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پیام نوروزی 
رئیس دانشگاه بوعلی سینا

پیام رئیس دانشگاه بوعلی سینا
به مناسبت شهادت سردار حاج میرزامحمد سلگی

پیامپیام

باسمه تعالی

   بهار را باور کنیم، زمستان رفتنی است...
ــه  ــت ک ــاران اس ــقانه های ب ــۀ عاش ــادوی جاودان ــاران، ج ــل به ــاز فص آغ
ســرآغازی اســت بی پایــان در تقویــم بــودن و ســرودن. بهــار هماننــد واژه ای اســت 
کــه عاشــق شــده اســت و شــعرهای رنگینــش را بــه گــوش بادهــا زمزمــه کــرده 
ــوه و  ــر ک ــاران را ب ــاد و ب ــقانه های ب ــتاِن عاش ــیم، داس ــون گر نس ــم افس ــا قل و ب
ــه  ــاره اســت ب کویــر و دشــت، نقاشــی کــرده اســت. هــر بهــار، رســتاخیزی دوب
دور از ماللت هــا و تکرارهــا. فــرا رســیدن ســال نــو همیشــه نویدبخــش تفکــرات و 
اندیشــه های تــازه اســت بــرای رســیدن بــه افق هــای تــازۀ فــردا کــه ایــن مســیر 
جــز در ســایۀ کوشــش و پشــتکار بــه شــهر روشــن امیدهــا و آرزوهــا رهنمــون 

نخواهــد شــد.

ــی  ــۀ تاریخ ــز از حافظ ــال ۹۸ هرگ ــواری های س ــختی ها و دش ــان س بی گم
ــختی  ــه س ــالی ک ــد. س ــد ش ــاک نخواه ــران پ ــدۀ ای ــب و رنج دی ــردم نجی م
ــا کمــی از نامالیمتی هــا،  ــو امتــداد خواهــد یافــت ت ــا آغــاز ســال ن پایانــی اش ت
ــران در  ــد بگــذارد. مردمــان ای ــر دوش ســال جدی ســختی ها و ســنگینی اش را ب
ــد  ــد و بی تردی ــوار بوده ان ــخت و دش ــای س ــردان روزه ــواره م ــخ هم ــول تاری ط
این روزهــا و ایــن مشــکالت ســرانجام بــه پایــان خواهــد رســید، و ایــران و مردمان 
فرهیختــه اش را قوی تــر و قدرتمندتــر از گذشــته ها خواهــد ســاخت، بــه شــرط 

ــلیم ناپذیری. ــۀ تس ــاب آوری و روحی ــتقامت و ت اس
اینجانــب آغــاز ســال جدیــد را خدمــت همــۀ مــردم شایســته و بــزرگ ایــران 
ــینا  ــگاه بوعلی س ــی دانش ــکاران گرام ــگاهیان و هم ــجویان، دانش ــژه دانش ــه وی ب
ــرای همــگان ســالمتی،  ــان ب ــد مهرب ــم و از درگاه خداون تبریــک عــرض می نمای

تندرســتی و ســعادِت هــر دو جهــان را آرزومنــدم.

با تقدیم شایسته ترین احترامات
دکتر یعقوب محمدی فر

رئیس دانشگاه بوعلی سینا در پیامی، شهادت سردار حاج میرزا محمد ُسلگی را 
تبریک و تسلیت گفت

حمِن الّرحیم ِبسِم اهلل الّرَ

   »ِمَن اْلُمْؤِمنیَن ِرجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اهَّلَل َعَلْیِه َفِمْنُهْم َمْن َقضی  
ُلوا َتْبدیال« )احزاب: ۲۳( َنْحَبُه َو ِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر َو ما َبّدَ

ــا خــدا بســتند  ــر ســر عهــدی کــه ب در میــان مؤمنــان مردانــی هســتند کــه ب
صادقانــه ایســتاده اند؛ بعضــی پیمــان خــود را بــه آخــر بردنــد ]و در راه او شــربت 
شــهادت نوشــیدند[، و بعضــی دیگــر در انتظارنــد؛ و هرگــز تغییــر و تبدیلــی در 

عهــد و پیمــان خــود ندادنــد.

ــد  ــرزا محم ــاج می ــردار ح ــدس، س ــاع مق ــرافراز دوران دف ــجاع و س ــدۀ ش فرمان
ــه  ــازی ب ــج جانب ــل رن ــوری و تحم ــزاری، صب ــال ها خدمتگ ــس از س ــلگی، پ ُس
درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمــد و بــه یــاران شــهیدش پیوســت. درود بــر روان 
پــاک ایشــان و گرامــی بــاد یــاد و خاطــرۀ رشــادت های آن عزیــز ســفرکرده کــه 
اســوۀ ایثــار و شــهامت و شــهادت بــود. بی شــک آشــنایی مــردم ایــران خصوصــاً 
ــه کشــور و  ــات او ب ــواالت و خدم ــی، اح ــا شــرح زندگ ــواِن دانشــجو ب نســل ج
ــا ایــن قهرمــان ملــی و حرکــت در راه  انقــالب، فرصتــی اســت بــرای آشــنایی ب

ــردان اســت. ــه راه همــه آزادگان و آزادم پرافتخــار او ک
ــه پیشــگاه رهبــر معظــم  ــزرگ را ب ــۀ آن ســردار ب بدینوســیله شــهادت مظلومان
ــتان  ــهیدپرورِ اس ــردم ش ــان و م ــدگان، هم رزم ــی(، بازمان ــّد ظله العال انقالب)م
همــدان تبریــک و تســلیت عــرض می نمایــم و از خداونــد مّنــان علــّو درجــات  را 

ــم. ــداکار مســألت می نمای ــردار ف ــرای آن س ب

رئیس دانشگاه
دکتر  یعقوب محمدی فر



4

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

5

دکتر محمدی فر به مناسبت »روز جهانی قدس« 
پیامی صادر کرد

هیأت رئیسه دانشگاه فرا رسیدن سالروز رحلت 
امام خمینی)ره( را تسلیت گفتند

پیام رئیس دانشگاه بوعلی سینا به مناسبت درگذشت دکتر سید مرتضی هزاوئی

پیامپیام

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  »َو َلْن َیْجَعَل اهَّلُل ِلْلکاِفریَن َعَلی اْلُمْؤِمنیَن َسبیاًل«)نساء: ۱۴۱(
و خداونــد تــا ابــد اجــازه نــداده اســت کــه کافــران کمتریــن ســلطه ای بــر مؤمنــان 

داشــته باشــند.

نام گــذاری آخریــن جمعــۀ مــاه مبــارک رمضــان بــا عنــوان روز جهانی قــدس، یکی 
از تدبیرهــای جاودانــۀ معمــار پیــر انقــالب، حضــرت امــام خمینــی )ره( اســت کــه 
ایــن مناســبت مقــدس و آســمانی، ریشــه در تفکــراِت دوراندیشــانه و آرمان گرایانــۀ 
امــام راحــل)ره( دارد؛ ایــن روز بــزرگ تاریخــی، نقشــۀ روشــن مســیری اســت کــه 
ســرانجام بــه اتحــاد و انســجام صف هــای مســلمانان در برابــر توطئه هــای دشــمنان 

اســالم و خصوصــاً رژیــم مجعــول صهیونیســتی، منتهــی خواهد شــد.
روز جهانــی قــدس، روز قدرت نمایــی مســلمانان جهــان در مقابــل اســتکبار جهانــی 
و روز اتحــاد و همدلــی و وحــدت جهــان اســالم اســت. آخریــن جمعــۀ مــاه مبــارک 
رمضــان، روزِ افشــای سرشــت و ذاِت خبیــِث رژیــم جعلــی و غاصــب صهیونیســتی 
اســت؛ حضــور و ظهــور حمایت هــای آحــاد مســلمانان جهــان در ایــن روز بــزرگ، 

همــواره عامــل تقویــت روحیــۀ امیــد و ایمــان مــردم فلســطین بــرای مبــارزه بــا 
ــرا رســیدن  ــا ف ــۀ تســلیم ناپذیری ت ــان قــدس مقــدس و نیــز حفــظ روحی غاصب
میعــاد خداونــد بــر بازپس گیــری قــدس شــریف خواهــد بــود. اینــک کــه روز قدس 
امســال بــه ســبب بیمــاری همه گیــر کرونــا، به گونــه ای متفــاوت و خــاّص برگــزار 
خواهــد شــد، تردیدی نیســت کــه همین تغییــر و تفــاوت در برگــزاری بزرگداشــت 
ــا همــۀ ســلطه گران جهــان،  ــود ت ــم خواهــد ب ــژه و مغتن ــدس، فرصتــی وی روز ق
خصوصــاً صهیونیســت های غاصــب دریابنــد کــه روز قــدس، روز پیونــد قلب هــا و 
اراده هــای اســتوار مســلمانان اســت و دوری موقتــی جســم ها هیچ گونــه خللــی در 

وحــدت کلمــۀ آن هــا ایجــاد نخواهــد کــرد.
ــژه  ــران، به وی ــردم ای ــۀ م ــدس؛ هم ــی ق ــن بزرگ داشــت روز جهان ــب ضم  اینجان
ــه راه پیمایــی  اســتادان، دانشــجویان و کارکنــان خــدوم دانشــگاه بوعلی ســینا را ب
بــزرگ قلب هــا و اندیشــه ها و همدلــی و همراهــی بــا مــردم فلســطین بــرای آزادی 
قــدس شــریف بــا چــراغ راه قــرار دادن بیانــات رهبــر معظــم انقالب)مــّد ظله العالی( 
در ایــن روز مقــدس، دعــوت می نمایــم و از خداونــد مّنــان، آزادی نخســتین قبلــۀ 

مســلمانان را مســألت می نمایــم.

دکتر یعقوب محمدی فر

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

سال ها می گذرد حادثه ها می آید                 انتظار فرج از نیمۀ خرداد کشم 
)امام خمینی ره(

ــی، نقطه هــای عطــف تاریخــی و سرنوشت ســاز وجــود دارد  ــم هــر ملّت در تقوی
ــک،  ــد و بی ش ــد می زن ــت پیون ــه ابدی ــتگان را ب ــوی گذش ــراث معن ــه می ک
ســالروز وقــوع ایــن وقایــع بــزرگ تاریخــی، بــرای آینــدگان فرصتــی اســت کــه 
بــا ورق زدن تقویــِم تاریــخ دریابنــد کــه میــراث دار کدامیــن انســان های آزاده و 
بــزرگ و دوران ســاز بوده انــد. در تاریــخ پُرفرازونشــیب کشــور ایــران، خردادمــاه 
همــواره یــادآور روزگارانــی پرحادثــه و خــاص بــوده اســت؛ چهاردهــم و پانزدهــم 
ــران  ــزرگ ای ــخ معاصــر ســرزمین ب ــای خــاص در تاری ــن روزه خــرداد از همی

اســت.
ــه  ــد ک ــوش ش ــتاره ای خام ــاب، س ــرزمیِن آفت ــاه، از س ــم خردادم در چهارده
ــت نشــده  ــد او ثب ــخ تمــدن بشــری، شــخصیتی مانن ــاب تاری ــد، در کت بی تردی
اســت.  امــام خمینــی)ره( ، حقیقتــی جاودانــه اســت  و نــام  او چراغــی اســت کــه 
اشــراقش مســیر فرداهــای ایــن  انقــالب  مقــدس را تــا مقصــد غایــی آن، روشــن 
کــرده اســت. ایــن روز بــزرگ، یــادآور عــروج ملکوتــی بزرگ مــردی اســت از تبــار 
خورشــید کــه بــر بلنــدای تاریــخ، بــه واژه هــای بــودن و ســرودن، معنایــی تــازه 

بخشــید.

ــِت  ــأت رئیســۀ دانشــگاه بوعلی ســینا بدین وســیله ســالگرد بزرگداشــت رحل هی
ــران، و  ــوری اســالمی ای ــذار جمه ــی)ره(، بنیانگ ــام خمین ــداز حضــرت ام جان گ
شــهادت مظلومانــۀ یــاران باوفــای ایشــان در واقعــۀ قیــام خونیــن پانــزده خــرداد 
را بــه عمــوم مــردم ایــران و دانشــگاهیان دانشــگاه بوعلی ســینا تســلیت و تعزیــت 
ــت  ــالب را در جه ــزاراِن انق ــردم و خدمت گ ــۀ م ــق هم ــد و توفی ــرض می نمای ع
اعتــالی جایــگاه نظــام مقدس جمهــوری اســالمی و ســرافرازی و ســربلندی ایران 

عزیزمــان از خداونــد متعــال مســئلت می نمایــد.

    دکتر محمدی فر، در پیامی درگذشت این استاد عالی قدر را تسلیت گفتند:

ا ِإَلْیِه َراِجُعون
َ
ِإّن ا هَّلِلَِّ َو

َ
ِإّن

خبــر آســمانی شــدِن اســتاد ارجمنــد ، جنــاب آقــای دکتــر ســیدمرتضی هزاوئــی 
از اعضــای شــاخص هیــأت علمــی گــروه علــوم سیاســی دانشــگاه بوعلی ســینا، 
موجــب تأســف و تأثــر عمیــق گردیــد. ایشــان در عمــر پربرکــت خــود همــواره 
ــۀ علمــی  ــالی جامع ــه در راه اعت ــت صادقان ــه خدم ــش، ب ــم و دان در ســنگر عل
ــگاه،  ــی دانش ــوزۀ اجرای ــادی در ح ــالیان متم ــد و س ــادرت ورزیدن ــور، مب کش
خصوصــاً معاونــت دانشــجویی، خدمــات شایســته و ارزنــده ای از خــود بــه یــادگار 
گذاشــتند. اینجانــب ضایعــۀ درگذشــت ایــن  همــکار عزیــز و خــدوم را بــه جامعۀ 
علمــی دانشــگاه بوعلی ســینا و خانــوادۀ محتــرم و بزرگــوار ایشــان تســلیت عــرض 
نمــوده و بــرای آن مرحــوم از ایــزد مّنــان، رضــوان الهــی و علــّو درجات را مســألت 

ــاد. ــادش گرامــی ب می نمایم.روحــش شــاد و ی
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دانشگاه بوعلی سینا 
در جمع برترین دانشگاه های آسیا

دانشگاه بوعلی سینا 
در جمع برترین دانشگاه های جهان 

دانشگاه بوعلی سینا
در جمع برترین دانشگاه های جوان جهان 

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، 
سردبیر بخش شیمی کاربردی مجله )JICS( شد

علمی علمی

   دانشــگاه بوعلــی ســینا در جمــع برتریــن دانشــگاه هــای آســیا در رتبه بندی 
بیــن المللــی تایمز قــرار گرفت.

بــر اســاس گــزارش موسســه رتبه بنــدی تایمــز دانشــگاه هــای کشــورهای 
آســیایی ۲۰۲۰ کــه در تاریــخ ۱۲ خردادماه ۱۳۹۹ منتشــر گردید دانشــگاه بوعلی 
ــا حضــور در رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای کشــورهای آســیایی  ســینا توانســت ب

تایمــز بــرای نخســتین بــار، در رده بیــن ۳۵۰-۳۰۱ رتبــه بنــدی قرارگیــرد.
در ایــن رتبه بنــدی۴۰ دانشــگاه ایــران در بیــن دانشــگاه هــای برتــر آســیا 
قــرار گرفتــه  کــه دانشــگاه بوعلــی ســینا در بیــن دانشــگاه هــای جامــع کشــور 

ــه خــود اختصــاص داد. رتبــه ۱۳ را ب

ــان  ــگاههای جه ــدی دانش ــه بن ــز رتب ــدی مرک ــن رده بن ــازه تری ــاس ت    براس
ــه بنــدی  ــه ایــن رتب ــا ورود ب )CWUR( در ســال ۲۰۲۰-۲۰۲۱، دانشــگاه بوعلــی ســینا ب
بــرای نخســتین بــار، رتبــه دهــم دانشــگاه های جامــع ایــران و رتبــه ۱۵۴۴ جهــان را 

کســب کــرده اســت.

دانشــگاه های  آکادمیــک  رتبه بنــدی  بزرگتریــن   ،"CWUR" رتبه بنــدی 
جهــان را ارائــه می دهــد کــه بــر اســاس چهــار شــاخص اولیــه ایــن رتبه بنــدی 

انجــام شــده اســت.
اشــتغال  درصــد(،   ۲۵( آمــوزش  کیفیــت  شــامل  شــاخص ها  ایــن 
فارغ التحصیــالن )۲۵ درصــد(، کیفیــت دانشــکده )۱۰ درصــد( و عملکــرد 
تحقیقــی )۴۰ درصــد کــه شــامل کیفیــت نشــریات و نتایــج تحقیقــات می شــود(.

   براســاس جدیدتریــن  نظــام رتبــه بنــدی تایمــز، بــرای رتبه بندی دانشــگاه 
هــای جــوان در ســال ۲۰۲۰، دانشــگاه بوعلــی ســینا  رتبــه بیــن ۲۵۱-۳۰۰ در رتبه بنــدی 

جهانــی و رتبــه ۵ دانشــگاه هــای جامــع ایــران را کســب کــرد .

نظــام رتبــه بنــدی آمــوزش عالــی تایمــز بــرای رتبــه بنــدی دانشــگاه جــوان 
ــد اســتفاده  ــی می کن ۲۰۲۰ از همــان روشــی کــه دانشــگاه های جهــان را ارزیاب
می کنــد و ماموریت هــای اصلــی دانشــگاه ها »تدریــس، تحقیــق، انتقــال دانــش 
و چشــم انــداز بیــن المللــی« را مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد امــا در ایــن رتبــه 

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

   دکتــر جــواد صایــن عضــو هیــات علمــی دانشــکده شــیمی دانشــگاه 
بوعلی ســینا، از طــرف انتشــارات معتبــر بین المللــی اشــپرینگر به عنوان ســردبیر بخش 

شــیمی کاربــردی مجلــه بیــن المللــی انجمــن شــیمی ایــران )JICS( انتخــاب شــد.



8

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

9

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا 
در جمع یک درصد دانشمندان ُپراستناد دنیا

دکتر محمدعلی زلفی گل به عضویت هیأت نظارت 
بر عملکرد هیأت ممیزه مؤسسات منصوب شد

علمی

علمی

   قرارگرفتــن نــام هیــأت علمــی دانشــگاه بوعلی ســینا در فهرســت یــک درصد 
)ISI - ESI( دانشــمندان پراســتناد بر اســاس پایگاه شــاخص های اساســی علم

دکتــر اردشــیر خزایــی عضــو هیــأت علمــی دانشــکده شــیمی ، بــه  جمــع 
یــک درصــد دانشــمندان پــر اســتناد دنیــا پیوســتند.

ــای دکتــر  ــه جنــاب آق ــن افتخــار را ب ــط عمومــی دانشــگاه کســب ای  رواب
اردشــیر خزایــی و جامعــه دانشــگاهی تبریــک عــرض نمــوده و آرزوی موفقیت روز 

افــزون بــرای ایشــان مــی نمایــد.

 

    طــی حکمــی از ســوی وزیــر علوم،تحقیقــات و فنــاوری 
آقــای دکتــر زلفــی گل  بــه عضویــت هیــأت نظــارت برعملکــرد هیــأت 

ــزه موسســات منصــوب شــدند.  ممی

ــه  ــان و جامع ــه ایش ــته را ب ــاب شایس ــن انتخ ــگاه، ای ــه دانش ــأت رئیس هی
دانشــگاهی تبریــک عــرض نمــوده، بــرای ایــن اســتاد ارجمنــد آرزوی موفقیــت 

روز افــزون می نمایــد. 

آزمایشگاه ژئوماتیک دانشگاه بوعلی سینا 
افتتاح شد

علمی

   آزمایشــگاه ژئوماتیــک دانشــگاه بوعلــی ســینا در قالــب طــرح بین المللــی 
اراســموس پــالس بــا عنــوان:

"مدیریت محیط زیست خاورمیانه با استفاده از روش های مکانمند"
)EMME: Environmental Management in Middle East: Spatial Approaches( 

بــا حضــور هیــأت رئیســه دانشــگاه بوعلــی ســینا، مســئولین دانشــگاهی و همچنیــن 
ــد ســوئد و  ــان، اســتاد دانشــگاه لون ــر علــی منصوری ــا دکت ــری ب ــاط مســتقیم تصوی ارتب

مجــری طــرح، بــه بهره بــرداری رســید.

کارشناســان  مدیــران،  توانمندســازی  ایــن طــرح،  اجــرای  از  هــدف 
بــا چالش هــای  مقابلــه  بــه  منظــور  پژوهشــگران کشــورهای منطقــه  و 
ــت.  ــی اس ــای مکان ــر داده ه ــی ب ــای مبتن ــق روش ه ــت محیطی و از طری زیس
آمــوزش نحــوه صحیــح بهره بــرداری از زیرســاخت های داده هــای مکانــی 
)SDI(، سیســتم هــای اطالعــات جغرافیایــی )GIS( و تکنولــوژی ســنجش از 
دور )RS( بــه مدیــران و کارشناســان در منطقــه، موجــب پیشــرفت در شناســایی 
ــع بحــران  ــری ســریع تر در مواق ــع مشــکالت محیط زیســت، تصمیم گی ــه موق ب
ــورهای  ــوم کش ــت ب ــر زیس ــارات  وارده ب ــار و خس ــر آث ــق ت ــای دقی و ارزیابی ه

ــت. ــد داش ــه خواه خاورمیان
ایــن طــرح بــا حمایــت مالــی اتحادیــه اروپــا )در قالــب طرح هــای اراســموس 
ــان، پرتغــال  ــی )ســوئد، فرانســه، یون ــا همــکاری پنــج کشــور اروپای پــالس( و ب
و لیتوانــی( و کشــورهای ایــران و یمــن در خاورمیانــه آغــاز شــده کــه دانشــگاه 
بوعلــی ســینا بــه همــراه دانشــگاه تهــران و دانشــگاه بین المللــی امــام خمینــی 

مجریــان طــرح در کشــور عزیزمــان هســتند.
ــینا از  ــگاه بوعلی س ــتقبال دانش ــر اس ــد ب ــن تأکی ــر، ضم ــر محمدی ف دکت
فعالیت هــای پژوهشــی مشــترک بیــن المللــی گفــت: بــه دنبــال ایــن هســتیم 
کــه کارهــای مشــترک بیشــتری در حوزه هــای مختلــف علمــی انجــام دهیــم، 
آزمایشــگاه ژئوماتیــک، مــورد اســتفاده دیگــر رشــته ها از جملــه زمین شناســی، 

ــت. ــز هس ــکی نی ــی و پیرادامپزش ــاری، باستان شناس ــاورزی، معم کش
ایشــان بــا اشــاره بــه عــوارض برخــی تصمیمــات در خصوص مســائل زیســت 
محیطــی، نیــاز کشــور بــه مطالعــات علمــی جدی تــر در ایــن زمینــه را متذکــر 
شــد و گفــت: نبایــد دانشــگاه را تبدیــل بــه اداره ای روزمــره  کنیم و ســعی خواهیم 
داشــت کــه در مطالعــات زیســت محیطــی و ارائــه راهکارهــای علمــی- اجرایی به 

جامعه پیشــرو باشــیم.
در ادامــه دکتــر علــی منصوریــان، مدیــر طــرح و اســتاد دانشــگاه لوند ســوئد، 
ــروژه حاضــر،  کــه بصــورت مجــازی در جلســه حضــور داشــت، گفــت: هــدف پ
ــی  ــای مکان ــا داده ه ــط ب ــای مرتب ــاخت ها و فناوری ه ــازی در زیرس ظرفیت س
بــرای مدیریــت بهتــر محیط زیســت در منطقــه خاورمیانــه اســت کــه عــالوه بــر 
ــد  ــک سیســتم GIS تحــت وب، می توان ــا توســعه ی ــای الزم، ب ــوزش ه ــه آم ارائ
بــه منظــور ذخیره ســازی داده هــا، پــردازش اطالعــات و تجزیــه و  تحلیــل داده هــا 
مــورد اســتفاده مدیــران محیط زیســت قــرار بگیــرد. وی توصیــه کــرد کــه آموزش 
ایــن نرم افــزار در دوره هــای آموزشــی دانشــگاه جــای گیــرد. وی با ابراز خرســندی 

از حســن همــکاری دانشــگاه بوعلــی ســینا در ایــن پــروژه، اظهــار امیــدواری کــرد 
زمینــه بــرای همکاری هــای هرچــه بیشــتر در تمــام حوزه هــا فراهــم گــردد.

ســپس، دکتــر آرام مدیــر همکاری هــای علمــی بین المللــی دانشــگاه 
ــان در  ــر منصوری ــی دکت ــالش هــای علمــی و اجرای ــا تشــکر از ت بوعلی ســینا، ب
راهبــری ایــن پــروژۀ مشــترک بین المللــی گفــت: مدیــر پــروژه، اتحادیــۀ اروپــا 
و دانشــگاه لونــد ســوئد اســت  کــه مــا افتخــار ایــن را داشــتیم بــا ایــن دانشــگاه 
کــه در رتبــه بنــدی صــد دانشــگاه برتــر دنیــا قــرار دارد، همــکاری داشــته باشــیم. 
افتخــار دیگــر، حضــور یــک دانشــمند جــوان ایرانــی در زمــرۀ اســاتید برتــر آن  
ــا رویکــردی اندیشــمندانه در تمهیــد زمینه هــای اجــرای  دانشــگاه اســت کــه ب

ایــن طــرح کمــک شــایانی بــه مــا کردنــد.
در پایــان، دکتــر ترابــزاده خراســانی مدیــر طــرح در دانشــگاه بوعلــی ســینا 
ــا تمامــی مصائــب طبیعــی دســت  بــه گریبــان  گفــت: مــا غیــر از آتشفشــان، ب
هســتیم و بحران هــای سیاســی و جنــگ هــم در منطقــه وجــود دارد کــه اهمیــت 
 GIS و SDI ــتفاده از ــه اس ــن از جمل ــای نوی ــمت تکنولوژی ه ــه س ــا ب ــت م حرک
بــرای مدیریــت بالیــای طبیعــی و اثــرات زیســت محیطی را دوچنــدان می نمایــد. 
وی ضمــن تشــریح فازهــای مختلــف پــروژه بیــان کــرد کــه هم اکنــون در حــال 
ارزیابــی سیســتم آمــوزش مجــازی توســط ۱۲ دانشــجو از دانشــگاه های مختلــف 
ــای حضــوری و  ــده، دوره ه ــاه آین ــد م ــه در چن ــن مرحل ــان ای ــا پای هســتیم و ب

غیرحضــوری در ســطح ملــی و بین المللــی آغــاز خواهنــد شــد.
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انتصاب رئیس جدید دانشکده مهندسی
انتصاب

   طــی حکمــی از ســوی دکتــر یعقــوب محمــدی فــر، »دکتــر جــواد بهنامیــان« 
بــه مــدت دو ســال به عنــوان رئیــس دانشــکده مهندســی منصــوب شــد.

در بخشــی از ابــالغ ایشــان آمــده اســت؛ انتظــار مــی رود بــا تالش مســتمر و 
جلــب مشــارکت اعضــای محتــرم هیــأت علمــی همــه قابلیت هــای آن دانشــکده 
را بــرای پیشــرفت و شــکوفایی بیــش از پیــش بــه کار گرفتــه و بــا برنامــه ریــزی و 
بســتر ســازی، زمینــه توســعه پژوهــش هــای بــرون ســازمانی و ارتبــاط بــا صنعت 

ــم آورید. را فراه
ــگاه علمــی دانشــکده در فضــای رقابتــی  ــرای ارتقــای جای ــزی ب ــه ری برنام

ــب اســت. دانشــگاه هــای کشــور از دیگــر انتظــارات اینجان
ــرم  ــکده محت ــرد آن دانش ــزارش دوره ای از عملک ــال گ ــت ارس ــی اس بدیه

ــود. ــر خواهــد ب جهــت پیشــبرد اهــداف دانشــگاه بســیار مؤث
ــان و آرزوی  ــر جــواد بهنامی ــای دکت ــاب آق ــه جن ــک ب ــرض تبری ضمــن ع
ــده  ــات ارزن ــا و اقدام ــالش ه ــد، از ت ــرای ایشــان در مســئولیت جدی ــت ب موفقی
ــکده  ــت دانش ــدی ریاس ــول تص ــیفی در ط ــن س ــر رحم ــای  دکت ــاب آق جن

ــردد.  ــی گ ــی م ــی قدردان مهندس

برقراری تفاهم نامه بین »دانشگاه  بوعلی سینا« و 
»مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی«

رییس دانشگاه بوعلی سینا 
از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بازدید کرد

تفاهمنامه

بازدید

  بــا حضــور هیــأت رییســه دانشــگاه بوعلی ســینا و هیــأت رییســه مؤسســه 
پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی جلســه ای بــا موضــوع عقــد تفاهــم نامــه 
تشــکیل کنسرســیوم دانشــگاه پژوهــی و آینــده پژوهــی بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.

محورهــای عمــده همــکاری ایــن تفاهــم  نامــه بــا موضــوع ایجاد کنسرســیوم 
دانشــگاهی در زمینــه دانشــگاه  پژوهــی بــا مشــارکت ســایر دانشــگاه  هــا؛ اســتقرار 
نظــام پایــش، نظــام اجــرا و نظــام ارزیابــی در ارتبــاط بــا بازآفرینــی نظــام جامعــه 
ــأت علمــی  ــری در دانشــگاه؛ اجــرای طــرح رصــد دانشــجویان، اعضــای هی  پذی
ــوآوری، کارآفرینــی  و دانــش آموختــگان در حــوزه هــای آموزشــی، پژوهشــی، ن
و...؛ اجــرای طــرح پیــاده  ســازی اکوسیســتم کارآفرینــی دانشــگاهی و نــوآوری در 
دانشــگاه؛ پشــتیبانی برنامــه راهبــردی دانشــگاه بــا رویکــرد علمــی و مشــارکتی؛ 
برگــزاری کارگاه هــای دانــش  افزایــی و دوره  هــای آمــوزش آزاد در مســیر توســعه 
حرفــه  ای مــی باشــد کــه بــه امضــای رییــس دانشــگاه بوعلــی ســینا و رییــس 

مؤسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی رســید. 

گرامیداشــت "روز جهانــی مــوزه و میــراث فرهنگــی" دکتــر    بــه مناســبت 
یعقــوب محمــدی فــر ضمــن بازدیــد از مــوزه تاریــخ طبیعــی، در جمــع پرســنل ایــن 

مجموعــه حضــور یافــت.

در ابتــدای ایــن دیــدار دکتــر فرشــاد مســعودیان رییس مــوزه تاریــخ طبیعی 
دانشــگاه ضمــن خــوش آمدگویــی، گــزارش مختصــری از اقدامــات و فعالیت های 

صــورت گرفتــه در ایــن مجموعــه ارائــه کرد.
ــینا  ــی س ــگاه بوعل ــس دانش ــر ریی ــدی ف ــوب محم ــر یعق ــه، دکت در ادام
راهکارهایــی را در جهــت پویایــی و رشــد علمــی و پژوهشــی  مــوزه تاریــخ طبیعی 

بیــان نمودنــد.
در پایــان ایــن دیــدار بــا اهــداء لــوح تقدیــر از تــالش هــا و زحمــات پرســنل 

مــوزه قدردانــی بعمــل آمــد.

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا 
به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت

ارتقاء

  در نهمیــن نشســت از دوره نهــم هیــأت ممیــزه دانشــگاه ، آقــای دکتر 
ســید مهــدی حســینیان )عضــو محتــرم هیــأت علمــی گــروه مهندســی عمــران(  

بــا رأی اعضــاء، از مرتبــه اســتادیاری بــه دانشــیاری ارتقــاء مرتبــه یافتنــد.
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اولین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت دانشگاه در سال۱۳۹۹ برگزار شد

جلسه

  اولیــن جلســه شــورای نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت دانشــگاه 
در ســال ۱۳۹۹ بــا حضــور رییــس و معاونیــن محتــرم دانشــگاه و ســایر اعضــای 

حقیقــی و حقوقــی شــورا در ســالن فجــر حــوزه ریاســت دانشــگاه برگــزار شــد.

ــد-۱۹  ــاری کووی ــاتید در دوران بیم ــی اس ــیوه ارزیاب ــه ش ــن جلس  در ای
ــه برنامــه آمــوزش مجــازی و همچنیــن عملکــرد آمــوزش مجــازی  ــا توجــه ب ب

ــد. ــی گردی ــن دوران بررس ــگاه در ای دانش

دیدار و گفتگوی دکتر محمدی فر 
با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان

دیدار و گفتگوی دکتر محمدی فر 
با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان

دیدار و گفتگوی دکتر محمدی فر 
با رئیس کل دادگستری استان همدان 

گفتگو دیدارو

ــر  ــا دکت ــینا ب ــی س ــگاه بوعل ــس دانش ــر رئی ــدی ف ــر محم   دکت
محمــودی مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان همــدان در خصــوص جذب 

ــرد. ــو ک ــدار و گفتگ ــر دی ــه و اســتفاده از اوراق تهات اســناد خزان

  دکتــر محمــدی فــر رئیــس دانشــگاه بوعلــی ســینا بــا حجــت االســالم زیــن 
العابدینــی مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان همــدان، دیــدار و گفتگــو کــرد

ــاوری،  ــاون پژوهــش و فن ــی مع ــر مجذوب ــان، دکت ــه آقای ــدار ک ــن دی در ای
ــر  ــس دفت ــی رئی ــر رضوان ــی و دکت ــی و اجتماع ــاون فرهنگ ــی مع ــر عروت دکت
ریاســت و روابــط عمومــی دانشــگاه حضــور داشــتند طرفیــن در خصــوص زمینــه 

ــد. هــای مشــترک همــکاری بحــث و تبــادل نظــر کردن

ــگاه  ــای دانش ــا و ظرفیت ه ــریح توانمندی ه ــا تش ــر ب ــدی ف ــر محم دکت
بوعلــی ســینا و همچنیــن پتانســیل هــای موجــود در اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
ــای مشــترک  ــکاری در زمینه ه ــرای هم ــی دانشــگاه را ب ــدان آمادگ ــتان هم اس

اعــالم کــرد.

  دکتــر محمــدی فــر رئیــس دانشــگاه بوعلــی ســینا بــه مناســبت هفتــه قــوه 
قضائیــه بــا دکتــر محمدرضــا عدالتخــواه  رئیس کل دادگســتری اســتان همــدان، دیدار 

و گفتگــو کــرد.
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مراسم گرامی داشت سوم خرداد و تجلیل از 
همکاران جانباز برگزار شد

بازدید دکتر محمدی فر به همراه اعضای هیأت 
رئیسه دانشگاه از گروه جهادی دانشجویان

گرامیداشت

بازدید

  مراســم گرامیداشــت ســوم خرداد )ســالروز آزاد ســازی خرمشــهر( و تجلیل 
ــا حضــور اعضــای  ــد ، ب ــده ان ــل گردی ــازی نائ ــع جانب ــه درجــه رفی ــی کــه ب از همکاران
ــن بهداشــت، در جــوار آرامــگاه  ــت موازی ــا رعای ــان، ب ــأت رئیســه و جمعــی از کارکن هی

شــهدای گمنــام دانشــگاه برگــزار شــد.

  دکتــر یعقــوب محمدی فــر بــه همــراه اعضــای هیأت رئیســه دانشــگاه 
ضمــن حضــور در محــل فعالیــت گــروه جهــادی دانشــجویان، کــه مشــغول تهیــه 
لبــاس محافــظ بــرای بیمارســتان ها هســتند، از زحمــات مخلصانــه آنــان تقدیــر 

و تشــکر کــرد.

.

دهۀ سرآمدی با معرفی سرآمدان آموزشی 
دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد

گرامیداشت

   دهــه ســرآمدی کــه بــه صــورت زنــده از کانــال رســمی آپــارات و صفحــه اینســتاگرام دانشــگاه بوعلی ســینا پخــش شــد، بــا ســخنرانی دکتــر یعقــوب محمــدی فــر، حجــت 
االســالم والمســلمین عباســی و دکتــر ســاری خانی و معرفــی ســرآمدان آموزشــی دانشــگاه برگــزار گردیــد. 
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مصوبات مهم آموزشی در »یکصد و چهل و 
پنجمین« جلسه شورای دانشگاه بوعلی سینا

مصوبهآموزشی

یعقــوب  دکتــر  ریاســت  بــه  بوعلی ســینا،  دانشــگاه  شــورای  جلســه    
محمدی فــر و بــا حضــور اعضــای هیــأت رئیســه دانشــگاه، روســای دانشــکده ها و دیگــر 

اعضــای ایــن شــورا در ســالن اجتماعــات شــهید ایــزدی برگــزار شــد.

در ایــن جلســه موضــوع "روش برگــزاری امتحانــات پایــان تــرم و کالس هــای 
عملــی" مطــرح و حــدود ســه ســاعت در ایــن خصــوص بحــث و تبــادل نظــر شــد 
و در نهایــت بــا بررســی جوانــب مقــرر گردیــد، امتحانــات پایــان تــرم دوره هــای 
کاردانــی، کارشناســی ناپیوســته و کارشناســی پیوســته بــه صــورت غیرحضــوری 

برگــزار شــود.
بدیــن منظــور اســاتید از تاریــخ ۳۱ خــرداد تــا ۱۲ تیــر در دانشــگاه حضــور و 

نســبت بــه رفــع اشــکال )حضــوری یــا غیرحضــوری( اقــدام خواهنــد نمود.
ــجویان  ــرای دانش ــه ب ــکان و تغذی ــدارک اس ــکان ت ــت ام ــر اس ــه ذک الزم ب

ــدارد. ــود ن وج
امتحانــات پایــان تــرم ۹۸۲ در بــازه زمانــی ۱۴ تیــر تــا ۲۹ تیــر و بــه صــورت 

غیرحضــوری برگــزار خواهد شــد.

ــن  ــیوه های آن و همچنی ــات، ش ــوری امتحان ــزاری غیرحض ــای برگ روش ه
روش ارزشــیابی دانشــجویانی کــه بــه اینترنــت یــا تجهیــزات مناســب دسترســی 

ندارنــد در دســت بررســی اســت.
نمــره نهایــی دانشــجویان براســاس نظــر اســتاد درس شــامل نمــره فعالیــت 
کالســی، پــروژه، ارزشــیابی مســتمر و آزمــون غیرحضــوری پایــان تــرم خواهــد 

ــا ۱۰ مــرداد می باشــد. ــروژه کارشناســی ت ــدون پ ــود. ثبــت نمــرات دروس ب ب
روش برگــزاری امتحانــات دروس دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی بــه صــورت 

غیرحضــوری یــا حضــوری در اختیــار اســتاد درس می باشــد.
مهلــت ثبــت نمــرات پــروژه دار کارشناســی و دروس تحصیــالت تکمیلــی تــا 

ــد. ــهریور می باش ۷ ش
ــته اول  ــت. دس ــده اس ــیم بندی ش ــروه تقس ــه دو گ ــز ب ــی نی دروس عمل
دروســی کــه امــکان تدریــس مجــازی وجــود دارد کــه ایــن دروس مــی بایســت 
ــوند.  ــت ش ــا ثب ــرات آنه ــرداد نم ــا ۱۰ م ــده و ت ــل ش ــر تکمی ــخ ۱۲ تی ــا تاری ت
دســته دوم دروســی هســتند کــه براســاس نظــر گــروه و دانشــکده مرتبــط نیــاز 
بــه حضــور در آزمایشــگاه دارنــد. بــرای ایــن دســته زمــان برگــزاری کالس عملــی 
و ارزشــیابی اعــالم خواهــد شــد. لیســت ایــن دروس اطــالع رســانی خواهــد شــد.
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جلسه هماهنگی های امور آموزشی دانشگاه 
برگزار شد

پرسنل حفاظت فیزیکی دانشگاه ملبس به لباس 
فرم های جدید شدند

جلسهآموزشی

گزارش

  جلســه هماهنگی های امور آموزشــی دانشــگاه با حضور اعضای هیأت رئیســه و رؤســای دانشــکده ها در ســالن فجر حوزه ریاســت برگزار و در خصوص راهکارهای 
مختلــف آمــوزش حضــوری و مجــازی بحث و تبادل نظر شــد.

شــایان ذکرســت کلیــه اقدامــات بهداشــتی اعــم از؛ ضــد عفونــی ســالن قبــل از برگــزاری جلســه، فاصلــه گــذاری، توزیــع ماســک و فعــال ســازی تهویه هــوا در حین 
برگــزاری جلســه صــورت پذیرفت.

و  فیزیکــی  حفاظــت  اداره  توســط  آمــده  به عمــل  پیگیری هــای  بــا    
مســاعدت مســئولین دانشــگاه، لبــاس فــرم جدیــد تهیــه و تحویــل کلیــه پرســنل زحمت 

کــش ایــن اداره شــد.

ــات  ــه خدم ــی در ارائ ــش مهم ــط کار نق ــش در محی ــت و آرام ــظ امنی حف
ــدی هــای  ــت و توانمن ــا درای ــن مهــم ب ــه ای ــن دارد ک ــه مراجعی ــر ب ــوب ت مطل
عزیــزان مســتقر در اداره حفاظــت فیزیکــی صــورت گرفتــه و بــا یــاری خداونــد 

ــداوم خواهــد داشــت . ت


