نامه هــا از جمل ــرخ رشــد کیفیــت و کارای ن

رتبه بنــدی پژوهــش می باشــد.

   براســاس ایــن شــاخص ها، دانشــگاه بوعلی ســینا از لحــاظ آموزشــی رتبــه 
۷۴۸، از لحــاظ پژوهشــی رتبــه ۸۲۶، از لحــاظ اســتنادات علمــی رتبــه ۱۱۳۴، از لحــاظ 
درآمدهــای حاصــل از قراردادهــای ارتبــاط بــا صنعــت رتبــه ۱۰۵۸ و از لحــاظ وجهــه 

بین المللــی رتبــه ۱۴۵۷ جهــان را بدســت آورد.

براســاس گــزارش مؤسســه رتبه بنــدی تایمــز مربــوط بــه ســال ۲۰۲۱ )نظام 
رتبه بنــدی بین المللــی دانشــگاه های جهــان( کــه در تاریــخ دوازدهــم شــهریورماه 
ــدی  ــور در رتبه بن ــا حض ــت ب ــینا توانس ــگاه بوعلی س ــد، دانش ــر گردی ۹۹ منتش
تایمــز بــرای دومیــن بــار بــا کســب رتبــه +۱۰۰۱ در جمــع دانشــگاه های برتــر 

ــان قرارگیرد. جه

ــوم پزشــکی، صنعتــی و جامــع در  ــه، دانشــگاه های عل ۴۷ دانشــگاه از جمل
ایــن رتبه بنــدی حضــور دارنــد، کــه دانشــگاه بوعلی ســینا موفــق بــه کســب رتبــه 
بیســت وپنجــم در بیــن دانشــگاه های ایــران شــد. شــایان ذکــر اســت، برخــی از 
ــدی  ــتند در رتبه بن ــور داش ــدی ۲۰۲۰ حض ــه در رتبه بن ــران ک ــگاه های ای دانش

۲۰۲۱ تایمــز حضــور ندارنــد.
ــال  ــه از س ــت ک ــی اس ــر بین الملل ــی معتب ــای علم ــی از نظام ه ــز یک تایم
۲۰۰۴ مراکــز آمــوزش عالــی را در سراســر جهــان، مــورد ارزیابــی و رتبه بنــدی 

ــد. ــرار می ده ق
ــه در آن  ــی ک ــار کل ــج معی ــب پن ــاخص در قال ــدی از ۱۳ ش ــن رتبه بن ای
آمــوزش بــا وزن ۳۰ درصــد، پژوهــش بــا وزن ۳۰ درصــد، اســتنادات بــا وزن ۳۰ 
درصــد، وجهــه بین المللــی بــا وزن ۷.۵ درصــد و ارتبــاط بــا صنعــت بــا وزن ۲.۵ 

درصــد قــرار دارد.
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دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا 
برگزیده فیزو فروم شد

دکتر »نعمت الهی« 
یکی از ۱۰۰ محقق سرآمد کشور شد

دکتر »اسماعیل همتی ازندریانی« برگزیده 
یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی شد

کسبرتبهعلمی

کسبرتبهعلمی

کسبرتبهعلمی

   نشســت تخصصی فدراســیون بین المللی ورزش های دانشــگاهی »فیزو 
فــروم« بــا برگزیــده شــدن پروژه »زهــرا بصیری« دانشــجوی دکتری بیومکانیک ورزشــی 

دانشــگاه بوعلی ســینا بــه پایان رســید.

نشســت تخصصــی فدراســیون بین المللــی ورزش دانشــگاهی )فیــزو فــروم( 
ــی  ــای تخصص ــرد و کارگاه ه ــب میزگ ــازی در قال ــورت مج ــار به ص ــرای اولین ب ب
ــگاهی-  ــای ورزش دانش ــگاهی -ظرفیت ه ــامت و ورزش دانش ــت س ــا محوری ب
ــگاه ها، ورزش  ــدی دانش ــازی، رتبه بن ــگاهی )دیجیتال س ــای ورزش دانش چالش ه
دانشــگاهی در ایــام شــیوع کرونــا( بــا مشــارکت حــدود ۱۴۰۰ شــرکت کننــده از 

کشــورهای مختلــف برگــزار شــد.

ــزاری مســابقات  ــه برگ ــی از جمل ــای جانب ــروم برنامه ه ــزو ف در حاشــیه فی
ــا  ــجویی ب ــروژه دانش ــت و پ ــازی بوداپس ــطرنج، تورمج ــا، ش ــک فیف الکترونی
محوریــت فیــزو گنجانــده شــده بــود. در ایــن پــروژه دانشــجویان در هفــت گــروه 
ــه رقابــت پرداختنــد. دانشــجویان در زمــان هشــت  ــا یکدیگــر ب دســته بندی و ب
روز پروژه هــا را تدویــن و در خــال فــروم ارائــه نمودنــد. نهایتــاً پــروژه دانشــجویی 
کــه نماینــده کشــورمان در آن حضــور داشــت بــا عنوان »در مســیر رهبــری: آنچه 
ورزش پیرامــون زندگــی بــه مــا می آمــوزد« عنــوان پــروژه منتخــب فیــزو و مقــام 

نخســت را کســب کــرد.

   معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا هــدف دســتیابی جمهــوری 
اســالمی ایــران بــه مرجعیــت علمــی جهانــی، فدراســیون ســرآمدان علمــی ایــران، در 
دومیــن دوره ارزیابــی و رتبه دهــی ســرآمدان علمــی، فهرســت ۱۰۰ ســرآمد برتــر کشــور را 

اعــالم نمــود.

ــا کســب اعتبــار علمــی، در  ــر ایــن اســاس »دکتــر داود نعمــت الهــی« ب ب
ــازات  ــت، و امتی ــرار گرف ــروه »ب« فهرســت ســرآمدان علمــی ســال ۱۳۹۹ ق گ
ــاز به کارگیــری  ــار اســتفاده از شــبکه آزمایشــگاهی و امتی ــه نقــدی، اعتب پژوهان

ــت کــرد. محقــق پســادکتری را دریاف

   آقــای دکتــر اســماعیل همتی ازندریانــی در گــروه تاریــخ، جغرافیا و باســتان 
ــوان برگزیــده اول بخــش جــوان یازدهمیــن دوره جشــنواره بیــن المللــی  شناســی  عن

فارابــی را کســب نمودنــد. 

ــا  ــود ب ــری خ ــاله دکت ــه رس ــا ارائ ــی ب ــماعیل همتی ازندریان ــر اس  دکت
ــود - همــدان«  ــاری دســتکند ارزانف ــه معم ــل مجموع ــوان »بررســی و تحلی عن
بــه راهنمایــی آقــای دکتــر یعقــوب محمدی فــر بــه عنــوان برگزیــده اول بخــش 
ــد. ــر ش ــی و تقدی ــی معرف ــی فاراب ــنواره بین الملل ــن دوره جش ــوان یازدهمی ج

ایــن موفقیــت  ویــژه را بــه آقــای دکتــر همتی ازندریانــی و خانــواده بــزرگ 
ــم. ــگ می گویی ــینا تبری ــگاه بوعلی س دانش

ارتقاء رتبه علمی سه نشریه علمی دانشگاه 
بوعلی سینا در ارزیابی وزارت علوم

کسبرتبهعلمی

ــر نشــریات، دانشــگاه بوعلی ســینا دارای ۱۵ نشــریه اســت  ــه گــزارش دفت   ب
کــه از ایــن تعــداد ۱۴ عنــوان فارســی و  ۱ عنــوان نشــریه انگلیســی اســت؛  از ایــن تعــداد در 

ارزیابــی ســال ۱۳9۸ ســه نشــریه، ارتقــاء رتبــه داشــته اند.

1.مطالعــاتاقتصــادیکاربــردیایــران: در حــوزه اقتصــاد کاربــردی 
ایــران بــا ســردبیری »دکتــر محمدحســن فطــرس« از رتبــه »ب« در ســال ۹۶ به 

رتبــه »الــف« در ســال ۱۳۹8 ارتقــاء یافتــه اســت.

و  یافته هــای جدیــد  در حوزه هــای  2.فنــاوریتولیــداتگیاهــی:
تکنولــوژی، تازه تریــن روش هــای به نــژادی در زمینه تولیدات گیاهی )زراعی، باغی 
ــه ســردبیری »دکتــر محمــود اثنی عشــری« از رتبــه  »ج« در ســال  و دارویی( ب

۹۶ بــه رتبــه »ب« در ســال ۱۳۹8 ارتقــاء یافتــه اســت.

Journal of Stress Analysis.3: در حوزه مشــترک بین مهندســی 
مکانیــک، عمــران و مــواد بــه ســردبیری »دکتــر امیرحســین محمــودی« فعالیــت 
دارد.ایــن نشــریه در ســال ۹۶ بــدون ارزیابــی بــوده و در ســال ۱۳۹8، رتبــه »ب« 

را دریافــت کــرده اســت. 
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روابط عمومی دانشگاه بوعلی سینا 
حائز رتبه سوم در »جشنواره روابط عمومی های 

برتر دانشگاه ها« شد

کسبرتبهبرتر

   در بخش ویژه این دوره از جشــنواره که حول دو محور، شــامل »مدیریت 
ســبز و مصــرف بهینــه منابــع« و »مســئولیت اجتماعــی« برگــزار شــد، دانشــگاه بوعلی ســینا 

در بخــش »مســئولیت اجتماعــی« رتبــه ســوم را به خود اختصــاص داد.

دکتــر »علیرضــا عبداللهی نــژاد« دبیــر علمــی جشــنواره روابــط عمومی هــای 
ــه  برتــر دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی کشــور گفــت: ایــن جشــنواره ب
صــورت مجــازی و بــا شــعار و محوریــت "دانشــگاه ســبز؛ روابــط عمومــی ســبز" 

برگــزار شــد.

ــط  ــر از رواب ــِی برگــزاری ایــن جشــنواره را "معرفــی و تقدی وی  هــدف اصل
عمومی هــای فعــال، خــاق، اثرگــذار در حــوزه آمــوزش عالــی"، ترویــج فرهنــگ 
ــبز" و  ــت س ــتای مدیری ــا در راس ــط عمومی ه ــع در رواب ــه مناب ــرف بهین مص
همچنیــن "توانمندســازی، ایجــاد انگیــزه بــرای رقابتــی ســالم میــان آنهــا" و نیــز 
ــنواره در  ــن جش ــزود: ای ــرد و اف ــوان ک ــا" عن ــط عمومی ه ــگاه رواب ــای جای "ارتق
ســه محــور عمومــی شــامل "اطــاع رســانی و ارتبــاط بــا رســانه هــا"، "تبلیغــات 
و انتشــارات در راســتای اجــرای مدیریــت ســبز" و "روابــط عمومــی الکترونیــک" 
و دو محــور ویــژه شــامل "مدیریــت ســبز و مصــرف بهینــه منابــع" و "مســئولیت 

اجتماعــی" برگــزار شــد.

وی بــا بیــان اینکــه حــدود ۱۰۵ دانشــگاه یــا مؤسســه بــا ارســال آثــار خــود 
در ایــن جشــنواره شــرکت کردنــد، خاطرنشــان کــرد: از زمــان فراخــوان برگــزاری 
جشــنواره، حــدود ۵ هــزار اثــر بــه دبیرخانــه ایــن جشــنواره ارســال گردیــد کــه 
ــود، دانشــگاه های سراســر  ــتورالعمل های موج ــار براســاس دس ــس از داوری آث پ
کشــور بــه ســه گــروه )الــف(، )ب( و )ج( تفکیــک و در هــر گــروه در ســه محــور 

عمومــی، رتبه هــای اول، دوم و ســوم برگزیــده شــدند.

ــئوالن  ــوم و مس ــر عل ــای وزی ــان از حمایت ه ــژاد در پای ــر عبداللهی ن دکت
ارشــد وزارتخانــه در برگــزاری ایــن جشــنواره قدردانــی کــرد و گفــت: بی شــک، 
حضــور درخشــان و اثرگــذار روابــط عمومــی هــای دانشــگاه هــا، پژوهشــگاه هــا و 
ــن رؤســای  ــاوری سراســر کشــور و حمایت هــای امیدآفری ــم و فن پارک هــای عل
دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی از برگــزاری جشــنواره، اداره کل روابــط 
عمومــی وزارت علــوم را در گنجانــدِن جشــنواره روابــط عمومی هــای برتــر آموزش 
ــه ای خــود و دانشــگاه ها  ــم ســاالنه فعالیت هــا و اولویت هــای حرف ــی در تقوی عال
و مؤسســات آمــوزش عالــی کشــور مصمم تــر می ســازد و انشــاءاهلل از ایــن پــس، 

ایــن جشــنواره به صــورت ســاالنه برگــزار خواهــد شــد.

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی 
دانشگاه بوعلی سینا

ارتقاءمرتبهعلمی

   دردهمیــننشســتازدورهنهــمهیــأتممیــزهدانشــگاه
ــارأیاعضــاء،آقــای ــد،ب ــزارگردی ــرمــاهبرگ ــهدرروزسهشــنبه31تی ک
گــروه علمــی هیــأت محتــرم )عضــو شوشــتری« »علیرضــا دکتــر
مهندســیمکانیــک(وآقــایدکتــر»حســنســودمندافشــار«)عضــو
محتــرمهیــأتعلمــیگــروهزبــانانگلیســی(ازمرتبــهدانشــیاریبــه
اســتادیوهمچنیــنآقــایدکتــر»یوســفمظاهــریرودبالــی«)عضو
محتــرمهیــأتعلمــیگــروهمهندســیمــواد(ازمرتبــهاســتادیاریبــه

دانشــیاریارتقــامرتبــهیافتنــد.
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ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی 
دانشگاه بوعلی سینا

ارتقاءمرتبهعلمی

   دریازدهمیننشستازدورهنهمهیأتممیزهدانشگاه
بوعلیســینا،ســهتــنازاعضــایهیــأتعلمــیازمرتبــهاســتادیاری

بــهدانشــیاریارتقاءمرتبــهیافتند.
درایننشستدکتر»محمدنصیری«ودکتر»مهدیعباسی«
اعضــایهیــأتعلمــیگــروهمهندســیکامپیوتــرودکتــر»حبیــباهلل
ســایهوند«عضــوهیــأتعلمــیگــروهمهندســیمکانیــک،ازمرتبــه

اســتادیاریبــهدانشــیاریارتقــاءمرتبــهیافتند.

بازدید معاون علمی فناوری رئیس جمهور 
از مرکز نوآوری و شتاب دهی دانشگاه بوعلی سینا

بازدید

  دکتــر »ســورنا ســتاری« از مرکــز نــوآوری و شــتاب دهی دانشــگاه بوعلی ســینا 
و محصوالت شرکت های دانش بنیان بازدید کرد.

ــز  ــور از مرک ــس جمه ــاوری رئی ــی فن ــاون علم ــتاری مع ــورنا س ــر س  دکت
شــرکت های  محصــوالت  و  بوعلی ســینا  دانشــگاه  شــتاب دهی  و  نــوآوری 

دانش بنیــان بازدیــد کــرد.

دکتــر ســتاری در بازدیــد خــود از ســاختمان مرکــز نــوآوری و شــتاب دهی 
دانشــگاه بوعلی ســینا، ضمــن مشــاهده رونــد ســاخت ایــن مرکــز، دســتورات الزم 

بــرای حمایــت از تکمیــل و پیشــرفت آن را صــادر کــرد.

ــان فنــاور  ــا جوان ــد، پــس از گفتگــو ب وی همچنیــن در حاشــیه ایــن بازدی
ــد و  ــز رش ــتقر در مرک ــرکت های مس ــان ش ــوالت دانش بنی ــی، از محص همدان

ــرد. ــدن ک ــینا دی ــگاه بوعلی س ــی IT و ICT دانش کارآفرین
.
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دوازدهمین همایش »انجمن زمین شناسی 
اقتصادی ایران« برگزار شد

برگزاریهمایش

دوازدهمیــن همایــش انجمــن زمین شناســی اقتصــادی ایــران بــه میزبانــی 
دانشــگاه بوعلی ســینا و در بســتر فضــای مجــازی برگــزار شــد.

ــداد ۱۰۰  ــت و تع ــم شــهریور ۱۳۹۹ صــورت گرف ــا یک ــاالت ت ــت مق دریاف
مقالــه کامــل )تــا ۱۰ صفحــه( بــه دبیرخانــه همایــش ارســال و از ایــن میــان ۹۰ 

مقالــه پذیرفتــه شــد.

در ابتــدای همایــش، دکتــر »غامحســین مجذوبــی« معــاون پژوهــش و فن-
ــی، از نقــش زمین شناســی  اقتصــادی در  آوری دانشــگاه، ضمــن خــوش  آمدگوی
توســعه معــادن کشــور ســخن گفــت و اینکــه بــا اســتفاده از علــم زمین شناســی 

ــان در دانشــگاه ها تأســیس نمــود. ــش بنی ــوان شــرکت  های دان اقتصــادی می  ت

در ادامــه دکتــر »محمــد حســن کریم پــور« رئیــس انجمــن زمین  شناســی 
اقتصــادی ایــران، از دســت اندرکاران همایــش در دانشــگاه بوعلی ســینا، تشــکر و 
قدردانــی کــرد. ایشــان دلیــل انتخــاب همــدان )دانشــگاه بوعلی ســینا( را بــرای 
برگــزاری همایــش، موقعیــت ممتــاز آن از لحــاظ زمین شناســی و علمــی دانســت.

ســپس دکتــر» محمــد معانی جــو« دبیــر علمــی همایــش، ضمــن تشــریح 
برنامه هــا، از ســهم ناچیــز معــادن در تولیــد ناخالــص کشــور )یــک تــا ســه درصد( 
ــی  ــع معدن ــوی و مســتحکم بیــن دانشــگاه و صنای ــزوم ایجــاد ارتبــاط ق ــر ل و ب

کشــور تأکیــد کــرد.

بعــد از پایــان آییــن افتتاحیــه، شــرکت کنندگان در همایش از ســخنرانی های 
تخصصــی ایــن همایش نیــز بهــره بردند.

بازدید دکتر غالمی )وزیر محترم علوم(
از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳99

آزمون دکتری سال ۱۳99 در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد

آزمون

آزمون

  دکتــر منصــور غالمــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، بــا حضــور در 
دانشــکده های علــوم انســانی و کشــاورزی دانشــگاه بوعلی ســینا، از اولیــن روز برگــزاری 

کنکــور کارشناسی ارشــد ســال ۱۳۹۹ بازدیــد کــرد.

  آزمــون دکتــری ســال ۱۳۹۹ بــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی و 
فاصلــه گــذاری اجتماعــی، در دانشــگاه بوعلی ســینا برگــزار شــد

ــنجش  ــازمان س ــار س ــده تام االختی ــبوق« نماین ــیدمهدی مس ــر »س دکت
آمــوزش کشــور در دانشــگاه بوعلی ســینا گفــت: آزمــون ورود بــه مقطــع دکتــری 
در حوزه هــای امتحانــی دانشــکده علوم پایــه و دانشــکده علــوم انســانی دانشــگاه 
بوعلی ســینا، دانشــگاه پیام نــور و دانشــگاه مایــر برگــزار شــد کــه ۱8۱۰ داوطلــب 

در دانشــگاه بوعلی ســینا بــه رقابــت پرداختنــد.

ایشــان در رابطــه بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی حیــن برگــزاری آزمــون 
ــام دســتورالعمل های بهداشــتی را  ــح داد: خوشــبختانه توانســتیم تم ــز توضی نی
براســاس اباغیه هــای ســازمان ســنجش و وزارت بهداشــت اجــرا کنیــم و مشــکل 

خاصــی هــم بــه وجــود نیامــد. 
دســتگاه های  آزمــون،  برگــزاری  محل هــای  ورودی  در  داد:  ادامــه  وی 
اســتریل تعبیــه شــد و همــه داوطلبــان تب ســنجی شــدند.در مــوارد مشــکوک بــا 
نظــر پزشــک، داوطلبــان بــه صــورت جداگانــه آزمــون دادنــد. دو نفــر از داوطلبــان 
نیــز کــه مبتــا بــه کروناویــروس بودنــد، در بیمارســتان ســینا آزمــون خــود را بــه 

انجــام رســاندند.
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مسابقه کتابخوانی ویژه بانوان و خانواده ها 
برگزار می گردد

فرهنگی

از بامـت  باالتر بامی نیست     
از نامت زیبا تر نامی نیست   

 
ــا عبــداهلل  ــام ســوگواری ســرورو ســاالر شــهیدان حضــرت اب به مناســبت ای
ــزار  ــا برگ ــواده ه ــوان و خان ــژه بان ــی وی ــن کتابخوان ــابقه آنای الحســین )ع( مس

می گــردد.

 

عنوان کتاب: حماسه حسینی جلد ۱
زمان مسابقه: ۲۶ شهریور

ــه  ــد قرع ــه قی ــند ب ــاز باش ــن امتی ــه دارای باالتری ــزان ک ــر از عزی ــه ۵ نف ب
جوایــزی اهــدا می گــردد.

دبیرخانه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، 
نقد و مناظره دانشگاه بوعلی سینا افتتاح شد

فرهنگی

   
ــازی  ــت و گفتمان س ــاون حمای ــگر«، مع ــر مس ــر »علی اکب ــور دکت باحض
هیــأت حمایــت از کرســی های نظریه پــردازی دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی، دبیرخانــه کمیتــه دســتگاهی کرســی هــای نظریــه پــردازی، نقــد و 
ــا هــدف حمایــت از گســترش کمــی و کیفــی  مناظــره دانشــگاه بوعلی ســینا ب
برگــزاری کرســی ها در حــوزه علــوم انســانی و معــارف دینــی و مســاعدت مؤثــر 
ــاح  ــردازی افتت ــد و نظریه پ ــی نق ــش مل ــکل گیری جنب ــش و ش ــط دان ــه بس ب

شــد.

ــینا،  ــگاه بوعلی س ــس دانش ــر« رئی ــر »محمدی ف ــه دکت ــدای جلس  در ابت
ضمــن خــوش آمدگویــی بــه دکتــر مســگر، بــر لــزوم اهمیــت جایــگاه 

ــه ســایر رشــته ها در ایــن  خصــوص تأکیــد  ــگاه ب کرســی های نظریه پــردازی و ن
ــه داد. ــتگاهی ارائ ــه دس ــت کمیت ــرای تقوی ــنهادهایی ب ــرد و پیش ک

در ادامــه دکتــر علی اکبــر مســگر، نیــز گزارشــی از برنامه هــا و فعالیت هــای 
ــل  ــه تمای ــه داد و ب ــردازی ارائ ــت از کرســی های نظریه پ ــأت حمای ــه هی دبیرخان
ایــن دبیرخانــه بــرای افزایــش ســطح همکاری هــای دوجانبــه و گســترش تعامــل 
بیــن دانشــگاه بوعلی ســینا و دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تأکیــد 

کــرد.
در پایــان جلســه طــی حکمــی از ســوی حجت االســام والمســلمین 
عبدالحســین خســروپناه رئیــس دبیرخانــه هیــأت حمایــت از کرســی های 
نظریه پــردازی نقــد و مناظــره شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، دکتــر محمدی فــر  

ــد. ــوب ش ــینا منص ــگاه بوعلی س ــتگاهی دانش ــه دس ــت کمیت ــه ریاس ب


