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رتبۀ نهم دانشگاه بوعلی سینا 
در بین دانشگاه های جامع کشور

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا 
به عنوان »مجری طرح برگزیدۀ دانشگاهی ۱۳۹۸«

دستاوردملی

    کســب رتبــه نهــم دانشــگاه های جامــع کشــور بــر اســاس نتایــج رتبه بنــدی 
جهانــی ۲۰۱۹ پایــگاه اســتنادی علــوم اســام

در رتبه بنــدی جهانــی ISC ۲۰۱۹ تعــداد ۲۰۰۵ دانشــگاه از سراســر جهــان از ۹۹ کشــور 
 ISC و ۶ قــاره دنیــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه و رتبه بنــدی شــده اند. در رتبــه بنــدی
۲۰۱۹، ســه دانشــگاه هــاروارد، اســتنفورد و انســتیتوی فنــاوری ماساچوســت MIT در 
ــر اســاس ایــن رتبه بنــدی دانشــگاه بوعلی ســینا  ــد. ب ــا ســوم قــرار دارن رتبه هــای اول ت
در رده ۱۶۰۰-۱۴۰۱ در دنیــا و در بیــن دانشــگاه های جامــع کشــور در رتبــه ۹ قــرار گرفــت.

  طــرح دکتــر حســن علــم خــواه عضــو هیــأت علمی دانشــکده فنی و مهندســی با 
عنــوان »توســعه دانــش فنــی فرایند پوشــش دهــی با اســتفاده از مواد آلیــاژی نیتریدی 
نانــو ســاختار بــر پایــه تیتانیــوم بــر روی پــرده توربیــن بخــار بــا اســتفاده از تکنولــوژی 
رســوب گــذاری فیزیکــی از فــاز بخــار )PVD(« از ســوی  وزارت علــوم به عنــوان طــرح برتــر 

دانشــگاهی در ســال ۱۳۹۸ برگزیــده شــد.

کسب رتبه های برتر 
توسط روابط عمومی دانشگاه بوعلی سینا

دستاوردملی

روابــط  جشــنواره  دورۀ  »اولیــن  در  بوعلی ســینا  دانشــگاه  عمومــی  روابــط    
عمومی هــای برتــر دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــی و پارک هــای علــم و 
فنــاوری منطقــۀ ۴« کــه در دانشــگاه بین المللــی امــام خمینــی )ره( قزویــن برگــزار شــد؛ 

حائــز کســب رتبه هــای برتــر گردیــد.

بــر این اســاس از دانشــگاه بوعلی ســینا در راســتای طراحــی و توســعۀ کّمــی و کیفــی 
فعالیت هــای روابــط عمومــی در ســه بخــش تقدیــر شــد:

مسئولیت اجتماعی دانشگاه )کسب رتبۀ نخست(
روابط عمومی الکترونیک )رتبۀ دوم(

تبلیغات و انتشارات )رتبۀ سوم(
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کسب رتبۀ نخست نشریات کشور توسط 
نشریۀ پژوهشنامه نهج البالغه

دستاوردعلمی

  نشــریه پژوهشــنامه نهــج البالغــه دانشــگاه موفــق بــه اخــذ رتبــه اول در بیــن 
نشــریات کشــور در حــوزه علــوم قرآنــی و حدیــث شــد

ــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام )ISC(، نشــریه  ــز پای  براســاس آخریــن ارزیابــی مرک
پژوهشــنامه نهــج الباغــه دانشــگاه موفــق بــه اخــذ رتبــه اول بــا ضریــب تأثیــر ۳۱۶/۰ در 

بیــن نشــریات کشــور در حــوزه علــوم قرآنــی و حدیــث شــد. 

همچنیــن اعطــای رتبــه دوم ضریــب تأثیــر نشــریات کشــور بــه ســه نشــریه علمــی 
ISC پژوهشــی و افزایــش ضریــب تأثیــر برخــی از نشــریات دانشــگاه از ســوی مرکــز

 براســاس آخریــن ارزیابــی مرکــز پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام )ISC(، نشــریه 
راهبردهــای شــناختی در یادگیــری، نشــریه رسوب شناســی کاربــردی و نشــریه  
دانشــگاه  پژوهشــی  علمــی  نشــریات  از  تطبیقــی  شناســی  زبــان  پژوهش هــای 
ــر ) Impact Factor( در بیــن نشــریات کشــور  ــب تأثی ــه اخــذ رتبــه دوم ضری موفــق ب
در حــوزه موضوعــی مربوطــه شــدند. عــاوه بــر ایــن نشــریه  پژوهشــنامه انقــالب 
اســالمی، نشــریه پژوهش هــای جامعه شناســی معاصــر، نشــریه پژوهش نامــه 
ــاوری تولیــدات  ــاوری زیســتی در کشــاورزی، نشــریه فن نهج البالغــه، نشــریه فن

گیاهــی افزایــش ضریــب تأثیــر داشــتند.

نایب قهرمانی تیم کاراته دانشگاه بوعلی سینا
دانشجویان دختر دانشگاه های 

منطقه ۴ ورزش کشور

کسبمقامقهرمانی

ــگاه های  ــر دانش ــجویان دخت ــه دانش ــابقات کارات ــگاه، در مس ــه دانش ــم کارات   تی
منطقــه ۴ ورزش کشــور موفــق شــد عنــوان نایــب قهرمانــی را از آن خــود کنــد.

 در پایــان مســابقات کاراتــه دانشــجویان دختــر دانشــگاه های منطقــه ۴ ورزش کشــور 
کــه بــا شــرکت ۷دانشــگاه از تاریــخ ۱ لغایــت ۴ دیمــاه بــه میزبانــی دانشــگاه بیــن المللــی 
امــام خمینــی)ره( برگــزار شــد، تیــم کاراتــه دانشــجویان دختــر دانشــگاه بوعلــی ســینا بــه 
مربیگــری خانــم نفیســه آقــا محمــدی و سرپرســتی خانــم اکــرم قربــان زاده بــا کســب ۳ 
مقــام اولــی، ۲ مقــام دومــی و ۲ مقــام ســومی، مقــام دوم تیمــی رقابت هــا را بــه خــود 

اختصــاص داد.

 در کاتــای انفــرادی خانــم ریحانــه فاضلــی پــرور مقــام اول، در کاتــای تیمــی متشــکل از 
خانم هــا ریحانــه فاضلــی پــرور، دیبــا حبیــب پــور و رضــوان رســتمی مقــام اول و در

کومیتــه وزن هــای مختلــف خانم هــا یاســمن امیــری مقــام اول، مــارال نصیــری و دیبــا 
حبیــب پــور مقــام دوم و مکرمــه حمیــده کــردار مقــام ســوم را کســب نمودنــد.

در بخــش انفــرادی ) بلیتــس( امیــر مســعود مــرادی موفــق بــه کســب مقــام اول و یاشــار 
موحــدی موفــق بــه کســب مقــام ســوم شــدند.

و ساســان  اول شــد  مقــام  کســب  بــه  موفــق  علــی دالوری  امیــر  رپیــد  بخــش  در   
رســید. دوم  مقــام  بــه  هــم  علی بابایــی 
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قهرمانی مقتدرانه تیم شطرنج
 دانشگاه بوعلی سینا در مسابقات قهرمانی 

دانشجویان پسر منطقه ۴ کشور

قهرمانی تیم تنیس روی میز 
دانشگاه بوعلی سینا در مسابقات قهرمانی 

دانشجویان پسر منطقه ۴ کشور

کسبمقامقهرمانیکسبمقامقهرمانی

  تیــم شــطرنج دانشــجویان پســر دانشــگاه متشــکل از آقایــان امیــر مســعود 
مــرادی، امیــر علــی دالوری، یاشــار موحــدی، ساســان علــی بابایــی و ســعید پوراجاقــی 
بــه مربیگیــری آقــای ایــرج صبــا، موفــق بــه کســب عناویــن قهرمانــی در بخــش تیمــی و 

انفــرادی گردیــد.
 

در بخــش انفــرادی ) بلیتــس( امیــر مســعود مــرادی موفــق بــه کســب مقــام اول و یاشــار 
موحــدی موفــق بــه کســب مقــام ســوم شــدند.

بــه کســب مقــام اول شــد و ساســان   در بخــش رپیــد، امیــر علــی دالوری موفــق 
رســید. دوم  مقــام  بــه  هــم  علی بابایــی 

ــابقات  ــینا در مس ــگاه بوعلی س ــر دانش ــجویان پس ــز دانش ــس روی می ــم تنی    تی
قهرمانــی منطقــه ۴ دانشــجویان کشــور مقتدرانــه بــر ســکوی قهرمانــی ایســتاد.

  
در قســمت تیمــی، تیــم دانشــگاه بوعلی ســینا بــر ســکوی اول ایســتاد و جــواز شــرکت در 

المپیــاد قهرمانی دانشــجویان کشــور را کســب کرد.
در قســمت انفــرادی مرتضــی رضایــی و مســعود عزیزیــان موفــق بــه کســب عناویــن اول 

و دوم شــدند.

در قســمت دونفــره هــم مرتضــی رضایــی و مســعود عزیزیــان در جایــگاه نخســت قــرار 
گرفتنــد و تیــم دونفــره محمــد امیــن چهاردولــی و حامــد ذوالحواریــه موفــق بــه کســب 

مقــام ســوم شــدند.
 آقای امین قویمی مربیگری تیم دانشگاه را در این مسابقات به عهده داشت.
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مدال برنز توسط عباس بیات
در مسابقات ددلیفت قهرمانی کشور

کسبمقامقهرمانی

   آقــای عبــاس بیــات از کارمنــدان  دانشــکده مهندســی، در مســابقات کشــوری 
ددلیفــت کــه بــه میزبانــی تهــران برگــزار شــد، موفــق بــه کســب عنــوان ســومی شــد.

ارتقاء مرتبه علمی
 اعضاء هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

ارتقاءعلمی

   در "هفتمیــن نشســت از دوره نهــم هیــأت ممیــزه دانشــگاه کــه در دی ماه برگزار 
ــه هیــأت ممیــزه دانشــگاه،  ــه دبیرخان ــد، پــس از بررســی پرونده هــای ارجاعــی ب گردی
آقایــان دکتــر پوریــا عصــاری )گــروه آموزشــی ریاضــی( و دکتــر احمــد یعقوبــی فرانــی )گــروه 
آموزشــی ترویــج و آمــوزش کشــاورزی( از مرتبــه اســتادیاری بــه دانشــیاری و آقــای دکتــر 
ــه اســتادی  ــروه آموزشــی شــیمی فیزیــک( از مرتبــه دانشــیاری ب جــال ارجمنــدی )گ

ارتقــاء مرتبــه یافتنــد.

   در هشــتمین نشســت از دوره نهــم هیــأت ممیــزه دانشــگاه کــه در بهمــن مــاه 
برگــزار گردیــد، بــا رأی اعضــاء، آقــای دکتــر مجیــد منصــوری )عضــو محتــرم هیــأت علمــی 
گــروه زبــان و ادبیــات فارســی( و جنــاب آقــای دکتــر وحیــد کمالــی )عضــو محتــرم هیــأت 

علمــی فیزیــک( از مرتبــه اســتادیاری بــه دانشــیاری ارتقــاء مرتبــه یافتنــد.
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ابقاء دکتر حسن محسنی 
در سمت رئیس دانشکده علوم پایه

ابقاء دکتر حسن ساری خانی در سمت معاون 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

ابقاء دکتر فرشاد مسعودیان 
در سمت رئیس موزه تاریخ طبیعی دانشگاه

رئیس هیأت ورزش های دانشگاهی 
استان همدان منصوب شد

انتصاباتانتصابات

  دکتــر یعقــوب محمدی فــر رئیــس دانشــگاه بوعلی ســینا، در حکمــی، دو ســال 
دیگــر دکتــر حســن محســنی را در ســمت رئیــس دانشــکده علــوم پایــه ابقــاء کــرد.

در بخشی از اباغ ایشان آمده است؛
امیــد اســت بــا همــکاری، همدلــی و هم اندیشــی بــا معاونت هــای محتــرم دانشــگاه 
و آحــاد اعضــاء محتــرم هیــأت علمــی و کارکنــان پرتــاش دانشــکده نهایــت تــاش 
و جدیــت خــود را جهــت ارتقــاء امــور آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی آن دانشــکده 

مبــذول نماییــد.

  دکتر حســن ســاری خانی طی حکمی از ســوی ریاســت دانشــگاه دو ســال دیگر 
بــه عنــوان معاون آموزشــی و تحصیات تکمیلی دانشــگاه ابقــاء گردید.

 در بخشی از اباغ ایشان آمده است:
انتظــار مــی رود بــا تــاش مســتمر و بــا بهــره گیــری شایســته از توانمندی هــای ســرمایه 
انســانی دانشــگاه، در جهــت نیــل بــه اهــداف نقشــه جامــع علمی کشــور، برنامه ششــم 
توســعه جمهــوری اســامی ایــران، برنامه هــای "وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری" و 

سیاســت و برنامــه راهبــردی دانشــگاه،  کوشــا باشــید.

     دکتر فرشــاد مســعودیان طی حکمی از ســوی ریاســت دانشــگاه دو ســال دیگر 
بــه عنــوان رئیــس موزه تاریخ طبیعی دانشــگاه ابقــاء گردید.

در بخشی از اباغ ایشان آمده است؛
انتظــار مــی رود بــا اســتفاده از تمــام ظرفیت هــای موجــود در چارچــوب سیاســت ها و 
برنامه هــای دانشــگاه در پیگیــری امــور جــاری و برنامه هــای آتــی مــوزه مذکــور اقدامــات 

الزم را بــه عمــل آوریــد.

    دکتــر مهــرداد عنبریــان طــی حکمــی از ســوی رئیــس فدراســیون ورزش هــای 
ــگاهی  ــی دانش ــأت ورزش ــس هی ــمت رئی ــه س ــال ب ــدت ۴ س ــه م ــور، ب ــگاهی کش دانش

اســتان همــدان منصــوب شــد.

در بخشی از اباغ ایشان آمده است:
امیــد اســت بــا اســتعانت از درگاه احدیــت و بهــره منــدی از ظرفیت هــای دانشــگاهی و 
مشــارکت فکــری و اجرایــی مدیــران تربیــت بدنــی مراکــز دانشــگاهی بخش هــای کان 
آمــوزش عالــی مســتقر در اســتان، نســبت بــه گســترش و ارتقــاء ورزش دانشــجویی 
دانشــگاهی  بیــن  رقابت هــای  در  دانشــجویان  مشــارکت  فرصت هــای  ایجــاد  و 

شهرســتانی، اســتانی و کشــوری موفــق و مویــد باشــید.
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ابقاء دکتر سیدیونس نورانی مقدم در سمت 
مشاور رئیس و مدیر اداره حقوقی دانشگاه

ابقاء دکتر اسداهلل نقدی در سمت 
معاون دانشجویی

انتصاب دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت عتف استان

ابقاء دکتر لیال هاشمیان در سمت 
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

انتصاباتانتصابات

   دکتــر ســید یونــس نورانــی مقــدم، طــی حکمــی از ســوی ریاســت دانشــگاه، بــا 
حفــظ ســمت آموزشــی مجــددًا بــه مــدت ۲ ســال دیگر بــه عنوان مشــاور رئیــس و مدیر 

اداره حقوقــی دانشــگاه ابقــاء گردیــد.

 در بخشی از اباغ ایشان آمده است؛
انتظــار مــی  رود بــا همــکاری، همدلــی و تعامــل بــا همــکاران محتــرم دانشــگاهی و بــا 
اســتفاده از توانمندی هــای ســرمایه انســانی دانشــگاه در رفــع مشــکات حقوقــی و 
صیانــت از حقــوق  دانشــگاه و دانشــگاهیان، تمامــی همت و مســاعی خــود را مصروف 
نماییــد. همچنیــن توجــه ویــژه بــه مستندســازی امــاک و امــوال غیرمنقــول و نظــارت 

بــر قراردادهــا از دیگــر انتظــارت اینجانــب از حــوزه مدیریتــی جنابعالــی مــی باشــد.

   جنــاب آقــای دکتــر اســداهلل نقــدی طــی حکمــی از ســوی ریاســت محتــرم 
دانشــگاه دو ســال دیگــر بــه عنــوان معــاون دانشــجویی دانشــگاه منصــوب گردیدنــد.

 در بخشی از اباغ ایشان آمده است؛
از جنابعالــی انتظــار مــی رود بــا ابتــکار، خاقیــت و هم فکری و بهره گیــری از آراء صاحب 
نظــران حوزه هــای مختلــف اجرایــی، آموزشــی، پژوهشــی و دانشــجویی اقدامــات الزم 
را درجهــت تقویــت روحیــه اعتمــاد بــه نفــس، پــرورش نیــروی انســانی بــا بهــره گیــری از 
تعالیــم متعالــی اســام و ارتقاء روحیــه خودباوری، گام هــای مؤثری بردارید. همچنین 
ارتبــاط مؤثــر و فعــال بــا دانشــجویان، تشــکل های دانشــجویی و شــوراهای فعــال در 
ــه منظورجلــب مشــارکت ایشــان در حــل مشــکات و مســائل آن حــوزه،  دانشــگاه، ب

ازجملــه دیگــر انتظــارات اینجانــب مــی باشــد. 

     دکتــر ســعدان زکائــی رئیــس مرکــز نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری طــی حکمــی، دکتــر محمــد هــادی محمــودی را بــه عنوان 
"دبیــر و عضــو حقوقــی در پنجمیــن دوره هیــأت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت 

عتــف اســتان همــدان" منصــوب کــرد.

در بخشی از اباغ ایشان آمده است؛
ــد متعــال، تــاش و همــکاری ســایر اعضــای محتــرم  ــه خداون ــکال ب ــا ات امیــد اســت ب
ــات و ظرفیت هــای موجــود در پیشــبرد  ــا بهــره گیــری از تمــام امکان ــور و ب هیــأت مذک
ــی کشــور، خصوصــا در راســتای بهبــود و ارتقــاء کیفیــت آن  اهــداف نظــام آمــوزش عال

ــد باشــید. موفــق و موی

    دکتــر لیــا هاشــمیان طــی حکمــی از ســوی ریاســت محتــرم دانشــگاه دو ســال 
دیگــر بــه عنــوان در ســمت مرکــز آمــوزش زبــان فارســی بــه غیــر فارســی زبانان منصــوب  

گردیدند.



14

Department of Headship and Public RelationsNewsletter of the University of Bu-Aali Sina  حوزه ریاست و روابط عمومیخبرنامۀدانشگاهبوعلیسینا

15

نشست هم اندیشی رئیس دانشگاه بوعلی سینا 
و هیأت اندیشه ورزان و مشاوران جوان 

دستگاه های اجرائی

رسالتونقشاجتماعیدانشگاه

بوعلی ســینا  دانشــگاه  در  اســامی،  انقــاب  پیــروزی  ســالگرد  بــا  همزمــان    
به منظــور ســوق دادن فعالیت هــای علمــی دانشــگاه به ســمت رفــع نیازهــا و حــل 
مســائل اســتانی و هم اندیشــی و هم افزائــی علمــی و اجرایــی هرچــه بهتــر دانشــگاه 
بــا دســتگاه های اجرایــی اســتان، در راســتای ایفــای مســؤلیت اجتماعــی دانشــگاه و 
جلــب مشــارکت مشــاوران جــوان دســتگاه های اجرائــی »نشســت هم اندیشــی رئیــس 
دانشــگاه بوعلی ســینا و هیأت اندیشــه ورزان و مشــاوران جوان دســتگاه های اجرائی« 
ــا موضــوع مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه، در روز سه شــنبه ۱۳۹۸/۸/۱۱ از ســاعت  ب

ــزار گردیــد. ۱۸-۱۶ در محــل ســالن فجــر دانشــگاه برگ

  گفتگــویصمیمانــهرئیــسدانشــگاهبوعلیســیناو
اندیشــهورزانومشــاورانجــواندســتگاههای هیــأت

درنشســتهماندیشــی اجرائــی
  دکتــر یعقــوب محمــدی فــر، رئیــس دانشــگاه بوعلی ســینا در اولیــن نشســت 
ــا  ــرای ارتبــاط ب ــرد: دیوارهــای دانشــگاه ب ــا مشــاوران جــوان بیــان ک هم اندیشــی ب
جامعــه بایــد برداشــته شــوند. وی بــا تأکیــد براینکــه، مهم تریــن ویژگــی تربیــت 
ایرانی-اســامی، پیونــد جامعــه و آمــوزش اســت، اظهــار کــرد: دانشــگاه های مــا 
امــروز پژوهــش محــور هســتند و اکنــون بحــث کارآفرینــی دانشــگاه ها مطــرح شــده 

ــت. اس

کبرعروتیموفق)معاونفرهنگیواجتماعیدانشگاه(:   دکترا

را چنیــن  نقــش اجتماعــی دانشــگاه  اکبــر عروتی موفــق  ایــن جلســه دکتــر    در 
تشــریح کــرد:

 مســأله دانشــگاه و جایــگاه و نقــش حیاتــی آن، یکــی از مســائل حیاتــی جامعــه 
اســت و در مقــام نظــر هیچ کــس منکــر آن نیســت؛ یکــی از اهــداف بســیار مهــم 
دانشــگاه تربیــت متخصصــان خــاق و نــوآوری اســت کــه بتواننــد افق هــای نوینــی 

ــا ایــن رویکــرد دانشــگاه شــکل گرفــت. ــه ب ــد ک ــم بزنن را در جامعــه رق

سیاســی دفتــر )مدیــرکل الماســی ابوالقاســم مهنــدس   
همــدان( اســتانداری

  آقای الماسی ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه را این چنین تشریح کرد:

 مســئولیت اجتماعــی نیازمنــد چارچــوب اخاقی-تربیتــی اســت، دانشــگاه ها را 
ــر  ــه، اگ ــر اینک ــا ذک ــرد. وی ب ــوان ک ــه عن ــران جامع ــی و رهب ــل آت ــت نس ــئول تربی مس
دانشــگاه نتوانــد بــرای افــراد تأثیرگــذار باشــد موجــب آشــوب در جامعــه می شــود؛ 
ــدم  ــم ق ــی محک ــد در چارچوب ــد، بای ــته باش ــوام داش ــد ق ــه بخواه ــه ای ک ــر جامع ه

ــد. ــم باش ــه آن مصم ــبت ب ــته و نس برداش

تعامل جدی دانشگاهیان با جامعه
 در دانشگاه بدون دیوار

 مسأله دانشگاه و جایگاه و نقش حیاتی آن 
یکی از مسائل حیاتی جامعه است

مسئولیت اجتماعی نیازمند چارچوب 
اخالقی-تربیتی  است
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تجدید میثاق دانشگاهیان 
با آرمان های امام راحل و انقالب اسالمی

شرکت دانشگاهیان در مراسم 
راهپیمایی 22 بهمن

سالگردپیروزیانقالبسالگردپیروزیانقالب

میهــن،  بــه  اســامی  انقــاب  بنیانگــذار  تاریخــی  ورود  لحظــه  بــا    همزمــان 
ــزار  ــار م ــی در کن ــت اله ــدید رحم ــارش ش ــر ب ــینا در زی ــگاه بوعلی س ــگاهیان دانش دانش

شــهدای گمنــام دانشــگاه بــا آرمان هــای ایــن عزیــز، تجدیــد میثــاق کردنــد.

  پیــام ر ئیــس دانشــگاه بوعلی ســینا بــه مناســبت چهــل و 
یکمیــن ســالروز پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران

روزهــای فجــر انقــاب، شــروع یــک نقطــۀ عطــف تاریخــی بــرای مردمــان آزادی خواهــی 
اســت کــه بــا گام هــای اســتوار و بــا اســتعانت از رهنمودهــای، امــام خمینــی)ره(، 
برگ هــای زّرینــی را در کتــاب پرشــکوه ایــران بــزرگ، رقــم زدنــد. انقاب اســامی ایران که 
بــه برکــت وجــود مبــارک حضــرت امــام خمینــی)ره( در یکــی از تاریخی تریــن نقطه هــای 
تمــدن بشــری بــه وقــوع پیوســت هماننــد خورشــیدی تابنــاک، چشــم تمــام متفکــران 
و اندیشــمندان جهــان را خیــره ســاخت و چــراغ امیــدی شــد در کورســوی ظلــم و 

بی عدالتی هــای جهــان.

بی هیــچ تردیــدی ظلم ســتیزی، آزادی خواهــی و مبــارزه بــا اســتکبار، یکــی از مهم تریــن 
پیام هــای فرامکانــی و فرازمانــی اســام اســت کــه امــرزه یگانــه پرچــم دار آن ایــران 
اســامی اســت؛ و البتــه بــه همیــن دالیــل کشــور بــزرگ ایــران در عمــر پربرکــت انقــاب 
اســامی مــورد هجمه هــای همه جانبــۀ کشــورهای ظالــم و مســتبد جهــان قــرار گرفتــه 

اســت.
اینــک کــه در آســتانۀ طلــوع فجــر دیگــری از انقــاب هســتیم اینجانــب بــه نمایندگــی از 
جامعه دانشــگاهیان دانشــگاه بوعلی ســینا، ایام مبارک و خجســتۀ دهۀ فجر انقاب 
را بــه اســتادان گرامــی، کارکنــان دانشــگاه و دانشــجویان فهیــم و فرهیختــۀ دانشــگاه 
بوعلی ســینا و آحــاد مــردم ســرزمین ایــران تبریــک عــرض نمایــم و نیــک می دانــم 
آینــده  ای روشــن در جهــت تحقــق اهــداف ایــن انقــاب و اعتــای ایــران اســامی، در 
انتظــار ســرزمین مقــدس ایــران خواهــد بــود. عــّزت، اقتــدار و ســربلندی ایــن مــرز و بــوم 

را از پیشــگاه خداونــد مّنــان آرزومنــدم.
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مـــراسم تجــلیل از 
 همـــکاران بازنشســـته و کارمنـــدان نمـــونه 

ســـال 1398

نکوداشت

همــکاران  از  اســامی  انقــاب  پیــروزی  باســالگرد  همزمــان  مراســمی  طــی    
بازنشســته و کارمنــدان نمونــه ســال ۱۳۹۸ تجلیــل  شــد.

مراســم گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر و تجلیــل از بازنشســتگان و همــکاران نمونــه 
ــا حضــور هیــأت رئیســه، مســئولین، کارکنــان و بازنشســتگان دانشــگاه  دانشــگاه ب
در ســالن اجتماعــات شــهید چمــران برگــزار شــد؛ در ایــن مراســم از ۵۳ کارمنــد 

ــد. ــده تجلیــل گردی ــه و برگزی بازنشســته و ۳۲ کارمنــد نمون
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مـــراسم گرامی داشت مقام زن و مادر 
 در سالروز والدت حضرت فاطمه )س(

نکوداشت

  طــی مراســمی همزمــان بــا ســالروز والدت حضــرت فاطمــه )س( از بانــوان 
دانشــگاه بوعلی ســینا تجلیــل شــد.

 رونمایی از سامانه ارتباط مستمر با دانشگاه
همــزمان با دهــۀ مــبارکه فجـــر

support.basu.ac.ir/complaint

رونمایی

  راه اندازی سامانه ارتباط مستمر با دانشگاه

ــامانه  ــد از طریــق س ــی توانن ــرم از ایــن پــس م ــان و دانشــجویان محت ــتادان، کارکن اس
مدیریــت ارتباطــات مســتمر ) ارتبــاط بــا حــوزه روابــط عمومــی و ریاســت( گــزارش هــا، 

مشــکات و پیشــنهادهای خــود را بــا دفتــر ریاســت و روابــط عمومــی دانشــگاه در میان 
بگذارند.

کلیــه مندرجــات، پیام هــای ارســالی و هویــت افــراد در ایــن ســامانه حریــم خصوصــی 
افــراد تلقــی شــده و کامــًا محرمانــه خواهــد بــود.
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مسؤلیت پذیری اجتماعی در دانشگاه ها 
)با محوریت دانشگاه بوعلی سینا(

تهیه و تنظیم: دکتر اسماعیل همتی ازندریانی )مشاور جوان رئیس دانشگاه(

رسالتونقشاجتماعیدانشگاه

     گزارش از اقدامات مسئولیت اجتماعی دانشگاه

متاســفانه  دانشــگاهی  اجتماعــی  مســئولیت  ضــرورت  و  اهمیــت  رغــم  بــه   
توجــه  اجتماعــی  مســئولیت  رویکــرد  ســازی  پیــاده  بــه  ایــران،  دانشــگاه های  در 
ــاش  ــه ت ــن رابط ــی، در ای ــب علم ــوی مناس ــن الگ ــور تدوی ــه منظ ــده و ب ــی نش چندان
خاصــی صــورت نگرفتــه اســت. صرفــا در برخــی پژوهش هــا بــه مســئولیت اجتماعــی 
دانشــگاه ها توجــه شــده کــه آن هــا نیــز از الگوهــای عمومــی مســئولیت اجتماعــی 
بنگاهــی / ســازمانی، بــدون توجــه بــه وجــه تمایــز دانشــگاه بــا دیگــر ســازمان ها، بهــره  
برده انــد. بــا توجــه بــه تفــاوت در رســالت، اهــداف، ارزش هــا، فرآیندهــا، سیاســت و 
خــط مشــی های ســازمان های مختلــف، ابعــاد و مولفه هــای »مســئولیت اجتماعــی« 
نیــز از ســازمانی بــه ســازمان دیگــر متفــاوت اســت. حــال در مورد دانشــگاه کــه مأموریت 
آمــوزش، پژوهــش و ارائــه خدمــات حرفــه ای، تخصصــی و اجتماعی را عهده دار اســت؛ 
بــه عــاوه از طریــق تربیــت نیروهــای متخصــص و دانشــگر بســتر توســعه جامعــه را نیــز 
فراهــم می ســازد، تمایــزی اساســی بــا ســازمان ها و بنگاه هــای کســب و کار وجــود 
دارد؛ بنابرایــن بــه کارگیــری مدل هــا و ابعــاد عمومــی مســئولیت اجتماعــی بنگاهــی / 
ســازمانی، در رابطــه بــا مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه نمی توانــد بــه روشــنی اهــداف، 
فرآیندهــا و مأموریت هــای یــک دانشــگاه را منعکــس نمایــد. ایــن در حالــی اســت کــه از 
دانشــگاه به عنــوان ارائــه دهنــده باالتریــن ســطح آمــوزش در جامعــه )آمــوزش عالــی(، 
انتظــار مــی رود کــه بیــش از هــر نهاد دیگــری، در تحوالت اقتصــادی و اجتماعی جامعه 
تأثیربگــذارد و در ارتقــای بخش هــای مخلــف آن بکوشــد؛ لــذا، دانشــگاه ها نیــز بــه یــک 
راهنمــای علمــی در رابطــه با پیاده ســازی و مدیریت اســتراتژیک مســئولیت اجتماعی 

خــود دارنــد.
ــر مبنــای مدیریــت تأثیــرات نهــادی دانشــگاه شــکل گرفتــه  بــه ایــن  ایــن الگــو ب
نکتــه کــه دانشــگاه چــه تأثیراتــی بــر محیــط و جامعــه دارد و اینکــه بــرای ایجــاد تأثیــرات 
مثبــت از دانشــگاه چــه بایــد کــرد، اشــاره دارد. همچنیــن مزیــت و برتــری الگــوی مــورد 
نظــر از ایــن لحــاظ حائــز اهمیــت اســت کــه بــه طــور اخــص، ابعــاد و عوامــل اصلــی 
مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه را متناســب بــا بافــت و حیطــه وظایــف و رســالت های 
دانشــگاه بیــان می کنــد و قــرار اســت بــه عنــوان راهنمــای عملــی مؤثــری در شناســایی 
وضعیــت موجــود مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه ها، بهبــود، پیاده ســازی و مدیریــت 

آن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 

     مفهوم نوین مسئولیت اجتماعی دانشگاه
در مفهــوم نویــن معتقدنــد کــه بین اهداف بنیادی دانشــگاه و محیطی کــه در آن 
عمــل می کنــد و قــرار دارد، بایــد همخوانــی وجــود داشــته باشــد. در واقــع، ایــن امــر بــه 
منفعــت اجتماعــی دانــش اشــاره دارد کــه بایــد منجر بــه بهبود کیفیت زندگی شــود. به 
نوعــی مســئولیت اجتماعــی دانشــگاهی یــک دیــدگاه دو طرفه بین دانشــگاه و جامعه 
اســت کــه موجــب تشــدید اســتفاده مؤثــر از دانــش بیــن جامعــه و اقتصــاد آن می شــود.

      اهمیت و ضرورت مسئولیت اجتماعی دانشگاه 
از منظــر رویکــرد سیســتمی، دانشــگاه بــه عنــوان عنصــر اساســی از سیســتم 
اجتماعــی کان محســوب می شــود. بنابرایــن، اگــر بــه صــورت یــک واحــد ایزولــه عمــل 
کنــد، نتیجــه آن انــزوای دانشــگاه خواهد بود و در ســطح کان نیــز نمی تواند به صورت 
منســجم و یکپارچــه فعالیــت کنــد. لــذا ضــرورت دارد کــه دانشــگاه ها در نقــش دوگانــه 
خــود، یعنــی توجــه بــه نیازهــای جامعــه و ترویــج فرهنــگ مســئولیت اجتماعــی آن و 
همچنین تدوین اســتراتژی مســئولیت اجتماعی در فضای ســازمانی خود،  کار کنند. 
دانشــگاه بــه مثابــه ســازمان، نقــش کلیــدی در جامعــه، تمایــز از ســازمان های دیگــر 

فراخــور اهــداف، وظایــف، مســئولیت ها و فرآیندهایــش ایفــا می کنــد. 
تربیــت مدیــران، کارآفرینــان، نیــروی انســانی متخصــص، شــهروندان اثــر گــذار و 
غیــره از اهــم ایــن وظایــف اســت. بنابرایــن، مشــارکت گروهــی در بخش هــای دولتــی 
و خصوصــی جامعــه و توســعه هرچــه بیشــتر مفهــوم مســئولیت اجتماعــی ســازمان ها 
از محورهــای مســئولیت اجتماعــی دانشــگاهی اســت. لــذا، دانشــگاه ها بایــد بــه 
شــکل گیری پایــگاه و نظــام مســئولیت اجتماعــی خــود اهتمــام ورزنــد تــا ایــن مشــارکت 
بــه نحــو احســن صــورت گیــرد. در واقــع دانشــگاه ها هســتند کــه می تواننــد ارائــه دهنده 
راهکارهــای بــرای چالش هــای فعلــی دنیــای امــروز باشــند. ایــن مســاله نتیجه جهانی 
شــدن اســت کــه الزمــه آن تمرکــز بیــش از پیــش دانشــگاه ها بــر گرایــش برنامه هــای 
طراحــی شــده آن هــا بــه منظــور حــل مشــکات جهانــی و منطقــه ای خواهــد بــود. 
دانشــگاه بوعلی ســینا نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و بــه منظــور رفــع کمبودهــا و 

نارســایی های خــود در ایــن رابطــه، بایــد اقداماتــی اساســی صــورت دهــد. 

      مؤلفه های مسئولیت اجتماعی دانشگاه
از مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه می تــوان چندیــن مؤلفــه مهــم  را مشــخص 
نمــود، توســعه حــس مســئولیت پذیری در دو بعــد فــردی )شــامل دانشــجویان و همه 

منابع انســانی دانشــگاه )اســاتید، کارمندان و کارکنان(( و حساسیت اخاقی دانشگاه 
بــه مثابــه شــهروند مســئولیت پذیــر؛ رهیافــت اخاقــی دانشــگاه؛ بــرای دســتیابی بــه 
جامعــه پایــدار )بــه مثابــه هــدف(؛ از طریــق فرآیندهــای مدیریــت، توســعه، آمــوزش و 
ــد(؛ در  ــی دارن پژوهــش )دو مفهــوم کیفیــت و بهــره وری در ایــن فرآیند هــا نقــش کانون

گفتمــان تعاملــی جامعــه و دانشــگاه. 

    زمینه های مسئولیت اجتماعی دانشگاه 
توســعه یافته تریــن الگــوی موجــود در زمینــه مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه، 
الگــوی مبتنــی بــر تأثیرگــذاری اســت کــه از منظــر کســب و کار، موجب اتصال مســئولیت 
بــه مدیریــت تأثیــرات افــراد،  بــه روشــی می شــود کــه در آن ســازمان ها  اجتماعــی 
جامعــه، اقتصــاد و طبیعــت اطرافشــان می پردازنــد. بــه خصــوص مشــخص می شــود 
کــه دانشــگاه ها باعــث ایجــاد چهــار نــوع تأثیــر مختلــف در اطــراف خــود می شــوند کــه 

عبارتنــد از: »آموزشــی، شــناختی، ســازمانی و اجتماعــی«.  
الزم بــه ذکــر اســت کــه تأثیــرات آموزشــی و شــناختی صرفــا از دانشــگاه ها بــه مثابــه 
یــک ســازمان نشــأت می گیرنــد؛ در حالــی کــه تأثیــرات اجتماعــی و ســازمانی می تواننــد 
توســط دانشــگاه ها و ســایر ســازمان های کســب و کار ایجاد شــوند. بنابراین در الگوی 
مذکــور وجــه تمایــز دانشــگاه بــا دیگــر ســازمان ها در رابطــه بــا مســئولیت اجتماعــی نیــز 

لحــاظ شــده اســت. 
در الگوی حاضر بر مدیریت چهار نوع تأثیر دانشگاه به شرح ذیل تأکید می شود:

• تأثیــرات ســازمانی: تأثیــرات ســازمانی درونــی کــه بر جامعه دانشــگاهی و محیط 
تأثیــر می گذارند.

• تأثیرات آموزشی: تأثیرات علمی و آکادمیک مربوط به آموزش افراد
• تأثیرات شناختی: تأثیرات علمی و آکادمیک مربوط به دانش آفرینی

• تأثیــرات اجتماعــی: تأثیــرات ســازمانی بیرونــی کــه بــه طــور کلــی بــر جامعــه اثــر 
می گذارنــد. 

بــرای مســئولیت اجتماعــی      راهکارهــای پیشــنهادی 
دانشــگاه 

- بــه منظــور ایجــاد تصویــر مطلــوب درون و بــرون ســازمانی، دانشــگاه بایــد 
ــردازد. در  ــود بپ ــتراتژی های خ ــی اس ــرات اجتماع ــا و تأثی ــتمر پیامده ــی مس ــه ارزیاب ب
ایــن راســتا الزم اســت ســند چشــم انداز برنامه هــای اســتراتژیک و بلندمــدت خــود را 
بازنگــری کــرده و بــا جلــب مشــارکت تمامــی دی نفعــان داخلــی و خارجــی دانشــگاه بــه 

اصــاح آن هــا بپــردزاد.
- نیازســنجی اهــداف بلنــد مــدت و باالدســتی ارگان هــا و مؤسســات و ادرات 

مختلــف اســتان
-  بــا هــدف یکپارچگــی فعالیت هــا و اثــر بخشــی بیشــتر آن هــا، ایجــاد یــک واحــد 
امــور مســئولیت اجتماعــی  بــرای پیشــبرد  و پشــتیبانی  مســتقل سیاســت گذاری 

دانشــگاه توصیــه می شــود.
- در راســتای جهانــی شــدن دانشــگاه، پیوســتن بــه شــبکه های بین المللــی 
مســئولیت اجتماعــی دانشــگاهی و ائتــاف بــا آن هــا بــرای اجــرای برنامه های آموزشــی 

و پژوهشــی مرتبــط توصیــه می شــود.
اجتماعــی  مســئولیت  آموزشــی  دوره هــای  و  کارگاه هــا  اجــرای  و  طراحــی   -
ذی نفعــان دانشــگاه و ارتقــای فرهنــگ و مســئولیت پذیری شــهروندی آنــان بــا تأکیــد 

بــر تقویــت رویکــرد مشــارکتی و نــگاه تیمــی توصیــه می شــود.
- ایجــاد مرکــز پژوهش هــای مســئولیت اجتماعــی در دانشــگاه و دانشــکده های 
آن بــه منظــور ســاماندهی و هدفمنــد کــردن پژوهش هــای مرتبــط می باشــد بــه همــراه 
برگــزاری همایش هــای علمــی و تحخصیــی بــا هــدف بــه اشــتراک گذاشــتن یافته هــای 
پژوهشــی و آگاهــی بخشــی بــه عمــوم افــراد جامعــه قویا توصیه می شــود. در وهلــه اول، 
انجــام پژوه هــای پژوهشــی بــا هــدف شناســایی چالش هــا و موانــع پایبنــدی دانشــگاه 

بــه مســئولیت اجتماعــی و راهکارهــای آن توصیــه می شــود. 

  نکته مهم
الزم بــه ذکــر اســت کــه دانشــگاه بــه تنهایــی نمی توانــد چالش هــای جامعــه را حل 
کنــد، هــر تصمیــم و اراده ای توســط دانشــگاه بــرای مواجهــه بــا چالش های مســئولیت 
ــا و  ــات و ارگان ه ــان و مؤسس ــی ذی نفع ــی تمام ــارکت عموم ــد مش ــی، نیازمن اجتماع
ادارات خواهــد بــود کــه در تدویــن اســتراتژی ها و برنامه هــای مســئولیت اجتماعــی 

بایــد مدنظــر قــرار بگیــرد. 

   خالصه محتوایی و خبری 
              )مسؤلیت پذیری در دانشگاه ها(

رئیــس و هیئــت رئیســه دانشــگاه بوعلی ســینا در نشســتی صمیمانــه میزبــان 
اعضــای هیــأت اندیشــه ورزان جــوان اســتان و مشــاوران جــوان دســتگاه های اجرایــی 
ــد  ــزار گردی ــی دانشــگاه برگ ــئولیت اجتماع ــوع مس ــا موض ــه ب ــد در ایــن نشســت ک بودن

حاضریــن پیرامــون موضــوع بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد.

ضمــن  دانشــگاه  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون  عروتی موفــق  اکبــر  دکتــر    
ــگاه و  ــگاه و جای ــأله دانش ــت: مس ــه گف ــر در جلس ــان حاض ــه میهمان ــامدگویی ب خوش
نقــش حیاتــی آن یکــی از مســائل حیاتــی جامعــه اســت و در مقــام نظــر هیچ کــس منکــر 
آن نیســت؛ یکــی از اهــداف بســیار مهــم دانشــگاه تربیــت متخصصــان خــاق و نــوآوری 
اســت کــه بتواننــد افق هــای نوینــی را در جامعــه رقــم بزننــد کــه بــا ایــن رویکــرد دانشــگاه 

شــکل گرفــت.
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وی افــزود: هرچقــدر کــه دانشــگاه بتوانــد در مســیر اهــداف خــود تواناتــر باشــد و 
قوی تــر گام بــردارد، جامعــه رشــد و تعالــی پیــدا می کنــد؛ لــذا بیــن رشــد و تعالــی جامعــه 
ــی دانشــگاه و وصــول اهــداف یــک رابطــه کامــا مســتقیم وجــود دارد و  و رشــد و تعال
شــکوفایی ایــن دو بــه یکدیگــر وابســته اســت؛ بــه همین علــت موضوع نشســت حاضر 

نقــش و کارکــرد اجتماعــی دانشــگاه اســت.

ــا بیــان اینکــه آنچــه باعــث شــد مــا امــروز موضــوع    ریاســت دانشــگاه بوعلــی ب
مســئولیت اجتماعــی و نقــش دانشــگاه را مطــرح کنیــم، ایــن بــود کــه مــا در بســیاری از 

بخش هــا دچــار زیرگسســت هســتیم.
دکتــر محمدی فــر تأکیــد کــرد: مــا بایــد دیوار هــای دانشــگاه  هایمــان را برداریــم کــه 
ــوار  ــدون دی ایــن اتفــاق زمینه ســاز یــک داســتان دیگــر اســت؛ وقتــی مــا از دانشــگاه ب

صحبــت می کنیــم، تعامــل جــدی بیــن دانشــگاه و جامعــه را توقــع داریــم.
ایشــان افزودنــد: مــا در نســل چهــارم دانشــگاه ها بایــد افــرادی بــا توانمنــدی 
اشــتغال پذیری را تربیــت کنیــم و ایجــاد پارک هــای علــم و فنــاوری، مراکــز رشــد، مراکــز 

نــوآوری و …گام هایــی در ایــن راستاســت.
وی خاطرنشــان کــرد: ویژگــی و تعریــف دانشــگاه مســئولیت پذیر کــه امــروز در دنیــا 
مطــرح می شــود، دانشــگاهی اســت کــه تشــریفاتی نیســت، مســتقل اســت و بــرای 
بقــا بــه خــود متکــی اســت؛ دانشــگاه بایــد در چهارچــوب منطــق خــود کــه یادگیــری و 
یاددهــی اســت حرکــت کنــد. در بحــث مســئولیت اجتماعــی توســعه اخــاق و تفکــر 

انتقــادی تعهــد دانشــگاه بــه جامعــه پیرامــون خــود اســت.
رئیــس دانشــگاه تصریــح کــرد اگــر سیســتمی فکــر کنیــم، بایــد بــه ارتباطــات 
بیشــتر فکــر کنیــم؛ خوشــبختانه دانشــگاه بوعلی ســینا بــا ویژگی هایــی کــه دارد بــا 
برنامه ریزی هایــی کــه دارد، بیشــترین تعــداد رشــته و بیــش از ۴۵۰ هیــأت علمــی ایــن 
ــه در خدمــت مســائل مختلــف باشــد و مســئولیت و رســاله ملــب  پتانســیل را دارد ک

خــود را انجــام دهــد.

  مدیــرکل دفتــر سیاســی و انتخابــات اســتانداری همــدان نیــز در ایــن نشســت 
از  اســتفاده  در  بوعلــی  دانشــگاه  ریاســت  درایــت  از  تقدیــر  بــا  بــود،  یافتــه  حضــور 
اندیشــه پویــا و تفکــر نقــاد جوانــان فعــال اســتان، خواســتار تــداوم در برگــزاری چنیــن 

شــد. نشســت هایی 

ایشــان بــا بیــان اینکــه پیــش از بیــان ارتبــاط دانشــگاه و پژوهــش، صنعــت یــا 
جامعــه، بایــد تمرکــز خــود را بــر فرهنــگ ســازی در زمینــه ترویــج مســئولیت پذیری و 
تعهــد در آحــاد جامعــه و بخصــوص در نســل جوان قــرار دهیم، گفت: آمــوزش و پرورش 
و آمــوزش عالــی میتواننــد در ایــن مســیر، پیشــرو و همــگام باشــند.اگر دانشــگاه نتوانــد 
نقــش خــود را بــه درســتی ایفــا کنــد، جامعــه آشــفته ایجــاد خواهــد شــد؛ هــر جامعــه ای 
کــه بخواهــد قــوام داشــته باشــد بایــد ارتبــاط مجموعــه مولفه هــای آن در چهارچــوب 
اخاقــی مؤثــر باشــد و هرچقــدر ایــن چهارچوب هــا آســیب ببینــد، جامعــه آســیب پذیر 

می شــود کــه متاســفانه اکنــون جامعــه مــا ایــن آســیب پذیری را دارد.
ابوالقاســم الماســی بیــان داشــت: دانشــگاه ها می تواننــد بســیار مهــم باشــند؛ 
متأســفانه در جامعــه مــا هرکــس در هرجایگاهــی کــه هســت، بــدون توجــه بــه منافــع و 

ــره ای کار خــود را انجــام می دهــد. ــه صــورت جزی مصلحت هــای جامعــه ب
در ادامــه اعضــای هیــأت اندیشــه ورزان جــوان و مشــاوران جــوان دســتگاه های 
اجرایــی اســتان همــدان بــه بیــان دغدغه هــا و پیشــنهادات خود پرداختنــد و مطالبی 
پیرامــون لــزوم درک درســت از مســئولیت اجتماعــی، افزایــش مشــارکت سیاســی 
پایان نامه هــای  و  مقــاالت  کیفیــت  بــه  توجــه  دانشــجویان،  بیــن  در  اجتماعــی  و 
دانشــجویی و کاربــردی بــودن آن هــا، ترویــج اخــاق در بدنــه و جامعه هدف دانشــگاه، 
ــا و مشــکات جامعــه و  ــاتید در قبــال چالش ه ــردن دانشــجویان و اس ــد  ک دغدغه من

صنعــت را مطــرح نمودنــد.

  دکتــر همتــی مشــاور جــوان رئیــس دانشــگاه بوعلی نیــز با بیان اینکه یک ســری 
واقعیت هــا در جامعــه وجــود دارد کــه رســیدگی بــه آن هــا رســالت همه مــا اســت، افزود: 
شــیوع حــس بی هویتــی، بی انگیزگــی و ناکارآمــدی از آن جمله اســت و در همین راســتا 
مهم تریــن رســالت مــا دانشــگاهیان و کســانی کــه در دســتگاه های اجرایــی هســتند، 
بایــد تحقــق معنــای زندگــی باشــد. اخاق مــداری و حــس خــوب نســبت بــه تحصیــل 

بایــد تقویت شــود.
وی بیان داشــت: اگر دانشــگاه رســالت خود را بخواهد دنبال کند، اخاق مداری 

و اخاق معلم به دانشــجو از نظر انگیزه، زندگی، آینده و هویت باید تقویت شــود.
همتــی تأکیــد کــرد: تنهــا اســتانی کــه هیــأت اندیشــه ورز دارد، اســتان همــدان 
اســت کــه ایــن یــک پتانســیل ویــژه اســت؛ ایده هــای گوناگــون بایــد جمــع آوری شــود و 

ایده هــای کارآمــد اجرایــی گــردد.

گرامی داشت مقام شهادت
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

نکوداشت

    پیــام رئیــس دانشــگاه بوعلی ســینا، در پــی شــهادت ســردار ســپهبد حــاج 
)مورخــه ی ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ قاســم ســلیمانی 

 »بسم رب الشهداء و الصدیقین 
شــهادت ســردار ســرافراز ســپاه اســام "حاج قاســم ســلیمانی"را به محضر حضرت ولی 
عصــر روحــی و ارواحنــا فــداه، رهبــر معظــم انقــاب اســامی، فرمانــده کل قــوا، نیروهــای 
مســلح، به ویــژه ســپاه پاســداران، مــردم بــزرگ ایــران و خانــواده بزرگــوار ایشــان تبریــک 

و تســلیت عــرض می نمایــم.

اقدام تروریستی و جنایتکارانه ی آمریکا در به شهادت رساندن این الگوی مجسم 
شــجاعت و انســانیت هرچنــد ضایعــه ای جبران ناپذیــر اســت، امــا تردیــدی نداریــم کــه 
ایــن شــهادت محــور وحــدت ملــی در ایــران خواهــد شــد و درخــت مقاومــت در منطقــه 

را تنومندتــر خواهــد کرد.
از خداونــد متعــال بــرای ســردار عزیزمــان، شــهید ســلیمانی علــو درجــات و همنشــینی 
ــزز و  ــواده مع ــرای خان ــین)ع( و ب ــداهلل الحس ــرت اباعب ــهیدان حض ــاالر ش ــرور و س ــا س ب

بازمانــدگان او صبــر و اجــر مســألت دارم«.
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حضور دانشگاهیان در اجتماع بزرگ مردمِی 
»سلیمانی ها« 

نکوداشت

    دانشــگاهیان همچــون مــردم والیــت مــدار همــدان بــا حضــور پرشــور خــود 
در پنجمیــن روز از شــهادت ســپهبد قاســم ســلیمانی در میــدان امــام خمینــی)ره( 

حماســه ای دیگــر خلــق و وفــاداری خــود را بــه ســردار دل هــا ابــراز کردنــد.
 

مــردم همــدان بــا تجمــع گســترده خــود انزجــار و خشــم خــود را از دولــت امریــکا اعــام 
کردنــد و نــدای لبیــک یــا حســین )ع( و لبیــک یــا حیــدر در دیــار الونــد طنیــن انــداز شــد.
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یادواره عملیات کربالی ۵ در دانشگاه 
بوعلی سینا برگزار شد

یادوارهشهدا

     یــادواره عملیــات کربــای ۵ بــا حضــور دکتــر یعقــوب محمدی فــر رئیــس 
فرجــی  مهــدی  ســردار  دانشــگاه،  رئیســه  هیــات  اعضــای  بوعلی ســینا،  دانشــگاه 
جانشــین ســپاه انصارالحســین)ع( اســتان همــدان، رؤســای دانشــکده هــا، اعضــای 
هیــأت علمــی، کارکنــان و دانشــجویان، بــه همت پایگاه مقاومت بســیج شــهید امینی 

در زورخانــه پوریــای ولــی ایــن دانشــگاه بوعلــی ســینا برگــزار شــد.

در ایــن مراســم دکتــر یعقــوب محمدی فــر رئیــس دانشــگاه بوعلی ســینا و ســردار 
مهــدی فرجــی جانشــین فرمانــده ســپاه انصارالحســین)ع( همــدان در رابطــه با ســردار 

ســلیمانی و عملیــات کربــای ۵ صحبت هایــی بیــان نمودنــد.

ساخت »ایگلوهای یخی« با حضور رئیس 
دانشگاه بوعلی سینا

خلقآثارهنری

   بــرای نخســتین بــار در زمســتان همــدان بــا بهره گیــری از ظرفیــت پیــاده راه 
بوعلــی رقــم خــورد

 طــرح ســاخت ایگلوهــای یخــی بــا بــرف و یــخ پــس از ارائــه در کمیتــه گردشــگری 
مرکــز مطالعــات و پژوهش هــای شــورای اســامی شــهر همــدان  بــا همــت ســازمان 
ســیما و منظــر شــهرداری همــدان و اســاتید و دانشــجویان رشــته معمــاری دانشــگاه 

بوعلی ســینا در پیــاده راه بوعلــی بــه اجــرا در آمــد.

 

ــرف و یــخ  ــا اســتفاده از بلوک هــای ب ــه ب ــو« کلبه هــای یخــی اســکیموها اســت ک »ایگل
ســاخته می شــود.
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بازدید رئیس دانشگاه بوعلی سینا 
از دوازدهمین نمایشگاه بزرگ  کتاب همدان

بازدید

ــای  ــراه اعض ــه هم ــینا، ب ــگاه بوعلی س ــس دانش ــر رئی ــوب محمدی ف ــر یعق    دکت
هیــأت رئیســه دانشــگاه، از دوازدهمیــن نمایشــگاه بــزرگ  کتــاب همــدان در آخریــن روز 

برگــزاری بازدیــد کردنــد.

 

 

در ایــن بازدیــد کــه عبــاس صوفــی شــهردار همــدان نیز حضور داشــت، دکتر محمدی فر 
بــا مســئوالن غرفه هــا در رابطــه بــا فضــای فرهنگــی بــه تبــادل نظــر پرداخــت و لحظاتــی 

پــای درددل هــا و دغدغه هــای فرهنگــی آن ها نشســت.
رئیــس دانشــگاه بوعلی ســینا در ضمــن بازدیــد از نمایشــگاه از ایجاد مقطع کارشناســی 

ارشــد رشــته نهج الباغــه در دانشــگاه بوعلی ســینا خبــر داد.

سی ونهمین جلسه هم اندیشی رؤسای 
دانشکده های اقماری با رئیس دانشگاه 

بوعلی سینا برگزار شد

جلسات

  در ایــن جلســه دکتــر یعقــوب محمدی فــر در راســتای ایفــای نقــش فعــال 
دانشــگاه در امــور اجتماعــی و اهمیــت ســپردن امــور مهــم بــه دانشــگاه تأکیــد کردنــد.

در ایــن جلســه همچنیــن ضمــن اشــاره بــه لــزوم ارزیابــی وضــع موجــود و چشــم انداز 
آینــده در دانشــکده های اقمــاری، بــه رفــع فــوری مســائل مبتابــه در دانشــکده های 

اقمــاری و بــه اهمیــت قانون مــداری در طــرح نیاز هــا تأکیــد شــد.

در جلســه فــوق، دکتــر محمدجعفــر بنــی اردالن مشــاور رئیــس و رئیــس پردیــس 
دانشــگاه  اقمــاری  دانشــکده های  موفقیت هــای  بــه  اقمــاری  دانشــکده های 
بوعلی ســینا پرداختــه و بــه فعالیت هــای مهــم صــورت گرفتــه در ســال ۱۳۹۸ اشــاره 

داشــتند.
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برگزاری مراسم گرامی داشت »هفته منابع 
طبیعی و روز درختکاری« در دانشگاه بوعلی سینا

اقدام های به عمل آمده درخصوص مبارزه با 
ویروس کرونا در دانشگاه بوعلی سینا 

رویدادهارویدادها

  بــا حضــور رئیــس و اعضــای هیــأت رئیســه دانشــگاه، مراســم گرامی داشــت 
"هفتــه منابــع طبیعــی و روز درختــکاری" بــا همــکاری اداره کل منابــع طبیعــی اســتان 

همــدان در دانشــگاه بوعلــی ســینا برگــزار شــد.

دکتر یعقوب محمدی فر رئیس دانشــگاه بوعلی ســینا در حاشــیه مراسم گرامی داشت 
هفتــه منابــع و روز درختــکاری، ضمــن تبریــک هفتــه محیط زیســت و روز درختــکاری 
گفــت: امــروز بــه صــورت نمادیــن تعــدادی نهــال را غــرس کردیــم؛ اما ان شــاءاهلل تــا پایان 
فروردین مــاه، قســمتی از پوشــش مظلــوم گیاهــی دانشــگاه را اصــاح خواهیــم کــرد و 
بــه میــزان دو تــا پنــج هــزار نهــال در ایــن دوره زمانــی غــرس خواهیــم کــرد، تــا نگیــن ســبز 

همــدان کــه ریه هــای همــدان محســوب می شــوند را توســعه دهیــم و احیــاء کنیــم.

   تشــکیل جلســه هیــأت رئیســه دانشــگاه بــا حضــور معــاون محتــرم بهداشــتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی همدان با موضوع »هماهنگی و تصمیم گیری برای جلوگیری 

از شــیوع ویــروس کرونــا« کــه در پــی آن برخــی از اقدامــات ذیــل انجــام پذیرفــت:  

۱. تعطیلــی کاس هــای حضــوری و پیگیــری آمــوزش مجازی بــا راه اندازی ســامانه ی 
درس افــزار جهــت آمــوزش مجــازی و اطاع رســانی بــه مدرســان و دانشــجویان بــرای 

اســتفاده از ایــن نــرم افــزار آموزشــی.
۲. توقــف فعالیــت   مراکــز عمومــی )اســتخر دانشــگاه، ســالن های ورزشــی، مهمانســرا 

و...(.

۳. بــا توجــه بــه کمبــود مــواد ضدعفونــی کننده، در راســتای رفــع نیاز دانشــگاه، تولید 
و تهیــۀ آب ژاول و الــکل جهــت اســتفاده ضــد عفونــی و گندزدایــی مــوارد بهداشــتی 

توســط  دانشــکده شــیمی انجــام پذیرفــت.
۴. انجــام کلیــه اقدامــات بهداشــتی و پیشــگیرانه اعــم از تهیــه و توزیــع ماســک، مــواد 

بهداشــتی و ضدعفونــی کننــده بــرای کارکنان دانشــگاه.
۵. ضدعفونی و گندزدایی مستمر مراکز مختلف دانشگاه.

و  همــکاران  مراقبتــی  خــود  و  بهداشــتی  پروتکل هــای  مســتمر  اطاع رســانی   .۶
بســنا،  )خبرگــزاری  دانشــگاه  اطاع رســانی  مختلــف  درگاه هــای  از  دانشــجویان 

مجــازی(. فضــای  و  وبــگاه  اداری،  اتوماســیون 
بــا همــکاری مدیریــت امــور  ۷.  نظــارت و پیگیــری امــور دانشــجویان غیرایرانــی 

.  ... و  دانشــگاه  بین الملــل 
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دانشگاه بوعلی سینا
در آینۀ سال 1398 

کارنامه

   تعداد هیأت علمی: ۴۳۳ نفر 

   تعداد کل دانشجویان  
کاردانی: ۵۰   

کارشناسی:  ۶۷۵۴   
 کارشناسی ارشد:  ۱۹۸۰          
دکترای تخصصی:   ۷۴۸        

جمع:  ۹۵۳۲                   

   نتایج کلی مربوط به دانش  آموختگان دانشگاه بوعلی سینا 
 

 

   مقایسه درصد اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه بوعلی سینا 
به تفکیک مقطع تحصیلی با میانگین کشوری

     ISI  حضور پنج استاد دانشگاه به عنوان دانشمندان یک در صد     

     پذیرش بیش از ۴۰۰ دانشجو و زبان آموز بین المللی از ۳۰ کشور

     انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر  برتر کشور

     انتخاب دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه در لیست دوره چهارم سرآمدان کشور
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�����ه  دا����ه ����� ���� در ر��� ���ی ��ی �����

ا����رات و �����ت دا����ه ����� ����

ار���ط دا����ه ����� ���� �� ����� و ����

��ر آ����� دا����ه ����� ���� ������� ��آ��ی و  ا

- ���� ر�� وا����ی ���ور 
��ر آ�����   ���� -

- ���� ��آوری و ������� 
- ���� �� و ���� ��ی ���ور و دا�� ����ن 

- ����� ���وری ا�� ���� 
��ر  ��� ��ر آ����� و  - ��ر��ه �� و دوره ��ی آ��ز�� 

- ����������ی  ����� ����� 

- ورود  �� ���م ر��� ���ی ����� و ��. اس. ���ز ��ای ������ ��ر 
- ��ار����� دا����ه در ����� �������� دا����ه ��ی د��� در ��زه ������ ������ 

   و ������ ���� ���  ر��� ���ی ������ ���� ��ی ٢٠١٩
����� دا����ه در ����� ���� ���� دا����ه ��ی د��� در ��زه ������  -  ��ار 
��� ر��� ����� ٥٠١- ٦٠٠ در ������ د���       ��� ر��� ���ی ������ ����� �� 

- ار���ء ر��� دا����ه در ���م ر��� ���ی ���ن از ر��� ٩٣٠ �� ٩١١
����� دا����ه ����� ���� ��ا��س ���م ر��� ���ی ����� در  ���� ���� ���م ز����  - ��ار 

���ر در ر��� ٢                     ر��� ٦٠٠+ در د��� و در ��� دا����ه ��ی 
����� دا����ه ����� ���� در ���� ���� ���م ������ ��� ر��� ٨٠٠ -٦٠١ در د���  - ��ار 

���ر در ر��� ٦     و در ��� دا����ه ��ی 
ISC ر در ر��� ���ی��� ��� ر��� ٨ دا����ه ��ی ����   -

���ر - ��ار دا��� دا����ه در ر��� ���ی ����� ٢٠١٩ ISC  ر��� ٩ دا����ه ��ی ���� 
��� ر��� ���ی ������ ����� در ��ل ٢٠٢٠ در ��زۀ  ���م ������، ز���� و ������    -

    و ���وری 

     

 ��� ٢٩ - ���اد ا���ی ���ت ���� ����ر در ��ارداد ار���ط �� ���� 
��ر��ه �� ی آ��ز�� و ��و���          ١٨٠ - ���اد آز������ه �� و 

�� دا����ه         ٨٤  - ���اد دوره ��ی ���رت ا��ا�� در 
- ���اد ���� ������ن در دوره ���رت ا��ا��          ٢٣٦٧ ���

- ���اد ��ارداد��ی ار���ط �� ���� در ��ل ا��اء          ٢٩
� ��ی ����� �����  از ��ارداد��ی ��ق از ��ل ١٣٩٨          ٣ - ���اد ��

- ���اد ����� ���� ��ی ����ری ��� دا����ه و د����ه ��ی ا��ا�� و �����         ٦
�� ����� و �����ی           ١٠ - ���اد ��زد�� ا���ی ���ت ���� از ��ا

- ���اد �����ن ��ارداد��ی ار���ط �� ����            ٢٧
- ���اد ���� �������� و �����ت ���� و ��� ا����� در ����� و ���� 

    ���� ا���ی ���ت ����               ١٣
��ر آ��زی  �� ����             ٥٧٤      - ���اد ����� ����ن  ��� 

 ISC ارش�� ��� ر��� ���� ����� ��و������ ��� ا����� ��ا��س   -
    در ��زه ������ ���م ��آن و ���� 

��� ر��� دوم ����� ��و�� ��ی ز��ن ����� ������ را���د��ی ������ در ��د���ی،  -
ISC ر��دی در��     ر��ب ����� 

��� در�� دا������ن از ��ف  ���ب ����� ��ه ٢ ���ان ذ��، �� ��رت  - از ٤٠ ���ان 
��د��ه ا��:     وزارت ��� ا����ب 
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