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 پیام رئیس دانشگاه حکیم سبزواری به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس 
 

 لمی،ع هسهت اعضه  به ئا ممدس افهع ه ته و ت صسلی جدید سهل آ هز ائشسهمی سزووائ  حکس  اکترعلی ادوغر میلی ، ئیس  ااشگاه  
 .گ ت تزریک ااشگاه  ااشگوییهن و کهئکنهن

 
 بسمه تعهلی

همومهن به آ هز اهه چههئم فعهلست ااشگوواه  حکس  سووزووائ  خدا  بوئگ ئا شووهکری  که اگربهئ تیفسق وئوا به مهرمه ، فصوول ااش  و  
خلق حمهسوووه بوئگ مرااشی از مکتب ئشوووهات، ایثهئ و  فرزاشای ئا یوهفتس . تموهئن مزهئک مطلع مهر و آ هز ه ته افهع ممدس که یهاآوئ

 .اائی گسری  و یها و خهطر  شوهعت و فداکهئ  هه  فرزشدان  سیئ و عوتمند ای  مرز و بیم ئا شهس میشههات است ئا به فهل شسک می

ئ ئاسته  اعتا  فضه  علمی، امروز  ااشگواه  حکس  سزووائ  به عنیان اومس  ااشگاه  بوئگ شرق کگیئ، بر شم  مه  و اسهسی خیا ا
شژوهگووی، فرهنای و اجتمهعی ایران اسووامی واقف بیا  و عوم ئاسووخ اائا که به همات و تا ا مسوووینشه و همدنشه اسووتهاان متعهد، 
 و ااشگووییهن مسوتعد و کهئکنهن شریف خیا به ئسهلت ادلی ای  ااشگاه  ائ جهت شسگرفت علمی و شژوهگی، ائتزه  به دنعت و جهمعه

کهئآفرینی، قهشین مدائ ، تعهمل مثزت و شهسوتاییی و اخاق مدائ  ائ ئاسته  شمگه علمی کگیئ و سسهست هه  کلی وزائت علیم جهمه 
 .عمل بپیشهشد

به یکهیک اعضه  م ترم هسهت علمی ااشگاه ، ااشگوییهن گراشمدئ و همچنس   ۳۷-۳۹اینوهشب، ضوم  تزریک فرائسوسدن سهل ت صسلی 
 .ااشگاه ، از ائگه  ایوا منهن برا  ای  عویوان سامتی، سربلند  و میفمست ئوزافوون مسولت می شمهی شرسنل عویو 

  
  

 دکت  علی اصغ  مولور

 بئیس دا شگاه حییم سبزوابر
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  رئیس دانشگاه حکیم سبزواری: به دنبال برندسازی دانشگاه در حوزه آموزش و پژوهش هستیم
  

حکس  سوزووائ  به تهکسد بر اینکه به اشزهل برشدسوهز  ااشگاه  هستس ، گ ت: ای  برشدسهز  به بهنبران کس ست آمیز  و ئیس  ااشگواه  
 .شژوه  حهدل می شیا

اکتر علی ادوغر میلی  ائ ستنراشی خیا ائ آیس  وئوا  شیااشگوییهن ااشگاه  حکس  سزووائ  افووا: بی شک بهن بران کس ست آمیز  
ق و تمییت همکهئ  هه  ئایه خدمهت مطلیب تر به واسووطه   اائا بیان اسووهتسد برجسووته فعهل، ااشگوووییهن به اشاسو  و خاو شژوه  و ا
 .شد خیاهد م مق بس  المللی

و  به اشهئ  به اینکه ااشگاه  حکس  سزووائ  از شظر کس ست آمیز  
و شژوه  وضوووعست مطلیبی اائا، به خروجی هه  خیب آمیزشوووی 

ااشگووی  ااشگاه  ائ  ۹۱۱و ااامه ااا: قزیلی بس  از ااشگواه  کرا
تیس  ااشگوییهن ااشگاه  شتسوت آزمین ائشود و کسوب سوه ئتزه 

ائای  آزمین، همچنس  کسب چههئ ئتزه برتر المپسها ااشگوییی خیا 
 .شگهن اهند  ای  مه  است

گرشت بس  المللی  ۹۱ئیس  ااشگاه  حکس  سزووائ  ائیهفت بس  از 
ااشگاه  هه  معتزر اشسه، اائا تیسو  اسوهتسد ااشگواه  از میسسهت و 

م مق  ۰۱بیان او م مق سووورآموود الف بنسووها ملی شتزاووهن و 
قرائااا ائتزه  به دنعت و جهمعه و اخا ا  بیئس  ۱۱شسوهاکتر ، کسوب او جهیو  شتل آکهامسک تیسو  اسهتسد ااشگاه ، اشعمها بس  از 

 .حکس  سزووائ  ائ چندسهل اخسر کسب کرا  است، برشمرائا از جمله افتتهئاتی که ااشگاه   ۰۹ت صسلی از ااشگاه  شهئی  

سنگ بس  المللی وضعست خیبی اائی  و اوشهاو  و همپه  ااشگاه  هه  خیائزمی سسستهن و بلیچستهن کاکتر میلی  عنیان کرا: ائ ئش
 .و ائاک حرکت می کنس 

ئآفرینی حرکت کنند، به ئا  اشداز  اوئ  هه  مههئت آمیز  ئیس  ااشگاه  حکس  سزووائ  به تهکسد بر اینکه ااشگاه  هه بهید به سمت که
 دیئت به و کنسد آمها  بوئگ کهئهه  برا  ئا خیا که خیاهس  می جدیدالیئوا ااشگوییهن شومه همه از ائ ااشگواه  اشوهئ  کرا و افووا: 

 .سدبزن کهئ به زشدگی ائ ایار ه  به میاز  ئا توربه و عل  و کنسد کسب مههئت بلکه شزهشسد خیاشدن ائس فکر به تنهه بعد  تک

 

 محقق سرآمد کشور  ۰۳از سوی فدراسیون سرآمدان علمی کشور اعام شد: استاد دانشگاه حکیم سبزواری در جمع 
 

اکتر حهمد اکزرزاا ، عضی هسهت علمی ااشگاه  حکس  
سوووزووائ  به عنیان یکی از م ممهن سووورآمد و برتر 

 .کگیئ برگوید  شد

ئواب  عمیمی ااشگووواه  حکس  سوووزووائ ، به گوائ  
اکتر حهمد اکزرزاا ، عضووی هسهت علمی گرو  شووسمی 

سرآمد  ۷۱ااشگواه  حکس  سزووائ  به عنیان یکی از 
علمی کگیئ از طرف فدئاسسین سرآمدان علمی کگیئ، 

  .ت ت حمهیت و مدیریت معهوشت علمی و فنهوئ  ئیهست جمهیئ  برگوید  شد

آمدان علمی ایران به هدف اسووتسهبی به مرجعست علمی، افوای  کس ست علمی کگوویئ و کمک به تیسووعه گ تنی اسووت فدئاسووسین سوور
اشداز  شوود  اسووت، ای  فدئاسووسین سووهنشه تعداا  افراا به تیاشمند  شژوهگووی معتزر ئا شوونهسووهیی حمهیت ت مسمهت م ممهن معتزر ئا 

 .کندمی
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کهشهت هه و امالمللی به م ممهن معتزر جههن، اسوووت ها  از زیرسوووهختی  تعهمات بس ای  برشهمه به هدف افوای  کس ست علمی کگیئ، افوا
مراکو معتزر علمی جههن و کمک به تیسووعه کس ی عل  و فنهوئ  کگوویئ تدوی  و اجرا خیاهد شوود. ای  برشهمه ائ شظر اائا به شوونهسووهیی 

 .گیئ ئا به سمت مرجعست علمی ائ جههن سیق اهدهه  ویژ  از ای  افراا، کمستمر افراا تیاشمند علمی و ائایه حمهیت

المللی، جاب هه  معتزر بس هه  آزمهیگاههی، حمهیت از شرکت ائ کنار هه  شژوهگوی، گرشتهه به دویئت شرااخت گرشتای  حمهیت
 .است …م مق شسهاکتر  و 

 
 

 نشست شبکه روسای دانشگاه های جامع خراسان رضوی با حضور استاندار در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد 
 

 اه ااشگ ئوسه  هه   برا  اولس  بهئ از زمهن برگوائ  شگستشگوست شزکه ئوسه  ااشگاه  هه  جهمع خراسهن ئضی  به حضیئ استهشدائ 
  .ائ ااشگاه  حکس  سزووائ  برگوائ شدو ه  سر از مگهد هر  بش ائ استهن جهمع هه  ااشگاه  شزکه هه 
 

استا داب خ اسا  بضور: دا شگاه حییم سبزوابر ر اا دا شگاه *
 .دب حواه توسعه علمی و آمواشی استهار موفپ استا  

علی ئضه ئشسدیهن ائ جریهن س ر به شهرستهن سزووائ و برگوائ  بسست  
خراسوهن ئضی  ائ م ل شوگومس  جلسوه شوزکه علمی ااشگواه  هه  

ست خیب علمی ای  ااشگاه ، ااشگواه  حکس  سوزووائ ، به اشهئ  به وضع
ااشگواههی زشد ، شییه و فعهل ائ عرده  حکس  سوزووائ   ااشگواه  افووا:

هه  متتلف اسووت و متنهسووب به اسوو  عویو و بوئگ فسلسوویف عهلسمدئ، 
  .حکس  سزووائ  به شتهب ائ حهل شسگرفت و تیسعه است

ئ ااامه به اشوهئ  به گوائ  ائایه شد  از سی  ئیس  ااشگاه  حکس  و  ا
سوزووائ  ائ جهت مدیریت سوزو و اسوت ها  بهسنه از منهبع اشرژ  خهطرشگهن کرا:اقدامهت میثر دیئت گرفته ائ ای  ااشگاه  ائ ئاسته  

 .وربه میفق ئا به سطح شهرستهن شسو اشتمهل اهدکهه  هوینه هه و افوای  بهر  وئ  قهبل تمدیر است و اشتظهئ می ئوا ااشگاه  ای  ت

اسوتهشدائ خراسوهن ئضوی  افووا: امروز عردوه هنرمند  ااشگواه  هه  استهن و کگیئ به فعلست ئسهشدن ظرفست هه  بهلمی  و است ها  از 
 .فردت ت ری  برا  جه  و سرعت ائ تیسعه علمی است

کگیئ و شظهم جمهیئ  اسامی ایران تهکسد کرا: هدف ادلی از ای  ت ری  هه، مرام ئشسدیهن به اشهئ  به ت ری  هه  ظهلمهشه اشم  علسه 
 .است شد  اعمهل  و ایوها شهئضهیتی ائ آشهن است که به ئویکرا فگهئ از شهیس  و اختاف ائ بهن

مه  اشماب اسامی خدا بهوئ  و هستند و ائ ای  ئاسته از جمله آمیز  هه  “مه می تیاشس  “و  تهکسد کرا : ااشگواه  هه مصوداق عملی   
سهل گاشته شد و امروز ه  به اتکه به آن هه و تیان خیا می تیاشس  بسسهئ شسگروتر  ۹۱خیابهوئ  بیا که بهعن اسوتهوئا چگماسر  طی 

  .از گاشته عمل کنس 

بهید تمهمی زمسنه  :شست و گ تو  وظس ه ادولی ااشگواه  هه و مراکو ئشود ئا ائ ای  شورای  تا  مضهعف برا  تیسعه علمی کگیئ اا
ههیی که اشومنهن از آن به عنیان اهرم و زمسنه فگهئ است ها  می کنند شنهسهیی واز ظرفست هه  ااشگاههی استهن و کگیئ برا  ئفع آن 

 .بهر  برا

مراکو علمی و ااشگاههی  عضی هسهت علمی ائ استهن ئا ظرفستی بهلمی  برشمرا و بر لووم تمییت ائتزه  ۱۱۱ئشوسدیهن وجیا چههئ هوائ و 
 .و شژهگی به بت  هه  دنعت، معدن، توهئت، کگهوئز  و خدمهت ائ ئاسته  ت مق خیاک هیی تهکسد کرا

ئشووسدیهن گ ت: به اجرایی شوودن ای  امر عاو  بر ت مق شووعهئ سووهل مزنی بر حمهیت از کهن  ایراشی، زمسنه اشووتغهل ااش  آمیختاهن 
 .ااشگاههی ه  فراه  می شیا
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سوتهشدائ خراسوهن ئضوی  افووا: ائ حیز  کهئآفرینی به وئوا ااشگواه  هه به میضیع اشتغهل و برئسی اشکهنتی که ائ حیز  ااشگاه  هه  ا
کهئآفری  ائ اوئ  هه  قزلی وجیا ااشته شسو امسد است به همت مدیران ااشگاه  هه ای  میضیع مدیریت شد  و به شیعی ااش  آمیختاهن 

 .هل شداشته بهشندا د ه کهئ و اشتغ

و  تصوووریح کرا : بوهیود بوه گیشه ا  عمل کرا که ای  ااش  آمیختاهن بعد از 
فرا ت از ت صوسل ه  برا  خیا و ه  ایاران اشتغهل ایوها کنند و به است ها  از 
مویت هه  فیق العها  اسوتهن بتیاشند ئوشد تیسعه ا  ای  خطه ئا سرعت بتگند 

ت هه و شسو ظرفست هه  اشسهشی تعهمل و ئابطه معنه ائ ای  ئاسته بهید بس  ای  موی
اائ  برقرائ کنس  که امسد اسوت به کمک شزکه ااشگاههی و علمی و بت  هه  

 .فعهل به ای  امر ئسسد  و به سرعت شههد ااشگاه  هه  شسل او و سه بهشس  

ئشوووسدیهن ائ ای  مسهن ه  افوایی و همارایی آمیز  و شروئ  به مراکو آمیز  
ئا به منظیئ اثربتگووی بسگووتر آمیز  هه و شسو تا  برا  اسووت ها  از ظرفست همه ااشگوواه  هه و تزدیل آشهه به مراکو آمیز  عهلی  عهلی

 .شسل اوم و سه و چههئ که کهئآفری  و شیآوئهستند ، ضروئ  و بسسهئ به اهمست خیاشد

زوکهئ اقتصوها اوجهشزه، یکپهئچه سهز  و ائتمه سطح آمیز  و  حمهیت از شژوه  هه  مسوهله م یئ، توهئ  سوهز  اید  هه، تمییت سوه
هه  عرضووه م یئ ، تسووهسل و تگووییق فرآیند تهسووس  شوورکت هه  ااش  بنسهن، یکپهئچه سووهز  شظهم ملی شیآوئ  به ئویکرا ااشگوواه  

وکهئ وقف ائ حیز  عل  و یهاگسرشد ، تمییت شووزکه شتزاهشی اسووتهن، فرهنگ سووهز  و معرفی الایهه  میفق عل  و فنهوئ ، تیسووعه سووهز
 .فنهوئ  و ت لسل شژوه  هه  فنهوئ  مزتنی بر آمهی  سرزمسنی ئا میئا تهکسد قرائ ااا

گ ت: ای  شوهرستهن اائا  تیاشمندیهه  زیها  ائ حیز  هه  متتلف علمی و دنعتی است و  شسوای  شگوسوت فرمهشدائ ویژ  سوزووائ ائ 
 .آن ت صسل می کنند هوائ ااشگوی ائ مراکو ااشگاههی ۹۱بس  از 

 .احمد براائان افووا: سزووائ به عنیان شتستس  شهر ائ خراسهن ئضی  سند تیسعه ئا که یک برشهمه ئاهزرا  است تدوی  و اجرا کرا

اجرا  طرح تیسوعه ئوسوتهیی شسو ائ سه ئوسته  سزووائ بر مزنه  ظرفستهه  ئوستهیی و برا  شتستس  بهئ ائ سطح استهن ائ حهل اجرا 
 .تاس

و  ااامه ااا: همهی  کگویئ  بهزآفرینی م ات شهکهئآمد شسو به عنیان شتسوتس  شوهر کگویئ به دویئت آزمهیگووی ائ سزووائ برگوائ و 
 .اقدام برا  بهسهز  و تیاشمندسهز  حهشسه ای  شهر اشوهم شد  است ۰۹۱تهکنین 

 تزهطهت شسو اجرا  طرح شهر هیشمند ائ سزووائ به کمک استاه فرمهشدائ سزووائ گ ت: به شساسریهه  اشوهم شد  و اخا مویز از وزائت ائ
 .هه  متتلف شهرستهن ائ حهل اجرا است

بهید : تگ  ، است شژوه  و آمیز  حیز  ائ برشدسهز  ااشگاه  ای  اولییت به تهکسد بر اینکه شسو ائ ای  شگوست اکتر علی ادوغر میلی 
 .شیا می تمییت خهئجی معتزر ااشگاهههه  به علمی تزهانت ای  هدف ت مق برا 

  ااشگاه  و برشدسوهز برا  سوزووائ  حکس  ااشگواه  اسوتهاان: افووا و  
گرشووت بس  المللی از  ۹۱افوای  کس سووت آمیز  و شژوه  تووهکنین 

  .ااشگاهههه  معتزر جههن کسب کرا  اشد

 ۱۱م مق شسهاکترا، اشعمها  ۰۱ئیس  ااشگواه  حکس  سزووائ  ااامه ااا: 
بیئس ت صووسلی از ااشگوواه   ۰۱ائتزه  به دوونعت و جهمعه و اخا  قرائااا

 .ههیی ایار از افتتهئات ااشگاه  حکس  سزووائ  هستند شهئی  بت 

 ائ مگووهد فراوسووی ااشگوواه  ئیس  کهفی، اکتر شگووسووت  ائ ااامه ای 
 برا  ئا ت صسلی سوهل شوروع ائ اسوتهن عهلی آمیز  وضوعست گوائشوی
 .کرا تگریح جلسه ائ جهضران

ش  از آن اکتر ملک زاا  گوائ  شههیی آیس  شهمه جگووونیائ  علمی ئضوووی  و برشهمه هه  شس  ئو  ای  جگووونیائ  و مهندس خلسلی، 
 .مدیرکل فنهوئ  استهن شسو گوائشی ائ خصیص حمهیت وزائت ائتزهطهت از اومس  جگنیائ  علمی ئضی  ئا ائایه اااشد

 گستش ای  که بیا استهن جهمع هه  ااشگاه  شزکه هه  ااشگاه  ئوسه  هه   ائ  شگوستگ تنی اسوت ای  برا  اولس  بهئ از زمهن برگو
 .هر  به  سر از مگهد برگوائ می شدش ائ
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 در دانشگاه حکیم سبزواری  ۸۰-۸۹درصدی جذب دانشجو در سال تحصیلی۰۱افزایش 
 
ااشگووی اوئ  کهئشونهسوی، کهئشونهسوی ائشد و ائدود  جاب  ۰۱معهون آمیزشی و ت صسات تکمسلی ااشگاه  حکس  سزووا  از ئشد 

 .اکتر  شسزت به سهل گاشته ائ ای  واحد ااشگاههی خزر ااا

دم هه  سطح کگیئ به عاکتر م مدئضوه معس  فرا ائ گ تای به ئواب  عمیمی ااشگواه  به اشوهئ  به اینکه ائ شرایطی که برخی ااشگاه  
ئ سهل ت صسلی جدید جاب ااشگوی ائ ااشگاه  حکس  سزووائ  ئشد ااشته، اظههئ اسوتمزهل ااشگوییهن میاجه هستند امه خیشزتتهشه ا

ااشگوی می بهشد که ای  آمهئ شسزت به سهل  ۹۹۹۹کرا: جمع ااشگووییهن جدیدالیئوا ااشگواه  حکس  سزووائ  ائ سهل ت صسلی جدید 
 .ائدد ئشد ئا شگهن می اهد۰۱گاشته 

 ممطع ائ ائدد ، ۰۹ ئشد ااشگوی ۰۱۱۹ جاب به کهئشونهسوی ممطع ائ ترتسب به  ت صوسلیو  افووا: بر اسوهس آمهئ ائ سوهل جدید 
ب جا به اکتر  ائممطع و ائدد  ۰۱ ئشد ااشگوی ۵۳۱ جاب به ائشد
ائدوود  ئا شسووب به سووهل گاشووته ائ تعداا  ۰۱ااشگوووی ئشوود  ۹۹

  .ااشگوییهن وئوا  سه ممطع ااشگاه  شههد هستس 

 ۹۱ااشووت: همچنس  ائ سووهل ت صووسلی جدید اکتر معس  فرا اظههئ   
 .ااشگوی  خهئجی و اتزهع به جمع ااشگوییهن ااشگاه  اضهفه شد  است

معهون آمیزشوی و ت صوسات تکمسلی ااشگاه  حکس  سزووا  ائ ااامه به تهکسد بر ای  که ااشگاه  بهید م یئ ادلی شهستاییی به شسهزهه  
ز  آمیز  و شژوه ، تهثسرگاائ  ائ جهمعه، هماهم بیان به شسهزهه  جهمعه، مههئت افوایی جهمعه بهشوود، عنیان ااشووت: برشدسووهز  ائ حی

 .واشتغهل شایر  ااشگوییهن از اولییت هه  ادلی ااشگاه  حکس  سزووائ  است

 ت،اس فری کهئآ  اکتر معس  فرا به اشوهئ  به ای  که سوسهسوت ای  ااشگاه  ائ حیز  آمیز  حرکت به سمت ااشگاه  هه  شسل سیم و  
 به  همکهئ ضمنه بهشند اشتغهل شتهشسسل و کهئ بهزائ اائا  که هستس  ههیی گرای  و هه ئشته ایوها ائددا اهداف ای  ئاسوته  ائ: گ ت
ن فنی و حرفه ا  شووهرسووتهن ائ خصوویص مههئت افوایی ااشگوووییهن و آمهاگی جهت حضوویئ ائ بهزائکهئ و اثرگاائ  بسگووتر ائ سووهزمه
 .مرکوآمیز  هه  آزاا حیز  آمیز  ااشگاه  حکس  سزووائ  قرائ اائا  کهئ استیئ ائ  جهمعه

 

 سوئد به عنوان دومین عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم معرفی شد  (Gavle) استاد دانشگاه یوله

  
 .  سزووائ  معرفی شدسیید، به عنیان اومس  هسهت علمی وابسته ااشگاه  حکس (Gavle) اکتر ااوا معصیمی، استها ااشگاه  ییله

مدیر افتر همکهئ  هه  علمی بس  المللی و ائتزه  به دونعت ااشگواه  حکس  سزووائ  به اعام ای  خزر به ئواب  عمیمی ااشگاه  گ ت: 
ا هائ ئاسوته  ائتمه  ایپلمهسوی علمی بس  المللی ااشگواه  حکس  سوزووائ  قرائااا همکهئ  به اکتر ااوا معصویمی، شتزه ایراشی و است

 .سیید به عنیان اومس  عضی هسهت علمی وابسته ااشگاه  حکس  سزووائ  امضه شد (Gavle) ییله ااشگاه  

اکتر  امعلی فرز  افووا: اکتر معصوویمی اائا  مدئک اکتر  ئشووته تکنیلیژ  آمیزشووی اسووت و قرائ اسووت ائ قهلب ای  همکهئ  به 
  .علیم تربستی بپراازا تدئی  ئو  هه و فنین تدئی  به دیئت مگترک ائ گرو 

و  به اشوهئ  به اینکه جاب اسوتها وابسوته ائ ای  ااشگواه  بر اسهس آیس  شهمه وزائت علیم، 
دویئت گرفته است، افووا: ائ ” فرایند جاب شتزاهن  سر ممس “ت مسمهت و فنهوئ  مزنی بر 

ه  ااشگائاسوته  ای  آیس  شهمه ائ ائایزهگوت مه  گاشوته شسو اکتر فرشوسد دو هت، اسووتها 
 .براافیئا اشالستهن به عنیان شتستس  عضی هسهت علمی وابسته ااشگاه  حکس  معرفی شد

 هه  همکهئ  بت  ائ سزووائ  حکس  ااشگاه  هه  سوسهسوت اسوهس بر  اکتر فرز  گ ت:
 کس ح  ااشگاه  ائ ائوشه بییژ  کگیئ از خهئج متتلف هه  ااشگاه  از وابسته اسوتهاان جاب به مربی  شروشد  چند اکنین ه  المللی، بس 

 .  ائ است برئسی است و امسدوائی  ته شهیهن سهل شروشد  هه  ایار  شسو به شتسوه برسدسزووائ

و  اظههئ کرا: اسوتهاان وابسوته بصیئت شهئ  وقت به ااشگاه  همکهئ  می کنند و ائ یک اوئ  زمهشی تعسس  شد  به حضیئ ائ ااشگاه  به 
 .شژوهگی می شراازشدفعهلست هه  آمیزشی و 
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 دانشگاه حکیم سبزواری دستگاه برتر استان خراسان رضوی در حوزه پدافند غیرعامل شناخته شد 

 
مدیر حراسوت ااشگاه  حکس  سزووائ  و ابسر کمسته شدافند  سر عهمل ااشگاه  گ ت: کمسته شدافند  سرعهمل ااشگاه  حکس  سزووائ  به 

 .ئضی  ائ حیز  شدافند  سرعهمل شنهخته شد و میئا تمدیر قرائ گرفتعنیان استاه  برتر استهن خراسهن 

مهندس هها  شصرتی شیئ ائ گ تای به ئواب  عمیمی ااشگاه  افووا: بر اسهس 
ائزیهبی عملکرا استاه  هه  اجرایی استهن خراسهن ئضی  ائ ئاسته  ت مق 
اهوداف و سوووسوهسوووت هوه  سووونود ئاهزرا  و چوهئچیب شهوها  شودافند 

 سرعهمل ااشگاه  حکس  سزووائ  جود استاه  هه   شدافند کمسته  ، سرعهمل
برتر شوونهخته و از اعضووه ای  کمسته تیسوو  مدیرکل شدافند  سرعهمل اسووتهن 

  .تمدیر به عمل آمد

ابسر کمسته شدافند  سرعهمل ااشگووواه  حکس  سوووزووائ  به تهکسد بر ئسوووهلت 
برا  آشوونهیی به شدافند  سرعهمل، گ ت: امروز  حیز  شدافند  سرعهمل، حیز  ا  ااشگوواه  هه ائ ئاسووته  فرهنگ سووهز  ائ زمسنه آمیز  

 به سهزش  بسوسهئ گسوترا  ا  است چرا که به تیجه به شسگرفت عل  وتکنیلیژ ، عرده هه  تهدید ه  افوای  شسدا کرا  است که ای  مه 
 .اهد می شگهن بسگتر ئا حیز  ای  ائ علمی ئیو  برشهمه

 به آشس  بر㧦هوائش ر  ااشگاه  حکس  سزووائ ، عنیان ااشت ۹ااشگواه  حکس  سزووائ  به اشهئ  به جهمعه آمهئ  بس  از مدیر حراسوت 
ااشگاه  آمهاگی مومیعه خیا ئا ائ برابر حیااس طزسعی و  سر طزسعی  ائ  سرعهمل شدافند حیز  هه  اولییت و هه سوسهسوت کران شسها 

 .حیااس ئا ک  کنس  افوای  اهس  و تزعهت شهشی از ای 
 

 مراسم تودیع و معارفه فرمانده پایگاه بسیج کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

 
 مراس  تیایع و معهئفه فرمهشد  شهیاه  بسسج کهئکنهن ااشگاه  بهحضیئ سرهنگ شهسدائ مظلیم، فرمهشد  شسرو  ممهومت بسسج شهحسه سزووائ،

 .شهیاه  هه  بسسج ااائات سزووائ و مسینن ااشگاه  برگوائ شد فرمهشدههن ،…بمسه اسرهنگ آل طههه، فرمهشد  حیز  

ائ ای  مراسو  از زحمهت آقه  ائایزهگتی فرمهشد  سهبق شهیاه  بسسج کهئکنهن ااشگاه  که 
به افتتهئ بهزشگوووسوووتای شهیل آمد  اشد تمدیر و اکتر طوئ  به عنیان فرمهشد  جدید شهیاه  

گوواه  معرفی شوود. همچنس  از آقه  جیاایهن از ئزمندگهن به سووهبمه بسووسج کهئکنهن ااش
 .ااشگاه  تمدیر شد

 هدف: گ ت مراس  ای  ائ خیا ستنراشی ائ  فرمهشد  شهحسه ممهومت بسوسج سوپه  سوزووائ
و شایر  ذلت و خیائ  است و  ایران ملت شدن تسولس  اقتصوها  فگوهئهه  از اشومنهن

  .اشدست، اقتدائ و استمال جمهیئ  اسامی ئا هدف قرائ ااا هه  امنهه از بس  بران منل هآن

یکی از ئموهه   :اه مظلیم به اشووهئ  به تمهئن ه ته افهع ممدس به ایهم م رم و عوااائ  امهم حسووس  )ع( گ تسوورهنگ شهسوودائامس 
 .هه  متعدا فرهنگ عهشیئا و تهسیعه استمیفمست ملت ایران اسامی ائ جزهه

اشد سه ممهومت بسسج سپه  سزووائ افووا: امروز اشمنهن ایران اسامی بهمطهلعه وائا فضه  جنگ تزلسغی، ئواشی و اقتصها  شد فرمهشد  شهح
وسووی  هه  متتلف ئاهزرا خیا ئا به سوومتهه  متعدا ائ جزههو ش  از شووکسووت

 .اشدممهومت زاایی از ملت ایران برا 

فکر اسوتکزهئ جههشی به ای  سوونال اسهسی  هه و  ااامه ااا: طی چند سوهل اخسر اتهق
اشد که چرا ائ ممهبل ملت ایران و شظهم ممدس جمهیئ  اسوووامی میفق میاجه شووود 

کهئههیی آمد  که برا  عزیئ از جمهیئ  اسامی چههه ای  سنال شس شسستند؟ برا  آن
ن هه  اشووم  وجیا فرهنای به عنیاتری  عهمل شووکسووتبهید اشوهم اهند؟ امروز مه 

 .گسراافهع ممدس است و همچنس  افهع ممدس از فرهنگ عهشیئا الههم می
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کنند و ائ اوئان افهع ممدس هه  اشوومنهن ایسووتهاگی میمظلیم بسهن کرا: ملت ایران ایسووتهاگی ته آخری  قطر  خین ائ ممهبل تیطوه
 .اشدخیبی فرهنگ عهشیئا ئا شسها  کرا به

 خیاهس  زشوسر اشد که اگر میسووزووائ تصووریح کرا: اشوومنهن ائ مطهلعهت خیا به ای  شتسوه ئسووسد فرمهشد  شهحسه ممهومت بسووسج سووپه  
 .هه ائ ممهبل ملت ایران قطع شیا، بهید فرهنگ عهشیئا از ملت ایران گرفته شیا ته ممهومت مرام از بس  برواشکست

خیاهی، ظل  و ای  ائ ممهبل زیها ز فرهنگ عهشوویئا مه یها گرفتها  شس  ئو  مه اسووت که به الههم او  تنکسد کرا: افهع ممدس مه توربه
 .ست  اشم  ایستهاگی کنس  و حتی بهید ائ ای  مسسر جهن خیا ئا شثهئ کنس 

 گرفته بیا و حهمسهنتهزگی شظهم ممدس جمهیئ  اسامی شکلفرمهشد  شهحسه ممهومت بسوسج سپه  سزووائ گ ت: ائ اوئان افهع ممدس به
 .هه  مهشدگهئ ئا ئق  زاشدعراق مه ئا ائ م هدر  اقتصها  قرائ ااا  بیاشد ولی ئزمندگهن مه ائ جنگ ت مسلی د نهئژی  بعثی 

ای  و ضعف خیامهن ئا به شمطه قیت تزدیل کرا مظلیم افووا: امروز به برکت افهع ممدس و ایستهاگی الههم گرفته از فرهنگ عهشیئا شمطه
تری  توهسوات افهعی و شظهمی ئا به مرحله تیلسد اشزی  ای  ولی ائ حهل حهضر شسگرفتهخهئاائ شداشتهسس اگر ائ اوئان افهع ممدس حتی 

 .ای ئسهشد 

اهد که از گوینه شظهمی ئو  مسو دوو زت کند ولی ائگاشووته مه ئا به و  بهبسهن اینکه ائ حهل حهضوور اشووم  ایار به خیا اجهز  شمی
قدئ زیها است که آمریکه ائ هرجه  منطمه شه هه  منطمه آنرا: ش یذ جمهیئ  اسوامی ائ ال ملتکرا، بسهن کحمات شظهمی تهدید می

 .کندگاائا، سهیه سناس  ش یذ جمهیئ  اسامی ئا ائ آشوه احسهس میمی

  به یا فرهنگ مزهئزهه  قدئت و اقتدائ شظهم جمهیئ  اسامی به برکت وجفرمهشد  شهحسه ممهومت بسوسج سپه  سزووائ بهبسهن اینکه منل ه
سهز  مییل ه هه  قدئت و اقتدائ شظهم جمهیئ  شود  اسوت، تصوریح کرا: اشمنهن از بیمیافهع ممدس ائ دونهیع افهعی و شظهمی بیمی

 .هراسنداسامی می

نس  امروز به اشد و همچمظلیم گ ت: اشوومنهن تضووعسف بهوئ و اعتمها ملت ایران ائ خصوویص فرهنگ ممهومت و عهشوویئا ئا هدف قرائ ااا 
 .فگهئهه  اقتصها  و ابوائهه  تزلسغهتی به اشزهل تصییرسهز   سرواقعی از وضعست کگیئ به مرام و مسوینن هستند

هه  هه از بس  بران منل هو  یهاآوئ شد: هدف اشمنهن از فگهئهه  اقتصها  تسلس  شدن ملت ایران و شایر  ذلت و خیائ  است و آن
 .اشدل جمهیئ  اسامی ئا هدف قرائ ااا امنست، اقتدائ و استما

سورهنگ مظلیم ائ ااامه از عملکرا شهیاه  بسوسج کهئکنهن ااشگواه  و همکهئ  و همراهی ئیهست و مسوینن ااشگاه  حکس  سزووائ  ائ 
 .راک تمدیر  شسگزرا اهداف و برشهمه هه  ای  شهیاه 

موائ شهدا  گمنهم ااشگاه  حکس  سزووائ  به منهسزت ه ته افهع ممدس و  گ تنی است ش  از مراس  تیایع و معهئفه، آیس  عطرافگهشی
 .آ هز سهل جدید ت صسلی برگوائ شد
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 انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک بین فرماندهی انتظامی شهرستان سبزوار و دانشگاه حکیم سبزواری 
 

ه ته گرامی ااشووت شسرو  اشتظهمی، ت هه  شهمه همکهئ  مگووترک فی مه بس   مدیر حراسووت ااشگوواه  حکس  سووزووائ  گ ت: همومهن به
 .فرمهشدهی اشتظهمی شهرستهن سزووائ و ااشگاه  حکس  سزووائ  منعمد شد

مهندس هها  شصورتی شیئ ائ گ تای به ئواب  عمیمی افووا: ای  ت هه  شهمه ائ ئاسته  تعهمل حداکثر  او شهها تهثسرگاائ اجتمهعی یعنی 
 .و  اشتظهمی، به عنیان عهمل مه  تهمس  امنست ائ جهمعه و ااشگاه ، به عنیان شسگتهز عرده هه  علمی و شژوهگی منعمد شدشسر

 وظهیف ئاسته   و  افووا: ای  ت هه  شهمه به هدف شونهسهیی زمسنه   تعهمل و همکهئ  هه  ممک  و حداکثر  مسهن شهجه و ااشگاه  ائ 
هئ  هه ائ جهمعه همک ای  ئسهشدن فعلست به همچنس  و مگترک اهداف و

 .به امضه ئسسد

به تهکسد بر اینکه ائ ای  ت هه   مدیر حراسووت ااشگوواه  حکس  سووزووائ  
تعریف شوود  اسووت، ااامه  شهمه همکهئ  هه ائ قهلب م یئهه  چههئگهشه 

ااا: کمک شهجه به حل و فصووول مسوووهیل ااشگووواه ، آمیز  مسوووتمس  و 
ن شهجه به قگور ااشگووی و ااشگوواه  ائ چهئچیب  سرمسوتمس  و آگههی ااا

قیاشس  و ممرئات و به ئعهیت ضوویاب  مربیطه، ائایه اسووتهوئاهه  علمی و 
فنهوئ  هه  ئوز از سی  ااشگاه  به شسرو  اشتظهمی و استسهبی به الایهه  
مگترک علمی ائ اهداف و ئسهلت هه  مگترک هر او شهها از جمله چههئ 

 .فق او طرف استم یئ تعهدات میئا تیا

 افتر طریق از ااشگوواه  و شهجه مسهن هه  همکهئ  تمهمی شهمه ت هه  ائ شوود  تعریف اجرایی سووهختهئ اسووهس بر و  خهطرشگووهن کرا: 
 اشوهم شهجه اجتمهعی و فرهنای معهوشت طریق از شهجه به همکه  مگووترک مسو عنیان ت ت و ااشگوواه  ائ ااشگوواه  و جهمعه هه  همکهئ 
 .شایرفت خیاهد

 

 جشنواره بازی و هیجان به مناسبت هفته سامت روان در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد 
 

به منهسووزت ه ته سووامت ئوان جگوونیائ  بهز  و هسوهن به همت کهشین همسهئان سووامت ئوان زیر شظر مرکو مگووهوئ  ااشگوواه  حکس  
  .سزووائ  برگوائ شد

به گوائ  ئواب  عمیمی به شمل از مرکو مگهوئ  ااشگاه  ای  جگنیائ  ائ ئاسته  ایوها شگه  و 
 بیا.مهرمه  برشه  ۹۵مهرمه  لغهیت  ۹۹شهاابی و شرکران اوقهت فرا ت ااشگوییهن از تهئیخ 

 رفه شهمل  رفه هه  بهز  هه  استی، کهفه گ تای،  ۰۹نزم به یهاآوئ  است ای  جگنیائ  ائ 
ه فعهلست هه  وئزشی و تربست بدشی، رفه ئوان سنوی و شتصست شنهسی،  رفه بهز  هه   رف

 .یاب اایر ااشگوییهن بهزاید برا  ااشگاه  اشسهشی علیم موتمع م ل ائ …فکر ،  رفه ئشگ و 
 
 

  نقد و مناظره در دانشگاه حکیم سبزواری پردازی،های نظریهبرگزاری جلسه کمیته دستگاهی کرسی
 

تاههی هه  اسئیس  کمسته“شمد و منهظر  به حضوووویئ آقهیهن اکتر مصط ی اسمهعسلی  شرااز ،هه  شظریهکمسته استاههی کرسی جلسه
 .ائ ااشگاه  حکس  سزووائ  برگوائ شد” ههسهز  کرسیمعهون حمهیت و گ تمهن“و اکتر مسار ” شمد و منهظر  شرااز ،هه  شظریهکرسی

  ائ ا هز جلسووه ضووم  خسرممدم به مهمهشهن به معرفی ااشگوواه  و میفمست هه  ملی و بس  المللی ااشگوواه  اکتر میلی ، ئیس  ااشگوواه
 .شرااخت و تهکسد کرا که تا  مدیریت ااشگاه  بر افوای  کس ست ائ آمیز  و شژوه  به تکسه بر خرا جمعی است



ـا
ده

ـدا
روی

 

 

界 

 

اسامی گوائشی از برگوائ  کرسی هه  ترویوی ائ ااشگاه  ائایه سوپ  اکتر سسد م مد کهظ  علی ، ئیهست ااشگکد  الهسهت و معهئف 
کرسی ه  ائ سهل  ۹کرسی به میضیعهت فمهی، فلس ی و تهئیتی ائ ااشگاه  برگوائ شد  و قرائ است  ۷شمیا و اظههئ ااشوت که ته کنین 

 .جهئ  برگوائ شیا

 ز ،شرااهه  شظریههه  اسوتاههی کرسیئیس  کمسته“اکتر اسومهعسلی، 
ضوووم  معرفی اشیاع کرسوووی هووه، اعام کرا: ائ جهووت ” شمود و منوهظر 

تیاشمندسوهز  اعضه  هسهت علمی و تر سب به ائایه کرسی هه  تتصصی 
سوهزوکهئههیی از جمله اختصهص گرشت و ایار امتسهزات شژوهگی عاو  بر 

 .اشدیگسد  شد  است ۹از مها   ۰۹امتسهزات مطهبق بند 

شمد و منهظر ،  شرااز ،هه  شظریهسووویهه  اسوووتاههی کرئیس  کمسته
ااشگواه  حکس  سوزووائ  ئا به عنیان ااشگواه  شسگرو ائ برگوائ  کرسی 
هه  ترویوی ااشسوت و اعام کرا که ای  ااشگاه  قهبلست برگوائ  کرسی 

 .هه  تتصصی ئا شسو اائا

  که کرسووی میفق برگوائ شمهیند، امتسهزاتی اعطه اعام ااشووت به افراا” ههسووهز  کرسوویمعهون حمهیت و گ تمهن“سووپ  اکتر مسووار، 
خیاهد. همچنس  ای  افراا ضوم  معرفی به بنسها شتزاهن، آثهئشهن شسو بدون ااوئ  ائ جگنیائ  بس  المللی فهئابی اشتتهب خیاهد شد. از 

همسهبی ائ همهی  او سووهنشه می ایار امتسهزات برا  ای  افراا گنوهشدن شظریهت آشهه ائ کتب سووهزمهن سوومت و اعطه  سووند و گیاهی ک
 .بهشد

 

 مراسم تقدیر از دانشجویان برگزیده دانشگاه حکیم سبزواری 
  در مرحله کشوری سی وسومین جشنواره قران و عترت برگزار شد

ئا   هنمراسو  تمدیر از ااشگووییهن برگوید  ااشگواه  حکس  سزووائ  ائ مرحله کگیئ  سی وسیمس  جگنیائ  قران و عترت و ااشگویی 
به حضیئ ااشگوییهن منتتب، ئیس  ااشگاه ، معهون فرهنای، اجتمهعی و ااشگوییی، مدیر فرهنای  هفته به مرحله کگیئ  ای  مسهبمهتی

 .شد برگوائ ااشگاه  فرهنای و اعضه  شیئا  
عمیمی ااشگواه  به اشهئ  به  معهون فرهنای، اجتمهعی و ااشگووییی ااشگواه  حکس  سوزووائ  ائ حهشوسه ای  مراسو  ائ گ تای به ئواب 

میفمست هه  سوهنشه ااشگووییهن ااشگواه  حکس  سوزووائ  ائ زمسنه هه  قراشی، گ ت: ائ مراس  امروز از سه ااشگوی  ااشگاه  حکس  
سوزووائ  که ائ مرحله کگیئ  سی و سیمس  جگنیائ  قران و عترت حهیو کسب ممهم شد  بیاشد و ش  ااشگوی  ااشگاه  که به کسب 

 .مهم ائ مرحله منطمه ا  به منطمه کگیئ  ئا  یهفته بیاشد، تمدیر شدم

اکتر دوسهشتی ااامه ااا: ائ سوی و سویمس  جگونیائ  قران و عترت ااشگووییهن سراسر کگیئ زینب ضسهاوست ئتزه اول قرایت به ئو  
  شسه ئتزه اوم ح ظ کل قران کری  ائ ت مسق ائ بت  خیاهران، زهراسهاات مگکهشی ئتزه اوم سزک زشدگی اسامی و م مدئضه جههد

 .بت  براائان ئا به خیا اختصهص اااشد
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戒懐     

 

 از شگهن معهون فرهنای، اجتمهعی و ااشگووییی ااشگواه  حکس  سوزووائ  اظههئ ااشت: بی شک کسب ممهم هه  کگیئ  و منطمه ا   
 .است بسگتر  تیجه م تهج شتهشسسل ای   و است قراشی هه  زمسنه ائ سزووائ  حکس  ااشگاه  ااشگوییهن بهن  شتهشسسل

اکتر حس  دسهشتی افووا: ائ سهل جهئ  ائ ئاسته  است ها  از تیاشمند  هه  حداکثر  ائ ااشگاه ، از گرو  آمیزشی قران و حدین شسو  
و  تیاشستس  عابرا  تر سب و آمها  سوهز  ااشگوییهن جهت حضیئ ائ مسهبمهت است ها  شد که خیشزتتهشه طی ای  همکهئ  ثمربت  

  .بر کسب امتسهزات و ممهم هه  مرحله منطمه ا ، به افتتهئات خیبی ائ مرحله کگیئ  شسو است یهبس 

ااشگوی از ااشگاه  هه  سراسر کگیئ  ۹۵۱نزم به یهاآوئ  اسوت ائ سوی و سیمس  جگنیائ  قران و عترت ااشگوییهن کگیئ قریب به   
الزا ه، ح ظ کول قرآن کری ، قرایوت ت لسل و ت مسق و شسو اذان، اعه و منهجهت، م ههس  شهججود و  ۹۱، ۰۱، ۵ائ ئشوووتوه هوه  ح ظ 

  .د س ه سوهایه، ح ظ میضیعی قرآن، آشنهیی به ترجمه و ت سسر قرآن و سهیر میائا به یکدیار به ئقهبت شرااختند
 
  

 زار شد نشجویان اتباع کشور افغانستان برگشست هم اندیشی رایزن فرهنگی کشور افغانستان و مسئوان دانشگاه با دان
 

شو سق شورق ئایون فرهنای جمهیئ  اسوامی افغهشسوتهن به همرا  اکتر میلی  ئیس  ااشگاه  حکس  سزووائ ، اکتر فرز  مدیر افتر 
همکهئ  هه  علمی بس  الملل و اکتر تسووونسمی مدیر افتر ئیهسوووت 

کگووویئ ااشگووواوه  ائ شگوووسوووتی دووومسمی بوه ااشگووووییوهن اتزهع 
  یهفت. حضیئ سزووائ  حکس  ااشگاه   افغهشستهن

ائ ای  شگست که به استمزهل گسترا  ااشگوییهن اتزهع کگیئ افغهشستهن 
 و ملی جهیاه  به اشووهئ  به  همرا  بیا، ئیس  ااشگوواه  حکس  سووزووائ 

 اشگوواه ا شتهسوسل و هه تیاشمند  بسهن به ااشگواه ، ای  المللی بس  ئتزه
 .شرااخت کگیئ شرق علمی قطب اومس  عنیان به سزووائ  حکس 

اکتر میلی  ائ ااامه به شسیشدهه  عمسق فرهنای و اجتمهعی بس  او کگویئ اشهئ  و بر ائتزهطهت و همکهئ  هه  علمی و آمیزشی متمهبل 
  .تهکسد کرا

هه  فراه  شد  تیس  ای  ااشگاه  به  ئایون فرهنای کگویئ افغهشستهن شسو ائ ای  ایدائ ضم  قدئااشی از همکهئ  هه  علمی و فردت 
منظیئ ت صوسل ااشگووییهن افغهن، ائ زمسنه گسوتر  همکهئ  هه  علمی، آمیزشوی و ت صوسلی بس  ایران و افغهشسووتهن و فردت هه و 

 .شتهشسسل هه  میجیا ائ ای  زمسنه به تیجه به حس  همویائ  و هموبهشی او کگیئ مطهلزی ئا بسهن کرا

، مدیر افتر همکهئ  هه  علمی بس  المللی و ائتزه  به دونعت ااشگواه  حکس  سوزووائ  شسو ضم  بسهن زمسنه هه  ائ ااامه اکتر فرز 
همکهئ  هه  بسگوتر او کگویئ ائ حیز  ااشگواههی بر جاب ااشگووییهن اتزهع کگویئ افغهشسوتهن ائ ااشگواه  حکس  سوزووائ  به السل 

 .کرا تهکسد او کگیئ همویائ  و هموبهشی و وجیا مگترکهت فرهنای بس  

ائ بت  بعد  ای  شگوسوت ااشگووییهن اتزهع ااشگواه  حکس  سزووا  به بسهن مسهیل و ائخیاست هه  خیا شرااختند و ئایون فرهنای 
 کگیئ افغهشستهن شسو اعام کرا ائخیاست هه  ااشگوییهن برئسی و ئسسدگی خیاهد شد
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戒戒 

 

 درخشش دانشگاه حکیم سبزواری در جشنواره قرآن و عترت: کسب رتبه های برتر 
 های کشور توسط دانشجویان دانشگاه و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه سی

 
هه  کگیئ ئا کسب ااشگاه و سیمس  جگنیائ  ملی قرآن و عترت ااشگوییهن  هه  برتر سویااشگووییهن ااشگواه  حکس  سوزووائ  ئتزه

کهئشنهس قرآن وعترت)ع( وامیئ اجتمهعی وشگریهت ااشگاه  حکس  سزووائ  گ ت: ااشگوییهن ااشگاه  حکس  سزووائ  او عنیان  .کراشد
به دهحب الومهشی ائ گ تای   .هه  کگیئ ئا به خیا اختصهص اااشدو سویمس  جگونیائ  ملی قرآن و عترت ااشگوییهن ااشگاه  برتر سوی

ئواب  عمیمی ااشگوواه  به اعام ای  خزر افووا: ائ اختتهمسه سووی و سوویمس  جگوونیائ  قران و عترت ااشگوووییهن سووراسوور کگوویئ زینب 
ضوسهاوست ئتزه اوم قرایت به ئو  ت مسق ائ بت  خیاهران، م مدئضه جههد  شسه ئتزه اوم ح ظ کل قران کری  ائ بت  براائان ئا 

 .به خیا اختصهص اااشد

 لسد ک عنصر عنیان به قرآشی هه آمیز  ترویج اینکه بر تهکسد به و  
ییهن و ااشگاههسهن ااشگوو عترت و قرآن جگونیائ  سویمس  و سوی

کگیئ ائ شظر گرفته شد  بیا، افووا: ائ ای  اوئ  از جگنیائ  قریب 
 معهئفی هه  ئشته ائ کگیئ سراسر هه  ااشگاه  از ااشگوی۵۱۱ به 

 قرآن کل ح ظ و جود ۹۱ ،۰۱ ،۵ ح ظ هه  ئشوووته ائ) وآوایی
 م ههس  منهجهت، و اعه اذان، شسو و ت مسق و ت لسل قرایت کری ،
زا ه، دوو س ه سوووهایه، ح ظ میضوویعی قرآن، آشوونهیی به الشهج

 .شرااختند ئقهبت به یکدیار به  ترجمه و ت سسر قرآن(

هه  علیم، ای  جگوونیائ  تمهمی ااشگوووییهن کگوویئ از وزائتتهشهکهئشوونهس قرآن وعترت ااشگوواه  حکس  سووزووائ  به اشووهئ  به اینکه ائ 
 ااشگاه  مسوبهشی به ۳۷ مه  آبهن ۹۷ ته۹۱  هه حضیئ شسدا کراشد، ااامه ااا: ای  جگنیائ  ازبهداشوت، ااشگواه  آزاااسوامی و سهیر ااشگاه 

 .شد برگوائ فراوسی
 

 

 ” یبریپدافند سا“به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، نشست تخصصی 
 به همت مدیریت حراست دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد 

 
به همت مدیریت حراسوت ااشگواه  حکس  سوزووائ  و به همههنای کمسته شدافند  سرعهمل شهرستهن  به منهسوزت ه ته شدافند  سرعهمل

نهن و  سرعهمل شهرستهن و اسهتسد، کهئکبه حضیئ ئوسه  ااائات سزووائ،مسویلس  کمسته شدافند شگست تتصصی شدافند سهیزر  سوزووائ 
 .مسویلس  ااشگاه  حکس  سزووائ  برگوائ شد
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 نشست رئیس، معاون فرهنگی و دانشجویی و مسئوان تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری
 با دکتر مسیحای اکبر، معاون مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم 

  
ااشگوییی و مسوینن تربست بدشی ااشگاه  حکس  شگوست ئیس ، معهون فرهنای و 

سوووزووائ  به اکتر مسوووس ه  اکزر، معهون مدیرکل تربست بدشی وزائت علیم برگوائ 
 .شد
 
 
 
 

 دانشگاه حکیم سبزواری؛ پیشگام در اشاعه فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

 ای و پهلوانی در دانشگاه زورخانه ارائه یک واحد درسی با عنوان ورزش 
 

لیاشی شه ئیس  ااشگوکد  علیم وئزشی ااشگاه  حکس  سزووائ  گ ت: ائ ئاسته  اشهعه فرهنگ شهلیاشی، یک واحد ائسی به عنیان وئز 
 .یه شدائ ااشگاه  حکس  سزووائ  ائا ۳۷ -۳۹ا  ازشس  سهل اول سهل ت صسلیو زوئخهشه

ا  ئا وئزشووی برشوومرا که به تیسووعه بعد معنی  اکتر امسرحسووس  حمسمی ائ گ تای به ئواب  عمیمی ااشگوواه  وئز  شهلیاشی و زوئخهشه
وئزشکهئان می شراازا و افووا: معتمدی  اشهعه ای  وئز  ائ بس  قگر جیان به عنیان آیند  سهزان کگیئ به تیجه به بعد معنی  آن سزب 

  .هه  اجتمهعی خیاهد شدکهه  آسسب 

و  خهطرشگوووهن کرا: ااشگووواه  حکس  سوووزووائ  ائ جهت ترویج 
فرهنگ شهلیاشی و به تیجه به شتهشسسل ههیی که از شظر شسرو  اشسهشی 
اائا می بهشد، از جمله م س  گلستهشی زاا  و موسد شمسب زاا  که 
از جمله وئزشووکهئان و مرشوودان مطرح کگوویئ  و بس  المللی ای  

و ااشگوییهن ااشگاه  هستند، اقدام به ائایه یک واحد ائسی  وئز 
 .به عنیان وئز  زوئخهشه ا  و شهلیاشی ائ ای  ترم شمیا

ئیس  ااشگکد  علیم وئزشی ااشگاه  حکس  سزووائ  ااامه ااا: ای  
وئز  “ائس ائ ترم ت صسلی جهئ  به دیئت آزمهیگی و به عنیان 

که از جمله ائوس عمیمی برا  ” ا  و شهلیاشیزوئخهشه یک  وئز 
 .تمهمی ااشگوییهن ممطع کهئشنهسی که طسف وسسعی از ااشگوییهن ااشگاه  ئا شهمل می شیا، ائایه شد  است

و  به اشوهئ  به اسوتمزهل خیبی که ااشگووییهن از ائایه ای  ائس ااشته اشد، عنیان ااشت: مدئس ای  واحد ائسی م س  گلستهشی زاا  
گیئ ائ ئشته شهلیاشی و عضی کمسته مربسهن فدئاسسین وئز  هه  زوئخهشه ایهست که سهبمه مربی گر  تس  هه  ملی وئزشکهئ برجسته ک

 .و بهشاههی ئا ائ کهئشهمه خیا اائا

اکتر حمسمی خهطرشگوهن کرا: به اسوتمزهلی که از ای  ائس دیئت گرفت بنه اائی  ائ ترم آیند  تعداا کاس هه  ای  ائس ئا گستر  
 .اهس 

و  به اشوهئ  به شسگسنه ائخگهن سزووائ ائ وئز  زوئخهشه ا  و شهلیاشی، بر لووم گستر  ای  وئز  ائ سطح شهرستهن به خصیص ائ 
سوطح ااشگواههی تهکسد کرا و افووا: به تیجه به شتهشسول هه  میجیا ائدودا ایوها گیا زوئخهشه ا  به دویئت اختصوهدوی ائ ااشگاه  

 .مهیت مسویلس  امکهن شایر استهستس  که ت مق ای  مه  به ح
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 بومی سازی اتوماسیون شبکه های توزیع برق خراسان رضوی با همکاری پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری 
 

 ۵مدیرعهمل شورکت تیزیع شسرو  برق خراسوهن ئضوی  گ ت: فرآیند بیمی سوهز  اتیمهسوسین شزکه هه  تیزیع شسرو  برق، تهکنین ائ 
اشوهم شد  و تیسعه آن ائ سهیر شمه  خراسهن ئضی  شسو، شهرستهن استهن 
 .ائ است اجراست

م مدئضوه موینی ای  شهرستهشهه ئا سزووائ، تربت حسدئیه، شسگهبیئ، قیچهن 
و تربت جهم ذکر و افووا: شس  از ای ، سوهمهشه اتیمهسسین شزکه هه  تیزیع 

کت برق ائ کل کگوویئ خهئجی بیا امه برا  شتسووتس  بهئ متتصووصووهن شوور
تیزیع شسرو  برق اسوتهن به همکهئ  ااشگوواه  حکس  سوزووائ  اتیمهسووسین 

  .شزکه تیزیع برق کهما ایراشی ئا تیلسد و ئا  اشداز  کراشد

و  ااامه ااا: شیع ایراشی اتیمهسووسین شووزکه هه  تیزیع برق سووهخته شوود  
تیسو  متتصوصوهن خراسهن ئضی  و ااشگاه  حکس  سزووائ ، تهکنین ائ 

 .خراسهن جنیبی، خیزستهن، اد ههن و یوا میئا است ها  قرائ گرفته استاستهشهه  

ائدد بیمی، درفه جییی و کهه  هوینه هه و همکهئ   ۰۱۱مدیرعهمل شورکت تیزیع شسرو  برق خراسوهن ئضوی ، اسوت ها  از فنهوئ  
شیع ایراشی اتیمهسسین شزکه هه  تیزیع برق  دونعت و ااشگاه  ائ ئاسته  ت مق شعهئ حمهیت از کهن  ایراشی ئا، از ویژگی هه  برجسته

 .برشمرا

موینی اظههئ ااشوت: اجرا  اتیمهسوسین شوزکه هه  تیزیع برق، منور به هیشومند سهز ، کهه  اشرژ  تیزیع شگد  و خهمیشی، افوای  
 .عمر م سد توهسوات، کهه  تل هت برق، افوای  بهر  وئ  و کهه  هوینه هه  تعمسرات و شاهدائ  می شیا

 
 

 بازدید مهندس سبحانی فر، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسامی 
  از پروژه های عمرانی دانشگاه و حضور در جمع دانشجویان و برگزاری نشست با مسئوان دانشگاه

 
ئیس  و  مهندس سوز هشی فر، شمهیند  مرام سوزووائ ائمول  شوویئا  اسوامی ضوم  حضوویئ ائ ااشگواه  حکس  سووزووائ  به همراهی

مسوینن ااشگاه  حکس  سزووائ  از شروژهه  عمراشی طرح تیسعه ااشگکد  علیم شهیه و 
خیاباه  ااشگوووییی ااشگوواه  بهزاید کراشد، ش  از ای  بهزاید مهندس سووز هشی فر به 
حضیئ ائ  ااخیئ  مرکو  ااشگاه  ضم  درف شهههئ به ااشگوییهن ائ فضهیی دمسمی 

ه  اشدیگووی به ئیس ، معهوشس ، مدیران و ئوسووه   گ تای کراشد و سووپ  ائ شگووسووت
 .ااشگکد  هه و مدیران گرو  هه  آمیزشی ااشگاه  حضیئ یهفتند

 
 

 شست بررسی آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی ن
 با حضور معاون پژوهش و فناوری، مدیر پژوهشی و اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا برگزار شد 

 
شگست ب ن و تزهال شظر و برئسی م ها آیس  شهمه اعطه  شژوههشه به اعضه  هسهت 
علمی به حضیئ اکتر فرزاشه، معهون شژوه  و فنهوئ ، اکتر اویسی مدیر شژوهگی، 

  .شد برگوائ م سطی علیم و جغرافسه ااشگکد  علمی هسهت اعضه  ئیس  و 

فعهلست هه  شژوهگووی  مدیر شژوهگووی ائ ای  شگووسووت به تهکسد به اهمست تمییت
هدفمند و مهمیئیت گرا به منظیئ اسوووت ها  بهسنه از اعتزهئات شژوهگوووی، ضوووم  

به ائایه آمهئ و اطاعهتی ائ  (Grant ) تگوووریح م وها آیس  شهمه اعطه  شژوههشه
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شهمه جدید ائ خصویص وضوعست شژوهگوی ااشگواه  و تززس  اهداف، اولییت هه و سوسهست هه  حیز  شژوه  شرااخت و بسهن کرا آیس  
ئاسوته  ت مق برشهمه هه  حیز  شژوهگوی ااشگواه  و بر اسوهس تمییت جهیاه  علمی و فراه  آوئان شرای  منهسب جهت ائتمه  ئتزه و 

 .جهیاه  ااشگاه  ائ ئتزه بند  هه  جههشی و ملی تهسه شد  است
 

 

 دانشگاه  مسوانرئیس و تقدیر  
 کتابخانه مرکزی به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی پرسنل از 

به منهسووزت گرامسداشووت ه ته کتهب و کتهب خیاشی، اکتر میلی  ئیس  ااشگوواه  به 
 و مرک کتهبتهشه ائ حضیئ به  همرا  اکتر تسنسمی مدیر افتر ئیهست و ئواب  عمیمی

 و تمدیر حیز  ای  شرسوونل زحمهت از کتهبدائ ئوز و خیاشی کتهب ه ته تزریک ضووم 
ائ شگوسوتی به منهسزت ه ته کتهب و کتهب خیاشی به همچنس    .آوئاشد بعمل تگوکر
 و شژوه  حیز  مسووویلس  و ااشگوواه  فنهوئ  و شژوه  معهون فرزاشه اکتر  حضوویئ
  .شد تمدیر ااشگاه  مرکو  کتهبتهشه کتهبدائان و شرسنل از فنهوئ 

  
 
 

  برگزار شد GIS دانشگاه حکیم سبزواری مراسم بزرگداشت روز جهانیبه همت گروه آموزشی و انجمن جغرافیا 

تیس   GIS المللیزمهن به ئوز بس ائ ااشگواه  حکس  سزووائ  ه  (GIS) اولس  بوئگداشوت ئوز جههشی سوسسوت  اطاعهت جغرافسهیی
م ترم و مهمهن همهی  جنهب آقه  اکتر گرو  جغرافسه  ااشگواه  حکس  سوزووائ  و اشوم  جغرافسه به حضیئ ئیس  ااشگکد  و اسهتسد 

  .سعسد جی  زاا  ائ تهنئ اکتر علی  ااشگکد  اابسهت و علیم اشسهشی ااشگاه  حکس  سزووائ  برگوائ شد
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 به همت مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری 
 برنامه بازدید و سخنرانی هیات چینی و همراهان این هیات در دانشگاه برگزار شد 

بوه هموت مودیریوت همکهئ  هه  علمی بس  المللی ااشگووواه  حکس  
سوووزووائ  و ائ ئاسوووتووه  همکووهئ  هووه  علمی و ت مسمووهتی مسووهن 

هه  چس  و ااشگاه  حکس  برشهمه بهزاید و حضیئ هسهت چسنی ااشگواه 
به برشهیی  ۳۷ /۳ /۹ شنزه ئوز ائااشگاه  حکس  سزووائ   و همراههن از

  .او ستنراشی علمی برگوائ شد

 و تهئیخ استها ههن شروفسیئ به گوائ  ئواب  عمیمی ااشگواه  ستنراشی
اسام ائ “سی چس  بهعنیان اسوتهن شوهن مدئس تربست ااشگواه  تمدن

 موینهشی، اکتر و سووتنراشی« شیشووتهئ شووسهشژن»چس ، برئسووی میئا  
 به ملی افهع عهلی ااشگووواه  معهئف و علیم شژوهگووواه  شژوهگوووار

 .شد برگوائ الهسهت ااشگکد  ائ ااشگوییهن و استهاان حضیئ به ”توهئ  مزهانت و مسسر خهن، و جها ”عنیان
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 استاد تاریخ و تمدن دانشگاه تربیت مدرس استان شان سی کشور چین 
 به عنوان استاد وابسته دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد 

 
استها تهئیخ و  :ائ ئاسوته  ائتمه  همکهئ  هه  علمی بس  المللی ااشگواه  حکس  سوزووائ  به ااشگواه  هه  کگویئ چس  دیئت گرفت

  .شد معرفی  سزووائ حکس  ااشگاه  وابسته استها عنیان به  تمدن ااشگاه  تربست مدئس استهن شهن سی کگیئ چس 

مدیر ئواب  بس  الملل و همکهئ  هه  علمی بس  المللی ااشگوواه  حکس  سووزووائ  گ ت: شروفسوویئههن، اسووتها برجسووته تهئیخ و تمدن 
 .سی چس ، طی امضه  قرائااا  به عنیان استها وابسته ااشگاه  حکس  سزووائ  معرفی شدااشگاه  تربست مدئس استهن شهن

گ تای به ئواب  عمیمی ااشگوواه  به اشووهئ  به اینکه حیز  مطهلعهتی ای  اسووتها چسنی اسووام شوونهسووی ائ چس   اکتر  امعلی فرز  ائ
 شم  بتیاشد ههن شرفسووویئ که کرا امسدوائ  اظههئ  اسوووت
  و سووزووائ حکس  ااشگوواه  علمی ئواب  ائتمه  ائ میثر 

 .ااشگاه  هه  کگیئهه  آسسهیی به ویژ  کگیئ چس  ای ه کند

اشوهئ  به اینکه جاب اسوتها وابسته ائ ای  ااشگاه  بر و  به 
اسهس تهکسد وزائت علیم و ئیهست م ترم ااشگاه  و بر مزنه  
ایس  شهمه جاب اسوتها وابسته دیئت می گسرا، افووا: شسگتر 

سیید و  (Gavle) اکتر ااوا معصویمی، اسوتها ااشگاه  ییله
 .تهن به عنیان اعضه  هسهت علمی ااشگاه  حکس  سزووائ  معرفی شد  بیاشداکتر فرشسد د هت، استها ااشگاه  براافیئا اشالس

اکتر فرز  اظههئ کرا: اسوتهاان وابسوته بصویئت شهئ  وقت به ااشگاه  هه همکهئ  می کنند و ائ یک اوئ  زمهشی تعسس  شد  به حضیئ ائ 
 .هه به ااشگاه  همیائ  برقرائ استااشگاه  به فعهلست هه  آمیزشی و شژوهگی می شراازشد هرچند ائتزه  علمی آش

مدیر ئواب  بس  الملل ااشگوواه  حکس  سووزووائ  عنیان کرا: از همکهئان م ترم هسهت علمی ائخیاسووت می کنس  ائ ئاسووته  گسووتر  
سر اشسه اتعهمات بس  المللی ااشگواه  حکس  سوزووائ  مگهئکت به اسهتسد برجسته و م ممهن به شهم ااشگاه  هه و میسسهت ت مسمهتی سر

ائ قهلب برگوائ  ویدیی کن راش  و وئکگووهب و ئاهنمهیی و مگووهوئ  مگووترک برا  شهیهن شهمه هه  ااشگوووییهن ت صووسات تکمسلی ئا 
ااشگاه  بتیاشد از تیاشمند  ای  استهاان و م ممهن ائ ئاسته  ائتمه  کس ست آمیز  و شژوه   ,گسوتر  اهند ته ضم  ای  همکهئ  هه

 .علمی وابسته بهر  مند گراا ائ قهلب عضی هسهت

 
 

 نشست دکتر آهنچیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم 
  با رییس،مسئوان و دانشگاهیان حکیم سبزواری

 
شگووسووت اکتر م مدئضووه آهنچسهن مدیرکل افتر برشهمه ئیو  آمیز  عهلی وزائت علیم به ئیس ، معهوشس ، مدیران، اسووتهاان و مسووینن 

 .میز  ااشگاه  حکس  سزووائ  برگوائ شدآ

اکتر آهنچسهن ائ ای  شگوسوت تتصوصی که به هدف ائزیهبی 
طرح سووطح بند  ااشگوواه  هه برگوائ شوود به اشووهئ  به اینکه 

ائ وزائت علیم آ هز  ۳۹سوووطح بند  ااشگووواه  هه از سوووهل 
شد،گ ت: هدف وزائت علیم از اجرا  ای  طرح شنهخت بسگتر 

ه شمه  قیت و ضووعف خیا و حرکت ائ ااشگوواه  هه شسووزت ب
  .جهت تص سح شمه  ضعف و تمییت شمه  قیت بیا  است

و  ائ ااامه ضم  ائایه گوائشی از سطح بند  ااشگاه  هه به  
بسهن اهداف و شوهخصوه هه  میئا شظر وزائت ائ سطح بند  
ااشگواه  هه شرااخت و عنیان ااشوت: شتهیج طرح سطح بند  
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امروز اوبهئ اعام شد  است و ای  طرح ائ شرف بهزشار  اوبهئ  جهت اعام ااشگاه  هه ته به 
 .اوئ سیم گوائ  خیا از سطح بند  ااشگاه  هه است

اکتر آهنچسهن ائ ااامه ااشگواه  حکس  سوزووائ  ئا جو ااشگواه  هه  خیب کگیئ از شظر  
کس  سزووائ  کس ست ائ بسوسهئ  از شوهخض هه  وزائت علیم برشومرا و افووا: ااشگاه  ح

متصویدوه ائ حیز    آمیز  عملکرا بسوسهئ خیبی ااشوته است، همچنس  شسزت اعضه  
 .اائا قرائ ملی تراز ائ هسهت علمی به تعداا ااشگوییهن ائ ای  ااشگاه  

و  به اشووهئ  به تعداا ااشگوووییهن خهئجی شووه ل به ت صووسل ائ ااشگوواه ، افووا: عملکرا 
 .خهئجی بسسهئ خیب بیا  و ای  شگهن از شتهشسسل بهن  ااشگاه  حکس  سزووائ  ائ ای  بت  اائاااشگاه  ائ ب ن جاب ااشگوییهن 

و  ائ ااامه به بسهن شهخض ههیی جهت بهزیا و ائتمه  جهیاه  ااشگاه  حکس  سزووائ  ائ طرح سطح بند  هه  ااشگاه  هه شرااخت و 
دهه  منور به خلق ثروت، افوای  تعداا قرائاااهه  بس  المللی از جمله شووهخض ااامه ااا: افوای  تعداا ممهنت شراسووتنها، بهزیا فراین

 .ههیی است که میجب بهزیا و ائتمه  ای  جهیاه  خیاهد شد

 ائتمه  ه ااشگا مسوینن ذاتی وظس ه آمیز  حیز  ائ  ائ ااامه ای  شگست ئیس  ااشگاه  حکس  سزووائ  ائ ستنهشی به تهکسد بر اینکه 
 س ستک ائست مسسر یک ائ بهید معتمدی  امه هستند مه  هه بند  ئتزه و هه بند  سطح به تیجه: گ ت است، شژوه  و  آمیز کس ست
 .بزری  بهن ااشگاه  ائ  ئا شژوه  و آمیز 

 اکتر علی ادوغر میلی  افووا: ه  اکنین وضوعست آمیزشوی ااشگواه  حکس  سوزووائ  ائ تراز خیبی قرائ اائا و کسوب سه ئتزه شتست
ئتزه   برتر المپسها ااشگوییی تیس  ااشگوییهن ااشگاه  شگهن از کس ست خیب آمیز  ائ ااشگاه   ۹کهئشونهسی ائشد ائ سهل جهئ  و 

 .است

و  به اشوهئ  به ئا  اشداز  بیئس هه  خسری  ااامه ااا: هدف از اعطه  ای  بیئس هه  ت صوسلی توئیق اشاسو  به ااشگوییهن و بهن بران 
 .آمیز  استسطح کس ست 

اکتر میلی  افووا: بهید بداشسد ائ ئاسووته  ائتمه  کس ست شژوه ، سوورمهیه گاائ  ائ ای  حیز  ئا از چندسووهل شس  آ هز و خیشووزتتهشه 
عضی هسهت علمی ااشگاه  فردت هه  مطهلعهتی و  ۱۱شتهیج بسوسهئ خیبی شسو ائیهفت کرا  ای  به طیئ  که ائ تهبسوتهن گاشوته بس  از 

 .و ائتزه  به دنعت و جهمعه به ااشگاه  هه  معتزر خهئج و ااخل کگیئ گائاشد  اشدت مسمهتی 

و  بهیهاآوئ  اینکه وظس ه ااشگوواه  تهثسرگاائ  ائ جهمعه اسووت، ااامه ااا:تهکسد اائی  که شم  ااشگوواه  ائ حل مگووکات بهید بسووسهئ 
 .نندشرئشگ بهشد و ااشگاه  هه بهید ائ ئاسته  حل مگکات جهمعه حرکت ک

گ تنی است ائ ااامه ای  شگست معهون آمیزشی و ت صسات تکمسلی ااشگاه  به ائایه گوائشی از وضعست آمیزشی ااشگاه  شرااخت و ائ 
 .ااامه جلسه شسو ه  اشدیگی و ب ن و تزهال شظر مسهن اکتر آهنچسهن و مسویلس ، استهاان و همکهئان بت  آمیز  دیئت گرفت

 

 
 مراسم تجلیل از استادان نمونه بسیجی دانشگاه های سبزوار به مناسبت هفته بسیج 

 با حضور خانواده استاد بسیجی مرحوم پرفسورحامدی نیا برگزار شد 
 

ائ مراسومی که به منهسوزت گرامسداشوت ه ته بسسج و به همت 
شهیاه  بسسج اسهتسد ااشگاه  حکس  سزووائ  و به حضیئ مسوینن 

استهاان ااشگاه  هه  سزووائ شوهرسوتهن و ااشگواه  و جمعی از 
برگوائ شود از اسوتهاان شمیشه بسوسوی ااشگاه  هه  شهرستهن به 
اهدا  جهیو  ویژ  شرفسیئ حهمد  شسه، استها فمسد ااشگاه  حکس  

  .سزووائ  تولسل شد
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تقدیر و عنوان شایسته  ۲مقام برتر، ۰درخشش انجمن های علمی دانشگاه در یازدهمین جشنواره ملی حرکت با کسب 
  قرار گرفتن دانشگاه حکیم در بین دانشگاه های شایسته تقدیر در حوزه عملکرد انجمن های علمی

ااشگاه  حکس  سزووائ  ائ یهزاهمس  جگنیائ  ملی حرکت که به مسوبهشی ااشگاه  اد ههن برگوائ شد، به کسب میفمستی بی سهبمه خی  
یان شهیسته تمدیر و قرائ گرفت  ائ بس  ااشگاه  هه  شهیسته تمدیر ائ حیز  عملکرا عن ۹ممهم برتر کگیئ،  ۹کسب و میفق به  ائخگسد

 شد.اشوم  هه  علمی 

ااشگاه  خهئج از کگیئ، عنیان بس  المللی  ۹۱به گوائ  ئواب  عمیمی وزائت علیم ائ آیس  شهیهشی ای  جگونیائ  ملی که به السل حضویئ 
فق به کسوب سوه عنیان برتر کگویئ، او عنیان شوهیسته تمدیر شد، همچس  ااشگاه  حکس  شسدا کرا  بیا، ااشگواه  حکس  سوزووائ  می

سوزووائ  ائ جمع ااشگواه  هه  شهیسته تمدیر کگیئ ائ حیز  عملکرا اشوم  هه  علمی ااشگوییی و ااشگاه  هه  برگوید  و شهیسته 
 .کگیئ قرائ گرفت

وم  بر طزق ای  گوائ  عنهوی  و ممهم هه  کسووب شد  تیس  اش
 :ااشگوییی ااشگاه  به شرح زیر است-هه  علمی

 ئتزه اول ائ بت  م تیا  ایوستهل: اشوم  علمی زیست شنهسی 

 ئتزه اوم ائ بت  فعهلست خاقهشه: اشوم  علمی عمران 

 ئتزه سیم ائ بت  فعهلست خاقهشه: اشوم  علمی م س  زیست 

   ستزیئتزه شهیسته تمدیر ائ بت  اشوم  برتر: اشوم  علمی م س 

  ئتزه شووهیسووته تمدیر ائ بت  فعهلست خاقهشه: اشوم  علمی زیسووت
 شنهسی

ااشگوواه  برگوید  و  ۹همچنس  ااشگوواه  حکس  سووزووائ  ائ بس  
 هه  فعوهلست حیز  ائ عملکرا حیز  ائ  شوووهیسوووتوه کگووویئ

 .گرفت قرائ ااشگوییی_علمی

 
 

 واریتقدیر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از دانشگاه حکیم سبز
 به سبب درخشش در جشنواره حرکت و کسب عنوان دانشگاه شایسته تقدیر این جشنواره  

ااشگوواه  حکس  سووزووائ  ائ یهزاهمس  جگوونیائ  ملی حرکت  
تیاشست به قرائگرفت  ائ جمع هگت ااشگاه  برتر کگیئ ائ حیز  

ااشگووییی عنیان ااشگواه  شهیسته تمدیر ائ _فعهلست هه  علمی
 ۰۱۱اشوم  هووه  علمی و ااشگووووییی ئا ائ بس  بت  عملکرا 

ااشگواه  کگویئ کسوب کند و میئا تمدیر  امرضه   هئ  معهون 
  .فرهنای و اجتمهعی وزائت علیم قرائ گسرا
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 :اکتر   هئ  ائ مت  ای  تمدیر آوئا  است
  

 جناب آقار علی اصغ  مولور

 تددی  یاادهمین جشنوابه ملی ح کتدا شگاه شایسته _بئیس محت   دا شگاه حییم سبزوابر

بی شوک ئشود و تعهلی علمی و فرهنای کگویئ  و سوهخت  آیند  ا  ائخگوهن و امسد آفری  شسهزمند شییهیی ، شگه  و خاقست برآمد  از 
 تمسوویلست اجتمهعی ااشگواه  و ااشگووییهن اسوت. ائ ای  مسوسر اشوم  هه  علمی ااشگوییی و جگنیائ  ملی حرکت به مگهبه فرد

 .وعرده ا  برا  شکیفهیی از ای  تیاشمند  ههست

شوههد شمهی  و ائخگو  میفمست هه  ااشگووییهن ائ عرده هه  متتلف علمی هستس ، ” یهزاهمس  جگونیائ  ملی حرکت“اینک ائ 
 یآوئاشه شمه، حرکتمراتب قدئااشی و سپهس خیا ئا تمدی  کیشندگهن جیان عل ، ااش  و فنهوئ  می شمهی . امسد است به تعهد و اشدیگه ش

 .شرشتهب ئشد و تیسعه علمی و فرهنای ایران اسامی ئا شههد بهشس 

  امرضه   هئ 

 معهون فرهنای و اجتمهعی
  

گ تنی اسوت ائ ای  بت  عاو  بر ااشگواه  حکس  سوزووائ  از ااشگاه  هه  تهران، اد ههن، بیعلی سسنه همدان، خیائزمی، سسستهن و 
 .شد تمدیر شسو ق ائابسلی بلیچستهن، شسراز و م م

 
 

 با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و شهرداری سبزوار: طرح پژوهشی
 اجرا می شود ” بررسی و اجرای روش های مختلف بازیافت پسماند در واحدهای مسکونی و آموزشی شهرستان سبزوار”

 
تیس  ااشگاه   ”مسکیشی و آمیزشی شهرستهن سزووائبرئسوی و اجرا  ئو  هه  متتلف بهزیهفت شسمهشد ائ واحدهه  ”طرح شژوهگوی

 .حکس  سزووائ  به عنیان مگهوئ شژوهگی و سهزمهن مدیریت شسمهشد شهراائ  سزووائ به عنیان کهئفرمه اجرا می شیا

اکتر قهسو  ذوال مهئ  عضی هسوت علمی گرو  علیم و مهندسی م س  زیست و مور   
اه  گ ت: ای  شروژ  به هدف فرهنگ سووهز  و ای  طرح ائ گ تای به ئواب  عمیمی ااشگوو

آمیز  مرام ائ امر بهزیهفت و کهه  شسووومهشد به طیئ اختصوووهدوووی ائ منهطق هدف 
 .سهزمهن بهزآفرینی، به است ها  از ئو  هه  متتلف اشوهم می گسرا

سوووند ملی تیاشمندسوووهز  و ”و  افووا: بوه منظیئ ت مق هدف هه  تعسس  شووود  ائ
سند ملی “هسهت وزیران و شسو  ۰۹۹۹مصیب ”    سرئسومیسوهمهشدهی سوکیشت گه  هه

 ۹/۷/۳۹مصیب ” ئاهزرا  احسه، بهسهز  و شیسهز  بهفت هه  فرسیا  و شهکهئآمد شهر 
 .هسهت وزیران، ائ ای  طرح سکیشتاه  هه   سرئسمی شهر سزووائ به عنیان م له هه  شهیلیت اشتتهب شدشد

شرای  م س  زیست سکیشت گه  هه   سر ئسمی به واسطه عیاملی ه  چین مسهیل اقتصها  و  اکتر ذوال مهئ  به اشوهئ  به اینکه ادین 
ائ ای  طرح تیجه جد  به شرای  م س  زیست سکیشت گه  هه   سر ئسمی شد  است و  :اجتمهعی مت هوت از سهیر منهطق است، افووا

 .لمی به مطهلعهت آمهئ  قرائ می گسرشدواحد آمیزشی زیر شیش  ای  فعهلست ع ۰۱۱واحد مسکیشی و  ۹۱۱۱۱بس  از 

 و ااامه ااا: برئسوی علمی تهثسر ئو  هه  متتلف ت کسک، کهئآیی آن هه و مطهلعه تیجسه اقتصها  از اهداف مه  ائ ای  شروژ  است و 
خدمهت  ز ایارائایه بروشویئ هه  آمیزشوی، کسسوه هه  ت کسک، تهسه فرم مگترکس ، تکمسل فرم اشتراک ت کسک شسمهشد ائ هر بت  ا

 .ش ر از ااش  آمیختاهن ااشگاه  حکس  سزووائ  ائ اجرا  ای  طرح مگهئکت اائشد ۵ائایه شد  ائ ای  طرح می بهشد و 

ان کرا: توربه کگیئهه  دنعتی ائ زمسنه بهزیهفت میاا از عنی عضی هسوت علمی گرو  علیم و مهندسی م س  زیست و مور  ای  طرح 
ای  بیا  است که یکی از بهداشتی تری  و اقتصها  تری  ئو  هه  بهزیهفت زبهله هه  شهر ، جداسهز  زبهله زبهله هه  شوهر  شگهشار 

ائ م ل تیلسد )ت کسک از مزدا( می بهشود که شوهمل جداسهز  میاا قهبل بهزیهفت )شسمهشد هه  خگک( ائ مزها  تیلسد زبهله مثل خهشه، 
 .است …آشهئتمهن مدئسه، بهزائ، شرکت و
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 طراحی و ساخت دستگاه چاپگر سه بعدی چند منظوره در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری 
 

 به شهم توهئ  هاییکی ”بیم شیآوئان فسدائ سهسییه“چهشار سوه بعد  چند منظیئ  به امکهن تغسسر کهئبرا ائ دونهیع متتلف تیس  شرکت 

HEWIco  حکس  سزووائ  طراحی و سهخته شد واحد فنهوئ مستمر ائ مرکو ئشد ااشگاه. 

از جمله ویژگی هه  ای  طرح می تیان به امکهن تغسسر شهزل برا  چهپ سووه بعد  قطعهت شاسووتسکی، امکهن تغسر شهزل برا  چهپ سووه 
ئومسو   CNC بعد  شوکاتی، امکهن تغسسر شهزل برا  کهشوت بائ ائ سوسنی هه  شگهد، امکهن تغسسر شهزل برا  تزدیل شدن به استاه 

ترا  فرز چیب برا  دنهیع چیبی و فیم برا  دنهیع مدلسهز  
 .و شوشکی اشهئ  کرا

گ تنی اسوت ای  طرح فنهوئاشه ائ شمهیگوواه  شژوه  خراسهن 
 .شد ئوشمهیی ئضی  خراسهن استهشدائ  تیس  سرشرست 

 
 
 
 
 
 

 

 عضله با استفاده از هوش تقویتی-ی هماهنگی عصبدهندهدستگاه افزایش
 فناوران مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری اختراع شد توسط  

 
  .عضله به است ها  از هی  تمییتی تیس  فنهوئان مرکو ئشد ااشگاه  اختراع شد-  همههنای عصباهند استاه  افوای  

عضله به -  همههنای عصباهند استاه  افوای “ :مهندس مهد  مهر  متترع ای  اسوتاه  ائ گ تای به ئواب  عمیمی ااشگاه  گ ت
 .یک ابوائ وئزشی برا  ایوها همههنای بس  اعصهب ایدائ  و شنیایی و اعصهب حرکتی وئزشکهئان است“است ها  از هی  تمییتی 

همچنس  به است ها  از الایئیت  هه  بکهئ ئفته ائ ای  استاه  ای   :و  افووا 
به برئسی و شرااز  اطاعهت بتیاشس  شمه  قیت قهبلست برا  مه فراه  شود  ته 

و ضعف وئزشکهئان ئا شنهسهیی کنس  و ای  شمه  ئا بهزیا بزتگس  و متنهسب 
  .به تیاشهیی هر وئزشکهئ، تمری  منهسب ئا به او شسگنهها اهس 

بهشد که تیس  مهندس مهر  اظههئ ااشت: ای  استاه  شهمل چند بت  می
هه اطاعهت وئزشوووکهئان ئا ائیهفت ای  بت شووویشد، یوک تزلوت کنترل می

کننود و سوووپ  تزلت به اسوووت ها  از الایئیت  یهاگسر  تمییتی اطاعهت می
اهد، ائواقع ائ ای  ئو  هه شسگنهها میکند و بر اسوهس تیاشهیی وئزشکهئان، تمری  منهسب ئا به آنائیهفتی از وئزشوکهئان ئا ت لسل می

 .شیاسهز  میهه شتصیتمری 

دیئت هیشمند و بدون شسهز به اخهلت اشسهن، امکهن تگتسض تیاشهیی وئزشکهئ و و  ازتگوتسض شمه  قیت و ضوعف بدن وئزشوکهئان به 
هه، اقت بهن ائ تگتسض شمه  قیت و ضعف ، سهیلت است ها  برا  مربسهن و وئزشکهئان ، سهیلت شصب و بکهئگسر  سهز  تمری شتصی
هه  متتلف وئزشوی، جاابست و متنیع بیان برا  کهئبران، سهیلت ائ ایر  و قهبلست اسوت ها  ائ تمری شهه  متتلف، اشعطهفائ م س 

   .برا شهم استاه  ای  فنی هه برجستای  از بتگی عنیان به استاه  بهن  برا و وشمل حمل

  می تیاشد میئا است ها  وئزشکهئان ائ اشوهم مهندس مهر  به اشوهئ  به اینکه ای  اسوتاه  ثزت اختراع شود  است، ااامه ااا: ای  استاه
 برا  یوئزشوو-ت ری ی ابوائ یک عنیان به اسووت ها   تمرینهت وئزشووی، فسوییتراپ هه و معلیلس  جهت تیاشزتگووی قرائ گسرا و شسو قهبلست

 .بهشد می اائا شسو هه مهدکیاک و مدائس عمیمی، امهک 



ـا
ده

ـدا
روی

 
 

拐懐     

 

به عنیان اومس  طرح ائ بس  هگت طرح برتر « عضله به است ها  از هی  تمییتی-عصب  همههنای اهند استاه  افوای »گ تنی اسوت
 .فنهوئاشه استهن ائ شمهیگاه  ه ته شژوه  استهن خراسهن ئضی  تیس  سرشرست استهشدائ  خراسهن ئضی  ئوشمهیی شد

 
 

  مانور زلزله در خوابگاه های دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد
 

 . سرعهمل و مدیر حراست ااشگاه  از برگوائ  مهشیئ زلوله ائ م ل خیاباه  ولی عصر ای  ااشگاه  خزر اااابسر کمسته شدافند 

مهندس هها  شصوورتی شیئ ائ گ تای به ئواب  عمیمی ااشگوواه  گ ت: اولس  مهشیئ زلوله خیاباههی ائ ااشگوواه  حکس  سووزووائ  بر طزق 
میز  ااشگووووییهن خیاباههی ائ زمهن حیااس طزسعی و همچنس  ایوها آمهاگی و مصووویبه کمسته شدافند  سرعهمل ااشگووواه  به هدف آ

همههنای هرچه بسگوتر استاه  هه  امداائسهشی به مدیریت 
گنزه هگت  آذئمه  به حضیئ ئیس  و شنوب ران ااشگاه  ئوز 

 .مگهئکت بهن  ااشگوییهن خیاباه  هه اشوهم شد

 بهم، شگت از مصدوم اشتمهل ئاشل عملسهت: ااشوت اظههئ  و 
 حریق اط هد قرمو، و سزو هه  وضوعست ائ مصودومس  تریهژ

ا که ائ ای  مهشیئ بی ههیی فعهلست جمله از گوهز کپسووویل
 .دیئت شایرفت

مهندس شصووورتی شیئ به اشوووهئ  به اینکه ای  مهشیئ تیسووو  
مدیریت حراسووت و به همکهئ  هال احمر، آت  شگووهشی و 

اامه ااا: براسوهس طرح مدیریت ب ران ائ ااشگاه ، همکهئان بت  هه  متتلف شسو ائ اشوهم وظهیف اوئژاش  برشهمه ئیو  و اشوهم شود، ا
  میئا اشتظهئ ئا به ش ی شهیسته اقدام شمیاشد همچنس  تا  و برشهمه ئیو  ااشگوییهن کهشین هال احمر ااشگاه  که از ابتدا  برشهمه ئیو

 .خیئ تمدیر  ااشتند از عیامل میفمست مهشیئ بیاو شسگنهها همکهئ  ائ اجرا  مهشیئ همراهی ائ 

ابسر کمسته شدافند  سرعهمل و مدیر حراسوت ااشگاه  حکس  سزووائ  خهطرشگهن کرا: امسد است به آگههی بتگی به جهمعه و به خصیص 
 .قگر ااشگوی تزعهت شهشی از اینایشه حیااس ئا به حداقل برسهشس 

شگوووییهن، کهشین هال احمر، سووهزمهن هال احمر، اوئژاش ، آت  شگووهشی، مدیر افتر ئیهسووت و و  افووا: ائ شهیهن از مگووهئکت خیب اا
 .ئواب  عمیمی، مدیریت ااشگوییی، مدیریت فرهنای، مدیریت تعمسر و شاهدائ ، ااائ  ح هظت فسویکی کمهل تگکر ئا اائم

 
 

 رونمایی از دو طرح فناور دانشگاه حکیم سبزواری
 توسط سرپرست استانداری خراسان رضوی در نمایشگاه هفته پژوهش  

 ئوشمهیی از او طرح فنهوئاشه مرکو ئشد ااشگاه  حکس  سزووائ  تیس  سرشرست استهشدائ  خراسهن ئضی  ائ شمهیگاه  ه ته شژوه 

اسووتاه  »س  سووزووائ  به عنیان سوورشرسووت اسووتهشدائ  خراسووهن ئضووی  از طرح فنهوئاشه مرکو ئشوود و اشتمهل تکنیلیژ  ااشگوواه  حک
به عنیان اومس  طرح ائ بس  هگوت طرح برتر فنهوئاشه استهن ائ « عضوله به اسوت ها  از هی  تمییتی-  همههنای عصوباهند افوای 

شمهیگاه  ه ته شژوه  استهن خراسهن ئضی  به حضیئ و همراهی 
مدیر شژوهگی و مدیر مرکو ئشدااشگاه  ئوشمهیی کرا.مور  طرح 

  .ندس مهد  مهر  است و ای  استاه  شمیشه ااخلی شدائامه

چهشار »همچنس  سورشرست استهشدائ  خراسهن ئضی  از استاه  
به عنیان اومس  طرح فنهوئاشه مرکو ئشد « سه بعد  چند منظیئ 

ااشگووواه  حکس  سوووزووائ  ائ شمهیگووواه  ه ته شژوه  اسوووتهن 
 به” سوهسییهبیم شیآوئان فسدائ “ئوشمهیی کرا.مور  طرح شورکت 

 .است HEWIcoشهم توهئ  هاییکی
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 کسب دو رتبه برتر استان توسط پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری 
 در اختتامیه جشنواره و نمایشگاه هفته پژوهش استان خراسان رضوی 

 
  میفق ااشت و فنهوئان ای  مرکو ئشود ااشگواه  حکس  سوزووائ  ائ جگونیائ  و شمهیگاه  ه ته شژوه  استهن خراسهن ئضی  حضیئ

  .مرکو تیاشستند او عنیان برتر استهشی ئا کسب کنند

بوه گوائ  ئواب  عمیمی ااشگووواوه  ائ اختتوهمسه ای  
جگووونیائ  و شمووهیگووواووه  مهنوودس مهوود  مهر  از 
شژوهگواران مرکو ئشود ااشگاه  حکس  سزووائ  میفق 
بوه کسوووب عنیان شژوهگوووار برتر ائ گرو  طرح هه  

شود، همچنس  شرکت هیشمند سهزان شاهئ ایلسه فنهوئاشه 
مسوتمر ائ مرکو ئشود ااشگواه  حکس  سزووائ  عنیان 

 .شرکت برتر ائ گرو  واحدهه  فنهوئ ئا بدست آوئا

شیزاهمس  شمهیگواه  شژوه  و فنهوئ  خراسهن ئضی  
ااشگاه  و میسسه آمیز   ۰۷ رفه از  ۹۵۱به مگهئکت 

آذئمه  ائ  ۰۵ته  ۰۹ مسموهتی، او مرکو از شوهئک عل  و فنهوئ  و چههئ کهئگوائ و حیز  علمسه از سوووهزموهن اجرایی، شنج مرکو ت ۱عوهلی، 
 .المللی مگهدبرگوائ شدشمهیگاه  بس 

 
 

 آئین گرامی داشت روز دانشجو برگزار شد ” جشن آذر“ 

  
 ائوی به همرا  برشهمه هه  فرهنای ااشگ آیس  گرامی ااشت ئوز” جگ  آذئ“به همت امیئ کهشین هه  فرهنای ااشگواه  حکس  سزووائ  

 .تهنئ استها شریعتی برگوائ شد

ائ ابتدا  ای  مراسو  اکتر میلی ، ئیس  ااشگواه  ائ سوتنهشی ضم  تزریک ای  ئوز به ااشگوییهن ااشگاه  حکس  سزووائ  بر اهمست 
 فردت  ه مطهلعه ائ زمسنه هه  متتلف از آشهن خیاستشم  ااشگووییهن به عنیان آیند  سهزان کگیئ تهکسد کرا و به تیدسه ااشگوییهن ب

ش  از آن به حضوویئ ئیس ،  .بکیشوند جهمعه و خیا فرهنای و علمی  ئا مدیریت کنند و به بهه ااان به مطهلعه ائ جهت ائتمه  خیا هه 
معهون فرهنای، اجتمهعی و ااشگووییی، مدیر افتر ئیهسوت و ئواب  عمیمی و مدیر فرهنای از ااشگوییهن برگوید  ااشگاه  ائ حیز  هه  

 .بیا برشهمه ای  ختهم حس  هنر  و فرهنای هه  برشهمه اجرا . شد تمدیر …آمیزشی، قرآشی، فرهنای، اجتمهعی، ااشگوییی و 
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 نعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک بین ا
 دانشگاه حکیم سبزواری و فدراسیون ورزش زورخانه ای و پهلوانی جمهوری اسامی ایران 

 
 فی  ائ مراسومی به حضویئ ئیس  فدئاسوسین وئز  هه  زوئخهشه ا  ائ ااشگواه  حکس  سزووائ ، ت هه  شهمه   همکهئ  هه  مگترک

    شد. منعمد سزووائ  حکس  ااشگاه   و فدئاسسین ای  مهبس 

ئیس  ااشگواه  حکس  سزووائ  ائ حهشسه ای  مراس  به ئواب    
عمیمی گ وت: ای  ت هه  شهمه ائ ئاسوووته  ایوها، گسوووتر  و 
هم کر  و همکهئ  هه  علمی، آمیزشووی و شژوهگووی ائ زمسنه 
هه  متتلف مرتز  به وئز  زوئخهشه ا  و شهلیاشی بس  ااشگوواه  

 .سین وئز  هه  زوئخهشه ا  امضه شدو فدئاس

اکتر علی ادوغر میلی  به اشهئ  به تعهدات طرفس  ائ ای  ت هه  
شوهموه، افووا: تا  ائ جهوت ئا  اشداز  و توهسو گیا زوئخهشه و 
مرکو شژوه  هه  علمی وئز  زوئخهشه ا  و کگتی شهلیاشی ائ 
ااشگووواوه  حکس  سوووزووائ  بوه همکهئ  و حمهیت هه  مهلی و 

ی  فدئاسووسین، برگوائ  اوئ  هه  مربسار ، ااوئ  و مرشوود  تیسوو  فدئاسووسین ائ ااشگوواه  حکس  سووزووائ  و همکهئ  مها  و معن
معنی  فدئاسوووسین جهت چهپ کتهب هه  علمی و آمیزشوووی ائ ائتزه  به وئز  زوئخهشه ا  و شهلیاشی و برگوائ  برخی از ائاوهه  تس  

 .ه تعهدات فدئاسسین وئز  هه  زوئخهشه ا  ائ ای  ت هه  شهمه مگترک استملی ائ ااشگاه  حکس  سزووائ  از جمل

د و ااشگووییهن ااشگواه  حکس  سزووائ  ائ ئاسته  اسوهتس تیسو  کهئبرا  – ت مسمهتی هه  شروژ  اجرا   :ااشوت اظههئ  اکتر میلی  
ت مسمهت ائ حیز  استعداایهبی تیس  ااشگوییهن  ائتمه  سوطح کس ی و کمی توهسوات ائ حیز  هه  مرتز  به وئز  زوئخهشه ا ، اشوهم

و اسووهتسد ااشگوواه  حکس  سووزووائ  و اجرایی کران شتهیج ای  ت مسمهت ائ سووطح کگوویئ تیسوو  فدئاسووسین و همکهئ  ااشگوواه  حکس  
  و کگووتی سووزووائ  به فدئاسووسین برا  برگوائ  سوومسنهئهه و همهی  هه  ملی و بس  المللی ائ جهت علمی کران وئز  زوئخهشه ا

 .شهلیاشی ائ ایران و جههن از جمله تعهدات ااشگاه  ائ ای  ت هه  شهمه است

و  اهتمهم ااشگوواه  حکس  سووزووائ  جهت معرفی و گسووتر  وئز  زوئخهشه ا  ائ ااشگوواه  و اشوهم ت مسمهت ویژ  برا  تیسووعه و  
 مطهلزهت و شسهزهه اسوووهس  یز  هه  علمی متتلف برگسوووتر  هماهشی وئز  زوئخهشه ا  ائ جهمعه و اشوهم ت مسمهت کهئبرا  ائ ح

 .ائ قهلب ای  ت هه  شهمه برشمرا ااشگاه  تعهدات ایار از شسو ئا ااشگاه  ااشگوییهن و اسهتسد تیس  ا  زوئخهشه و شهلیاشی فدئاسسین

 شس  از گ تنی است ااشگاه  حکس  سزووائ  به عنیان یکی از ااشگاه  هه  شسگاهم کگیئ ائ اشهعه فرهنگ شهلیاشی و وئز  زوئخهشه ا   
 .خیا کرا  است ااشگوییهن برا  ا زوئخهشه و شهلیاشی وئز  عنیان به ائسی واحد یک ائایه به اقدام ۳۷ -۳۹ت صسلی سهل اول سهل
 

 

 انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه فردوسی مشهد 
 

ت هه  شهمه همکهئ  ااشگوواه  حکس  سووزووائ  و ااشگوواه  فراوسووی مگووهد به منظیئ ائتمه  کس ست فعهلست هه  آمیزشووی، شژوهگووی و 
 .فرهنای منعمد شد

مللی ااشگوواه  حکس  سووزووائ  به اعام ای  خزر افووا: ای  ت هه  شهمه ائ ئاسووته  مدیر افتر ائتزه  به دوونعت و همکهئ  هه  بس  ال
همکهئ  او جهشزه ائ زمسنه هه  همههنای و همکهئ  ائ امیئ آمیزشوی وشژوهگوی، علمی بس  المللی و فرهنای بس  او ااشگاه  به امضه 

 .ئسسد

هت علمی بس  المللی و فراه  اوئان زمسنه بهر  مند  از اکتر  امعلی فرز  همکوهئ  هوه  مگوووترک ائ ئاسوووتوه  تمییوت ائتزوهطو
اسووتهوئاهه  شژوهگووی و اجرا  طرح هه  شژوهگووی مگووترک ئا از جمله برشهمه هه  شس  بسنی شوود  ائ ای  ت هه  شهمه برشوومرا و 

 همچین توربسهت اشوم  خهطرشگوهن کرا: همکهئ  ائ ئاسته  تنلسف، چهپ و اشتگهئ کتب و شگریهت، تزهال توربسهت فرهنای و اجتمهعی
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هه  علمی، تگکل هه و کهشین هه و اقدام ائ خصیص طراحی و برگوائ  کهئگه  هه، همهی  هه و سمسنهئهه  مگترک بس  المللی و اعیت 
 .از اسهتسد ااشگاه  هه  خهئج از کگیئ از ایار م ها ت هه  شهمه است

هیهن شهمه هه  اوئ  هه  ت صوووسات تکمسلی مسوووهعدت شمیا  و امکهن و  ائ ااامه افووا: همچنس  او طرف متعهد شووودشد حمهیت از ش
است ها  از امکهشهت کتهبتهشه ا ، آزمهیگاههی، آمیزشی و ت مسمهتی یکدیار و مزهاله و است ها  از توهئب اعضه  هسهت علمی ئا ائ استیئ 

 .کهئ خیا قرائ اهند

اه  حکس  سزووائ  به اشهئ  به شساسر  و اجرا  م ها ت هه  شهمه تهکسد کرا: مدیر افتر ائتزه  به دونعت و همکهئ  هه  بس  المللی ااشگ
هه و تیسعه همکهئ  هه  اوجهشزه ئا میئا   اجرایی مگوترک تگوکسل خیاهد شود ته زمهن اشوهم برشهمهبه ای  منظیئ به ای  منظیئکمسته

 .اهد قرائ برئسی و شساسر  
 

 

 کارشناسان و مربیان تربیت بدنی دانشگاه های منطقه نه کشور برگزار شد  کاس توجیهی مربیگری درجه سه دارت ویژه
 

کاس تیجسهی مربسار  ائجه سووه اائت ویژ  کهئشوونهسووهن و مربسهن تربست بدشی ااشگوواه  هه  منطمه شه کگوویئ ائ ااشگوواه  حکس   
 .سزووائ  به همت مدیریت تربست بدشی برگوائ شد

هسهن و مربسهن تربست بدشی ااشگاه  هه  منطمه شه کگیئ و شهمل سه سهعت تویئ  و شنج سهعت ای  کاس کاس تیجسهی ویژ  کهئشون 
 .آذئمه  ائ ااشگکد  علیم وئزشی ااشگاه  حکس  سزووائ  برگوائ شد ۹۰عملی بیا که ئوز چههئشنزه 

 
 

 

 سابقات کسب مقام اول پاورلیفتینگ و مقام دوم پرس سینه توسط دانشجوی دانشگاه در دومین دوره م
 پرس سینه و پاورلیفتینگ قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه ها آموزش عالی کشور 

 
ئحمت اه بهزیهئ  ااشگووی  ااشگواه  حکس  سوزووائ  ائ اومس  اوئ  مسوهبمهت شرس سوسنه و شهوئلس تسنگ قهرمهشی ااشگوییهن شسر 

  شد.کسب ممهم اول ئشته شهوئلس تسنگ و ممهم اوم ئشته شرس سسنه میفق به  ااشگاه  هه و میسسهت آمیز  عهلی کگیئ
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 نشست بررسی آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی با حضور 
 معاون پژوهش و فناوری، مدیر پژوهشی و اعضای هیات علمی دانشکده های ادبیات و الهیات برگزار شد 

 
اعطه  شژوههشه به اعضه  هسهت علمی به حضیئ اکتر فرزاشه، معهون شژوه  و فنهوئ ، اکتر  شگست ب ن و تزهال شظر و برئسی آیس  شهمه

 .اویسی مدیر شژوهگی، ئوسه و اعضه  هسهت علمی ااشگکد  هه  اابسهت و علیم اشسهشی و الهسهت و معهئف اسامی برگوائ شد

هتی ائ خصیص م ها آیس  شهمه اعطه  شژوههشه به اعضه  هسهت ائ ای  شگست معهون و مدیر شژوهگی ااشگاه  ائ ستنهشی به ائایه تیضس 
علمی به اسوتهاان شرااختند و به تهکسد بر اهمست و ضوروئت فعهلست هه  هدفمند و تهثسرگاائ ائ جهمعه اهداف، اولییت هه و سسهست هه  

 .حیز  شژوه  ااشگاه  ئا تزسس  کراشد

شژوههشه مطرح و ئاهکهئهه  منهسب جهت افوای  کمی و کس ی شژوه  هه و  امتسهزائ ااامه ای  شگوسوت شمطه شظرات اسوتهاان ائ میئا 
 .ت هوت هه ائ حیز  علیم اشسهشی به سهیر حیز  هه از سی  اعضه  هسهت علمی و مسوینن حیز  شژوه  ائایه شد

 

 دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد  ۸۹جشن جامع دانش آموختگان ورودی 
 

آذئ به استمزهل بی شظسرااشگوییهن به همرا  خهشیاا  فهئغ الت صسان  ۹۹ائ ئوز شنج شنزه میئج  ۳۹اهن وئوا  جگ  جهمع ااش  آمیخت
 .ائ تهنئ اسوووتهاشوووریعتی برگوائ شووود تیسووو  امیئ اجتموهعی و به همکهئ  ااشگووووییهن فعهل ائ حیز  مدیریت فرهنای و اجتمهعی

 (ش ر ااشگوییهن به همرا  مهمهشهن ۱۱۱ااشتند ) نزم به ذکر است ائ ای  جگ  ئشته هه  متتلف شرکت
 

 

 در دانشگاه حکیم سبزواری صادر شد ” ادیان و عرفان“اندازی رشته مجوز راه
 

ئیس  ااشگوکد  الهسهت و معهئف اسوامی ااشگواه  حکس  سوزووائ  گ ت: مویز ایوها و ئا  اشداز  ئشته جدید اایهن و عرفهن ائ ممطع 
 .کس  سزووائ  دهائ شدکهئشنهسی ائ ااشگاه  ح

اکتر سووسد م مدکهظ  علی  ائگ تای به ئواب  عمیمی ااشگووواه ، افووا: به شساسر  هه  دوویئت گرفته از سوووی  معهوشت آمیزشوووی و 
به ئا  اشداز  ئشته  ۳۷آذئمه   ۰۹ت صوسات تکمسلی و ااشگوکد  الهسهت، افتر گسوتر  آمیز  عهلی وزائت علیم ائ شهمه ا  به میئخه 

 .عرفهن ائ ااشگکد  الهسهت و معهئف اسامی ااشگاه  حکس  سزووائ  میافمت کرا اایهن و

ااشگوی  ۱۱شیا و ظرفست شایر  ای  ئشته شسو ( آ هز می۳۹-۳۳و  افووا: شایر  ااشگووی ائ ای  ئشته از سهل آیند  )سهل ت صسلی 
 .خیاهد بیا

ته هه  جدید ائ ممهطع متتلف یهاآوئ شد: به ایوها ای  ئشته تعداا اکتر علی  به تهکسد بر سوسهسوت ای  ااشگکد  ائ خصیص ایوها ئش
 .ئشته ت صسلی افوای  یهفت ۷هه  ااشگکد  الهسهت و معهئف اسامی ااشگاه  حکس  سزووائ  ائ ممطع کهئشنهسی به ئشته
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拐晦 

 

سوامی ائ ممطع کهئشنهسی ائ گ تنی اسوت ائ مرااامه  سوهل جهئ  شسو افتر گسوتر  آمیز  عهلی به ایوها ئشوته تهئیخ تمدن ملل ا
 .ااشگکد  الهسهت و معهئف اسامی ااشگاه  حکس  سزووائ  میافمت کرا  بیا

ئشته  ۷ئشته ائ ممطع کهئشنهسی،  ۷نزم به یهاآوئ  اسوت ه  اکنین ااشگکد  الهسهت و معهئف اسامی ااشگاه  حکس  سزووائ  اائا  
 .  استائ ممطع کهئشنهسی ائشد و یک ئشته ائ ممطع اکتر

 
 

  یمیدر دانشکده مهندسی نفت و پتروش” اندازه گیری دانسیته سیاات تراکم ناپذیر با روش مکانیکی“ساخت دستگاه 
 

سوهسل کسهشی ئاا ااشگووی  ممطع کهئشونهسوی ئشته مهندسی شسمی ائ طی اوئ  ت صسل خیا به ئاهنمهیی اسهتسد ااشگکد  مهندسی 
 .استاههی برا  اشداز  گسر  ااشسسته شدش ت و شتروشسمی میفق به سهخت 

 قهائ ”کهشسکیم ئو  به شهشایر تراک  سسهنت ااشسسته گسر  اشداز “ استاه  طراح ای  اسوتاه  ائ گ تای به ئواب  عمیمی ااشگاه  گ ت:  
 . کند گسر  اشداز  ئا سیسپهشسسین هه  م لیل و هه ژل جهمدات، شسمه اشیاع مهیعهت، شهمل شهشایر تراک  سسهنت اشیاع ااشسسته است

که نو  به تهکسد بر اینکه اید  اولسه ای  استاه  از استاه  مها بهنش  )ااشسسته متر گل ح هئ (گرفته شد  است، یهاآوئ شد: به تیجه به ای
  مها بهنش  می شیا ائ امکهن اسوت ها  از مها بهنش  ائ سوطیح شوسزدائ وجیا شدائا، همچنس  خیئشد  بیان مها  بهعن تتریب استاه
 .طراحی و سهخت ای  استاه  عاو  بر حل مگکات استاه  مها بهنش ، امتسهزات ایار  به آن اضهفه شد  است

 راف به من صر هه  ویژگی از یکی: ااشوت اظههئ بهشود، می بهزائ به عرضوه آمها  و شدائا ااخلی شمیشه اسوتاه  ای  اینکه  و  به یهاآوئ 
  ااشسوسته ائ شورای  سوتت از جمله سوطیح شسب اائ ئا فراه  می کند به ای  گسر اشداز  قهبلست که اسوت بعد او ائ حرکت اسوتاه 

  .ترتسب ت ت شرای  فسویکی شهمنهسب م سطی، استاه  خیا ئا به تعهال می ئسهشد و به اقت کهفی می تیاشد ااشسسته مهیع ئا بسنود

 
از جمله مهیعهت خیئشد  ئا از جمله ویژگی هه  ایار ای  اسووتاه  بر شوومرا و بسهن ااشووت: ای  و  اشداز  گسر  ااشسووسته اشیاع مهیعهت 

 ائ که ش ی  به  استاه  آسوهن شاهدائ  و تعمسر همچنس  اسوت شمیا  فراه  دونهیع تمهم ائ ئا اسوتاه  ای  از اسوت ها  امکهن  قهبلست
 .ت هه  آن استخصیدس از شمهید تعیی  ئا استاه  قطعهت تیاشد می آسهشی به کهئبر قطعهت، برا  مگکل ایوها دیئت

هپ ککسهشی ئاا به اشوهئ  به اینکه ای  استاه  قهبلست تعیی  کهپ ئا شسو اائا، گ ت: ای  قهبلست، ای  امکهن ئا به کهئبر می اهد ته از چند  
  .ی ائ زمهن می شیابه جه  یک کهپ برا  تعسس  ااشسسته میاا شی ائ شی است ها  کنس  که بهعن درفه جیی
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و  به تهکسد بر اینکه ائ بسوسهئ  از دنهیع، آزمهیگاه  هه و شژوهگاه  هه به السل گران بیان ااشسسته سنج هه  ایوستهلی از استاه  مها  
مرون به ای  استاه  می تیاشد جهیاوی  منهسب و م :بهنش  اسوت ها  می کنند که کهئبرا و گسوتر  م هسزهتی م دوا  اائا، یهاآوئ شد

 .شیا متر ااشسسته سهیر درفه برا  استاه  مها بهنش  و 

نزم به یهاآوئ اسوت سوهزشدگهن ای  اسوتاه  اکتر زهرا بسا  متتهئ  حسسنی)عضی هسوت علمی گرو  مهندسی شسمی ااشگاه  حکس    
  ااشگوی) مهندس سهسل کسهشی ئاا و( ، اکتر علی دونعتی)عضوی هسوت علمی گرو  مهندسی ش ت ااشگاه  حکس  سزووائ )سوزووائ 

 (کهئشنهسی ئشته مهندسی شسمی ااشگاه  حکس  سزووائ 

 :از شروژ  هه  ت مسمهتی ایار سهسل کسهشی ئاا می تیان به میائا زیر اشهئ  کرا 

 همکهئ ائ شژوه  تیلسد شهشی کهمپیزیت ههیی بر شهیه بسیشلسمرهه  کستیسهن و زیس  به منظیئ تیلسد شیش  زخ   -۰

    شتسوه ته کنین: یک ممهله ائسهل شد  به شهشواهمس  کنار  ملی مهندسی شسمی ایران به شهم

   ”شهشی بنتیشست به هدف است ها  ائ شیش  زخ  -تهسه و مطهلعه خیاص فسل  شهشی کهمپیزیتی کستیسهن“

 طراحی و سهخت ئاکتیئ ستیشی حزهبدائ -۹
 
 

 ”ش سرمایه در شرایط بحران اقتصادیاصول سرمایه گذاری و حفظ ارز”کارگاه آموزشی
 به همت مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد 

 
 ااشگاه  آزاا آمیزشهه  مرکو همت به”اقتصها  ب ران شرای  ائ سرمهیه ائز  ح ظ و  ادویل سرمهیه گاائ ”کهئگه  آمیزشوی به عنیان

 .دشااشگکد  مهندسی ش ت برگوائ  ائ سزووائ  حکس 

 مدئس ااشتند حضیئ شهرستهن  ش ر از ااشگاههسهن ، ااشگوییهن ، فعهنن اقتصها  و دنعتی ۰۹۱سوهعته که ائ حدوا  ۹ائ ای  کهئگه  
، اشیاع بهزائهه  ام  و بهزائهه  شر تعهالهه عدم ادلی وعلل ایران اقتصها فعلی شرای  تزسس  ضوم  گلداشی مهد  اکتر آقه  جنهب کهئگه 

سرمهیه گاائ  تیضسح ااا  و ائ ااامه ضم  بسهن ش ی  ح ظ و افوای  ائز  سرمهیه ائ شرای  فعلی اقتصها، مسوان سرمهیه خطر ئا برا  
 .شرکت کنندگهن شهسخ اااشد سیانت و شرسگهه به شسو جلسه شهیهن ائ و شمیاشد معرفی  ئا  کهئهه و کسب از برخی شروع جهت  نزم

مسنل مرکو آمیزشهه  آزاا ااشگاه  ، ضم  معرفی مرکو آمیزشهه   -اوم کهئگه  ، آقه  کستسرو  شوهیهن ذکر است قزل از شروع بت 
آزاا ااشگاه  ، ئسهلت مرکو ئا کهه  شکهف بس  ت صسات آکهامسک و تتصض میئا شسهز دنهیع و بهزائهه  کسب و کهئبرشمرا  و عنیان 

 ائ   مند  از اسوهتسد و متتصوصوهن ااشگاههی و همچنس  قهبلست هه  میجیاشمیاشد که ائ ای  ئاسوته مرکو به اشوهم شسهز سونوی و بهر
مراکو کهمپسیتر و فضووههه  آمیزشووی شسووزت به تدوی  و برگوائ  اوئ  هه  کهئبرا  اقدام می  ،ااشگوواه  از قزسل آزمهیگوواهههه،کهئگهههه

رشهمه ئیو  ، متیلی برگوائ  اوئ  هه  آمیز  کهئکنهن ائ شمهید. ائ ااامه ایگوهن بسهن شمیاشد که به ائیهفت مویز از سهزمهن مدیریت و ب
شوهرسوتهن بیا  و ائ حهل اشعمها ت هه  شهمه به سوهزمهن شظهم مهندسوی سهختمهن جهت برگوائ  اوئ  هه  میئا شسهز مهندسس  سهزمهن 

 .هستند
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 هشتمین همایش علمی بزرگداشت بیهقی با حضور رایزنان فرهنگی کشورهای تاجیکستان و افغانستان 
 و استادان برجسته زبان وادبیات فارسی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد 

  
یکوو  آبووهن مووه  همومووهن بووه ئوز ئوز سووه شوونزه  ،بوئگداشووت ابیال ضوول بسهمووی موویئج قوورن شوونو  هووور هگووتمس  همووهی  علمووی 

بووه حضوویئ ئایوشووهن فرهناووی کگوویئهه  تهجسکسووتهن و افغهشسووتهن، اسووتهاان برجسووته زبووهن واابسووهت بوئگداشووت ایوو  اایووب شهموودائ 
 .فهئسی ائ سزووائ برگوائ شد

گ ووت: بوودون شووک شووههنهمه فراوسووی و تووهئیخ بسهمووی خراشهمووه هسووتند و ائ ئیووس  ااشگوواه  حکووس  سووزووائ  ائ ایوو  مراسوو  
 .آثهئ همچین تهئیخ بسهمی کمک بسسهئ  به مه خیاهد کرا مطهلعه اائی  شسهز بسسهئ خراوئز  به کگیئ ائ  شرایطی که

وقوهیع توهئیتی ئا بوه شثور  اکتر میلی  افووا: هنر بوئگ بسهمی ای  است کوه بوه احهطوه ا  کوه بوه توهئیخ و اابسوهت ااشوته اسوت سوسر
 .اائازیزه  فهئسی به شاهئ  ائآوئا  است و ای  شگهن از تز ر بسهمی ائ هنر کتهبت 

و  به اشهئ  بوه اینکوه ائ حسطوه آثوهئ بسهموی شسوهز بوه ت مسموهت و شوژوه  هوه  بسگوتر  اائیو ، اظهوهئ ااشوت: ائ هموس  ئاسوته ائ 
ای  هموهی  از اثور شژوهگوی توهز  توهلسف اکتور عزدالرضوه مودئس 

اشودی  شهموه ”طورح شژوهگوی ،ｇآویوو  هوه  بسهمویｇزاا  به عنویان 
 .دئوشمهیی خیاهد ش” تهئیخ شاهئان سزووائ

بسهمی شوژو  و اسوتها ااشگواه  کهشوهن شسوو ائ ایو  هموهی  گ وت: 
کتهب تهئیخ بسهموی سوند فرهناوی عصور  وشییوهن و م صویل شاوه  

  .و شار  به کهئکراهه  فرهنای عصر  وشی  است
عزدالرضووه موودئس زاا  افووووا: بسهمووی هنوور بوووئگ و بووی شظسوور  

موووهل  اائا و چنووهن بووی شسرایووه و دووهاقهشه بسووهن مووهجرا کوورا  کووه
 .ااوئ  و اظههئشظر برا  خیاشند  بهقی گااشته است

ایار استها اابسهت فهئسی شسو ائ ای  همهی  گ وت: توهئیخ بسهموی از اسوتیاشه هوه  م کو  شثور فهئسوی موی بهشود کوه بوه زبوهن اابوی 
  .شیشته شد  و گوین  واژگهن، تعزسرات، المهب و عنهوی  ای  کتهب استنزه  شکهتی تهز  است

حیز  افووا: توهئیخ بسهموی بتگوی از یوک شیشوته شسسوت بلکوه کتوهبی کهمول و جوهمع موی بهشود کوه ائ آن فرهنوگ ایراشوی مهد  مه
هوه و ئسوسدن بوه قلوه زیزوهیی  هوه و شسکوهئ فرهنوگ ایوران بوه زشوتی به ائستی بسهن شد  است. توهئیخ بسهموی شورح زیزوهیی و زشوتی

 .هنوگ ایراشوی ائ ممهبول حکیموت بنوی امسوه و عزهسوسهن افوهع کورا  اسوتاست. ای  کتوهب سراسور عزورت و اشودئز موی بهشود و از فر

 از همچنوس  .گ تنی است ائ ایو  هموهی  مسوگورا بسهموی شژوهوی بوه حضویئ اسوتهاان برجسوته اابسوهت فهئسوی و توهئیخ برگووائ شود
ئان شاووه تووهئیخ شهمووه اشوودی ”شژوهگووی طوورح“ ’بسهمووی هووه  آویووو ‘ عنوویان بووه زاا  موودئس عزدالرضووه تووهلسف تووهز  شژوهگووی اثوور

 .ئوشمهیی شد”یهامهن بسهمی”ومویزسهزمهن مرام شهها”سزووائ
 

 برگزار شدبا مدیریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری:چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو 
 

و توهئت، وزائت علیم و آیس  افتتهحسه چههئمس  کن راش  ملی دونعت سوسمهن و افق شس  ئو به حضویئ مسویلس  وزائت دنعت و معدن 
 .جمعی از استهاان، شژوهگاران و فعهنن عرده سسمهن کگیئ به مدیریت علمی ااشگاه  حکس  سزووائ ، برگوائ شد

مدیر افتر ائتزه  به دونعت و همکهئ  هه  بس  المللی ااشگاه  حکس  سزووائ  ائ حهشسه افتتهح ای  کن راش  به ئواب  عمیمی ااشگاه   
اوئ  کن راش  دونعت سسمهن و افق شس  ئو به مدیریت علمی ااشگاه  حکس  سزووائ  و به همکهئ  سسمهن نئ سزووائ و  گ ت: چههئمس 

 .مههنهمه سسمهن به مدت سه ئوز ائ سهل  همهی  هه  ئاز  تهران برگوائ شد
اشوهم شود  است، افووا: ائ ای  اوئ  از  ۳۷ااامه  اکتر  امعلی فرز  به اشوهئ  به اینکه فراخیان ائایه ممهنت به ای  کن راش  از اوایل خر

کهئگه  آمیزشی و  ۵عنیان ستنراشی و کهئگه  ائ ای  سه ئوز برگوائ می شیا که  ۳ممهله به ابسرخهشه ئسوسد  است، همچنس   ۹۹کن راش  
چنس  تعداا  از ممهنت کن راش  ههیی که از خهئج کگیئ ائ ای  کن راش  شرکت کرا  اشد، اشوهم خیاهد شد، ه  ستنراشی تیس  شرکت

 .شسو به دیئت شیستر ائایه شد  است
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میئ معهان و دنهیع معدشی، وزائت شسه، معهون امیئ دنهیع وزائت دنعت، معدن و توهئت، اکتر سرقسنی معهون او  افووا: مهندس دوهل ی
 .بیانراشهن ئوز اول کن راش  شیئ که به شدئ بت  کگیئ معروف هستند، ستنعت، معدن و توهئت و اکتر ئمضهشسهند

اکتر فرز  بووه اشوووهئ  بووه اینکووه ائ شیبووت عصووور ئوز اول همووهی  
: ااا ااامه هه  علمی و کهئگههه  آمیزشوووی برگوائ شووود، سوووتنراشی
 از آبها  ههش  اکتر کن راش  شتست ئوز عصور شیبت کلسد  سوتنران
 کراشد. ستنراشی اشرژ  حیز  ائ که هستند دنعت و عل  ااشگاه 

مدیر افتر ائتزه  به دونعت و همکهئ  هه  بس  المللی ااشگاه  حکس  
سوووزووائ  به اشوووهئ  به برگوائ  شگوووسوووت مدیران ائتزه  به دووونعت 

هه  سوراسور کگویئ ائ ئوز اوم همهی ، اظههئ ااشت: ائ ای  ااشگواه 
هه ائ تیسعه دنعتی الایهه  مگوهئکت ااشگاه ” شگوسوت که به عنیان 

ل ائتزه  و دووونعت وزائت علیم و ت مسمهت به حضووویئ مدیرک” کگووویئ
فنهوئ ، اکتر سسف برگوائ خیاهد شد، مدیران ائتزه  به دنعت ااشگاه  

  .ندهه  کگیئ و فعهنن بت  دنعت به ب ن و تزهال شظر و اشتمهل توربسهتگهن شرااخت
آ هز شد، افووا:  ۳۷از ائایزهگوت مه   ،ئ ای  اوئ ابسر علمی ای  همهی  به تهکسد بر اینکه برشهمه ئیو  جهت برگوائ  به کس ست همهی  ا

ائ همس  ئاسوته جلسوهت متعدا  به اسوت اشدئکهئان دونعت سوسمهن و مههنهمه سسمهن ااشتس ، و طی ای  جلسهت تمسس  کهئ  دیئت 
 فعهنن حیز  دنعترعهد  ب شسو دنهیع به همههنای بت  و گرفت عهد  بر سوزووائ  حکس  ااشگواه   ئا ااشگواههی_گرفت و بت  علمی

 .سسمهن و مههنهمه سسمهن گااشته شد
تری  اسهتسددنعت سسمهن و بت  جهت حضیئ ائ کمسته علمی و ستنراشی ائ اکتر فرز  به اشوهئ  به اینکه ائ بت  ااشگاههی از برجسته

یئت گرفت تیاشستس  حهمسهن : خیشوزتتهشه به تاشوی که از سوی  ابسرخهشه علمی همهی  دو  اعیت کرا  ای ، خهطر شگوهن کراکن راش
هه  متتلف کگیئ جاب کنس ، از جمله ای  حهمسهن می تیان به اشوم  بت  ایران، ااشگاه  دنعتی اد ههن، ااشگاه  متعدا  ئا از ااشگاه 

هئ  کرا، دونعتی شوههروا، ااشگواه  بونیئا و ااشگواه  کهشوهن، ااشگاه  تربت حسدئیه و اشوم  بت  و وزائت دنعت و معدن و توهئت اش
 .ههیی مثل سسییلسکه شسو ائ برگوائ  ای  همهی  به مه همرا  شدشدهمچنس  بت 

و تیاشهیی  ههی ای  کن راش ، برگوائ  شمهیگاه  قهبلستنزابسر علمی همهی  دونعت سسمهن و افق شس  ئو عنیان ااشت: از جمله برشهمه ج
اه  شرکت ههیی از خهئج از کگیئ و ااخل کگیئ آخری  استهوئاهه  که ائ ای  شمهیگوبیا هه  متتلف ائ حیز  دونعت سوسمهن شورکت

 .ندخیا ائ ای  حیز  ئا به شمهی  گااشت
 

با حضوب مدی کژ ابتباط با صنعت “ الگوهار مشابکت دا شگاه ها دب توسعه صنعتی کشوب ”  شکسکت تخیکیی   ب گزابر * 
 واابت علو  ب گزاب شد

 
همکهئ  ااائ  کل ائتزه  به دوونعت وزائت علیم و ااشگوواه  حکس  سووزووائ   شگووسووت  ائ حهشووسه کن راش  ملی دوونعت سووسمهن و به 

 .برگوائ شد“الایهه  مگهئکت ااشگاه  هه ائ تیسعه دنعتی کگیئ  ”تتصصی

به گوائ  ئواب  عمیمی ااشگواه  به شمل از ابسرخهشه همهی  سوسمهن ائ ای  شگوست که به حضیئ مدیرکل ائتزه  و دنعت وزائت علیم و 
مسمهت فنهوئ ، اکتر سوسف برگوائ شد، مدیران ائتزه  به دنعت ااشگاه  هه  کگیئ و فعهنن و مدیران دنهیع به ب ن و تزهال شظر و به ت 

 .اشتراک گاائ  توهئب خیا ائ حیز  هه  شروژ  هه  دنعتی شرااختند

  بس  المللی ااشگاه  حکس  سزووائ  ائ ستنراشی ائ ابتدا  ای  شگوسوت اکتر  امعلی فرز ، مدیر افتر ائتزه  به دنعت و همکهئ  هه
 و کرا بسهن ئا دنهیع و هه ااشگاه  متمهبل ائتزه  ائ میجیا میاشع و مگکات خصیص ائ ئاخیا ضوم  خی  آمدگییی به حهضران شکهتی 

 .شرااخت مگکات و میاشع ای  ئفع جهت ائ ئاهکهئههیی بسهن به خیا د زت ااامه ائ
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 اکتر وو ااشگاه ، ضهم  تیسعه شهیدائ  دنعت ائتزه   میضیع به( شسراز ااشگواه  کهئبرا  هه  طرح و فنهوئ  مدیر) افضولی اکتر سوپ 
 دنعت و ل ع ااشگاه  دنعت به ائتزه  و مگهئکت الایهه  میضیع به( ایران دنعت و عل  ااشگاه  دونعت به ائتزه  افتر کل مدیر) کثسر 

 .شرااختند ستنراشی به سسمهن دنعت به
 شظهئت و ئاهزر  افتر کل مدیر)  فرحنهکسهن مهندس  ااامه ائ
تیلسد برق( به عنیان فردووت هه و چهل  هه  ائتزه  دوونعت  بر

 عنیان به(تهران ااشگاه  علمی هسوت عضوی) مهدو  اکتر  برق،
 و شووسمسهیی دوونعت ائ دوونعت به ااشگوواه  توهئب و الایهه

بهعنیان چهل  هه  شس   ) سسمهن دنعت) فر احسهن مهندس
 .ئو  دنعت سسمهن کگیئ به ستنراشی شرااختند

ش  از آن اکتر سوسف ) مدیر کل افتر ائتزه  به دنعت وزائت 
 مطرح میضیعهت بند  جمع ضوم   علیم، ت مسمهت و فنهوئ (

 یئکگ شسگرفت و تیسعه ائ ههااشگاه  مگهئکت هه ئو  و ضروئت بسهن به سوتنهشی ائ دونعت فعهنن و ااشگواه  اسوهتسد تیسو  شود 
از ااشگواه  حکس  سزووائ  به جهت همههنای و برشهمه ئیو  جهت برگوائ   تمدیر ضوم  خیا سوتنراشی ااامه ائ سوسف اکتر شرااخت،

 یصخص به دنعت بت  فعهنن  شگوسوت، برگوائ  ای  گیشه شگوسوت هه ئا ممدمه ا  برا  تزهال شظر و ائتزه  میثر بس  ااشگواههسهن و
 .کرا تهکسد تتصصی هه  شگست ای  برگوائ  تداوم بر و ااشست سسمهن دنعت مهشند خهص دنهیع

 
کنف ا س ملی صکنعت سکیما  و افپ پیش بو با ب گزابر  شکسکت هایی با  مایندگا  ش کت هار خابجی و دا شگاه ها و     *

 ش کت هار داخلی حاض  دب کنف ا س به کاب خود پایا  داد  
 
شس   دنعت سسمهن و افقمدیر افتر ائتزه  به دنعت و همکهئ  هه  بس  المللی ااشگاه  حکس  سزووائ  گ ت: چههئمس  کن راش  ملی  

 .همهی  به کهئ خیا شهیهن ااااه  هه و شرکت هه  ااخلی حهضر ائااشگ ،برگوائ  او شگست به شمهیندگهن شرکت هه  خهئجیئو به

به ئواب  عمیمی ااشگواه  افووا: ائ شگوسوت شتسوت که به حضیئ شمهیندگهن شرکت هه  خهئجی حهضر ائ اکتر  امعلی فرز  ائ گ تای 
کن راش  و شمهیگاه  دنعت سسمهن و افق شس  ئو برگوائ شد ضم  برئسی شمه  قیت و ضعف همهی ، ئاهکهئهه  همکهئ  میثر اوجهشزه 

 .دبس  ااشگاه  حکس  سزووائ  و شرکت هه  بس  المللی برئسی ش

و  افووا: ائ شگووسووت اوم که به حضوویئ شمهیندگهن ااشگوواه  هه و مومیعه هه  ااخلی حهضوور ائ کن راش  برگوائ شوود، حهضووران به بسهن 
 .شسگنههاات و ئاهکهئهه  خیا ائ جهت برگوائ  هر چه بهتر ای  همهی  ائ سهل هه  آیند  شرااختند

 
 اه حکیم سبزواری برگزار شدسومین کارگاه گرانش و ذرات شمال شرق کشور در دانشگ

 .آذئ مه  ائ سهل  همهی  اکتر علی  ائ ااشگکد  ئیهضی برگوائ شد ۰۵سیمس  کهئگه  گراش  و ذئات شمهل شرق کگیئائ ئوز  

 هی  ااشگاه  حکس  سزووائ  به ائاسوتنران هه از ااشگاه  هه  فراوسی مگهد، دنعتی شههروا، ااشگاه  سمنهن و ااشگاه  شسگهبیئ به همرا
  .مطهلب شژوهگی خیا ائ زمسنه هه  شظریه ئیسمهن، فسویک ذئات بنسها ، گراش  تعمس  یهفته و فسویک سسه  چهله هه شرااختند

 .ستنران هه از اسهتسد گرامی و ااشگوییهن ت صسات تکمسلی ااشگاه  هه  شهم برا  بیاشد
 

 حکیم سبزواری برگزار شددارای معلولیت سبزوار در دانشگاه  دومین همایش دانشجویان
 

 اائا  به همت کهشین امسد و اشوم  علیم تربستی ااشگوواه  حکس  سووزووائ  به مگووهئکت بهویسووتی سووزووائ اومس  همهی  ااشگوووییهن
 .معلیلست شهرستهن سزووائ به حضیئ مسویلس  شهر  و ااشگاه  و ااشگوییهن ائ ااشگاه  حکس  سزووائ  برگوائ شد

مسلسین تیمهن اعتزهئ برا  اشووتغهلوایی  ۵۱۱سووزووائ ائ ای  همهی  گ ت: از ابتدا  امسووهل تهکنین، یک مسلسهئا و  ئیس  ااائ  بهویسووتی
 .ش ر از افراا اائا  معلیلست شغل ایوها شد  است ۳۱معلینن ای  شهرستهن اختصهص یهفت که برا  حدوا 
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زیرشیش  خدمهت  ت صسلهه  سزووائ مگغیل بهشگاه معلیل ائ اا ااشگوی  ۰۱۱فر به بسهن اینکه ائ حهل حهضر، حدوا مرضوسه کسرایی
بهن ائ سزووائ زیرشیش  خدمهت بهویستی هستند که از ای  تعداا بت  زیها  خهشیائ اائا  او معلیل به ۰۹۱بهویستی قرائ اائشد، افووا: 

 .مسک  اائشداز ای  خهشیائهه شسهز به

سوووهز  و همهی  ااشگووووییهن معلیل سوووزووائ، افووا: هدف مه از ای  برگوائ  ای  همهی  آگه برگوائ  اومس  فر به اشوووهئ  بهکسووورایی
هه  افراا اائا  ئسوووهشی عمیم ائخصووویص تیاشمند اطاع

 .هه  علمی، فرهنای و وئزشی استمعلیلست ائ حیز 

علی ادوووغر میلی  افووا: قزوول از اینکووه بتیاهس  افراا ئا 
ک یزشدگی اجتمهعی بهید به بند  کنس ، همه افراا ائاسوووته

 .ایار کمک کنند

افراا اائا  معلیلست و  ااامه ااا: مسووونونن ائ گاشوووته به
هووه  افراا اائا  کراشوود، ولی اسوووترسووویکمتر کمووک می

ی  ا ته برا  ای  افراا مکهن هه بهید تسوووهسل یهبدمعلیلسوت به
 زهشود، بلکه بهید شرای ش یهسچ عنیان م دوایتهه بهمعلیلست

 .حضیئ آشهه ائ اجتمهع فراه  شیا
 

 

 همزمان با هشتاد و پنجمین سالروز تولد دکتر علی شریعتی مراسم ویژه ای در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد
 

همومهن به هگوتها و شنومس  سوهلروز تیلد اکتر علی شوریعتی به همت کهشین میسوسمی ااشگواه  حکس  سوزووائ  و همکهئ  شگریه هوائ 
 .کهشین اابی و کهشین هنرهه  توسمی مراس  ویژ  ا  ائ ااشگاه  حکس  سزووائ  برگوائ شداستهن، 

برگوائ  هر سهله مراس   ،معهون فرهنای و اجتمهعی و ااشگووییی ااشگواه  ضم  خسر ممدم به حضهئ ،ائ ای  مراسو  ابتدا اکتر دوسهشتی
سپ  شدئ بوئگیائ او شهسد فتهحی ائ خصیص مزهئزات اکتر شریعتی .سهلارا اکتر شریعتی ئا جوو برشهمه هه  هر سهله ااشگاه  بر شمرا

  .ئا بسهن شمیاشد و ئسهلت معلمی ایگهن به السل شوایکی به ایگهن مطهلزی

 .و اجرا  میسسمی سنتی از ایار برشهمه هه  ای  مراس  بیا ئوشمهیی از تمزر اکتر شریعتی، بر  کسک تیلد اکتر

نزم به تیضوسح اسوت ای  مراس  به حضیئ مسیلس  شهر  و ااشگاه ، اسهتسد و ااشگوییهن ااشگاهههه  سطح شهرستهن و اوستدائان ای  
  .شتصست شهمی سزووائ برگوائ شد
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 چاپ مقاله مشترک عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با استادان دانشگاه شریف و پوهانگ کره جنوبی با

IF=30.067 در مجله معتبر Energy & Environmental Science  
 

ائ   IF=30.067چهپ ممهله مگترک عضی هسهت علمی ااشگاه  حکس  سزووائ  به استهاان ااشگاه  شریف و شیههشگ کر  جنیبی به 
 اشالستهن  Royal Society of Chemistryاز اشتگهئات  Energy & Environmental Scienceموله معتزر 

 عنیان ت ت ه استهاان ااشگاه  شریف و شیههشگ کر  جنیبیممهله مگترک اکتر م مد زیرک عضی هسهت علمی گرو  فسویک ب 
Two-dimensional materials in semiconductor photoelectrocatalytic systems for water splitting 

اشالستهن  Royal Society of Chemistryاز اشتگهئات   Energy & Environmental Scienceائ موله معتزر موله معتزر 
موله برتر ائ زمسنه مربیطه می بهشد و اائا  ئتزه  ۹و جوو  IF=30.067چهپ شد  است. ای  موله اائا   ۹۱۰۹یخ اه  اکتزر ائ تهئ
Q1 ائ شگریهت علمی است. 

ای  کهئ از طریق همکهئ  به ااشگواه  دنعتی شریف و ااشگاه  شیههشگ کر  جنیبی طی یک اوئ  فگرا  او سهله به ثمر ئسسد  است. ائ 
  .ممهله او ممیله مه  ائ حیز  شهشیفنهوئ  و تهمس  اشرژ  میئا برئسی اقسق و جهمع قرائ گرفته استای  

اکتر زیرک ائ شوورح ای  شروژ  ت مسمهتی اینچنس  آوئا  اسووت: یکی ازمهمتری  ا د ه هه  امروز  بگوور ب ن تهمس  سوویخت و اشرژ  
هیاوی  سیخت هه  فسسلی بسسهئ میئا تیجه قرائ گرفته است. تهسه ممرون به آیند  است. گهز هسدئوژن به عنیاشی سیختی شهک بعنیان ج

دورفه ای  سیخت ائ ممسهس وسسع از طریق توویه آب ائ حضیئ فتیکهتهلسست هه و ت ت شیئ خیئشسد )آب ائیه و شیئ خیئشسد هر او از 
 ظس ع بسسهئ ت یلی وئ  است، که ائ دیئت میفمست منهبع ئایاهن طزسعت هسوتند(، یکی از اهداف بسوسهئ مه  ااشگمندان حیز  شهشیفنه

. است زمسنه ای  ائ تیجه میئا هه  حیز  از شسگرفته هه  شهشیفتیکهتهلسسسوت تیسوعه و برئسوی. شود خیاهد ایوها اشرز  تهمس  حیز  ائ
  .یهبی به فتیکهتهلسست هه  میثر برا  توویه آب هستند است برا  کنند  امسدوائ بسسهئ میاا از اوبعد  شهشیبلیئهه 

 تریدشس کرب  و واسطه فلوات هه کهلکیژنا  گراف ، یعنی ائ ای  ممهله آخری  استهوئاهه  علمی ائ زمسنه مهمتری  بلیئهه  اوبعد  
هه  آشهه آب، به همرا  معهیب و چهل  میثر توویه برا  میاا ای  هه  ظرفست. است شد  ب ن و گراآوئ  جهمع و اقسق طیئ به گرافستی

 .است شد   به اقت شظر برئسی

هه و آشهلسوهه برا  مگوتصوه یهبی اقسق بلیئهه  اوبعد  عنیان شد  و ائ اشتهه چگ  اشداز کهئبرا ای  میاا ائ حیز  تهمس  آخری  تکنسک
تیاشد اید بسسهئ م سد  ئا برا  عاقه مندان شد  ائ ممهله می مطهلب منسو ، کهمل و اقسق ائایه.اشرژ  شهک میئا اشهئ  قرائ گرفته است

 .ای  حیز  فراه  شمهید
 

 پژوهش مشترک اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری بر روی
 اثر پاسخ گویی بار بر بهره برداری هاب انرژی در راستای تغییر در الگوی مصرف مشترکین  

  
تر مهد  دمد ، اعضه  هسهت علمی ااشگکد  برق ااشگاه  حکس  سزووائ  ائ همکهئ  مگترک اکتر م مد ابراهس  حهجی آبها  و اک

 .ت مسق و شژوه  کراشد بر ئو  اثر شهسخ گییی بهئ بر بهر  براائ  ههب اشرژ  به هدف تغسسر ائ الای  مصرف مگترکس 

  :ائ تیضسح کهئ شژوهگی خیا آوئا  اشدتهاان ای  اس

هه  زیست م سطی اشرژ  ائ کنهئ شاراشی افوای  ئوز افوون تمهضوه 
بوهعون بوه وجیا آمدن م هیمی جدید ائ بهر  براائ  و تنمس  اشرژ  

 .هه  چند حهملی )ههب اشرژ ( شد  استت ت عنیان سسست 

ههب اشرژ ، سوسستمی است که ائ آن قهبلست تزدیل، ذخسر  و اشتمهل 
ئا. حوهملهوه  متتلف اشرژ  از وئوا  بوه سووومت خروجی وجیا اا

براائ  و افوای  امنست تنمس  بهئ از افوای  بوهزا ، کهه  هوینه بهر 
 .مهمتری  موایه  است ها  از چنس  سسستمی می بهشد

 یکی از میضویعهتی که امروز  ائ بهر  براائ  سوسسوتمهه  قدئت میئا تیجه بسوسهئ قرائ گرفته اسوت، ب ن برشهمه هه  شهستاییی بهئ

(DR: Demand Response)  تغسسر ائ الای  مصرف مگترکس ، ائ شهسخ به “بهشود. تعریف شهسوتاییی بهئ به ای  دیئت است: می
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م یئ استه -م یئ و تگییق-ای  برشهمه هه ائ او استه کلی زمهن” تغسسرات قسمت برق یه ائ شهسوخ به مگویقهه  طراحی شود  برا  آشهه
 .بند  می شیشد

اشرژ  به ائ شظر گرفت  چند شیع برشهمه شهسخ گییی بهئ، مدلسهز  و ائزیهبی شد  است. ائ ائ ای  شژوه ، ش ی  بهر  براائ  از یک ههب  
 .ای  ئاسته، مدلی جهمع و کلی برا  تعسس  چایشای شهستاییی اشیاع بهئ شسگنهها شد  است

بدون کهه  کل اشرژ  طزق شتهیج بدسووت آمد ، شهسووتاییی بهئ می تیاشد به کهه  مصوورف ائ سووهعهتی و اشتمهل آن به سووهعهت ایار، 
 .مصرفی، هوینه هه ئا به ممدائ قهبل تیجهی کهه  اهد

 :گ تنی است شتهیج ای  شژوه  ائ ممهله ا  به عنیان
“A novel approach to multi energy system operation in response to DR programs; an application to 

incentive-based and time-based schemes” 
 .ژوئشهل بس  المللی اشرژ  جو موات ا  ائدد برتر اشسه منتگر شد  استائ 
 

 انجام طرح پژوهشی مشترک عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری 
 با تیم پژوهشی از دانشگاه های تربیت مدرس، صنعتی قوچان و تربت حیدریه 

 
 گاه ااش از شژوهگی تس  به خیا وائ  ائطرح شژوهگی مگترک اکتر علی ادغر دهاقی عضی هسهت علمی گرو  عمران ااشگاه  حکس  سزو

هه  تربست مدئس، دونعتی قیچهن و تربت حسدئیه به برئسوی اثرات جهیارینی بتگی از مصهلح سنای به سربهئ  کهئخهشه تیلسد آه  ائ 
 .تیلسد آس هلت شرااخت

 :اکتر دهاقی ائ تیضسح ای  شژوه  آوئا  است

جهیارینی بتگی از مصهلح سنای به سربهئ  کهئخهشه تیلسد آه  ائ تیلسد آس هلت میئا برئسی قرائ گرفته است. ای  ائ ای  شژوه  اثرات 
 .سربهئ  هه تیلسدات اضهفی ائ فرآیند استتراج آه  می بهشد و است ها  از آن بهعن درفه جییی اقتصها  و ح ظ م س  زیست می گراا

آسو هلت هه  سهخته شد  به ای  سربهئ  هه میئا ائزیهبی قرائ گرفته است. شتهیج شگهن می اهد ائ ای  شژوه  ممهومت ائ برابر خسوتای 
افووان سوربهئ ، عمر خسوتای شمیشه هه  آس هلتی ئا افوای  می اهد. همچنس  به آزمین اشرژ  سط ی مگتض شد ائتزه  معنی اائ  

 .ابس  اشرژ  سط ی آزاا و عمر خستای متلی  هه  آس هلتی وجیا اائ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گ تنی است شتهیج ای  ت مسق ائ ممهله ا  به عنیان
Evaluating the fatigue behavior of asphalt mixtures containing electric arc furnace and basic 
oxygen furnace slags using surface free energy estimation 

 ۰۱و جوو موات  IF=5.651 منتگوور شوود  اسووت. ای  موله اائا   Journal of Cleaner Productionائ ژوئشهل بس  المللی 
 .ائ شگریهت علمی است Q1 ائدد برتر ائ زمسنه علیم م سطی و اائا  ئتزه
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 انتشار مقاله معتبر حاصل از پروژه ارتباط با صنعت توسط عضو هیات علمی گروه مکانیک 
 ترمودینامیک  –درصد برتر در زمینه مهندسی مکانیک  ۰۳ جزو مجات Energy در مجله

 
 ممهله اکتر مهد  ایمی اشت بسهض عضی هسهت علمی گرو  مهندسی مکهشسک ت ت عنیان

Investigating the effect of hydrogen injection on natural gas thermo-physical properties with 
various compositions 

ترمیاینهمسک و اائا  ئتزه  –ائدوود برتر ائ زمسنه مهندسووی مکهشسک  ۰۱که جوو موات   IF= 4.968به  Energyائ موله معتزر 
Q1 ائ شگریهت علمی ای  زمسنه می بهشد به چهپ ئسسد  است. 

 :اکتر ایمی اشت بسهض ائ شرح ای  شروژ  ت مسمهتی اینچنس  آوئا  است 

و امکهن سنوی  PtGبرئسی فنهوئ  هه  شیی  تزدیل تیان به گهز  “ به دونعت به عنیانای  ممهله بتگوی از یک شروژ  شژوهگوی ائتزه  
اسوت که کهئفرمه  آن شورکت گهز اسوتهن خراسوهن ئضی  می بهشد. ائ ای  شروژ  ” شسها  سوهز  و بیمی سوهز  ای  فنهوئ  ائ کگویئ 

ئ خطی  اشتمهل و تیزیع گهز طزسعی میئا برئسی قرائ گرفته ئاهکهئهه  متتلف تیلسد هسدوژن از اشیاع اشرژ  هه  شی و ذخسر  سهز  آن ا
یک ئو  شیی  جهت ذخسر  سووهز  اشرژ  ائ زمهن هه   سر شسک و  Power to Gas (PtG)اسووت. نزم به ذکر اسووت که تکنیلیژ  

ق حهدل از اشرژ  هه  شی بکهئگسر  آن ائ زمهن هه  شسک مصرف می بهشد. ائ ای  تکنیلیژ ، هسدئوژن به ئو  الکترولسو و به کمک بر
تیلسد شووود  و ائ خطی  اشتمهل و تیزیع گهز طزسعی ذخسر  می گراا. اضوووهفه شووودن هسدئوژن به گهز طزسعی میجب تغسسر شهئامترهه  
ترمیفسویکی سوویخت شههیی خیاهد شوود. به همس  منظیئ ائ ای  ممهله به برئسووی تغسسرات ای  شهئامترهه از جمله چاهلی، ائز  حرائتی، 

ز طزسعی ایران به گه خطی  به هسدئوژن شد  اضهفه دیئت ائ…وا اشوتعهل، کهئمصورفی کمپرسویئ ائ ایسوتاهههه  تمییت فگوهئ و حد
 .ترکسزهت متتلف شرااخته شد  است

 
 

 همکاری مشترک عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
 سرطان به کمک پلیمرهای هوشمند  در پروژه دارورسانی هدفمند داروی های ضد

 
اکتر امس  کهظمی بسدختی عضوی هسهت علمی ااشگواه  حکس  سزووائ  ائ ااامه شژوه  هه  بس  المللی سهل گاشته خیا ائ خصیص 
و ااائوسهز  هدفمند اائوهه  ضد سرطهن،به همکهئ  ااشگاه  علیم شوشکی مگهد به برئسی و ت مسق بر ئو  شروژ  اائوئسهشی هدفمند 

 .اائو  ضد سرطهن به کمک شلسمرهه  هیشمند به همکهئ  ااشگاه  علیم شوشکی مگهد شرااخت

اکتر کهظمی بسدختی ائ گ تای به ئواب  عمیمی ااشگواه  گ ت:ائ ای  شروژ  بر ئو  اائوئسووهشی هدفمند او اائو  ضوود سوورطهن به شهم  
 .و شژوه  شد شاتس  اوکسیئوبسسس  به کمک شلسمرهه  هیشمند ت مسقهه  سس 

ائ کگیئ آلمهن )ااشگاه  ههمزیئگ ( بتگی از ئوشد اشوهم شروژ  اائوئسهشی  ۳۱و  به اشوهئ  به اینکه ائ فردت مطهلعهتی خیا ائ تهبستهن 
هدفمند یک اائو  ضود سورطهن به کمک شلسمرهه  هیشومند میئا برئسی و ت مسق قرائ ااا  است، یهاآوئ شد که طی ای  شژوه  هه 

 .سنتو یک شلسمر هیشمند جهت است ها  ائ اائوئسهشی هدفمند اائوهه  ضد سرطهن شد  استمیفق به 

اکتر کهظمی بسدختی افووا: ائ شروژ  حهل حهضووور قرائ   
اسوت به همکهئ  ااشگواه  علیم شوشکی مگهد آن شلسمر ئا 

 .بر ئو  اائوهه  ضد سرطهن شسها  کنس 

ه اشهئ  به اینکعضی هسهت علمی ااشگاه  حکس  سزووائ  به 
اائوههیی که امروز  برا  ائمهن سوورطهن ههبه کهئ می ئوشد 
به دیئت هدفمند طراحی شگد  اشد، افووا: به همس  خهطر 
بسموهئان سووورطهشی ائ طیل اوئ  ائمهشی شسهز به مصووورف 
مموهایر زیها  از ای  اائوهه اائشد، ای  امر عاو  بر عیائض 

 .کات زیها  ئا برا  بسمهئان به همرا  اائاجهشزی بهن، از شظر اقتصها  شسو مگ
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هدف مه از هدفمندسووهز  اائوئسووهشی کهه  اثرات جهشزی اائوهه  شووسمی ائمهشی و همچنس  کهه   :اکتر کهظمی بسدختی ااامه ااا 
 .قسمت و افوای  تهثسر ای  اائوهه ائ ممهبل سرطهن بهشد

 
 

 چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
 درصد برتر دنیا در زمینه علوم محیطی  ۰۳جزو مجات   Journal of Cleaner Productionدر مجله معتبر 

 
 ممهله اکتر احسهن امسر  ئاا، عضی هسهت علمی گرو  مهندسی مکهشسک ااشگاه  حکس  سزووائ ، به عنیان 

Introducing a novel optimized Dual Fuel Gas Turbine (DFGT) based on a 4E objective function 
ائدوود  ۰۱و جوو موات   IF=5.651 منتگوور شود. ای  موله اائا  Journal of Cleaner Productionائ ژوئشهل بس  المللی 

 .ائ شگریهت علمی است Q1  ئتزه اائا  و برتر ائ زمسنه علیم م سطی 
ائ ای  شژوه  یک تیئبس  گهز به سوویخت ترکسزی شووهمل گهز طزسعی و 

گهز طراحی و براسوهس شوهخض هه  مصورف اشرژ ، آنیندگی زیست بسی
 .م سطی و شهئامترهه  اقتصها  شرای  بهسنه آن تعسس  گراید  است

 
 

 چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
  سازه –درصد برتر در زمینه مهندسی عمران  ۰۳جزو مجات  Steel and Composite Structuresدر مجله معتبر  

 
 عنیان ت ت ممهله اکتر موتزی لوگی شظرگه  عضی هسهت علمی گرو  مهندسی عمران 

The effects of different FRP/concrete bond–slip laws on the 3D nonlinear FE modeling of 
retrofitted RC beams – A sensitivity analysis 

کر  جنیبی ائ تهئیخ اه    Techno Press از اشتگووهئات   Steel and Composite Structures ائ موله معتزر موله معتزر
سهز  می بهشد و  – ائدد برتر ائ زمسنه مهندسی عمران ۰۱و جوو موات   IF=3.59 ای  موله اائا  .چهپ شود  است ۹۱۰۹فیئیه 

  .ائ شگریهت علمی است Q1  اائا  ئتزه

 :اینچنس  آوئا  استاکتر لوگی شظرگه  ائ شرح ای  شروژ  ت مسمهتی 

کهئبراهه  مت هوتی ائ دنعت سهخت و سهز  FRP هه  شلسمر  سهخته شد  از السهف کهمپیزیت
تمییت و ممهوم سووهز  سووهز  هه  بتنی و بنهیی ائ منهطق  FRP اائشد. بسگووتری  کهئبرا السهف

به قرائ گرفت  و شصووب بر ئو  سووطیح بتنی از قزسل االهه، تسرهه،  FRP زلوله خسو اسووت. السهف
سوتیشهه، اییائهه  بتنی و فیشداسوسین بتنی مستیاشند بهعن افوای  ممهومت و شوکل شایر  سهز  

هختهه  مهندسی از مستیان ائ ممهوم سهز  زیرس FRP  السهفهه  بتنی شویشد. عاو  بر ای ، از 
قزسل شلهه  جها  ا  و ئیلی، متهزن آب و میاا شووسمسهیی، سووسلیهه و برج هه  خنک کنند  شسو 

  .است ها  شمیا

مسووتلوم وجیا مدلهه  ئیهضووی و عدا   FRP بهسووهز  سووهز  هه  بتنی به اسووت ها  از السهف
سووهز  هه   منهسووب جهت شس  بسنی شهسووخ لرز  ا  ای  قزسل سووهز  ههسووت. مدلسووهز  عدا 

از سطح  FRP سهز  شدید  جداشدگی السهف ههیی میاجه اسوت. یکی از ای  مگوکات، چایشای شوزسهبه چهل   FRP تمییت شود  به
ائایه شگد  است. ائ  FRP -سهز  شدید  لغو  بت  بت  اسوت. تهکنین مدل عدا  اسوتهشدائا  که اائا  اقت کهفی بهشد، جهت شزسه

اشدئکنگوی شسگنهها شد  از طریق  جهت مدلسوهز  ای  شدید  شسگونهها شود  اسوت. دو ت مدل ۹Dم دوا ای  ممهله یک مدل اجوا 
 .هه  عدا  و آزمهیگاههی اثزهت شد  است ممهیسه
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در تازه ترین پژوهش عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری: حسگر زیستی جدیدی جهت اندازگیری 
 آ در مقیاس نانو موار طراحی و ساخته شد  الکتروشیمیایی ترکیب سرطان زای بیس فنول
 

 هتج جدید  زیستی حسار سزووائ  حکس  ااشگاه  شسمی گرو  علمی هسهت عضوی  ائ آخری  شژوه  اکتر مهد  بمهیر  ااشگوسهئ و
  .اشدازگسر  الکتروشسمسهیی ترکسب سرطهن زا  بس  فنیل آ ائ ممسهس شهشی مینئ طراحی و سهخته شد

عمیمی ااشگواه  حکس  سوزووائ  ائ ای  شژوه ، حسوار زیستی جدید  بر شهیه شهشیکهمپیزیتی از شهشیذئات طا و آشتی به گوائ  ئواب  
آشتهمر بس  فنیل آ طراحی و سوهخته شود  اسوت. حسار تهسه شد  برا  اشدازگسر  الکتروشسمسهیی ترکسب سرطهن زا  بس  فنیل آ ائ 

 .ه شد  استممسهس شهشی مینئ میئا است ها  قرائ گرفت

 شتهیج ای  شژوه  ائ ممهله ا  به عنیان
Voltammetric aptasensor for bisphenol A based on the use of a MWCNT/Fe3O4@gold 
nanocomposite 

 ائ موله معتزر بس  المللی
Microchimica Acta 

 .است شد  منتگر  ۵悔۷اائا  ضریب تهثسر 

هستند  DNA ا  از نزم به ذکر است، آشتهمرهه، تک ئشته
کوه موهشنود آشتی بوها  هه می تیاشند به میلکیل هدف خیا 
سوووهختهئ ق ل و کلسد تگوووکسل اهند و از ای  ئو بسوووسهئ 

آشتی آشتهمر بس  فنیل آ ش   .گوین  شایر عمل می کنند
از تثزست ائ سطح الکتروا کرب  شسگه ا  تیس  شهشیذئات 

همکن  طا، قوهائ اسوووت به میلکیل هه  بس  فنیل آ بر
 .اختصهدی ااا  و امکهن اشداز  گسر  آن ئا فراه  آوئا

بس  فنیل آ ترکسب شوسمسهیی به سوهختهئ  شوزسه به اسوتروژن می بهشد که ته کنین بطیئ گسترا  ا  برا  سهخت اشیاع شاستسک هه و 
 .طهن استبسته بند  میاا  اایی بکهئئفته است و ت مسمهت شگهن ااا  که عهمل میثر  ائ بروز اشیاع سر

 
 

 قت باای نظریه تابعی چگالی برای تعیین خواص اپتوالکترونیکی نانو ایه ها د
 در آزمایشگاه پیشرفته حالت جامد در دانشگاه حکیم سبزواری تایید شد 

 
 سهل گاشته ائ گرو  ۹ائ طیل  (Theoretical)و شظر  (┹Experimental 火)طی اشوهم شژوه  هه  سناس  ائ حیز  هه  توربی 

فسویک حهلت جهمد ائ او حیز  توربی و شظر  ائ خصووویص تعسس  خیاص اشتیالکتروشسکی 
شوهشی نیه هه ، ای  او بت  مه  از شژوه )توربی و شظر (، یکدیار ئا تهیسد کراشد و ممهله 

 .به چهپ ئسسد Optik حهدل از ای  شژوه  ائ موله

 یتهبع شظریه کمک به هه هنی شوهشی اشتیالکتروشسکی خیاص  ائ بت  شظر  ای  شژوه ،
 توربی ، شوزسه سوهز  شودشد وائ بت  Wien2k و به شرم افوائ mBJ تمریب به و چاهلی
اه  نشتهشس  بر آن به کمک اسووت افوواشی اثر و ایندی  اکسووسد ترکسزهت شهشینیه شژوه  ای 

اسوپر  شهیرولسو واقع ائ آزمهیگواه  شسگرفته حهلت جهمد واقع ائ ااشگاه  حکس  سزووائ  
 .سهخته شدشد

شوهیهن ذکر اسوت که تمهم مراحل سهخت شمیشه و آزمهیگهت بطیئ توربی و همچنس  شزسه 
ترحسوس  ادغر ئهنمه عضی هسوت علمی و ااشگسهئگرو  فسویک سوهز  ای  شمیشه هه بطیئ شظر  ائ ااشگواه  حکس  سوزووائ  تیسو  اک

 .حهلت جهمد اشوهم شد  است
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 :گ تنی است ممهله چهپ شد  ت ت عنیان 
Theoretical and experimental studies of La- substituted In2O3 nano- layer via the modified 

Becke Johnson (mBJ) potential 
 .می بهشد

 .است JCR چهپ شد  اکتر ئهنمه ائ سر  موات ISI ای  ممهله، هگت و سیمس  ممهله 
 
 

 در پژوهش مشترک” ارائه یک شاخص جدید برای بازرسی ایمنی راه ها“
 عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با همراهی تیم تحقیقاتی دانشگاه های استان خراسان  

 
ادووغر دووهاقی عضووی هسهت علمی گرو  عمران ااشگوواه  حکس  سووزووائ  به همکهئ  یک تس   عملی اکتر علی -ائ یک ت مسق شظر 

ت مسمهتی از ایار ااشگاه  هه  استهن خراسهن ئو  جدید  برا  بهزئسی ایمنی ئا  هه و اولییت بند  شمه  حهاثه خسو ئا  هه ائایه کرا  
 .اشد

 :ستاکتر علی ادغر دهاقی ائ تیضسح ت مسق اشوهم شد  آوئا  ا

ائ ای  ت مسق ئو  جدید  برا  بهزئسوی ئا  هه و یک شوهخض خطر شسگونهها شود  است. است ها  از ئو  بهزئسی، یک ئو  معمیل 
برا  شونهسوهیی شمه  حهاثه خسو ئا  هه  بدون اطاعهت مسوتند تصوهافهت یه ئا  هه  به حو  تراا ک  می بهشد. ائ ئو  هه  مرسیم 

اطمسنهن ائ قضوهوت هه  شتصی بهزئس ائ شروسه شنهسهیی شمه  شرخطر ائ شظر گرفته شمی شیا. ائ  فمدان بتگوی از اطاعهت یه عدم
ای  ت مسق ئوشی برا  ائ شظر گرفت  عدم اطمسنهن ائ اطاعهت ائایه شد  است. شتهیج بهزئسی مسداشی شمهئ  از ئا  هه و ممهیسه به ئو  

از ئو  و شهخض شسگنهها  می تیاشد معسهئ منهسزی برا  شنهسهیی شمه  حهاثه هه  مزتنی بر اطاعهت تصوهاف شگهن می اهد است ها  
 .خسو و اولییت بند  آشهه بهشد

 :شتسوه ای  شژوه  ائ ممهله ا  به عنیان
Identification of accident-prone sections in roadways with incomplete and uncertain inspection-

based information: A distributed hazard index based on evidential reasoning approach 
 .منتگر شد  است Reliability Engineering and System Safetyائ ژوئشهل بس  المللی 

  
ائ شگووریهت  Q1 ائدوود برتر ائ زمسنه علیم مدیریت و ت مسق ائ عملسهت و اائا  ئتزه ۰۱و جوو موات  IF=4.139ای  موله اائا  

 .ی استعلم
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会壊 

 

 با تکمیل و ساخت پروژه خوابگاه دانشجویی 
  به فضای خوابگاههای دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری افزوده می شود۸۹مترمربع تا سال ۰۰۳۳

 
به فضه  خیاباه  هه   متر مربع  ۹۵۱۱معهون ااائ  و مهلی ااشگاه  حکس  سزووائ  گ ت : به تکمسل و سهخت شروژ  خیاباه  ااشگوییی 

 .اضهفه خیاهد شد ۳۹ااشگوییی ااشگاه  حکس  سزووائ  ته سهل 

ا  عمراشی ت ت عنیان کلی   عمراشی شروژ اکتر بهرام سوووسهو  شیئ ائ گ تای به ئواب  عمیمی ااشگووواه  به اعام ای  خزر گ ت: ائ بت
 ائ شروژ  ای  عمراشی فعهلست شروع تیسوعه ااشگوکد  علیم شهیه، احداس سوهل  سورو  اا و خیاباه  ااشگووییی ائ ااشگاه  وجیا اائا که

 شنج مومیعه شد ااا  اختصهص ۰۹۳۱ سهل ائ شروژ  ای  به که اعتزهئ  است، آمد  اعتزهئ شروژ  ای  برا  ۳۱ سهل از و بیا  شنو  برشهمه
و شس  مسلسهئا تیمهن برا  احداس  یک خیاباه ، احداس برا  تیمهن چههئدوودمسلسین و مسلسهئا ۹ مسوان ای  از که بیا تیمهن مسلسهئا شس  و

 .است بیا  شهیه علیم ااشگکد  تیسعه برا  تیمهن مسلسین شگتصد و سهل  سرو  اا و یک مسلسهئا

متیجه شدی  که به تیجه به اینکه قرائااا  برا   ۳۱قرائااا  ائ ای  میائا منعمد شگود  و ائ اواخر سهل  ۰۹۳۱سوهل و  ااامه ااا: ائ 
ای  شروژ  هه به شسمهشکهئ بسووته شگوود  اسووت عما زمهن بهر  براائ  از اعتزهئات ائ حهل به شهیهن ئسووسدن اسووت و اگر اینایشه می شوود 

، ضم  اینکه بتگی از ای  اعتزهئ مربی  به بند  ) ( یعنی بدهی قطعی شد  شسمهشکهئ بیا و به تیجه مگکاتی برا  شروژ  هه شس  می آمد
 .ا  ائ ای  میئا شسو شکرا  بیای ، لاا ب ران استرااا ای  وجه وجیا ااشتبه اینکه مه ته آن زمهن هوینه

ه سهزمهن بهزئسی کگیئ ائ ئاسته  ای  میضیع، افووا: به شساسر  معهون ااائ  مهلی ااشگواه  به اشهئ  به تا  هه  ای  معهوشت و ئایوشی ب
هه  بسوسهئ  که از سوی  ااشگواه  دویئت گرفت تیاشسوتس  از سهزمهن بهزئسی جهت برگوائ  منهقصه زمهن باسری  و ائ خرااامه  سهل 

 ااا  تتصسض هه شروژ  ای  برا  بیاجه تیمهنمسلسهئا ۹悔۹ ه  ۳۷ سهل ائ الزته ئا به شسمهشکهئان قرائااا بسته شد،  ۳۱جهئ  بیاجه سهل 
هئ زیها  بر ئو  کهئ بااائا، و از طرفی به فگوو که خیاسووتس  شسمهشکهئ از شسو ئا(  ) بند  به مربی  که بتگووی مسهن ای  ائ بیا، شوود 

آذئمه  سهل جهئ  وقت باسری  که شد  مه تیاشستس  ته و بیاجه و خواشه کل و سهزمهن بهزئسی ههیی که به سهزمهن مدیریت برشهمههمههنای
 .سهزی  آمها  ه  اه  مسلسهئا تیمهن ئاهه  قطعی آن سه و ه توضعست دیئت

شوود  بیا اکتر سووسهو  شیئ افووا: ائ شروژ  خیاباه  ااشگوووییی ائ مرحله شتسووت به تیجه به اینکه سووهز  ای  شروژ  ائگاشووته طراحی 
شروژ  به ل هظ مگوهوئان مه ش  از برئسی اعام کراشد که 

ا  شسهز به ایم  سهز  بسگتر  اائا، بنهبرای  ائ گهم سوهز 
و تمییت شوود،  ابتدایی سووهز  و اسووکلت شروژ  جیشووکهئ 

الزتوه اقوداموهت ایار  مهشند توهسو کهئگه  شسو دووویئت 
عدا کهشک  ائ م دوا  شروژ  شصب شد  ۹گرفت و تعداا 

ق و بر و همچنس  اتهقک شاهزهشی مستمر شد و منزع آب و
امیئ اولسه کهئگه  ه  فعهل شووود و ه  اکنین شروژ  برئو  
سووکی  شرتهب اسووت و امسدوائی  بهقدئت و سوورعت ئوشد 

 .تکمسل شروژ  شسگرو  ااشته بهشد

 ئا شرو  ای  ۳۹و  به تهکسد بر اینکه امسدوائ هسوتس  که ائ شروژ  خیاباه  تتمه اعتزهئ میئاشسهز به ااشگاه  توئیق شیا و بتیاشس  طی سهل 
یاباه  شروژ  خ او ائ است، شسو کنس  ائیهفت بتیاشس  که بعد  هه شرااخت به امسدمهن چگ  الزته: ااشوت اظههئ برسوهشس ، براائ بهر  به

 که اعتزهئ  امه است تیمهن مسلسین ۹۱۱ و مسلسهئا ۰۹ حدوا ائ شد  بسته شسمهشکهئ به که قرائااا   ااشگووییی و طرح تیسوعه علیم شهیه
 ۹ حدوااً است، شود  ااا  اختصوهص( ااشگووییی خیاباه  و  اا سورو سوهل  احداس شهیه، علیم ااشگوکد  تیسوعه طرح) شروژ  سوه برا 

 هشس ب ااشته هه ائیهفت بتیاشس  امسدوائی  و هستس  ئو ئوبه بیاجه کمزیا به بت  ای  ائ که اهدمی شگهن که بهشود می تیمهن مسلسهئا
 ستا ئضی  خراسهن استهشدائ ئشسدیهن آقه  به میلی  اکتر همههنای است  شد اشوهم که مسسرههیی ای  از یکی کنس ، حل ئا مگوکل ته
هه  ای  ائخیاسوووت ئا اشوهم ااا  ای  و هئا تیمهن از خسری  برا  خیاباه  کمک گرفته شووویا، الزته مه شساسر مسلس ۹ حدوا بتیاشس  ته

 .ای  بیاجه ئا شسو جهت تسریع ائ ئوشد تکمسل عملسهت عمراشی به شروژ  خیاباه  توئیق کنس امسدوائی  به تتصسض ای  او مسلسهئا، 
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 ی طرح توسعه دانشکده علوم پایهبخش دوم: پروژه

 

اکتر سووسهو  شیئ ائ بت  اوم مصووهحزه خیا به اشووهئ  به اینکه شسمهشکهئ طرح تیسووعه علیم شهیه شسو مهشند شروژ  خیاباه  شوورکت فنی 
مترمربع است که ائ مرحله شتست به  ۰۷۱هوائ  ۰۱ شهیه علیم ااشگکد  تیسوعه طرح کلی زیربنه   خهک ئیسوه اسوت، افووا:مهندسوی 

هوائ متر مربع تکمسل و به ۹تیجه به م دوایت هه  میجیا ائ منهبع مهلی و اعتزهئات ااشگوواه  ضوولع جنیبی ای  شروژ  به زیربنه  بهل  بر 
 .بهر  براائ  خیاهد ئسسد

سوووهختمهن به -افووا: ائ واقع ای  شروژ  یک سوووهختمهن اسوووت که از شووومهل به جنیب کگوووسد  شووود  و ائ ای  مرحله بهل جنیبی و 
  .متر به بهر  براائ  می ئسد ۹۹۹۱زیربنه 

ه یه بیا  است کمعهون ااائ  و مهلی ااشگواه  به اشهئ  به اینکه ائ طراحی اولسه هدف از سهخت ای  شروژ  عمراشی تیسعه ااشگکد  علیم شه
ائ سنیات بعد شسگنههاات ایار  ائ خصیص کهئبر  ای  شروژ  ااا  شد ، ااامه ااا: به برئسی و مطهلعهت زیها  که ائ بت  عمراشی ائ 
خصویص ای  شروژ  دویئت گرفت به ای  شتسوه ئسسدی  به تیجه به تراک  و فگراگی که ائ موتمع علیم اشسهشی از ل هظ تعدا ااشگکد  

 .یا اائا بهتری  کهئ اشتمهل یک ااشگکد  از مومیعه ااشگکد  هه  موتمع علیم اشسهشی به ای  سهختمهن استهه وج

و  ااامه ااا: بنهبرای  تصوومس  گرفته شوود ش  از سووهخت و بهر  براائ  از ای  شروژ  ااشگووکد  ئیهضووی و علیم کهمپسیتر از موتمع علیم 
 .یااشسهشی به طزمه همکف ای  سهختمهن منتمل ش

اکتر سوسهو  شیئ همچنس  عنیان ااشوت: به برئسوی که برا  شیع کهئبر  طزمه اول ای  شروژ  شسو دویئت گرفت تصومس  بر آن شد که 
 .تعداا  از آزمهیگاه  هه  میئا شسهز گرو  هه  آمیزشی ااشگکد  هه  متتلف ائ ای  طزمه ایوها شیا

گرفته تکمسل و بهر  براائ  شروژ  خیاباه  و بت  جنیبی شروژ  تیسعه ااشگکد  علیم و  به اشوهئ  به اینکه بر اسهس برآوئاهه  دیئت  
مسلسهئا است  ۹مسلسهئ تیمهن شسهز اائا، ااامه ااا: کل اعتزهئ  که برا  ای  سه شروژ  ائ اختسهئ اائی  حدواًا  ۰۹شهیه به بیاجه ا  بهل  بر 

هه  جدید  ااشته بهشس ، که بتیاشس  ای  کمزیا اعتزهئ شس  و امسدوائی  که ائیهفتاهد که به کمزیا بیاجه میاجه می بهو ای  شگهن می
 .براائ  برسهشس ئا حل کنس  و ای  او شروژ  ئا به بهر 
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هندس اباصلت م طی حکمی از سوی  ئیس  ااشگاه 
مهندسووی  هسهت علمی گرو عضووی  ، عسککی ر باب ر

مدی یت گ وه ”مدت یک سهل ایار ائ سمت معمهئ 
 بهقی مهشد.”  مهندسی معمابر

 دکت  سمیه ثباتی ئیس  ااشگاه  ی از سی حکمطی 
مهنوودسوووی گرو   علمی هوسووهت عضوووی ، مکدکد   
 مدی  گ وه مهندسی کامپیوت  " سومت به  کهمپسیتر

  .شد منصیب "
 

دکت  علی ضککا  ئیس  ااشگوواه طی حکمی از سووی  
ئا به  آمهئ  گروترم هسهت علمی ، عضووی م  سککلیما ی

 .شدمنصیب  "  آماب مدی  گ وه " عنیان

، به علی ذاک ر طی حکمی از سووی  ئیس  ااشگوواه 
 .شدمنصیب  " مدی  اموب دا شجویی "عنیان 

دکت  احسککا   طی حکمی از سووی  ئیس  ااشگوواه 
  گروترم هسوهت علمی ، عضوووی م  اسککمکاعیژ   اد 
مدی  گ وه مهندسککی  " ئا به عنیان مهندسووی ش ت

 .شدمنصیب  "  فت

دکت  یاسکک   طی حکمی از سوووی  ئیس  ااشگووواه 
، ئیهضووی م   گرو  علمی هسهت عضووی علیزاده ثا ی

 .شدمنصیب  " بیاضی محض گ وهمدی   "به عنیان 

بیحا ه دکت   ئیس  ااشگووواه  سوووی ی از حکمطی 
 زیسوت شنهسیگرو   علمی هسهت عضوی ،صکبا  ااده 

مدی  م کز بشککدوتوسککعه و ا تدا   "  سووومت به
  .شد منصیب " تینولوژر
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 گفتگو با چهره ی نمونه قرآنی دانشگاه حکیم سبزواری: اُنس با قرآن روشنی بخش زندگی من بوده است 

سهلای به قران اش  گرفته  ۷زینب ضوسهداوست قهئ  قرآن کری  و ااشگوی  ئشته م س  زیست ائ ااشگاه  حکس  سزووائ  است که از 
و ته به امروز میفق به کسوب بس  از دود ممهم کگویئ  و اسوتهشی ائ مسوهبمهت قرآشی شود  اسوت. ضسهاوست امسهل ائ سی و سیمس  

و ائ مرحله ملی ئتزه  ائ مرحله کگوویئ  ئتزه شتسوت ئشوته قرایت به ئو  ت مسق ائ شود فقمی ااشگوووییی جگونیائ  قرآن و عترت 
ههشه ا  شد برا  اینکه گ تاییی به ب  جگنیائ  ای   ائ سزووائ  حکس  ااشگاه  قرآشی شمیشه   چهر  ای  ائخگو . کند کسوب ئا  اوم

 .و  ااشته بهشس 

 ه استآشنایی و اُ س با ق آ  بوشنی بخش ا دگی من بود

 با سا وخودتا  با مع فی کنید و بگویید اا چه اما ی ف اگی ر ق آ  با آغاا ک ده اید؟*

 .به شهم خدا زینب ضسهاوست هست  قهئ  قرآن کری  و ااشگوی  ممطع کهئشنهسی ئشته م س  زیست ااشگاه  حکس  سزووائ 

 خا م ضیادوست اا چه سنی ف اگی ر ق آ  با آغاا ک دید؟  *

 .سهلای به قران آشنه شدم و اش  به کام وحی و معهئف قرآشی ئوشنی بت  زشدگی م  ائ همه مراحل بیا  است ۷ازس  

شما دب طی این سا  ها دب مسابدات ق ا ی ایادر ش کت ک ده *
کسککک ک ده اید  مدا  هایی که دب طی این سککا  ها اید لطفا اا

 ب ار ما بگویید؟

هشی ااشته ام که اگر بتیاه  به مه  ممهم کگیئ  و است ۰۱۱ته به امروز 
تری  ای  ممهم هه اشوهئ  کن  بهید به کسوب ممهم اول مسهبمهت کگیئ  

، .ممهم اول ۳۹، ممهم سوویم کگوویئ  اوقهف ائسووهل ۳۹اوقهف ائسووهل
 اول ممهم و۳۱悔۳۹مسووهبمهت کگوویئ  آمیز  و شروئ  ائسووهل هه  

 تمسووهبمه اوم ممهم ،۳۹ سووهل ائ شروئ  و آمیز  ح ظ کگوویئ 
 اول ممهم کسووب و ۳۹ و ۹۳ هه  ائسووهل شروئ  و آمیز  کگوویئ 
 اوم ممهم و کگوویئ  مرحله ائ ااشگوووییی عترت و قران مسووهبمهت
 .کن  اشهئ  ۳۷ ائسهل ملی سطح ائ ااشگوییی عترت و قران مسهبمهت

اا جشکنوابه ق ا  و عت ت دا شکجویی ب ایما  بگویید دب ه  م حله چه عناوینی کسک ک دید و سطر بقابت ها با چطوب   *
 دیدید؟ 

ائ جگونیائ  قرآن وعترت ائمرحله کگویئ  ئتزه اول و ائ مرحله ملی ئتزه اوم ئا ائشوته قرایت ت مسق کسوب کرام و بهید باییس  که 
 .سطح ئقهبت هه بسسهئ عهلی بیا

 دا شگاه چگو ه شما با جهت حضوب دب این بقابت ها یابر داد و چه پیشنهاداتی دابید؟*

 هدایهیی و  تمدیر لیح اهدا  و تولسل و تمدیر مراس  برگوائ  به و کراشد تگییق ئا مه بسسهئ مرحله هر طی ااشگاه  مسووینن  بهید بایی 
متصیص متسهبمس   ههیی کاس اگر بند  بنظر الزته بیاشد مگیق

.ائ هرترم برگوائ شیا بسسهئعهلی خیاهد بیا

 ب ار اینده چه ب  امه ار دابید؟*

 .بهش  ان شهداه تصمس  اائم ائ ئشته هه  ایار جگنیائ  قران و عترت ااشگوییی شسو شرکت کن  و کسب توربه ااشته

 به دا شجویا  عاقمند به ف اگی ر معابف ق ا ی چه توصیه ار دابید؟*

 به ئا هتمسهبم ائ شرکت و مسهبمهت فم  توربه ا  است برا  آمیخت  بسگتر قرآن، بند  ائ هر مسهبمه توهئب بسسهئ  کسب کرام 
 ائهمه افراا همه بهید و است امروز  جهمعه ضروئیهت از یکی قرآشی م هفل ترویج همچنس  کن ، می شسگنهها حیز  ای  مندان عاقه
 .سر س ر  قرآن حهضرشیشد و ازبرکهت ای  خیان شرشعمت ائگیشه وکنهئ زشدگی خیا بهر  مند گراشد بر خیا وسع حد ائ سنس 
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 مرکز آموزش های آزاد دانشگاه حکیم سبزواری؛ 

 شگاه و بازار کارجایی برای مهارت آموزی دانشگاهیان در راستای پیوند دان

 
 گفتگور با مهندس هادر کیخس ورو مسئو  م کز آمواش هار عالی آااد دا شگاه حییم سبزوابر

 

 .لطفا مددمه ار دب بابطه با م کز آمواش هار آااد دب دا شگاه با بیا  ف مایید

ت صسات ااشگاههی جهت وئوا به ائ ئاسته  سسهست هه  اولت ائ سطح کان و سسهست ااشگاه  ائ خصیص کهئبرا  شمیان 
بهزائهه  کسب و کهئ ، مرکو آمیز  هه  آزاا ااشگاه  به ئویکرا شنهسهیی کهستی هه  ت صسات ااشگاههی ائ میاجه به بهزائ کهئ و 

کسب و  تدوی  و برگوائ  اوئ  هه  کهئبرا ، سعی اائا خا هه  میجیا ئا کهسته و ااشگوییهن و افراا متمهضی وئوا به بهزائهه 
 . کهئ ئا آمیز  اهد

 م کز آمواش هار آااد دب چه امینه هایی فعالیت دابد ؟

به عنهیت به فراه  بیان بسوتر منهسوب ائ ااشگواه  از قزسل اسوهتسد متتصض، فضه  فسویکی و توهسوات و امکهشهت آمیزشی، ای  
دنهیع، اقتصها و بهزائهه  کسب و کهئ می بهشد، تدوی   مرکو قهائ است کلسه اوئ  هه  کهئبرا  ئا که میئا شسهز سهزمهشهه  اولتی،

نزم به ذکر است ای  مرکو به  .و به دیئت عمیمی برا  متمهضسهن مربیطه و یه به دیئت اختصهدی برا  سهزمهشی خهص اجرا شمهید
اولت می بهشوود که  ااشووت  مویز از سووهزمهن مدیریت و برشهمه ئیو  اسووتهن متیلی برگوائ  اوئ  هه  آمیزشووی مصوویب کهئکنهن

سوهزمهشهه  متمهضی می تیاشند اوئ  ههیی که ائ سهیت مرکو بهئگاائ  شد  است ئا اشتتهب شمهیند و شسزت به سهیر اوئ  ههیی که 
همچنس  ای  مرکو ائ حهل اشعمها ت هه  شهمه جهت برگوائ  اوئ  هه  سووهزمهن  .تمهیل به برگوائ  اائشد به مرکو همههنگ شمهیند 

 . دسی سهختمهن می بهشدشظهم مهن

 دب حا  حاض  چه دوبه هایی جهت ب گزابر دابید ؟

به تیجه مگوکات اقتصها  حهک  و سرگرااشی سرمهیه گاائان خرا و کان و به جهت آشنه شمیان همگهریهن عویو به ادیل اولسه 
 ۳۷-۷-۹۱سهعته ائ ئوز جمعه میئخه  ۹سورمهیه گاائ  و ئاههه  ح ظ و افوای  ائز  سورمهیه ائ بهزائ متاط  فعلی، کهئگههی 

تیسوو  آقه  اکتر گلداشی ائ ااشگوواه  به دوویئت ئایاهن برگوائ خیاهد شوود که فردووت خیبی برا  افراا  می بهشوود که ا د ه 
اقتصوها  ااشوته و به اشزهل ئا  حل می بهشوند و یه افراا  که به ااشت  اطاعهت ائ ای  زمسنه عاقه مند هستند. همچنس  اوئ  

ه  ائ حهل ثزت شهم ائ وب سوهیت مرکو میجیا می بهشود که عاقه مندان می تیاشند به مراجعه به سهیت شسزت به ثزت شهم اقدام ه
 .شمهیند. ائ آیند  ا  شوایک شسو اوئ  هه  شظهم مهندسی سهختمهن شسو ائ سهیت بهئگاائ  خیاهد شد

 شده چگو ه است؟ حوه ش کت دب دوبه بایگا  فوق و تمهیدات دب  ظ  گ فته 

 است نزم شرکت جهت که بهشد می آزاا …شورکت برا  عمیم افراا از قزسل کهئکنهن سوهزمهشهه، بهزائیهن، ادنهف، ااشگوییهن و 
که به السل م دوایت مراجعه و ثزت شهم شمهیند  http://www.hsu.ac.ir/azadرکو به آائسم سووهیت به متمهضووی افراا که

 .ظرفست تیدسه می شیا ائ اسرع وقت شسزت به ثزت شهم اقدام شمهیند

http://www.hsu.ac.ir/azad
http://www.hsu.ac.ir/azad
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نزم به ذکر اسوت فم  افراا  که ائ سهمهشه، اوئ  ماکیئ ئا اشتتهب وثزت شهم شمیا  اشد موهز به شرکت ائ کهئگه  خیاهند بیا و برا  
سروی  ایهب و ذههب از مسدان شهسد حسس  فهمسد  برا  اشتمهل  ضمنه .شورکت کنندگهن گیاهی حضویئ ائ کهئگه  دهائ خیاهد شد

 .ثزت شهم کنندگهن مهسه می بهشد

 تشییات فعلی م کز به چه صوبت است ؟

مرکو آمیز  هه  آزاا زیر شظر مسوتمس  معهوشت آمیزشی و ت صسات تکمسلی ااشگاه  فعهلست شمیا  و کلسه مویزهه  برگوائ  اوئ  
  عهلی آزاا  سراولتی وزائت علیم، ت مسمسهت و فنهوئ  و سوووهیر سوووهزمهشهه  مربیطه ائیهفت می شمهید. ائ حهل هه ئا از مرکو آمیز

 و شهیه علیم–م س  زیسووت و کگووهوئز   – خهشیاا  و سووامت –ئجی خه هه  ئبهن –حهضوور مرکو به اشهئتمهشهه  برق و الکتروشسک 
 فعهلست سسنمه و هنر – کهئ و کسب و اقتصها مدیریت، –فنهوئ  اطاعهت و ائتزهطهت  – شوهرسوهز  و معمهئ  ، عمران – مهندسوی

 .بهشد می هه اوئ  متمهضسهن از شهم ثزت حهل ائ و شروع ئا خیا

 
  حوه صدوب مدبک و اعتباب آ  چگو ه می باشد؟

بهشد و مدائک دهائ  شسو تیس  ااشگاه   دودوئ هرگیشه مدئکی منی  به ثزت شهم و طی شمیان فرایندهه و قیاشس  و ممرئات مرکو می
دهائ خیاهد شد که از اعتزهئ بهنیی برخیئاائ بیا  و ضم  ااشت  قهبلست ترجمه جهت کهئ ائ خهئج از کگیئ ، جهت ائتمه  شغلی و 

 .همچنس  ائایه به سهزمهشهه  مربیطه از اعتزهئ بهنیی برخیئاائ می بهشد

 می بهشد ؟ ش ی  ثزت شهم ائ اوئ  هه به چه دیئت

 به وئا به مسووتمس  بصوویئت یه و آزاا آمیزشووهه  مرکو بت  –متمهضوسهن می تیاشند به مراجعه به تهئشمه  ااشگوواه  حکس  سووزووائ  
 . اوئ  هه ئا مگههد  و ثزت شهم شمهیند http://www.hsu.ac.ir/azad آائس

 م کز به چه صوبت می باشد؟ حوه ب ق ابر تماس با 

 :هه  ائتزهطی به شرح زیر می بهشد ئا 

 :مسوو  م کز 

 ۱۵۰-۹۹۱۰۹۹۷۹ تمهس تل       ( ۰۹۹ شمهئ  اتهق) مرکو  سهزمهن –آقه  هها  کستسرو   

 : کابشناس م کز

 ۱۵۰–۹۹۱۰۹۹۷۳ تمهس تل                ( ۰۹۱ شمهئ  اتهق) مرکو  سهزمهن –آقه  ئضه زئقهشی  

 ، به استثنه  ئوزهه  شنج شنزه ، جمعه و تعطسات ئسمی ۰۹:۹۱الی  ۹تمهمی ئوزهه از سهعت   ساعات پاسخگویی :

  azad@hsu.ac.ir                             :ایمیژ م کز

 

http://www.hsu.ac.ir/azad
http://www.hsu.ac.ir/azad
mailto:azad@hsu.ac.ir
http://news.hsu.ac.ir/wp-content/uploads/2018/10/سایت.png


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


