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دستاورد ملی

رتبۀ نهم دانشگاه بوعلیسینا
در بین دانشگاههای جامع کشور

کسب رتبههای برتر
توسط روابط عمومی دانشگاه بوعلیسینا

کســب رتبــه نهــم دانشــگاههای جامــع کشــور بــر اســاس نتایــج رتبهبنــدی
جهانــی  ۲۰۱۹پایــگاه اســتنادی علــوم اســام
در رتبهبنــدی جهانــی  ISC ۲۰۱۹تعــداد  ۲۰۰۵دانشــگاه از سراســر جهــان از  ۹۹کشــور
و  ۶قــاره دنیــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه و رتبهبنــدی شــدهاند .در رتبــه بنــدی ISC
 ،۲۰۱۹ســه دانشــگاه هــاروارد ،اســتنفورد و انســتیتوی فنــاوری ماساچوســت  MITدر
رتبههــای اول تــا ســوم قــرار دارنــد .بــر اســاس ایــن رتبهبنــدی دانشــگاه بوعلیســینا
در رده  ۱۴۰۱-۱۶۰۰در دنیــا و در بیــن دانشــگاههای جامــع کشــور در رتبــه  ۹قــرار گرفــت.

روابــط عمومــی دانشــگاه بوعلیســینا در «اولیــن دورۀ جشــنواره روابــط
عمومیهــای برتــر دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــی و پارکهــای علــم و
فنــاوری منطقــۀ  »4کــه در دانشــگاه بینالمللــی امــام خمینــی (ره) قزویــن برگــزار شــد؛
حائــز کســب رتبههــای برتــر گردیــد.
بــر ایناســاس از دانشــگاه بوعلیســینا در راســتای طراحــی و توســعۀ ّکمــی و کیفــی
فعالیتهــای روابــط عمومــی در ســه بخــش تقدیــر شــد:

مسئولیت اجتماعی دانشگاه (کسب رتبۀ نخست)
روابط عمومی الکترونیک (رتبۀ دوم)
تبلیغات و انتشارات (رتبۀ سوم)

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلیسینا
بهعنوان «مجری طرح برگزیدۀ دانشگاهی »۱۳۹۸
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 ( »)PVDاز ســوی وزارتعلــوم بهعنــوان طــرح برتــر
دانشــگاهی در ســال  ۱۳۹۸برگزیــده شــد.
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دستاورد علمی

کسب مقام قهرمانی

کسب رتبۀ نخست نشریات کشور توسط
نشریۀ پژوهشنامه نهجالبالغه

نایب قهرمانی تیم کاراته دانشگاه بوعلیسینا
دانشجویان دختر دانشگاههای
منطقه  ۴ورزش کشور

نشــریه پژوهشــنامه نهــج البالغــه دانشــگاه موفــق بــه اخــذ رتبــه اول در بیــن
نشــریات کشــور در حــوزه علــوم قرآنــی و حدیــث شــد
براســاس آخریــن ارزیابــی مرکــز پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام ( ،)ISCنشــریه
پژوهشــنامه نهــج البالغــه دانشــگاه موفــق بــه اخــذ رتبــه اول بــا ضریــب تأثیــر  ۳۱۶/۰در
بیــن نشــریات کشــور در حــوزه علــوم قرآنــی و حدیــث شــد.
همچنیــن اعطــای رتبــه دوم ضریــب تأثیــر نشــریات کشــور بــه ســه نشــریه علمــی
پژوهشــی و افزایــش ضریــب تأثیــر برخــی از نشــریات دانشــگاه از ســوی مرکــز ISC

براســاس آخریــن ارزیابــی مرکــز پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام ( ،)ISCنشــریه
راهبردهــای شــناختی در یادگیــری ،نشــریه رسوبشناســی کاربــردی و نشــریه
پژوهشهــای زبــان شناســی تطبیقــی از نشــریات علمــی پژوهشــی دانشــگاه
موفــق بــه اخــذ رتبــه دوم ضریــب تأثیــر (  )Impact Factorدر بیــن نشــریات کشــور
در حــوزه موضوعــی مربوطــه شــدند .عــاوه بــر ایــن نشــریه پژوهشــنامه انقــاب
اســامی ،نشــریه پژوهشهــای جامعهشناســی معاصــر ،نشــریه پژوهشنامــه
نهجالبالغــه ،نشــریه فنــاوری زیســتی در کشــاورزی ،نشــریه فنــاوری تولیــدات
گیاهــی افزایــش ضریــب تأثیــر داشــتند.

تیــم کاراتــه دانشــگاه ،در مســابقات کاراتــه دانشــجویان دختــر دانشــگاههای
منطقــه  ۴ورزش کشــور موفــق شــد عنــوان نایــب قهرمانــی را از آن خــود کنــد.
در پایــان مســابقات کاراتــه دانشــجویان دختــر دانشــگاههای منطقــه  ۴ورزش کشــور
کــه بــا شــرکت ۷دانشــگاه از تاریــخ  ۱لغایــت  ۴دیمــاه 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  ۲مقــام ســومی ،مقــام دوم تیمــی رقابتهــا را بــه خــود
اختصــاص داد.
در کاتــای انفــرادی خانــم ریحانــه فاضلــی پــرور مقــام اول ،در کاتــای تیمــی متشــکل از
خانمهــا ریحانــه فاضلــی پــرور ،دیبــا حبیــب پــور و رضــوان رســتمی مقــام اول و در
کومیتــه وزنهــای مختلــف خانمهــا 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.
در بخــش رپیــد امیــر علــی دالوری موفــق بــه کســب مقــام اول شــد و ساســان
علیبابایــی هــم بــه مقــام دوم رســید.
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قهرمانی مقتدرانه تیم شطرنج
دانشگاه بوعلیسینا در مسابقات قهرمانی
دانشجویان پسر منطقه  ۴کشور

قهرمانی تیم تنیس رویمیز
دانشگاه بوعلیسینا در مسابقات قهرمانی
دانشجویان پسر منطقه  ۴کشور

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.
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در بخــش انفــرادی ( بلیتــس) امیــر مســعود مــرادی موفــق بــه کســب مقــام اول و یاشــار
موحــدی موفــق بــه کســب مقــام ســوم شــدند.
در بخــش رپیــد ،امیــر علــی دالوری موفــق بــه کســب مقــام اول شــد و ساســان
علیبابایــی هــم بــه مقــام دوم رســید.

تیــم تنیــس روی میــز دانشــجویان پســر دانشــگاه بوعلیســینا در مســابقات
قهرمانــی منطقــه  ۴دانشــجویان کشــور مقتدرانــه بــر ســکوی قهرمانــی ایســتاد.
در قســمت تیمــی ،تیــم دانشــگاه بوعلیســینا 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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ارتقاء علمی

مدال برنز توسط عباس بیات
در مسابقات ددلیفت قهرمانی کشور

ارتقاء مرتبه علمی
اعضاء هیأت علمی دانشگاه بوعلیسینا

آقــای عبــاس بیــات از کارمنــدان دانشــکده مهندســی ،در مســابقات کشــوری
ددلیفــت کــه بــه میزبانــی تهــران برگــزار شــد ،موفــق بــه کســب عنــوان ســومی شــد.
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در "هفتمیــن نشســت از دوره نهــم هیــأت ممیــزه دانشــگاه کــه در دی ماه برگزار
گردیــد ،پــس از بررســی پروندههــای ارجاعــی بــه دبیرخانــه هیــأت ممیــزه دانشــگاه،
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
جــال ارجمنــدی (گــروه آموزشــی شــیمی فیزیــک) از مرتبــه دانشــیاری بــه اســتادی
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 ساریخانی در سمت معاون
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

دکتــر یعقــوب محمدیفــر رئیــس دانشــگاه بوعلیســینا ،در حکمــی ،دو ســال
دیگــر دکتــر حســن محســنی را در ســمت رئیــس دانشــکده علــوم پایــه ابقــاء کــرد.

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

در بخشی از ابالغ ایشان آمده است؛
امیــد اســت بــا همــکاری ،همدلــی و هماندیشــی بــا معاونتهــای 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.

در بخشی از ابالغ ایشان آمده است:
انتظــار مــی رود بــا تــاش مســتمر و بــا بهــره گیــری شایســته از توانمندیهــای ســرمایه
انســانی دانشــگاه ،در جهــت نیــل بــه اهــداف نقشــه جامــع علمی کشــور ،برنامه ششــم
توســعه جمهــوری اســامی ایــران ،برنامههــای "وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری" و
سیاســت و برنامــه راهبــردی دانشــگاه ،کوشــا باشــید.

ابقاء دکتر فرشاد مسعودیان
در سمت رئیس موزه تاریخ طبیعی دانشگاه
دکتر فرشــاد مســعودیان طی حکمی از ســوی ریاســت دانشــگاه دو ســال دیگر
بــه عنــوان رئیــس موزه تاریخ طبیعی دانشــگاه ابقــاء گردید.
در بخشی از ابالغ ایشان آمده است؛
انتظــار مــی رود بــا اســتفاده از تمــام ظرفیتهــای موجــود در چارچــوب سیاسـتها و
برنامههــای دانشــگاه در پیگیــری امــور جــاری و برنامههــای آتــی مــوزه مذکــور اقدامــات
الزم را بــه عمــل آوریــد.
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رئیس هیأت ورزشهای دانشگاهی
استان همدان منصوب شد
دکتــر مهــرداد عنبریــان طــی حکمــی از ســوی رئیــس فدراســیون ورزشهــای
دانشــگاهی کشــور ،بــه مــدت  ۴ســال بــه ســمت رئیــس هیــأت ورزشــی دانشــگاهی
اســتان همــدان منصــوب شــد.
در بخشی از ابالغ ایشان آمده است:
امیــد اســت بــا اســتعانت از درگاه احدیــت و بهــره منــدی از ظرفیتهــای دانشــگاهی و
مشــارکت فکــری و اجرایــی مدیــران تربیــت بدنــی مراکــز دانشــگاهی بخشهــای کالن
آمــوزش عالــی مســتقر در اســتان ،نســبت بــه گســترش و ارتقــاء ورزش دانشــجویی
و ایجــاد فرصتهــای مشــارکت دانشــجویان در رقابتهــای بیــن دانشــگاهی
شهرســتانی ،اســتانی و کشــوری موفــق و مویــد باشــید.
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انتصابات

انتصابات

ابقاء دکتر سیدیونس نورانیمقدم در سمت
مشاور رئیس و مدیر اداره حقوقی دانشگاه

ابقاء دکتر اسداهلل نقدی در سمت
معاون دانشجویی

دکتــر ســید یونــس نورانــی مقــدم ،طــی حکمــی از ســوی ریاســت دانشــگاه ،بــا
حفــظ ســمت آموزشــی مجــدد ًا بــه مــدت  ۲ســال دیگر بــه عنوان مشــاور رئیــس و مدیر
اداره حقوقــی دانشــگاه ابقــاء گردیــد.
در بخشی از ابالغ ایشان آمده است؛
ی رود بــا همــکاری ،همدلــی و تعامــل بــا همــکاران محتــرم دانشــگاهی و بــا
انتظــار م ـ 
اســتفاده از توانمندیهــای ســرمایه انســانی دانشــگاه در رفــع مشــکالت 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.

انتصاب دبیر هیأت نظارت ،ارزیابی و تضمین
کیفیت عتف استان
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.

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 ابالغ ایشان آمده است؛
از جنابعالــی انتظــار مــی رود بــا ابتــکار ،خالقیــت و هم فکری و بهره گیــری از آراء صاحب
نظــران حوزههــای 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 ،گامهــای مؤثری بردارید .همچنین
ارتبــاط مؤثــر و فعــال بــا دانشــجویان ،تشــکلهای دانشــجویی و شــوراهای فعــال در
دانشــگاه ،بــه منظورجلــب مشــارکت ایشــان در حــل مشــکالت و مســائل آن حــوزه،
ازجملــه دیگــر انتظــارات اینجانــب مــی باشــد.

ابقاء دکتر لیال هاشمیان در سمت
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان
دکتــر لیــا هاشــمیان طــی حکمــی از ســوی ریاســت محتــرم دانشــگاه دو ســال
دیگــر بــه عنــوان در ســمت مرکــز آمــوزش زبــان فارســی بــه غیــر فارسـیزبانان منصــوب
گردیدند.

در بخشی از ابالغ ایشان آمده است؛
امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال ،تــاش و همــکاری ســایر اعضــای محتــرم
هیــأت مذکــور و بــا بهــره گیــری از تمــام امکانــات و ظرفیتهــای موجــود در پیشــبرد
اهــداف نظــام آمــوزش عالــی کشــور ،خصوصــا در راســتای بهبــود و ارتقــاء کیفیــت آن
موفــق و مویــد باشــید.

12

13

خبرنامۀ دانشگاه بوعلیسینا

حوزه ریاست و روابط عمومی

رسالت و نقش اجتماعی دانشگاه

نشست هماندیشی رئیس دانشگاه بوعلیسینا
و هیأت اندیشهورزان و مشاوران جوان
دستگاههای اجرائی
همزمــان بــا ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی ،در دانشــگاه بوعلیســینا
بهمنظــور ســوقدادن فعالیتهــای علمــی دانشــگاه بهســمت رفــع نیازهــا و حــل
مســائل اســتانی و هماندیشــی و همافزائــی علمــی و اجرایــی هرچــه بهتــر دانشــگاه
بــا دســتگاههای اجرایــی اســتان ،در راســتای ایفــای مســؤلیت اجتماعــی دانشــگاه و
جلــب مشــاركت مشــاوران جــوان دســتگاههای اجرائــی «نشســت هماندیشــی رئیــس
دانشــگاه بوعلیســینا و هیأت اندیشـهورزان و مشــاوران جوان دســتگاههای اجرائی»
بــا موضــوع مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه ،در روز سهشــنبه  1398/8/11از ســاعت
 16-18در محــل ســالن فجــر دانشــگاه برگــزار گردیــد.

Department of Headship and Public Relations

دکتر ا کبر عروتیموفق (معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه):
در ایــن جلســه دکتــر اکبــر عروتیموفــق نقــش اجتماعــی دانشــگاه را چنیــن
تشــریح کــرد:
مســأله دانشــگاه و جایــگاه و نقــش حیاتــی آن ،یکــی از مســائل حیاتــی جامعــه
اســت و در مقــام نظــر هیچکــس منکــر آن نیســت؛ یکــی از اهــداف بســیار مهــم
دانشــگاه تربیــت متخصصــان خــاق و نــوآوری اســت کــه بتواننــد افقهــای نوینــی
را در جامعــه رقــم بزننــد کــه بــا ایــن رویکــرد دانشــگاه شــکل گرفــت.

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

(مدیــرکل دفتــر سیاســی

اســتانداری همــدان)
آقای الماسی ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه را این چنین تشریح کرد:
مســئولیت اجتماعــی نیازمنــد چارچــوب اخالقی-تربیتــی اســت ،دانشــگاهها را
مســئول تربیــت نســل آتــی و رهبــران جامعــه عنــوان کــرد .وی بــا ذکــر اینکــه ،اگــر
دانشــگاه نتوانــد بــرای افــراد تأثیرگــذار باشــد موجــب آشــوب در جامعــه میشــود؛
هــر جامع ـهای کــه بخواهــد قــوام داشــته باشــد ،بایــد در چارچوبــی محکــم قــدم
برداشــته و نســبت بــه آن مصمــم باشــد.

مسئولیتاجتماعینیازمندچارچوب
اخالقی-تربیتی است

تعامل جدی دانشگاهیان با جامعه
در دانشگاه بدون دیوار

یســینا و
گفتگــوی صمیمانــه رئیــس دانشــگاه بوعل 
هیــأت اندیشــهورزان و مشــاوران جــوان دســتگاههای
اجرائــی در نشســت هماندیشــی
دکتــر یعقــوب محمــدی فــر ،رئیــس دانشــگاه بوعلیســینا در اولیــن نشســت
هماندیشــی بــا مشــاوران جــوان بیــان کــرد :دیوارهــای دانشــگاه بــرای ارتبــاط بــا
جامعــه بایــد برداشــته شــوند .وی بــا تأکیــد براینکــه ،مهمتریــن ویژگــی تربیــت
ایرانی-اســامی ،پیونــد جامعــه و آمــوزش اســت ،اظهــار کــرد :دانشــگاههای مــا
امــروز پژوهــش محــور هســتند و اکنــون بحــث کارآفرینــی دانشــگاهها مطــرح شــده
اســت.
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سالگرد پیروزی انقالب

سالگرد پیروزی انقالب

تجدید میثاق دانشگاهیان
با آرمانهای امام راحل و انقالب اسالمی

شرکت دانشگاهیان در مراسم
راهپیمایی  22بهمن

همزمــان بــا لحظــه ورود تاریخــی بنیانگــذار انقــاب اســامی بــه میهــن،
دانشــگاهیان دانشــگاه بوعلیســینا در زیــر بــارش شــدید رحمــت الهــی در کنــار مــزار
شــهدای گمنــام دانشــگاه بــا آرمانهــای ایــن عزیــز ،تجدیــد میثــاق کردنــد.

یســینا بــه مناســبت چهــل و
پیــام ر ئیــس دانشــگاه بوعل 
یکمیــن ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی ایــران
روزهــای فجــر انقــاب ،شــروع یــک نقطــۀ عطــف تاریخــی بــرای مردمــان آزادیخواهــی
اســت کــه بــا گامهــای اســتوار و بــا اســتعانت از رهنمودهــای ،امــام خمینــی(ره)،
برگهــای زرّ ینــی را در کتــاب پرشــکوه ایــران بــزرگ ،رقــم زدنــد .انقالب اســامی ایران که
بــه برکــت وجــود مبــارک حضــرت امــام خمینــی(ره) در یکــی از تاریخیتریــن نقطههــای
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
بیعدالتیهــای جهــان.
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بیهیــچ تردیــدی ظلمســتیزی ،آزادیخواهــی و مبــارزه بــا اســتکبار ،یکــی از مهمتریــن
پیامهــای فرامکانــی و فرازمانــی اســام اســت کــه امــرزه یگانــه پرچــمدار آن ایــران
اســامی اســت؛ و البتــه بــه همیــن دالیــل کشــور بــزرگ ایــران در عمــر پربرکــت انقــاب
اســامی مــورد هجمههــای همهجانبــۀ 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 بوعلیســینا ،ایام مبارک و خجســتۀ دهۀ فجر انقالب
را بــه اســتادان گرامــی ،کارکنــان دانشــگاه و دانشــجویان فهیــم و فرهیختــۀ دانشــگاه
بوعلیســینا و آحــاد مــردم ســرزمین ایــران تبریــک عــرض نمایــم و نیــک میدانــم
آینــد های روشــن در جهــت تحقــق اهــداف ایــن انقــاب و اعتــای ایــران اســامی ،در
انتظــار ســرزمین مقــدس ایــران خواهــد بــود .عــزّ ت ،اقتــدار و ســربلندی ایــن مــرز و بــوم
را از پیشــگاه خداونــد منّ ــان آرزومنــدم.
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نکوداشت

مـــراسم تجــلیل از
همـــکاران بازنشســـته و کارمنـــدان نمـــونه
ســـال 1398
طــی مراســمی همزمــان باســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی از همــکاران
بازنشســته و کارمنــدان نمونــه ســال  1398تجلیــل شــد.
مراســم گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر و تجلیــل از بازنشســتگان و همــکاران نمونــه
دانشــگاه بــا حضــور هیــأت رئیســه ،مســئولین ،کارکنــان و بازنشســتگان دانشــگاه
در ســالن اجتماعــات شــهید چمــران برگــزار شــد؛ در ایــن مراســم از  53کارمنــد
بازنشســته و  32کارمنــد نمونــه و برگزیــده تجلیــل گردیــد.
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حوزه ریاست و روابط عمومی

Department of Headship and Public Relations

نکوداشت

رونمایی

مـــراسم گرامیداشت مقام زن و مادر
در سالروز والدت حضرت فاطمه (س)

رونمایی از سامانه ارتباط مستمر با دانشگاه
همــزمان با دهــۀ مــبارکه فجـــر
support.basu.ac.ir/complaint

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

راهاندازی سامانه ارتباط مستمر با دانشگاه
اســتادان ،کارکنــان و دانشــجویان محتــرم از ایــن پــس مــی تواننــد از طریــق ســامانه
مدیریــت ارتباطــات مســتمر ( ارتبــاط بــا حــوزه روابــط عمومــی و ریاســت) گــزارش هــا،
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مشــکالت و پیشــنهادهای خــود را بــا دفتــر ریاســت و روابــط عمومــی دانشــگاه در میان
بگذارند.
کلیــه مندرجــات ،پیامهــای ارســالی و هویــت افــراد در ایــن ســامانه حریــم خصوصــی
افــراد تلقــی شــده و کامــاً محرمانــه خواهــد بــود.
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رسالت و نقش اجتماعی دانشگاه

مسؤلیتپذیری اجتماعی در دانشگاهها
(با محوریت دانشگاه بوعلیسینا)

Department of Headship and Public Relations

منابع انســانی دانشــگاه (اســاتید ،کارمندان و کارکنان)) و حساسیت اخالقی دانشگاه
بــه مثابــه شــهروند مســئولیت پذیــر؛ رهیافــت اخالقــی دانشــگاه؛ بــرای دســتیابی بــه
جامعــه پایــدار (بــه مثابــه هــدف)؛ از طریــق فرآیندهــای مدیریــت ،توســعه ،آمــوزش و
پژوهــش (دو مفهــوم کیفیــت و بهــرهوری در ایــن فرآیندهــا نقــش کانونــی دارنــد)؛ در
گفتمــان تعاملــی جامعــه و دانشــگاه.

تهیه و تنظیم :دکتر اسماعیل همتیازندریانی (مشاور جوان رئیس دانشگاه)
گزارش از اقدامات مسئولیت اجتماعی دانشگاه
بــه رغــم اهمیــت و ضــرورت مســئولیت اجتماعــی دانشــگاهی متاســفانه
در دانشــگاههای ایــران ،بــه پیــاده ســازی رویکــرد مســئولیت اجتماعــی توجــه
چندانــی نشــده و بــه منظــور تدویــن الگــوی مناســب علمــی ،در ایــن رابطــه تــاش
خاصــی صــورت نگرفتــه اســت .صرفــا در برخــی پژوهشهــا بــه مســئولیت اجتماعــی
دانشــگاهها توجــه شــده کــه آنهــا نیــز از الگوهــای عمومــی مســئولیت اجتماعــی
بنگاهــی  /ســازمانی ،بــدون توجــه بــه وجــه تمایــز دانشــگاه بــا دیگــر ســازمانها ،بهــره
بردهانــد .بــا توجــه بــه تفــاوت در رســالت ،اهــداف ،ارزشهــا ،فرآیندهــا ،سیاســت و
خــط مشـیهای ســازمانهای مختلــف ،ابعــاد و مولفههــای «مســئولیت اجتماعــی»
نیــز از ســازمانی بــه ســازمان دیگــر متفــاوت اســت .حــال در مورد دانشــگاه کــه مأموریت
آمــوزش ،پژوهــش و ارائــه خدمــات حرفـهای ،تخصصــی و اجتماعی را عهده دار اســت؛
بــه عــاوه از طریــق تربیــت نیروهــای متخصــص و دانشــگر بســتر توســعه جامعــه را نیــز
فراهــم میســازد ،تمایــزی اساســی بــا ســازمانها و بنگاههــای کســب و کار وجــود
دارد؛ بنابرایــن بــه کارگیــری مدلهــا و ابعــاد عمومــی مســئولیت اجتماعــی بنگاهــی /
ســازمانی ،در رابطــه بــا مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه نمیتوانــد بــه روشــنی اهــداف،
فرآیندهــا و مأموریتهــای یــک دانشــگاه را منعکــس نمایــد .ایــن در حالــی اســت کــه از
دانشــگاه بهعنــوان ارائــه دهنــده باالتریــن ســطح آمــوزش در جامعــه (آمــوزش عالــی)،
انتظــار مـیرود کــه بیــش از هــر نهاد دیگــری ،در تحوالت اقتصــادی و اجتماعی جامعه
تأثیربگــذارد و در ارتقــای بخشهــای مخلــف آن بکوشــد؛ لــذا ،دانشــگاهها نیــز بــه یــک
راهنمــای علمــی در رابطــه با پیادهســازی و مدیریت اســتراتژیک مســئولیت اجتماعی
خــود دارنــد.
ایــن الگــو بــر مبنــای مدیریــت تأثیــرات نهــادی دانشــگاه شــکل گرفتــه بــه ایــن
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 رســالتهای
دانشــگاه بیــان میکنــد و قــرار اســت بــه عنــوان راهنمــای عملــی مؤثــری در شناســایی
وضعیــت موجــود مســئولیت اجتماعــی دانشــگاهها ،بهبــود ،پیادهســازی و مدیریــت
آن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
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مفهوم نوین مسئولیت اجتماعی دانشگاه

در مفهــوم نویــن معتقدنــد کــه بین اهداف بنیادی دانشــگاه و محیطی کــه در آن
عمــل میکنــد 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 میشــود.

اهمیت و ضرورت مسئولیت اجتماعی دانشگاه

از منظــر رویکــرد سیســتمی ،دانشــگاه بــه عنــوان عنصــر اساســی از سیســتم
اجتماعــی کالن محســوب میشــود .بنابرایــن ،اگــر بــه صــورت یــک واحــد ایزولــه عمــل
کنــد ،نتیجــه آن انــزوای دانشــگاه خواهد بود و در ســطح کالن نیــز نمیتواند به صورت
منســجم و یکپارچــه فعالیــت کنــد .لــذا ضــرورت دارد کــه دانشــگاهها 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 ســازمانهای دیگــر
فراخــور اهــداف ،وظایــف ،مســئولیتها و فرآیندهایــش ایفــا میکنــد.
تربیــت مدیــران ،کارآفرینــان ،نیــروی انســانی متخصــص ،شــهروندان اثــر گــذار و
غیــره از اهــم ایــن وظایــف اســت .بنابرایــن ،مشــارکت گروهــی در بخشهــای دولتــی
و خصوصــی جامعــه و توســعه هرچــه بیشــتر مفهــوم مســئولیت اجتماعــی ســازمانها
از محورهــای مســئولیت اجتماعــی دانشــگاهی اســت .لــذا ،دانشــگاهها بایــد بــه
شــکلگیری پایــگاه و نظــام مســئولیت اجتماعــی خــود اهتمــام ورزنــد تــا ایــن مشــارکت
بــه نحــو احســن صــورت گیــرد .در واقــع دانشــگاهها هســتند کــه میتواننــد ارائــه دهنده
راهکارهــای بــرای چالشهــای فعلــی دنیــای امــروز باشــند .ایــن مســاله نتیجه جهانی
شــدن اســت کــه الزمــه آن تمرکــز بیــش از پیــش دانشــگاهها بــر گرایــش برنامههــای
طراحــی شــده آنهــا بــه منظــور حــل مشــکالت جهانــی و منطق ـهای خواهــد بــود.
دانشــگاه بوعلیســینا نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و بــه منظــور رفــع کمبودهــا و
نارســاییهای خــود در ایــن رابطــه ،بایــد اقداماتــی اساســی صــورت دهــد.
مؤلفههای مسئولیت اجتماعی دانشگاه
از مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه میتــوان چندیــن مؤلفــه مهــم را مشــخص
نمــود ،توســعه حــس مســئولیتپذیری در دو بعــد فــردی (شــامل دانشــجویان و همه

زمینههای مسئولیت اجتماعی دانشگاه

توســعه یافتهتریــن الگــوی موجــود در زمینــه مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه،
الگــوی مبتنــی بــر تأثیرگــذاری اســت کــه از منظــر کســب و کار ،موجب اتصال مســئولیت
اجتماعــی بــه روشــی میشــود کــه در آن ســازمانها بــه مدیریــت تأثیــرات افــراد،
جامعــه ،اقتصــاد و طبیعــت اطرافشــان میپردازنــد .بــه خصــوص مشــخص میشــود
کــه دانشــگاهها باعــث ایجــاد چهــار نــوع تأثیــر مختلــف در اطــراف خــود میشــوند کــه
عبارتنــد از« :آموزشــی ،شــناختی ،ســازمانی و اجتماعــی».
الزم بــه ذکــر اســت کــه تأثیــرات آموزشــی و شــناختی صرفــا از دانشــگاهها بــه مثابــه
یــک ســازمان نشــأت میگیرنــد؛ در حالــی کــه تأثیــرات اجتماعــی و ســازمانی میتواننــد
توســط دانشــگاهها و ســایر ســازمانهای کســب و کار ایجاد شــوند .بنابراین در الگوی
مذکــور وجــه تمایــز دانشــگاه بــا دیگــر ســازمانها در رابطــه بــا مســئولیت اجتماعــی نیــز
لحــاظ شــده اســت.
در الگوی حاضر بر مدیریت چهار نوع تأثیر دانشگاه به شرح ذیل تأکید میشود:
• تأثیــرات ســازمانی :تأثیــرات ســازمانی درونــی کــه بر جامعه دانشــگاهی و محیط
تأثیــر میگذارند.
• 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
میگذارنــد.
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دانشــگاه

راهکارهــای پیشــنهادی بــرای مســئولیت اجتماعــی

 بــه منظــور ایجــاد تصویــر مطلــوب درون و بــرون ســازمانی ،دانشــگاه بایــدبــه ارزیابــی مســتمر پیامدهــا و تأثیــرات اجتماعــی اســتراتژیهای خــود بپــردازد .در
ایــن راســتا الزم اســت ســند چش ـمانداز برنامههــای اســتراتژیک و بلندمــدت خــود را
بازنگــری کــرده و بــا جلــب مشــارکت تمامــی دینفعــان داخلــی و خارجــی دانشــگاه بــه
اصــاح آنهــا بپــردزاد.
 نیازســنجی اهــداف بلنــد مــدت و باالدســتی ارگانهــا و مؤسســات و ادراتمختلــف اســتان
 بــا هــدف یکپارچگــی فعالیتهــا و اثــر بخشــی بیشــتر آنهــا ،ایجــاد یــک واحــدمســتقل سیاســتگذاری و پشــتیبانی بــرای پیشــبرد امــور مســئولیت اجتماعــی
دانشــگاه توصیــه میشــود.
 در راســتای جهانــی شــدن دانشــگاه ،پیوســتن بــه شــبکههای بینالمللــیمســئولیت اجتماعــی دانشــگاهی و ائتــاف بــا آنهــا بــرای اجــرای برنامههای آموزشــی
و پژوهشــی مرتبــط توصیــه میشــود.
 طراحــی و اجــرای کارگاههــا و دورههــای آموزشــی مســئولیت اجتماعــیذینفعــان دانشــگاه و ارتقــای فرهنــگ و مســئولیتپذیری شــهروندی آنــان بــا تأکیــد
بــر تقویــت رویکــرد مشــارکتی و نــگاه تیمــی توصیــه میشــود.
 ایجــاد مرکــز پژوهشهــای مســئولیت اجتماعــی در دانشــگاه و دانشــکدههایآن بــه منظــور ســاماندهی و هدفمنــد کــردن پژوهشهــای مرتبــط میباشــد بــه همــراه
برگــزاری همایشهــای علمــی و تحخصیــی بــا هــدف بــه اشــتراک گذاشــتن یافتههــای
پژوهشــی و آگاهــی بخشــی بــه عمــوم افــراد جامعــه قویا توصیه میشــود .در وهلــه اول،
انجــام پژوههــای پژوهشــی بــا هــدف شناســایی چالشهــا و موانــع پایبنــدی دانشــگاه
بــه مســئولیت اجتماعــی و راهکارهــای آن توصیــه میشــود.

نکته مهم

الزم بــه ذکــر اســت کــه دانشــگاه بــه تنهایــی نمیتوانــد چالشهــای جامعــه را حل
کنــد ،هــر تصمیــم و ارادهای توســط دانشــگاه بــرای مواجهــه بــا چالشهای مســئولیت
اجتماعــی ،نیازمنــد مشــارکت عمومــی تمامــی ذینفعــان و مؤسســات و ارگانهــا و
ادارات خواهــد بــود کــه در تدویــن اســتراتژیها و برنامههــای مســئولیت اجتماعــی
بایــد مدنظــر قــرار بگیــرد.

خالصه محتوایی و خبری
(مسؤلیت پذیری در دانشگاهها)

رئیــس و هیئــت رئیســه دانشــگاه بوعلیســینا در نشســتی صمیمانــه میزبــان
اعضــای هیــأت اندیشــه ورزان جــوان اســتان و مشــاوران جــوان دســتگاههای اجرایــی
بودنــد در ایــن نشســت کــه بــا موضــوع مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه برگــزار گردیــد
حاضریــن پیرامــون موضــوع بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد.
دکتــر اکبــر عروتیموفــق معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ضمــن
خوشــامدگویی بــه میهمانــان حاضــر در جلســه گفــت :مســأله دانشــگاه و جایــگاه و
نقــش حیاتــی آن یکــی از مســائل حیاتــی جامعــه اســت و در مقــام نظــر هیچکــس منکــر
آن نیســت؛ یکــی از اهــداف بســیار مهــم دانشــگاه تربیــت متخصصــان خــاق و نــوآوری
اســت کــه بتواننــد افقهــای نوینــی را در جامعــه رقــم بزننــد کــه بــا ایــن رویکــرد دانشــگاه
شــکل گرفــت.
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خبرنامۀ دانشگاه بوعلیسینا

حوزه ریاست و روابط عمومی

وی افــزود :هرچقــدر کــه دانشــگاه بتوانــد در مســیر اهــداف خــود تواناتــر باشــد و
قویتــر گام بــردارد ،جامعــه رشــد و تعالــی پیــدا میکنــد؛ لــذا بیــن رشــد و تعالــی جامعــه
و رشــد و تعالــی دانشــگاه و وصــول اهــداف یــک رابطــه کامــا مســتقیم وجــود دارد و
شــکوفایی ایــن دو بــه یکدیگــر وابســته اســت؛ بــه همین علــت موضوع نشســت حاضر
نقــش و کارکــرد اجتماعــی دانشــگاه اســت.
ریاســت دانشــگاه بوعلــی بــا بیــان اینکــه آنچــه باعــث شــد مــا امــروز موضــوع
مســئولیت اجتماعــی و نقــش دانشــگاه را مطــرح کنیــم ،ایــن بــود کــه مــا در بســیاری از
بخشهــا دچــار زیرگسســت هســتیم.
دکتــر محمدیفــر تأکیــد کــرد :مــا بایــد دیوارهــای دانشــگا ه هایمــان را برداریــم کــه
ایــن اتفــاق زمینهســاز یــک داســتان دیگــر اســت؛ وقتــی مــا از دانشــگاه بــدون دیــوار
صحبــت میکنیــم ،تعامــل جــدی بیــن دانشــگاه و جامعــه را توقــع داریــم.
ایشــان افزودنــد :مــا در نســل چهــارم دانشــگاهها بایــد افــرادی بــا توانمنــدی
اشــتغالپذیری را تربیــت کنیــم و ایجــاد پارکهــای علــم و فنــاوری ،مراکــز رشــد ،مراکــز
نــوآوری و …گامهایــی در ایــن راستاســت.
وی خاطرنشــان کــرد :ویژگــی و تعریــف دانشــگاه مســئولیتپذیر کــه امــروز در دنیــا
مطــرح میشــود ،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 بوعلیســینا بــا ویژگیهایــی کــه دارد بــا
برنامهریزیهایــی کــه دارد ،بیشــترین تعــداد رشــته و بیــش از  ۴۵۰هیــأت علمــی ایــن
پتانســیل را دارد کــه در خدمــت مســائل مختلــف باشــد و مســئولیت و رســاله ملــب
خــود را انجــام دهــد.
مدیــرکل دفتــر سیاســی و انتخابــات اســتانداری همــدان نیــز در ایــن نشســت
حضــور یافتــه بــود ،بــا تقدیــر از درایــت ریاســت دانشــگاه بوعلــی در اســتفاده از
اندیشــه پویــا و تفکــر نقــاد جوانــان فعــال اســتان ،خواســتار تــداوم در برگــزاری چنیــن
نشســتهایی شــد.
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ایشــان بــا بیــان اینکــه پیــش از بیــان ارتبــاط دانشــگاه و پژوهــش ،صنعــت یــا
جامعــه ،بایــد تمرکــز خــود را بــر فرهنــگ ســازی در زمینــه ترویــج مســئولیتپذیری 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 جامعـهای
کــه بخواهــد قــوام داشــته باشــد بایــد ارتبــاط مجموعــه مولفههــای آن در چهارچــوب
اخالقــی مؤثــر باشــد و هرچقــدر ایــن چهارچوبهــا آســیب ببینــد ،جامعــه آســیبپذیر
میشــود کــه متاســفانه اکنــون جامعــه مــا ایــن آســیبپذیری را دارد.
ابوالقاســم الماســی بیــان داشــت :دانشــگاهها میتواننــد بســیار مهــم باشــند؛
متأســفانه در جامعــه مــا هرکــس در هرجایگاهــی کــه هســت ،بــدون توجــه بــه منافــع و
مصلحتهــای جامعــه بــه صــورت جزیــرهای کار خــود را انجــام میدهــد.
در ادامــه اعضــای هیــأت اندیشــه ورزان جــوان و مشــاوران جــوان دســتگاههای
اجرایــی اســتان همــدان بــه بیــان دغدغههــا و پیشــنهادات خود پرداختنــد و مطالبی
پیرامــون لــزوم درک درســت از مســئولیت اجتماعــی ،افزایــش مشــارکت سیاســی
و اجتماعــی در بیــن دانشــجویان ،توجــه بــه کیفیــت مقــاالت و پایاننامههــای
دانشــجویی و کاربــردی بــودن آنهــا ،ترویــج اخــاق در بدنــه و جامعه هدف دانشــگاه،
دغدغهمنــد کــردن دانشــجویان و اســاتید در قبــال چالشهــا و مشــکالت جامعــه و
صنعــت را مطــرح نمودنــد.
دکتــر همتــی مشــاور جــوان رئیــس دانشــگاه بوعلی نیــز با بیان اینکه یکســری
واقعیتهــا در جامعــه وجــود دارد کــه رســیدگی بــه آنهــا رســالت همه مــا اســت ،افزود:
شــیوع حــس بیهویتــی ،بیانگیزگــی و ناکارآمــدی از آن جمله اســت و در همین راســتا
مهمتریــن رســالت مــا دانشــگاهیان و کســانی کــه در دســتگاههای اجرایــی هســتند،
بایــد تحقــق معنــای زندگــی باشــد .اخالقمــداری و حــس خــوب نســبت بــه تحصیــل
بایــد تقویت شــود.
وی بیان داشــت :اگر دانشــگاه رســالت خود را بخواهد دنبال کند ،اخالقمداری
و اخالق معلم به دانشــجو از نظر انگیزه ،زندگی ،آینده و هویت باید تقویت شــود.
همتــی تأکیــد کــرد :تنهــا اســتانی کــه هیــأت اندیشــهورز دارد ،اســتان همــدان
اســت کــه ایــن یــک پتانســیل ویــژه اســت؛ ایدههــای گوناگــون بایــد جمــع آوری شــود و
ایدههــای کارآمــد اجرایــی گــردد.
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گرامیداشت مقام شهادت
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
پیــام رئیــس دانشــگاه بوعلیســینا ،در پــی شــهادت ســردار ســپهبد حــاج
قاســم ســلیمانی (مورخــهی 1398/۱۰/13
«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 ،بهویــژه ســپاه پاســداران ،مــردم بــزرگ ایــران و خانــواده بزرگــوار ایشــان تبریــک
و تســلیت عــرض مینمایــم.

اقدام تروریستی و جنایتکارانهی آمریکا در به شهادت رساندن این الگوی مجسم
شــجاعت و انســانیت هرچنــد ضایعـهای جبرانناپذیــر 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
بــا ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــداهلل الحســین(ع) و بــرای خانــواده معــزز و
بازمانــدگان او صبــر و اجــر مســألت دارم».
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مردمی
حضور دانشگاهیان در اجتماع بزرگ
ِ
«سلیمانیها»
دانشــگاهیان همچــون مــردم والیــت مــدار همــدان بــا حضــور پرشــور خــود
در پنجمیــن روز از شــهادت ســپهبد قاســم ســلیمانی در میــدان امــام خمینــی(ره)
حماس ـهای دیگــر خلــق و وفــاداری خــود را بــه ســردار دلهــا 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 شهدا

خلق آثار هنری

یادواره عملیات کربالی  ۵در دانشگاه
بوعلیسینا برگزار شد

ساخت «ایگلوهای یخی» با حضور رئیس
دانشگاه بوعلیسینا

یــادواره عملیــات کربــای  ۵بــا حضــور دکتــر یعقــوب محمدیفــر رئیــس
دانشــگاه بوعلیســینا ،اعضــای هیــات رئیســه دانشــگاه ،ســردار مهــدی فرجــی
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.
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در ایــن مراســم دکتــر یعقــوب محمدیفــر رئیــس دانشــگاه بوعلیســینا و ســردار
مهــدی فرجــی جانشــین فرمانــده ســپاه انصارالحســین(ع) همــدان در رابطــه با ســردار
ســلیمانی و عملیــات کربــای  ۵صحبتهایــی بیــان نمودنــد.

بــرای نخســتین بــار در زمســتان همــدان بــا بهرهگیــری از ظرفیــت پیــادهراه
بوعلــی رقــم خــورد

«ایگلــو» کلبههــای یخــی اســکیموها اســت کــه بــا اســتفاده از بلوکهــای بــرف و یــخ
ســاخته میشــود.

طــرح ســاخت ایگلوهــای یخــی بــا بــرف و یــخ پــس از ارائــه در کمیتــه گردشــگری
ن بــا همــت ســازمان
مرکــز مطالعــات و پژوهشهــای شــورای اســامی شــهر همــدا 
ســیما و منظــر شــهرداری همــدان و اســاتید و دانشــجویان رشــته معمــاری دانشــگاه
بوعلیســینا در پیــاده راه بوعلــی بــه اجــرا در آمــد.
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بازدید

جلسات

بازدید رئیس دانشگاه بوعلیسینا
از دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب همدان

سیونهمین جلسه هماندیشی رؤسای
دانشکدههای اقماری با رئیس دانشگاه
بوعلیسینا برگزار شد

دکتــر یعقــوب محمدیفــر رئیــس دانشــگاه بوعلیســینا ،بــه همــراه اعضــای
گ کتــاب همــدان در آخریــن روز
هیــأت رئیســه دانشــگاه ،از دوازدهمیــن نمایشــگاه بــزر 
برگــزاری بازدیــد کردنــد.

در ایــن بازدیــد کــه عبــاس صوفــی شــهردار همــدان نیز حضور داشــت ،دکتر محمدیفر
بــا مســئوالن غرفههــا در رابطــه بــا فضــای فرهنگــی بــه تبــادل نظــر پرداخــت و لحظاتــی
پــای درددلهــا و دغدغههــای فرهنگــی آنها نشســت.
رئیــس دانشــگاه بوعلیســینا در ضمــن بازدیــد از نمایشــگاه از ایجاد مقطع کارشناســی
ارشــد رشــته نهجالبالغــه در دانشــگاه بوعلیســینا خبــر داد.

در ایــن جلســه دکتــر یعقــوب محمدیفــر 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 چش ـمانداز
آینــده در دانشــکدههای اقمــاری ،بــه رفــع فــوری مســائل مبتالبــه در دانشــکدههای
اقمــاری و بــه اهمیــت قانونمــداری در طــرح نیازهــا تأکیــد شــد.
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در جلســه فــوق ،دکتــر محمدجعفــر بنــیاردالن مشــاور رئیــس و رئیــس پردیــس
دانشــکدههای اقمــاری بــه موفقیتهــای دانشــکدههای اقمــاری دانشــگاه
بوعلیســینا پرداختــه و بــه فعالیتهــای مهــم صــورت گرفتــه در ســال  1398اشــاره
داشــتند.
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رویدادها

رویدادها

برگزاری مراسم گرامیداشت «هفته منابع
طبیعی و روز درختکاری» در دانشگاه بوعلیسینا

اقدامهای بهعمل آمده درخصوص مبارزه با
ویروس کرونا در دانشگاه بوعلیسینا

بــا حضــور رئیــس و اعضــای هیــأت رئیســه دانشــگاه ،مراســم گرامیداشــت
"هفتــه منابــع طبیعــی و روز درختــکاری" بــا همــکاری اداره کل منابــع طبیعــی اســتان
همــدان در دانشــگاه بوعلــی ســینا برگــزار شــد.
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دکتر یعقوب محمدیفر رئیس دانشــگاه بوعلیســینا در حاشــیه مراسم گرامیداشت
هفتــه منابــع و روز درختــکاری ،ضمــن تبریــک هفتــه محیطزیســت و روز درختــکاری
گفــت :امــروز بــه صــورت نمادیــن تعــدادی نهــال را غــرس کردیــم؛ اما انشــاءاهلل تــا پایان
فروردینمــاه ،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 ریههــای همــدان محســوب میشــوند را توســعه دهیــم و احیــاء کنیــم.

تشــکیل جلســه هیــأت رئیســه دانشــگاه بــا حضــور معــاون محتــرم بهداشــتی
دانشــگاه علوم پزشــکی همدان با موضوع «هماهنگی و تصمیمگیری برای جلوگیری
از شــیوع ویــروس کرونــا» کــه در پــی آن برخــی از اقدامــات ذیــل انجــام پذیرفــت:
 .1تعطیلــی کالسهــای حضــوری و پیگیــری آمــوزش مجازی بــا راهاندازی ســامانهی
درسافــزار جهــت آمــوزش مجــازی و اطالعرســانی بــه مدرســان و دانشــجویان بــرای
اســتفاده از ایــن نــرم افــزار آموزشــی.
ت مراکــز عمومــی (اســتخر دانشــگاه ،ســالنهای ورزشــی ،مهمانســرا
 .2توقــف فعالیـ 
و.)...

 .3بــا توجــه بــه کمبــود مــواد ضدعفونــی کننده ،در راســتای رفــع نیاز دانشــگاه ،تولید
و تهیــۀ آبژاول و الــکل جهــت اســتفاده ضــد عفونــی و گندزدایــی مــوارد بهداشــتی
توســط دانشــکده شــیمی انجــام پذیرفــت.
 .4انجــام کلیــه اقدامــات بهداشــتی و پیشــگیرانه اعــم از تهیــه و توزیــع ماســک ،مــواد
بهداشــتی و ضدعفونــی کننــده بــرای کارکنان دانشــگاه.
 .5ضدعفونی و گندزدایی مستمر مراکز مختلف دانشگاه.
 .6اطالعرســانی مســتمر پروتکلهــای بهداشــتی و خــود مراقبتــی همــکاران و
دانشــجویان از درگاههــای مختلــف اطالعرســانی دانشــگاه (خبرگــزاری بســنا،
اتوماســیون اداری ،وبــگاه و فضــای مجــازی).
 .7نظــارت و پیگیــری امــور دانشــجویان غیرایرانــی بــا همــکاری مدیریــت امــور
بینالملــل دانشــگاه و . ...
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کارنامه

دانشگاه بوعلیسینا
در آینۀ سال 1398

حضور پنج استاد دانشگاه بهعنوان دانشمندان یک در صد ISI
پذیرش بیش از  400دانشجو و زبانآموز بینالمللی از  30کشور
انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر کشور
انتخاب دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه در لیست دوره چهارم سرآمدان کشور

تعداد هیأت علمی 433 :نفر
���اد �� ����ت ISI
دا����ه ���������
از ا���ا �� ���ن

تعداد کل دانشجویان
کاردانی50 :
کارشناسی6754 :
کارشناسیارشد1980 :
دکترای تخصصی748 :
جمع9532 :

٦١٢٢
���اد �� ����ت SCOPUS
دا����ه ���������
از ا���ا �� ���ن

٦٧٠٥

اچ ا����� دا����ه ����� ����
در ISI

٩١

نتایج کلی مربوط به دانشآموختگان دانشگاه بوعلیسینا

36

��و��اد��ی
��و���
دا����ه ���������

���اد ا����دادت
دا����ه ���������
در ����ت SCOPUS

٩٦

اچ ا�����
دا����ه ���������
در SCOPUS

٨٧٢٣٦

���اد ا����دادت
دا����ه ���������
در ����ت ISI

٧٨٩٥٢

مقایسه درصد اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاه بوعلیسینا
به تفکیک مقطع تحصیلی با میانگین کشوری
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دا����ه ��������� �� ����� و ����
����
ار���ط
��������� در ر������ی��ی ����� ار���ط دا����ه ��������� �� ����� و
�����
دا����ه
���ی��ی
�����ه دا����ه ��������� در ر��������ه
ورود �� ���م ر������ی ����� و �� .اس��� .ز ��ای ��������ر
��������ر
 ورود �� ���م ر������ی ����� و �� .اس��� .ز ��ای����� �������� دا����ه��ی د��� در ��زه ������ ������
������
دا����ه در
��ار�����������
 ��ار����� دا����ه در ����� �������� دا����ه��ی د���-در ��زه ��� ���� ������٢٠١٩ر������ی ������ ������ی ٢٠١٩
و ������ ���� ��� ر������ی ������ ������ی و
دا����ه در ����� ���� ���� دا����ه��ی د��� در ��زه ������
�����������
��ار��زه
د��� در
 ��ار ����� دا����ه در ����� ���� ���� دا����ه��ی -������ ����� �� ��� ر��� �����  ٦٠٠ -٥٠١در ������ د���
���ید���
������
��� ر���
��� ر������ی ������ ����� �� ��� ر��� �����  ٦٠٠ -٥٠١در
ار���ء ر��� دا����ه در ���م ر������ی ���ن از ر��� ٩١١ �� ٩٣٠
 ار���ء ر��� دا����ه در ���م ر������ی ���ن از ر��� ٩١١ -�� ٩٣٠ز���� ��ا��س ���م ر������ی ����� در ���� ���� ���مز����
���������
دا����ه���م
���� ����
��اردر�����
�����
 ��ار ����� دا����ه ��������� ��ا��س ���م ر������ی -ر���  +٦٠٠در د��� و در ��� دا����ه��ی ���ر در ر���  ٢ر���  +٦٠٠در د��� و در ��� دا����ه��ی ���ر در ر��� ٢
���� در ���� ���� ���م ������ ��� ر���  ٦٠١- ٨٠٠در د���
د���
�����
 ٦٠١دردا����ه
ر��� ٨٠٠
��������ار��������
 ��ار ����� دا����ه ��������� در ���� ���� ���م -و در ��� دا����ه��ی ���ر در ر��� ٦
و در ��� دا����ه��ی ���ر در ر��� ٦
 ��� ر���  ٨دا����ه��ی ���� ���ر در ر������ی  ��� - ISCر���  ٨دا����ه��ی ���� ���ر در ر������ی ISCر������ی �����  ISC ٢٠١٩ر���  ٩دا����ه��ی ���� ���ر
���ر
دا����ه در
��ی ����
دا���
دا����ه
 ��ار دا��� دا����ه در ر������ی �����  ISC ٢٠١٩ر��� �� ٩-ار����� در ��ل  ٢٠٢٠در ��زۀ ���م ������ ،ز���� و ������
������
������
ز���� و
ر������ی
������،
���م���
 ��� ر������ی ������ ����� در ��ل  ٢٠٢٠در ��زۀ -و ���وری
و ���وری

ا����رات و �����ت دا����ه ���������
ا����رات و �����ت دا����ه ���������
���� ����� ��و������ ��� ا����� ��ا��س ��ارش ISC
ISC
��ارشر���
��ا��س���
 ��� ر��� ���� ����� ��و������ ��� ا�����در ��زه ������ ���م ��آن و ����
در ��زه ������ ���م ��آن و ����
��و����ی ز��ن ����� ������ را���د��ی ������ در ��د���ی،
�������د���ی،
������ در
ر��� دوم
را���د��ی
 ��� ر��� دوم ����� ��و����ی ز��ن ����� ��������� -ر��ب����� ��ر��دی در ISC
ر��ب����� ��ر��دی در ISC
��ه ��� ٢ان ذ������ ،رت ��� در�� دا������ن از ��ف
�������ف
دا������ن از
���ان ���ب
در��
���از ٤٠
 از ��� ٤٠ان ���ب ����� ��ه ��� ٢ان ذ������ ،رت -وزارت ��� ا����ب ��د��ه ا��:
وزارت ��� ا����ب ��د��ه ا��:
��������ت آ�� �� ����� ���� – ����� د��� ������� ز�����
����
�����ز���
�������
���ب ����� ���� ������ت آ�� �� ����� ���� – ����� د��� ���ب
ا���ر در آ��زش ز��ن ا������ ����� د��� ��� ��د��� ا���ر
��د������وری
���ب ��ر ��د
���ب ��ر ��د ���وری در آ��زش ز��ن ا������ ����� د��� ���
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��� ٢٩

ا���ی ���ت ���� ����ر در ��ارداد ار���ط �� ����
���� ���اد��� ٢٩
 ���اد ا���ی ���ت ���� ����ر در ��ارداد ار���ط �����١٨٠اد آز������ه�� و ��ر��ه�� ی آ��ز�� و ��و��� ١٨٠
 ���اد آز������ه�� و ��ر��ه�� ی آ��ز�� و ��و��� ���اد دوره��ی ���رت ا��ا�� در �� دا����ه ��� - ٨٤اد دوره��ی ���رت ا��ا�� در �� دا����ه ٨٤ ���اد ����������ن در دوره ���رتا��ا�� ��� -��� ٢٣٦٧اد ����������ن در دوره ���رتا��ا�� ��� ٢٣٦٧ ���اد ��ارداد��ی ار���ط �� ���� در ��ل ا��اء ��� - ٢٩اد ��ارداد��ی ار���ط �� ���� در ��ل ا��اء ٢٩�����ی ����� ����� از ��ارداد��ی ��ق از ��ل ٣ ١٣٩٨
���اد ٣
١٣٩٨
 ���اد �����ی ����� ����� از ��ارداد��ی ��ق از ��ل -������ی����٦ری ��� دا����ه و د����ه��ی ا��ا�� و �����
�����
�����
ا��ا�� و
 ���اد �����������ی ����ری ��� دا����ه و د����ه��ی��� -اد١٠
��١٠زد�� ا���ی ���ت ���� از ��ا �� ����� و �����ی
 ���اد ��زد�� ا���ی ���ت ���� از ��ا �� ����� و �����ی��� -اد٢٧
 ���اد �����ن ��ارداد��ی ار���ط �� ����٢٧
 ���اد �����ن ��ارداد��ی ار���ط �� �������� �������� و �����ت ���� و ���ا����� در ����� و ����
���اد����
����� و
 ���اد ���� �������� و �����ت ���� و ���ا����� در -١٣
���� ا���ی ���ت ����
١٣
���� ا���ی ���ت ����
٥٧٤
��� ٥٧٤اد ���������ن ��� ��ر آ��زی �� ����
��� -اد ���������ن ��� ��ر آ��زی �� ����

٦

��آ��ی و ��ر آ����� دا����ه ���������
���������
�������
دا����ه
ا ������� ��آ��ی و ��ر آ����� ا
 ���� ر�� وا����ی ���ور ���� ��ر آ����� ���� ��آوری و ������� ���� �� و ���� ��ی ���ور و دا�� ����ن ����� ���وری ا�� ���� ��ر��ه �� و دوره ��ی آ��ز�� ��ر آ����� و ��� ��ر���������� -ی ����� �����

 ���� ر�� وا����ی ���ور ���� ��ر آ����� ���� ��آوری و ������� ���� �� و ���� ��ی ���ور و دا�� ����ن ����� ���وری ا�� ���� ��ر��ه �� و دوره ��ی آ��ز�� ��ر آ����� و ��� ��ر���������� -ی ����� �����
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