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پیام

رحلت پیامبر مهربانی و رحمت ،شهادت امام حسن مجتبی(ع) و
شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) را تسلیت میگوییم

دکتر یعقوب محمدیفر در پیامی آسمانی شدن
«اولین شهید مدافع سالمت استان» را تسلیت گفت

به نام خدا
پیامبر اکرم (ص) :
هرکــس آبــروی بــرادر مســلمانش را حفــظ کنــد ،بــدون تردید بهشــت بــر او واجب
شود.
فرارســیدن  ۲۸صفــر ،ســالروز رحلــت خاتــم ال ّنبییــن و رحمــت اللعالمیــن،
حضــرت محمــد ابــن عبــداهلل (صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم) و شــهادت فرزنــد
الســام) و
گرامیــش کریــم اهــل بیــت ،حضــرت امــام حســن مجتبــی (علیــه ّ
الســام) را تســلیت
غریبالغربــا ،حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا (علیــه ّ
میگوییــم.

پیام تسلیت دانشگاهیان بهمناسبت درگذشت
«آیتاهلل سید رضا فاضلیان»

َّ َ َّ َ
ِإنا ِ ّل َو ِإنا ِإل ْی ِه َر ِاج ُعون؛
خبــر شــهادت اولیــن شــهید مدافــع ســامت اســتان همــدان ،بهیــار فــداکار
مرکــز آموزشــی درمانــی ســینا «شــهیده ســیده زهــرا موســوی ارفــع» کــه در
راه خدمــت بــه مــردم شــریف اســتان و در خــط مقــدم مبــارزه بــا ایــن ویــروس
منحــوس بــه علــت ابتــا بــه بیمــاری کرونــا بــه خیــل شــهدای مدافــع ســامت
پیوســت ،موجــب تأثــر و تألــم شــدید قلبــی بنــده و جامعــه دانشــگاهی گردیــد.
اینجانــب ضمــن ابــراز صمیمانهتریــن همدردیهــا ،ایــن ضایعــه غمانگیــز
را بــه خانــواده بــزرگ دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،بهخصــوص کارکنــان
فــداکار حــوزه ســامت و خانــواده و وابســتگان آن شــهید عزیــز تســلیت عــرض
نمــوده و بــرای آن مرحومــه علــو درجــات و رحمــت واســعه الهــی و بــرای
بازمانــدگان محتــرم صبــر و شــکیبایی مســألت دارم.

رییس دانشگاه بوعلیسینا در پیامی
حمله تروریستی به دانشگاه کابل را محکوم کرد

انا هلل و انا الیه راجعون
"اذا مات العالم ثلم فی االسالم ثلمه ال یسدها شئ"
ارتحــال عالــم ربانــی و عــارف صمدانــی حضــرت آیــت اهلل ســید رضــا
فاضلیــان (رحمــة اهلل علیــه) موجــب تأســف و تألــم گردیــد.
زندگــی ایــن روحانــی پارســا ،جلــوهای نیکــو از آموزههــای قرآنــی و ســیره
معصومیــن(ع) بــود .عشــق آن مــرد پــاک ســیرت به اهــل بیــت پیامبــر(ع) ،توجه
و توصیــه او بــه دســتگیری از محرومــان و نیــز دفــاع مســتدل از ارکان انقــاب
اســامی و حضــور در جبهههــای دفــاع مقــدس ،از دیگــر ویژگیهــای ایشــان
بــود.
مــا دانشــگاهیان دانشــگاه بوعلیســینا ضمــن عــرض تســلیت بهمناســبت
رحلــت ایــن روحانــی پرهیــزکار ،از خداونــد بــزرگ ،علـ ّو درجــات و همنشــینی با
اولیــای الهــی در فــردوس بریــن را بــرای ایشــان مســألت مینماییــم.
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به نام خدا
رییــس دانشــگاه بوعلیســینا ،در پــی حملــه تروریســتی کابــل کــه منجــر
بــه شــهادت تعــدادی از اســاتید و دانشــجویان ایــن دانشــگاه گردیــد ،ضمــن تســلیت
بــه دولــت و ملــت دوســت و بــرادر افغانســتان ،ایــن اقــدام تروریســتی را محکــوم کــرد.
َّ َ َّ َ
ِإنا ِ ّل َو ِإنا ِإل ْی ِه َر ِاج ُعون؛
خبــر تأسـفبار حملــه تروریســتی بــه دانشــگاه کابــل و شــهادت تعــدادی از
اســاتید و دانشــجویان ،نشــاندهنده دشــمنی و عــداوت تروریس ـتها بــا علــم و
دانــش و تالشــی نافرجــام بــرای اســتمرار جهــل و نادانــی اســت ،کــه موجــب تأثر
و تألــم در جامعــه دانشــجویی و دانشــگاهی گردیــده اســت.

اینجانــب ضمــن اعــام انزجار از حملــه جنایتکارانه و تروریســتی به دانشــگاه
کابــل ،شــهادت تعــدادی از اســاتید و دانشــجویان را بــه جامعــه دانشــگاهیان
افغانســتان و همــه دانشــجویان عزیــز افغانســتانی شــاغل بــه تحصیل در دانشــگاه
بوعلیســینا تســلیت عــرض نمــوده و از خداونــد متعــال بــرای مجروحــان آرزوی
شــفای عاجــل دارم.
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پیام رییس دانشگاه بوعلیسینا بهمناسبت
«سالروز تشکیل بسیج مستضعفین»
امام خمینی (ره):
«بســیج شــجرۀ طیبــه و درخــت تنومنــد و پرثمــری اســت کــه شــکوفههای آن
بــوی بهــار وصــل و طــراوت یقیــن و حدیــث عشــق میدهــد».
پنجــم آذرمــاه ،ســالروز صــدور فرمــان بــزرگ و تاریخــی بنیانگــذار انقــاب
اســامی ،بــرای تشــکیل بســیج مســتضعفین گرامــی بــاد.
بســیج هماننــد مدرســۀ عاشــقان و مکتــب دلــدادگان راه ســرخ و خونبــار
شــهادت و ایثــار اســت؛ بســیج شــجرۀ طیبـهای اســت کــه معمــار کبیــر انقــاب
اســامی آن را غــرس کــرد و مردمــان باایمــان و فــداکار ایــران در طــول ســالها
بــا فــداکاری و شــهادت ،آن را پروردنــد و بــارور و تنومنــد ســاختند .بیشــک

ملــت بــزرگ ایــران همیشــه خدمــات بســیج مســتضعفان را ارج نهــاده و هرگــز
نقــش ایــن نیــروی مردمــی و شــجاع و اســتوار را در دوران هشــت ســالۀ دفــاع
مقــدس و تحکیــم پایههــای مردمســاالری دینــی در ســالهای پــس از جنــگ،
از یــاد نخواهــد بــرد .بــه همیــن ســبب ،یــادآوری ایثارگریهــا و رشــادتهای
ایــن غیــوران دریــادل ،احتــرام و ارج نهــادن بــه همــۀ خوبیهــا و ارزشهــای
الهــی اســت.
اینجانــب ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــرۀ شــهدا و ایثارگــران بســیجی،
مقــدس را بــه تمامــی بســیجیان والیتمــدار
ســالروز تأســیس ایــن نهــاد
ّ
کشــورمان ،خصوصـاً بســیجیان فرهیختۀ دانشــگاه بوعلیســینا صمیمانــه تبریک
و تهنیــت عــرض مینمایــم و از درگاه خداونــد متعــال بــرای همــه ایــن عزیــزان،
ســعادت ،ســربلندی و تــداوم توفیــق خدمــت ،مســألت مینمایــم.

رییس دانشگاه بوعلیسینا در پیامی
درگذشت دکتر سید محسن حبیبی را تسلیت گفت

پیام دکتر یعقوب محمدیفر
در پی شهادت شهید محسن فخریزاده
بسماهللالرحمنالرحیم
َ ُ َ ْ ٌ
اهَّلل َو َر ْح َم ٌة َخیـ ٌـر ِم َّما ْیج َم ُع َ
ََ ْ ُ ُْ ْ
َ
ون.
اهَّلل أ ْو ُم ّتـ ْـم ل َمغ ِفـ َـرة ِمـ َـن ِ
یل ِ
و ل ِئــن ق ِتلتــم ِفــی سـ ِـب ِ
(آل عمران)۱۵۷ :
ـرور ددمنشــانۀ دانشــمند فرهیختــه ،اســتاد گرانقــدر جنــاب آقــای دکتــر
واقعــۀ تـ ِ
ـال تروریســم دولتـ ِـی کشــورهای غر بــی
محســن فخــریزاده ،بــاری دیگــر ،عجــز و انفعـ ِ
را در مواجهــه بــا پیشــرفتهای علمــی و فرهنگـ ِـی ایــن آب و خــاک مقــدس بــه تصویــر
کشــید .نخبــۀ انقالبــی ،شــهید فخــریزاده یــک شــخصیت علمــی و الهــی بودنــد کــه
عمــر مبــارک خویــش را یکســره در راه صیانــت از حریــم امنیــت ملــی کشــور و ارتقــاء
جایــگاه دفاعــی ایــران وقــف نمودنــد.
اینجانــب ،شــهادت فرهیختــۀ دانشــمند ،جنــاب آقــای دکتــر محســن فخــریزاده
ّ
را بــه پیشــگاه حضــرت ولــی عصــر (عــج) ،مقــام معظــم رهبری(مـ ّـد ظلهالعالــی) و
ً
ّ
ملــت شــهیدپرور ایــران ،خصوصــا خانــوادۀ گرانقــدر آن شــهید عزیــز ،تســلیت عــرض
ّ
مینمایــم و از درگاه خداونــد متعــال بــرای ایشــان علــو درجــات و رضــوان الهــی را
مســئلت مینمایــم.

به نام خدا
دکتــر ســید محســن حبیبــی ،عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه بوعلیســینا در
ســال هــای  ۱۳۵۳تــا  ۱۳۶۰دعــوت حــق را لبیــک گفــت.
َّ َ َّ َ
ِإنا ِ ّل َو ِإنا ِإل ْی ِه َر ِاج ُعون؛
درگذشــت دانشــمند فرهیختــه ،دکتــر ســید محســن حبیبــی کــه در بیــن
ســالهای  ۱۳۵۳ -۱۳۶۰از اعضــای شــاخص هیــأت علمــی دانشــگاه بوعلیســینا
بودنــد ،موجــب تأســف و تأثــر عمیــق گردیــد .ایــن اســتاد دانشــور و فرهیختــه
عالوهبــر چهــل ســال آمــوزش و تربیــت دانشــجویان و تألیــف و ترجمــه آثــار
علمــی و پژوهشــی ارزشــمند در زمینــه شهرســازی و معمــاری ،خدمات شایســته
و ارزنــدهای را بــه ســرزمین و مــردم ایــران ارائــه دادنــد و ســالیان زیــادی در
ســمتهای مختلــف اجرایــی دانشــگاهی منشــأ خدمــات ارزشــمندی بودنــد.
بیشــک ثمــرات ایــن فعالیتهــا در کارنامــه پربــار و پربرکــت ایــن اســتاد
فرهیختــه ،همــواره بهعنــوان باقیاتالصالحــات ،مانــدگار خواهــد مانــد.
اینجانــب ضایعــۀ درگذشــت ایــن دانشــمند برجســته و خــدوم را بــه جامعــۀ
علمــی کشــور و خانــوادۀ محتــرم و بزرگــوار ایشــان تســلیت عــرض نمــوده و برای
آن مرحــوم از ایــزد م ّنــان ،رضــوان الهــی و علـ ّو درجــات را مســألت مینمایــم.
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پیام

رییس دانشگاه بوعلیسینا فرا رسیدن روز
دانشجو را تبریک گفت

رییس دانشگاه بوعلیسینا والدت
حضرت زینب (س) و روز پرستار را تبریک گفت
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جایگاه علمی

جایگاه علمی

رئیس دانشگاه بوعلیسینا بهعنوان «حامی حوزه
پژوهش و فناوری کشور» معرفی شد

دانشگاه بوعلیسینا در فهرست مؤثرترین دانشگاههای
جهان در رتبهبندی موضوعی  ISCقرار گرفت

در مراســمی بــا حضــور معــاون اول رئیــس جمهــور و وزیــر علــوم ،از
رئیــس دانشــگاه بوعلیســینا و اســتاندار همــدان بــه عنــوان "حامیــان حــوزه پژوهــش و
فنــاوری کشــور" تجلیــل شــد.

دانشــگاه بوعلیســینا در فهرســت موثرتریــن دانشــگاههای جهــان در
حــوزه علــوم کشــاورزی و علــوم شــیمی طبــق رتبهبنــدی موضوعــی  ۲۰۱۹-ISCقــرار
گرفــت.

آییــن بیســت و یکمیــن جشــنواره تجلیل از پژوهشــگران و فنــاوران برگزیده
کشــور ،بــا حضــور دکتــر اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رئیــس جمهــور ،دکتـر
منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،دکتــر ســورنا ســتاری ،معــاون
علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری ،معاونــان وزارتخانههــای بهداشــت و صمــت
و همچنیــن خانــواده شــهید فخــریزاده در ســالن شــهدای جهــاد علمــی بــه
صــورت حضــوری و پخــش بــه صــورت وبینــاری بــرای تمــام دانشــگاهها و مراکــز
پژوهــش و فنــاوری کشــور برگــزار شــد.

براســاس ایــن رتبهبنــدی دانشــگاه بوعلیســینا ،در حــوزه علــوم کشــاورزی
( شــامل کشــاورزی ،علــوم دامــی ،صنایــع غذایــی و دامپزشــکی) رتبــۀ مابیــن
 ۵۰۱-۶۰۰و در حــوزه علــوم شــیمی رتبــۀ مابیــن  ۶۰۱-۷۰۰را کســب نمــوده
اســت.
گفتنــی اســت ،گــروه رتبهبنــدی پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام
( )ISCدر ســال  ۱۳۹۹بــرای اولینبــار رتبهبنــدی دانشــگاههای جهــان را
براســاس حوزههــای موضوعــی انجــام داده اســت .

براســاس ارزیابــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،اســتان همــدان ،بــه
عنــوان یکــی از اســتانهای برتــر کشــور در حــوزه پژوهــش و فنــاوری معرفــی
شــد و از دکتــر یعقــوب محمدیفــر رئیــس دانشــگاه بوعلیســینا و مهنــدس
سیدســعید شــاهرخی اســتاندار همــدان ،بــه عنــوان «حامیــان حــوزه پژوهــش و
فنــاوری کشــور» تجلیــل شــد.

دانشگاه بوعلیسینا در فهرست مؤثرترین دانشگاههای
جهان در رتبهبندی موضوعی تایمز  ۲۰۲۱قرار گرفت
دانشــگاه بوعلیســینا در فهرســت مؤثرتریــن دانشــگاههای جهــان
در حوزههــای "علــوم مهندســی ،علــوم زیســتی و علــوم فیزیــک" طبــق رتبهبنــدی
موضوعــی تایمــز  ۲۰۲۱قــرار گرفــت.
براســاس گــزارش مؤسســه رتبهبنــدی تایمــز مربــوط بــه ســال ( ۲۰۲۱نظام
رتبهبنــدی بینالمللــی دانشــگاههای جهــان) کــه درآبانمــاه  1399منتشــر
گردیــد دانشــگاه بوعلیســینا توانســت در فهرســت موثرتریــن دانشــگاههای
جهــان در حــوزه علــوم مهندســی و علــوم زیســتی و علــوم فیزیــک ،قرارگیــرد.
براســاس ایــن رتبهبنــدی ،دانشــگا بوعلیســینا در علــوم مهندســی رتبــۀ
بیــن  ،۶۰۱-۸۰۰در حــوزه علــوم فیزیــک رتبــۀ بیــن  ۸۰۱-۱۰۰۰و در حــوزه
علــوم زیســتی رتبــۀ  +۸۰۰را کســب کــرده اســت.
پایــگاه رتبهبنــدی تایمــز یکــی از نظامهــای علمــی معتبــر بینالمللــی
اســت کــه از ســال  ۲۰۰۴مراکــز آمــوزش عالــی را در سراســر جهــان مــورد
ارزیابــی و رتبهبنــدی قــرار میدهــد.
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کسب رتبۀ علمی

 ۹عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلیسینا ،در
فهرست دانشمندان ۲درصد برتر جهان قرار گرفتند

دانشآموختگان دانشگاه بوعلیسینا در فهرست
دانشمندان ۲درصد برتر جهان قرار گرفتند

 ۹عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلیسینا ،در ارزیابی سال جاری ،در فهرست دانشمندان ۲درصد برتر جهان قرار گرفتند.
دکتــر محمدعلــی زلفـیگل (اســتادتمام شــیمی آلــی) ،دکتــر عبــاس افخمــی (اســتادتمام شــیمی تجزیــه) ،دکتــر داوود نعمتاللهــی (اســتادتمام الکتروشــیمی)،
دکتــر طیبــه مدرکیــان (اســتادتمام شــیمی تجزیــه) ،دکتــر ســعید عزیزیــان (اســتادتمام شــیمیفیزیک) ،دکتــر آرش قربانــی چقامارانی (اســتادتمام شــیمی آلــی) ،دکتر
محســن جاللــی (اســتادتمام خاکشناســی) ،دکتــر محمدحســن مــرادی (اســتادتمام مهندســی بــرق) و دکتــر ســیدآرش فتاحالحســینی (اســتادتمام مهندســی مــواد)،
 ۹عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه بوعلیســینا حاضــر در فهرســت فعلــی دانشــمندان ۲درصــد برتــر جهــان هســتند.
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 ۴دانشآموخته دانشگاه بوعلیسینا ،در ارزیابی سال جاری ،در فهرست دانشمندان ۲درصد برتر جهان قرار گرفتند.
دکتــر آرش قربانــی چقامارانــی (اســتادتمام شــیمی آلــی و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه بوعلیســینا) ،دکتــر محمود نصــراهللزاده بائی (دانشــیار شــیمی آلــی و عضو
هیــأت علمــی دانشــگاه قــم) ،دکتــر ســیداحمدرضا موســویزارع (دانشــیار شــیمی آلــی و عضــو هیــأت علمی دانشــگاه صنعتــی همــدان) و دکتر حجت ویســی (دانشــیار
شــیمی آلــی و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه پیــام نــور) ۴ ،دانشآموختــه دانشــگاه بوعلیســینا حاضــر در فهرســت فعلــی دانشــمندان ۲درصــد برتــر جهان هســتند.
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ارتقاء مرتبۀ علمی

پنج عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلیسینا
ارتقاء یافتند
در دوازدهمین نشست از دوره نهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلیسینا ،پنج عضو هیأت علمی ارتقاء یافتند.
آقایــان دکتــر آریــو امامیفــر (عضــو محتــرم هیــأت علمــی گــروه صنایــع غذایــی) و دکتــر محــرم منصــوریزاده (عضــو محتــرم هیــأت علمــی گــروه مهندســی
کامپیوتــر) و دکتــر حســن علمخــواه (عضــو محتــرم هیــأت علمــی گــروه مهندســی مــواد) از مرتبــۀ اســتادیاری بــه دانشــیاری و آقایــان دکتــر آرش فتاحالحســینی (عضو
محتــرم هیــأت علمــی گــروه مهندســی مــواد) و دکتــر علــی یلفانــی (عضــو محتــرم هیــأت علمــی گــروه آسیبشناســی و حــرکات اصالحــی) از مرتبــۀ دانشــیاری بــه
اســتادی ارتقــاء یافتنــد.
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انتشارات علمی

کتاب تألیف شده توسط شیمیدانان دانشگاه
بوعلیسینا در الزویر منتشر شد
کتــاب  Magnetic Nanomaterials in Analytical Chemistryکــه توســط
شــیمیدانان دانشــگاه بوعلیســینا تألیــف شــده ،در انتشــارات معتبــر بیــن المللــی الزویــر
منتشــر گردیــد
کتــاب " "Magnetic Nanomaterials In Analytical Chemistryبــه زبــان
انگلیســی ،توســط دکتــر عبــاس افخمــی ،دکتــر طیبــه مدرکیــان و دکتــر مظاهــر
احمــدی ،اعضــای هیــأت علمــی دانشــکده شــیمی دانشــگاه بوعلیســینا ،تدویــن
گردیــده اســت.
ایــن کتــاب بــا همــکاری محققانــی از ایــران ،اســپانیا ،اســترالیا ،کانــادا ،ویتنــام،
مصــر و لهســتان در ســه بخــش و چهــارده فصــل در مــدت یکســال نــگارش شــده
و توســط انتشــارات بیــن المللــی الزویــر بــه چــاپ رســیده اســت و هــم اکنــون در
مرحلــه پیــش خریــد میباشــد و بهعنــوان اولیــن منبــع کامــل در مــورد نانومــواد
مغناطیســی در دســترس محققــان و همچنیــن اســاتید دانشــگاه جهــت تدریــس در
دورههــای تحصیــات تکمیلــی قــرار خواهــد گرفــت.

دو کتاب اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلیسینا
توسط انتشارات  Springerمنتشر شد
دو کتــاب اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه بوعلیســینا توســط انتشــارات
 Springerمنتشــر شــد
کتــاب ""EndNote 1-2-3 Easy! Reference Management for the Professional
اثــر مشــترک دکتــر مجید رســولی (عضــو هیــأت علمی گروه مهندســی بیوسیســتم
دانشــگاه بوعلیســینا) و دکتــر آبهــا آگــراوال (عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه پزشــکی
وسـ�ترن شـ�مالی و دانشـ�یار دانشـ�گاههاروارد) و کتـ�ا ب "�Biological control of in
 "sects and mite pests in Iranاثــر مشــترک دکتــر حســین مــددی (عضــو هیــأت
علمــی گــروه گیاهپزشــکی دانشــگاه بوعلیســینا) و دکتــر جــواد کریمــی (عضــو
هیــأت علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد) ،توســط انتشــارات  Springerمنتشــر
گردیــد.
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برگزیدگان پژوهش و فناوری استان همدان
در سال  ۱۳۹۹معرفی شدند
شــدند.

 ۱۴نفــر از اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه بوعلیســینا ،همزمــان بــا هفتــه ملــی پژوهــش و فنــاوری ،بهعنــوان برگزیــدگان ســال  ۱۳۹۹اســتان همــدان معرفــی

مراســم تجلیــل از برگزیــدگان پژوهــش و فنــاوری اســتان بهمناســبت هفتــه پژوهــش ،صبــح روز چهارشــنبه مــورخ  ۱۳۹۹/۰۹/19بهصــورت مجــازی برگــزار شــد.
در ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از پژوهشــگران برگزیــده ،از فنــاوران برتــر و همچنیــن پژوهشــگران برتــر دســتگاه هــای اجرایــی تقدیر شــد.
دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بوعلی سینا
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دانشگاه بوعلی سینا
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سرآمدان پژوهشی دانشگاه بوعلیسینا در سال 1399
دکتر محمدعلی زلفیگل

استمرار در قرارگرفتن در فهرست یك درصددانشمندان پراستناد
براساس پایگاه شاخصهای اساسی علم ( )ISI - ESIو قرارگرفتن
در فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد دانشکده شیمی

دکتر محسن جاللی

استمرار در قرارگرفتن در فهرست یك درصددانشمندان پراستناد
براساس پایگاه شاخصهای اساسی علم ( )ISI - ESIو قرارگرفتن در
فهرست اساسی علم دو درصد دانشمندان پراستناد دانشکده کشاورزی

دکتر محمدحسن مرادی

استمرار در قرارگرفتن در فهرست یك درصددانشمندان پراستناد براساس
پایگاه شاخصهای اساسی علم ( )ISI - ESIو قرارگرفتن در فهرست دو
درصد دانشمندان پراستناد و دارای مقاله با باالترين استناد در پایگاهISI
اطالعات علمی در دانشگاه ،دانشکده فنی و مهندسی

دکتر اردشیر خزايی

استمرار در قرارگرفتن در فهرست یك درصددانشمندان پراستناد
براساس پایگاه شاخصهای اساسی علم ( )ISI - ESIو قرارگرفتن
در فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد دانشکده شیمی

دکتر آرش فتاح الحسینی

قرار گرفتن در فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد و دارای
باالترين اچ ایندکس بر اساس  Scopusدر سال  2019دانشکده
فنی و مهندسی

دکتر عباس افخمیعقدا

استمرار در قرارگرفتن در فهرست یك درصددانشمندان پراستناد براساس
پایگاه شاخصهای اساسی علم ( )ISI - ESIو قرارگرفتن در فهرست دو درصد
دانشمندان پراستناد و قرار گرفتن در فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد
براساس پایگاه اطالعاتی  ISIدر سال  2019و دارای باالترين اچ ایندکس بر
اساس  Scopusدر سال  2019دانشکده شیمی

دکتر طیبه مدرکیان

استمرار در قرارگرفتن در فهرست یك درصددانشمندان پراستناد
براساس پایگاه شاخصهای اساسی علم ( )ISI - ESIو قرارگرفتن
در فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد دانشکده شیمی

دکتر داود نعمتالهی

قرارگرفتن در فهرست دوره پنجم سرآمدان علمی کشور و قرارگرفتن
در فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد دانشکده شیمی

دکتر سعید عزيزیان

قرارگرفتن در فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد
دانشکده شیمی
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دکتر آرش قربانی چقامارانی

قرارگرفتن در فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد
دانشکده شیمی

دکتر اسماعیل همتی ازندریانی

انتخاب بهعنوان کسب رتبه اول جشنواره بینالمللی

فارابی ،دانشکده هنر و معماری

دکتر وحید کمالی

دارای مقاله با بیشترين ارجاع ()Highly Cited Papers

دو عضو هیأت علمی و یک دانشجوی دانشگاه بوعلیسینا
برگزیده بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی شدند
همزمــان بــا پایــان فرآینــد داوری و ارزیابــی طرحهــای بیســت و دومیــن
جشــنواره جــوان خوارزمــی ،دو عضــو هیــأت علمــی و یــک دانشــجوی دانشــگاه
بوعلیســینا بهعنــوان برگزیــده ایــن دوره از جشــنواره معرفــی شــدند.
دکتــر هدایــت باقــری (عضــو هیــأت علمــی دانشــکده کشــاورزی گــروه
بیوتکنولــوژی) و عســل پیدایــی (دانشــجوی دکتــری بیوتکنولــوژی این دانشــگاه)،
موفــق بــه کســب مقــام دوم پژوهشهــای کاربــردی در گــروه تخصصــی زیســت
فنــاوری و علــوم پایــه پزشــکی ،و دکتــر صــادق خزلپــور (عضــو هیــأت علمــی
دانشــکده شــیمی ،گــروه شــیمی تجزیــه دانشــگاه بوعلیســینا) ،موفــق بــه کســب
رتبــۀ ســوم پژوهشهــای بنیــادی در گــروه تخصصــی فناوریهــای شــیمیایی در
بیســت و دومیــن جشــنواره جــوان خوارزمــی شــدند.

در پایگاه علمی  ISIدر سال  2019دانشکده علوم پایه

دکتر جواد صاين

دبیر مجله بینالملی انجمن شیمی ايران
Journal of the Iranian Chemical Society JICS
دانشکده شیمی

دکتر مظاهر احمدی

 Guest Editorمجله  Talantaدر سال 2019
دانشکده شیمی

دکتر بشیر پوروقار

دارای برترين اثر ارزنده و بديع هنری در سال 2019

دانشکده هنر و معماری

دکتر حسن علمخواه

دکتر خلیلاهلل بیکمحمدی در جمع برگزیدگان
جایزۀ قلم هگمتانه قرار گرفت
جایزه قلم هگمتانه دربخش تاریخ و جغرافیا ،به کتاب شیر درباناکباتان (شیر سنگی همدان) اهدا شد
هیــأت داوران جایــزه قلــم هگمتانــه ،برگزیــدگان نخســتین دوره انتخــاب کتــاب ســال اســتان همــدان را معرفــی کردنــد ،کــه در بخــش تاریــخ و جغرافیــا ،کتــاب
شــیر دربــاناکباتــان (شــیر ســنگی همــدان) تألیــف آقــای دکتــر خلیـلاهلل بیکمحمــدی (کارشــناس روابــط عمومــی دانشــگاه بوعلیســینا) بهعنــوان اثــر برگزیــده
شــناخته شــد و از ایشــان تقدیــر بــه عمــل آمــد.

انتخاب مجری طرح برگزیده دانشگاهی از طرف
وزارت علوم در سال  ،1398دانشکده فنی و مهندسی

دکتر صاحب محمدیانمنصور

جذب طرح پژوهشی با بیشترين مبلغ خارج
از دانشگاه در سال  ،1398دانشکده هنر و معماری

دکتر محمدمهدی شهبازی

داراي بیشترين تعداد طرح پژوهشی در سال 1398
دانشکده فنی و مهندسی
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نشستتخصصیآسیبشناسی
وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد

دومینهمایشملی«فناوریآموزشی»برگزار میگردد

با حضور رؤسای دانشگاهها و مسؤولین استان همدان ،نشست تخصصی آسیبشناسی وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد.
ایــن نشســت بــا حضــور رؤســای دانشــگاههای بوعلیســینا ،صنعتــی همــدان ،آزاد اســامی همــدان ،جامــع علمــی کاربــردی اســتان ،پیــام نــور اســتان،
فرهنگیــان اســتان و همچنیــن مســؤولین نهــاد نمایندگــی مقــام معطــم رهبــری در دانشــگاههای اســتان همــراه بــود.
در ایــن برنامــه دکتــر یعقــوب محمدیفــر رئیــس دانشــگاه بوعلیســینا ،دکتــر مرتضــی قائمــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی همــدان ،آیــت اهلل حبیــب
شــعبانیموثقی نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه همــدان و آیــت اهلل ســیددمصطفی موســوی اصفهانــی نماینــده مــردم اســتان در مجلــس خبــرگان
رهبــری و مدیــر حوزههــای علمیــه اســتان بــه طــرح دیدگاههــا و مســائل پیرامــون وحــدت حــوزه و دانشــگاه پرداختنــد.

دومیــن همایــش ملــی "فنــاوری آموزشــی :فرصــت هــا ،چالــش هــا و دســتاوردها"
بــه میزبانــی دانشــگاه بوعلیســینا بــه صــورت مجــازی برگــزار میگــردد.
دومیــن همایــش ملــی فنــاوری آموزشــی :فرصــت هــا ،چالــش هــا و
دســتاوردها فرصتــی اســت تا شــاهد دســتاوردهای پژوهشــی و نگاه کارشناســی
صاحــب نظــران ،در خصــوص مســائل مربوطــه باشــیم ،امیــد اســت ایــن رویــداد
علمــی امــکان تبــادل آخریــن دســتاوردهای مرتبــط بــا محورهــای همایــش را
فراهــم ســاخته و بــا بهرهگیــری از نتایــج آن ،برنامهریــزی الزم و کافــی در
جهــت بهبــود کیفــت آمــوزش و اعتــای فرهنــگ یادگیــری ایجــاد نمایــد.
ایــن همایــش  ۶و  ۷آبــان  ۱۳۹۹بــه صــورت مجــازی در دانشــگاه
بوعلیســینا ،بــا همــکاری انجمــن فنــاوری آموزشــی ایــران و ســازمان آمــوزش و
پــرورش اســتان همــدان برگــزار خواهــد شــد.

دومینهمایشملیزندگیدانشجوییبرگزار میگردد
معاونــت دانشــجویی دانشــگاه بوعلیســینا ،دومیــن همایــش
ملــی زندگــی دانشــجویی بــا تأکیــد بــر فراغــت ،تــابآوری و ســامت را برگــزار
میکنــد.
بــا عنایــت بــه برگــزاری موفــق اولیــن همایــش ملــی زندگــی دانشــجویی
فرصتهــا و آســیبها معاونــت دانشــجویی دانشــگاه بوعلیســینا درنظــر دارد
بــا همــکاری ســایر دانشــگاهها و ســازمان امــور دانشــجویان و صنــدوق رفــاه
دانشــجویان و انجمنهــای علمــی برخــی از مهمتریــن موضوعــات مربــوط
بــه زندگــی دانشــجویی و دانشــگاه را از دیــدگاه جامعهشناســان ،مدیــران،
دانشــجویان ،اســاتید ،مــددکاران ،روانشناســان ،و ...بــه بحــث و تبادلنظــر
بگــذارد.
هــدف از برگــزاری ایــن همایــش مستندســازی موضوعــات حــوزه
دانشــجویی ،جلــب مشــارکت علمــی و تبــادل تجربــه امــور دانشــجویی و نهایتـاً
دســتیابی بــه فضــای دانشــجویی ســرزنده ،بــا نشــاط و بالنــده و بــا آســیب و
مســایل اجتماعــی و فرهنگــی و روانــی کمتــر در جوامــع دانشــجویی کشــور
اســت.
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مسابقه

هفتمینهمایشروز ملیعلوماجتماعیایرانبرگزار میگردد

برگزیدگانمسابقاتدارتدانشگاهیاناستانمعرفیشدند

بــا همــکاری دانشــگاه بوعلیســینا هفتمیــن همایــش روز ملــی علــوم اجتماعــی
بهصــورت مجــازی برگــزار مــی گــردد.

برگزیــدگان مســابقات دارت دانشــگاهیان ،کــه بهصــورت مجــازی و حضــوری
برگــزار گردیــد از ســوی هیــأت ورزشهــای دانشــگاهی اســتان معرفــی شــدند.

هفتمیــن همایــش روز ملّــی علــوم اجتماعــی ایــران از ســوی انجمــن
جامعهشناســی ایــران ،مؤسســه مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم
و دبیرخانــه دائمــی روز علــوم اجتماعــی (مســتقر در دانشــگاه بوعلیســینا)
توســلی ،مهــدی
عبــاس ّ
بــا گرامیداشــت میــراث علمــی اســتادان فقیــد؛ غالم ّ
طالــب ،منوچهــر آشــتیانی برگــزار میگــردد.

در ایــن مســابقات کــه بــا حضــور بیــش از صــد نفــر از عالقمنــدان
دانشــگاهی (هیــأت علمــی ،کارکنــان و دانشــجویان) برگــزار گردیــد ،در بخــش
آقایــان ،آقــای دکتــر میرزاپــور و آقــای مصطفــی حاجیلویــی و در بخــش بانــوان
خانــم یوســفیموفق بــه کســب عناویــن برتــر شــدند.

همایشرابطین کمیتهبانوانانجمنریاضیایرانبرگزار میگردد
بــا همــکاری دانشــگاه بوعلیســینا ،همایــش رابطیــن کمیتــه بانــوان انجمــن
ریاضــی ایــران برگــزار میگــردد.
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