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 رویـدادهـا

 کشور در حوزه علوم فیزیکی ۹/ کسب رتبه ۲۰۲۳ تایمز بندی رتبه در  سبزواری حکیم دانشگاه  جایگاه   پله ای ۱۰۰رشد 

پله اا جهیاه  این دانشگاه  در ج ی ریین رروه ند ا دانشگاه  یها جنهت رطبگو سطبگیگه نین    ۱۰۰رئیس دانشگاه  کیی  بگوارارا ار ر گ  

پله اا در   ۱۰۰رهیما خوی داد ر گفت: دانشگاه  کیی  بگوارارا در بگطسین بگهو سیطالیو کخگطر خطد در رروه ند ا رهیمار نه ر گ   المللی 

 .دانشاه  یها نیری جنهت قیار گیفیه ابت (۱۰۰۱-۱۲۰۰(جمع

ند ا دکیی رناده ابگگ ا افارد: یمیدین نی ابگگهر نخیین نیهیت سدیشگگی  گگ   ار رروه

در کطر  (  ۸۰۰-۶۰۱)ر دانشاه  کیی  بوارارا سطفق نه کیب رروه ۲۰۲۳سطضطعی رهیما  

سطضگگطعی علطم سند بگگی )عمیاتر سطاد ر سیهلطمار سیهنیه ر یطافخگگهر سند بگگی نی  ر 

یها ریهضگیه  ر نسهرر فیایه ر الیییرنیه ر سند بگی  گیمی( ر علطم فیاییی ) گهسش ر گیه

 .سحیطیر رسین ر علطم دریهیی(     ابت دهبیر رییت نجطمر عل   یمیر علطم رسین

رئیس دانشگگاه  کیی  بگگوارارا اداسه داد: در کطر  سطضگگطعی علطم فیایییو رروه ند ا  

( در ۸۰۰-۶۰۱نه ) ۲۰۲۲( در بگهو ۱۰۰۰-۸۰۱رهیمار دانشگاه  کیی  بگوارارا ار رروه )

نهنشر  گنی   را در کشگطر پس ار دانشگاه  یها نط گییرانی   ۹اررقهء یهفیه ر رروه   ۲۰۲۳بگهو 

 .س نی نذرنهیجهتر عل  ر صدعتر کیدبیهتر که هتر صدعیی  ییارر روییا ر اسییکویی نه دبت نررد  ابت

دانشگاه  ار بگیابگی جنهت کخگطر دا گید  که در سقهییگه نه بگهو گو گیه ک رد  ۱۳۰۶دکیی رناده ابگ ا اداسه داد: در کطر  علطم سند بگیر  

رع اد دانشگاه  یها اییانی کهضگی در این   .ند ا سطضگطعی افارد   گ   ابگتکهضگی در این رروهدانشگاه  ج ی  نه جمع دانشگاه  یها   ۲۰۸

دانشگاه  نطد  ابگت که دانشگاه  کیی  بگوارارار ی  ردین دانشگاه  یهیی ننیی صگدعیی اصگفنهتر فیدربگی    ۴۲دبگیه سطضگطعیر ک رد 

 .سشن ر خطاجه نصیی ر  نی  ننشیی قیار گیفیه ابت

کشگطر جنهت سطرد نیربگی قیار   ۱۰۴دانشگاه  ار   ۲۵۰۰یها جنهتر اطالعه  نیش ار  دانشگاه   ۲۰۲۳ند ا رهیما روه گهیهت ذکی ابگت در ر

 .ند ا را اکیار نمطدن دانشاه   یایو الرم نیاا کخطر در این رروه  ۱۷۹۹گیفت. پس ار ارریهنی ارلیهر رع اد 

یها نیری جنهت قیار ر دانشگاه  کموییت در جهیاه  ارو ره بگطم دانشگاه  نی ابگهر لییگت سدیشگی  گ   دانشگاه  نکیگفطردر دانشگاه  یهررارد 

 ۶۵نه    ۲۰۲۲دانشاه  در رییایش بهو    ۵۸ند ا ررن  صگعطدا دا گیه ابتب نه ططرا که ار یها اییانی در این رروهکخگطر دانشگاه  .گیفید 

 .ربی   ابت  ۲۰۲۳دانشاه  در رییایش  

 

 

 مع یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفتدانشیار دانشگاه حکیم سبزواری در ج

  قیار گیفت.در جمع یه درص  دانشمد ات ر نخواهت نیری جنهت    کیی  بوارارا دکیی سن ا نقهییا دانشیهر گیر   یمی دانشاه  

نه گاارش ررانو عمطسی دانشگگاه ر دکیی سحم علی رناده ابگگ ا نه اعالم این خوی 

بگهر اعالم پهیاه  ابگیدهدا علطم جنهت ابگالمر دکیی سن ا نقهییا اظنهر دا گت: نی ا

دانشگگیهر ر عخگگط ییه  علمی گیر   گگیمی دانشگگاه  کیی  بگگوارارا در جمع 

 .پژریشایات پیابیدهد یه درص  نیری دنیه قیار گیفت

رئیس دانشگاه  کیی  بگوارارا افارد: فنیبگت پژریشگایات پیابگیدهد یه درص  نیریر 

یها کطر  سطضگطعی علطم در پهیاه   گهخ     ۲۲ایات پیابگیدهد در  گاار گی ار پژریشگ

 .بهله ابت ۱۰در نهر  رسهنی  (WoS) ر (ESI) ابهبی عل 

ان  نی ابگگهر فعهلیت   را اداسه داد: نی یمین ابگگهرر پژریشگگایانی که رطانیگگیه

المللی دبگت یهند  در دبگیه پژریشگایات پیابگیدهد یه درصگ  نیری بگهو اخیی نه نهالریین بگطا اعیوهر نین  ۱۰پژریشگی ر رحقیقهری خطد در 

 .گیین  سی دنیه قیار 
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 رویـدادهـا

 درصد برتر جهان  ۲ دانشمندان جمع  در سبزواری حکیم دانشگاه  پژوهشگرهفت 

 نیری  دانشگمد ات درصگ  در  جمع در دانشگاه   این پیگهدکییا پژریشگای  یه ر علمی ییه  عخگط  گش: گفت بگوارارا  کیی  دانشگاه  رئیس

 .گیفید  قیار  دنیه

  نیابگهر   یهر گیه رمهسی در دنیه رینی درصگ   در  پیابگیدهد دانشگمد ات فنیبگت: دیک  اظنهر  خوی  این اعالم نه ابگ ا  رناده علی سحم  دکیی

  ار  نفی یفت ننهلیا  گگگ   که در این فنیبگگگت نهم  ۲۰۲۱  بگگگهو پهیهت  ره  ابگگگیدهدا   رع اد

 عخگط نقهییا  سن ا دکیی :افارد  را.خطردسی چشگ  نه بگوارارا  کیی  دانشگاه  پژریشگایات

  سند بگیر  علطم گیر  علمی ییه  عخگط قهبگمی  انیایی   بگی  دکیی   گیمیر گیر  علمی ییه 

 ییه  عخگگط  ننیگه لاگی  سجیوی دکیی   گگیمیر گیر  علمی ییه  عخگگط  طیوی رضگگه دکیی

 یگیگگه   عخگگگط نگییگگگیگگهنگی  ابگگگمگعگیگلگی  ربگگگطو دکگیگی عگمگیاتر  سگنگدگگ بگگگی  گگیر   عگلگمگی

  علمی  ییه   عخگگط نیهض د گگت  دیمی  سن ا دکیی سیهلطرمار ر  سطاد  سند بگگی گیر  علمی

  بگوارارا   کیی  دانشگاه   پیگهدکییاا پژریشگای  لطفی  کیگین دکیی ر یطافخگه ر  سیهنیه گیر 

 .یار گیفید ق دنیه نیری  دانشمد ات درص   در لییت در

 قیار  نیا درصگ  نیری درر  اا  ۲  دانشگمد   عدطات نه نقهییا سن ا دکیی نهم دانشگمد ات رئیس دانشگاه  کیی  بگوارارا گفت: در سیهت این

 .ابت گیفیه

 رطلی ا  نه  ابگیدهدا  رع اد :داد  اداسه گیانق رر دانشگمد ات این اییمهم  ار  رشگیی ر  صگمیمهنه روییه ضگمن بگوارارا  کیی  دانشگاه  رئیس

ابگگگگیگدگگهدا خگطد  نگگ رت  ابگگگگیگدگگهدا   رگعگگ اد  سگحگقگقگگهتر    یگگهاسگال  ار  نگیخگی پگژریشگگگگاگیات “اچ”  گگگگهخگ  ر عگلگمگی 

 .ابت نطد  نیری درص  در پیابیدهد دانشمد ات رعیین جنت ارریهنی

 

 

 همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی صورت گرفت: 

 دیدار رئیس دانشگاه با روسای دانشکده ها و مسئول دفتر نهاد رهبری 

یماسهت نه نغهر بهو ج ی  رحصیلی دکیی رناده اب ا رئیس دانشاه  نه یمیایی نیخی ار سیئطالت ضمن کخطر در دفیی ننهد سقهم سعن   

رف ابگالسی ر دانشگی   سعمهرا ر  گنیبگهرا نه سیگئطو دفیی ریویار دانشگی   یها ادنیه  ر علطم انیگهنیر دانشگی   جفیافیهر النیه  ر سعه

 .ننهد ر رربها این دانشی   یه دی ار ر گفیاط کید
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 رویـدادهـا

   همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی برگزار شد: 

 آیین استقبال و اهدای گل به دانشجویان دانشگاه 

کیی  بوارارا نه یمیا  جمعی ار سیئطلین دانشاه  نه کخطر در یماسهت نه نغهر بهو ج ی  رحصیلیر دکیی رناده اب ا رئیس دانشاه  

  .رفید  دانشجطیهت ابیقوهو  نه گش ای اا نه دانشاه   بیدرب اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتقای علمی دو عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به مرتبه استادتمامی  

 و ده عضو هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری 

نه گاارش ررانو عمطسی دانشگاه  کیی  بگوارارا در نخیین جلیگه ییه  سمیا  دانشگاه  کیی  بگوارارار در نفی ار اعخگهء ییه  علمی  

 .ابیهدرمهسی ر د  نفی دیای نه سیروه دانشیهرا اررقهء پی ا نمطدن دانشاه  نه سیروه 

نیاین ابگهر ابگیهدات سحییم دکیی نندهم نرادگهت عخگط ییه  علمی گیر  نسطر گی فیایه ر دکیی ق یی صگهدقی عخگط ییه  علمی گیر  

 .ریهضی سحض ار سیروه دانشیهرا نه سیروه ابیهدرمهسی اررقه یهفید 

ر دکیی سحمطد اسین ططبگی عخگط ییه  علمی  GIS سی دکیی رکمهت رن ا عخگط ییه  علمی گیر  بگدجش ار درر ریمیدین ابگیهدات گیا

گیر  ریهضگی کهرنیدار دکیی کمی رضگه نهغهنی عخگط ییه  گیر  نسط گی فیایهر دکیی بگی  علییضگه کیگیدی عخطییه  علمی گیر  نسطر ی 

ر دکیی کمی رضگه عا  پطر عخگط ییه  GIS یر  نسطر گی بگدجش ار درر رسند بگی سطاد ر پلیمیر دکیی کهس  ادب عخگط ییه  علمی گ

علمی گیر  نسطر گی علطم سند بگیر دکیی سیرخگی رضهیی عخط ییه  علمی گیر  نسطر ی نی ر دکیی یعقطب رهنش عخط ییه  علمی گیر  

سحض ر دکیی بگمیه درلت ننهدا  نسطر گی علطم قینت ر ک ی،ر دکیی نندهرطلط  کقیقی عخگط ییه  علمی گیر  نسطر گی گیر  ریهضگی 

دکیی نراد  فیگدقیا عخگط ییه  علمی گیر   .عخگط ییه  علمی گیر  نسطر گی رییگت  گدهبگی ار سیروه ابگیهدیهرا نه دانشگیهرا اررقه یهفید 

 .نسطرش رنهت فیانیه نیا ار رروه سینی نه سیروه ابیهدیهرا اررقه یهفت
 

 

 به مناسبت هفته دفاع مقدس: 

 اهدای گل به مزار شهدای گمنام دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد   آئین غبارروبی و 

نئین غوهر ررنی ر عطیافشگهنی ساار  گن اا گمدهم دانشگاه  کیی  بگوارارا نه سدهبگوت یفیه دفه  سق ر ر سقهرت نه نغهر بگهو رحصگیلی 

ر   سیگگگئطالت  ریویار  سعن   سقگهم  ننگهد  سیگگگئطو دفیی  دانشگگگاگه ر  نگه کخگگگطر رئیس  نیگاار  گگگگ جگ یگ   دانشگگگاگه    .یمیگهرات 

دکیی رناده ابگ ار رئیس دانشگاه  کیی  بگوارارا در این سیابگ  ضگمن عیض ریگلیت ایهم بگطگطارا دیه پهیهنی سه  صگفیر گفت: گیاسی 

ر کیم    سی داری  یفیه دفه  سق ر ر یهد ر خهطی   گن ار ایاهرگیات ر جهنوهرات یشگت بهو جدت رحمیلی را که جهنهنه اجهر  رررد نه کیی 

 .ننهم سق ر جمنطرا ابالسی را نه د مدهت ابالم ن ادن 

رئیس دانشگاه  کیی  بگوارارا اداسه داد: یمین ططر روییه عیض سی کدی  رقهرت این ایهم را نه نغهر بگهو ج ی  رحصگیلیر اسی راری  نه 

 .نهم ابالسی رق  نانی یمت  مه نارگطارات بهلی رطام نه کیفیت نسطر یر پژریشیر فدهررا ر فییدای در ریار ن
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 رویـدادهـا

دکیی رناده اب ا در اداسه نه ا هر  نه اغیشه ه  اخیی افارد: عملیه  اخیی جدت نیم د مدهت ابالم ر ننهم ابالسی را سحیطم سی کدی  ر 

اسیگ راری  یمگه سه نه نصگگگیی  اداسه دیدگ   را   گگگنگ اا نارگطار دفه  سقگ ر ر  

 .ص رابالم ره نه اسیرر نه ی  ن اا س افع کیم ر  ن اا ابالم نهب ار 

را اداسگه داد: یمگه سگه سی دانی  این اغیشگگگه گگگه  را نمی رطات چیاا فیاری ار  

 .دیییهرطرا ربهنه اا ایهدا ابییوهر قلم اد کید

رئیس دانشگگاه  اداسه داد: سیهبگگفهنه دی   سی  گگطد نیخی ار دانشگگاهییهت ر  

سی رن  اا  ربگگگگهنگگه  دیییگگهرطرا  این  نگگه  ی   جگگهیگگش   .دیدگگ   نگگهبگگگطادات 

اا ار دانشگاهییهت ی  نطا نه  گهیعه  ر  دکیی رناده ابگ ا نه ا گهر  نه ایدیه ع  

دررغ پیدارا یها د گگمدهت ابگگالم در رحییه اکیگگهبگگه  سیدم ر کمهیت ار  

یدجهر گیدی یه سشگهرکت کیدن ر یهدنرر  گ : رصگمی  بگخیی در خصگطس نت دبگیه ار دانشگاهییهنی که نقش لی را در اغیشگه گه  اخیی  

 .یید ر گیفیه خطای    دا 

کجت االبگگالم ایمهنی خطا  سیگگئطو ننهد سقهم سعن  ریویا در دانشگگاه  در این سیابگگ  ضگگمن ایهم عاادارا ررریها پهیهنی سه  صگگفی را 

ریگلیت ر نه یهدنررا ر گهد  یه ر خهطیا  ررسد گهت یشگت بگهو دفه   

سق رر یهد ر خهطی   گگن ار ایاهرگیات ر جهنوهرات یشگگت بگگهو جدت  

 .رحمیلی را گیاسی دا ت

سیگگئطو ننهد سقهم سعن  ریویا در دانشگگاه  یمیدین نه ا گگهر  نه نغهر  

بگگهو رحصگگیلی این ایهم را نه یمیهرات ر دانشگگجطیهت روییه ر اظنهر  

اسی رارا کید بگهو رحصگیلی پیشگیر بگهلی بگی گهر ار سطفقیت یها علمی  

 .ر نسطر ی ر فییدای نیاا جهسعه دانشاهیی کشطر نه  

االبگگالم ایمهنی خطا  در اداسه نه ا گگهر  نه اغیشگگه گگه  اخیی ر    کجت

رحیکه  د گگمدهت ابگگالم نه سحیطسیت این اغیشگگه گگه  ر کمهیت ار  

 .یها اخیی ریلیت گفتبواپط هت نییرا انینهسی نه نبیب دی گهت ر داغ ی گهت ن طب

ن  ر نه ناهر گش ر خطان ت فهرحه یهد ر خهطی   گن اا دفه  در اداسه  گیکت کدد گهت در سیابگ  نه گالب ساار  گن اا گمدهم را  گیگیشگط داد

  .سق ر را گیاسی دا یه ر نه نرسهت یها اسهم راکشر ریوی سعن  انقالب ر  ن اا یشت بهو دفه  سق ر رج ی  نیعت کیدن 

 

 

 گشت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری به چرخه کار و خدمات دهی باز (XRD) دستگاه پراش اشعه ایکس

 خ سه   اسیهت  ر  ر ره نحهو این دبگگیاه  ارر گگمد  غییفعهو نطد XRD نه علت رجطد رحیی  ر گیات نطدت نطدت لطله یها خهس دبگگیاه 

  .نه سیقهضیهت ر پژریشایات را ن ا ت دیی

 نه دانشگی   یه    رئیس نرسهیشگاه  سیکاار نقها دکیی کیگن اله داغی نه سشگطر  کمییه رخصگصگی نرسهیشگاه  سیکاا سیشگیش ار سدیخوین

  . طد بهرا  نطسی نهی  دبیاه  دارن   ناه پهیه که ربی ن   نییجه  این

ندهنی این نقها دکیی علییضگه کیگیدی نمهید   دانشگی   سند بگی در این کمییه قوطو رکمت کیدن  ر نه دانش علمی ر سنهر  فدی داخلی  

ارر گمد  نیاا جهیاایدی ررا دبگیاه   گ ن . این دبگیاه  ریدطلطما نهال جاء  سطفق نه طیاکی ر بگهخت ناه دارن   ابگیهن اردر کیگهر ر  

درجه قهدر نه ان ار  گییا طین پیاش ا گعه اییس نمطنه   ۱۲۸ره  ۲اا   سع رد دبگیاه  یها کشگطر ابگت که نه دقت نهال ر در گیگیی  راریه

یها سطادر  ین دبگگیاه  کهرنیدیها سیگگیقیمی در ر گگیهکد . ایها ریهدا نه  گگدهخت علطم ر فیایه سطاد سییها پطدرا ابگگت که کمه

 .کد گیات سدطقه سی یمیر فیایهر رییتر عمیات ر سحیو رییت دارد که کمه  هیهنی نه سحقیقین ر صدعت
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 رویـدادهـا

 جلسه هم اندیشی اعضای دپارتمان جغرافیای دانشگاه بوداپست مجارستان 

 بازدید علمی از روستای رضا آباد کویر مزینانبا محوریت تحقیقات آب و هواشناسی و ژئومورفولوژیک و 

جلیگه ی  ان یشگی اعخگها دپهررمهت جفیافیها دانشگاه  نطداپیگت سجهربگیهت نه رئیس دانشگاه  ر اعخگها ییه  علمی دانشگی   جفیافیه ر 

  این   یمیدین.  گگ  رنیگاا دانشگگی   این   علطم سحیطی نه سحطریت رحقیقه  نب ر یطا گگدهبگگی ر مئطسطرفطلطمیه در سحش اره  کدفیانس

 .دا ید  سایدهت کطیی ننهد رضه  رربیها  ار علمی نهردی   سجهربیهنی ابهری  ار گیر 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری هفتاد و دومین جلسه شورای مرکز رشد  

“سج ”جنت  در یفیهد ر درسین جلیگه  گطراا سیکا ر گ  نه درخطابگت ییگیه فدهرر سج  نه ای   سحطرا بگهسهنه جهسع س یییت دانش پویی 

رررد نه درر  ر گ سق سهری ر نه درخطابگت ییگیه فدهرر صگدعت بگهرات ابگیار نه ای   سحطرا ارطسهبگیطت رنجیی  رطلی  نلطسیدیطم جنت رررد 

نه درر  ر گگ  سق سهری ر در ننهیت نه درخطابگگت  گگیکت فدهرر کهغو بگگهرا پهرر بگگیحطت نه ای   سحطرا رطلی  کهغو اییانی نه ررش  

 .رد نه درر  ر   سطافقت   کطریدت جنت رر

 

 

 ”در دانشگاه حکیم سبزواری (TMC) افتتاح مرکز”مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

سیکا »س یییت سنهر  نسطرا ر سشگهرر   گفلیب نه کخگطر رئیس سیکا فدی ر کیفه اا  گنیبگیهت بگوارار دکیی سنیان یشر رئیس دانشگاه  

یات دانشگاه  ر سیکا فدی ر کیفه اا بگوارار یه  گدوه  کیی  بگوارارا ر جمعی ار سعهرنین ر س ی

 .سنیسه  در دانشاه  کیی  بوارارا افییهح ر نه ننی  نیدارا ربی ۱۰سطرخه 

دانشگگاه  کیی  بگگوارارا نه  :در انی ا دکیی رناده ابگگ ا ضگگمن خط گگهس گطیی نه سنمهنهتر گفت

 . دانشجطیهت ر دانش نسطخیاهت خطای  نطدج یت پیایی ایجهد درر  یها سنهر  نسطرا نیاا  

رئیس دانشگاه  کیی  بگوارارا اظنهراسی رارا کید 

نه  یر  نه کهر این سیکا  هی  اررقها سنهر  یها عملی ر کهرنیدا دانشجطیهت نیاا رررد  

 .نه نهرار کهر نه ی 

 سیکا در اداسه دکیی سنیان یشر ریس سیکا فدی رکیفه اا بگگگوارار نیگهت نمطد که سجطر 

TMC    نیاا س   بگه بگهو نیاا دانشگاه

صگهدر  گ   ر انیار اسی رارا کید که نه رطجه  

دانشگگگاگه  ر  در  یگها سطجطد  نگه ظیفیگت 

یمیدین اسیگهنه  ر قهنلیگت یها سیکا نسطرش فدی ر کیفه اار نه را   ان ارا این سیکا جطار  

  ر دانشگگگجطیهت  اا کیفه  یها سنگهر   اررقگها  نیاا  اا اررن   خ سه   گگگهی  دانشگگگاگهیی 

 .ت نه ی ننه  ا یفهلاایی
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 رویـدادهـا

دکیی طیوی سعهرت نسطر گی ر رحصیال  ریمیلی دانشاه  نه ابیقوهو ار ابیقیار این سیکا افارد: در نید  ر بعی خطایی  کید نه نهرنایا در 

بگگیفصگگش درررر رع ادا ار دررر را نه یمیهرا بگگهرسهت فدی ر کیفه اار نصگگطر  کهسال  

انشگگجطیهت را نه بگگمت فیاگییا  د  ر کدی  نیگاار ر  سشگگیی  کیفه اا ر کهرنیدا نصگگط

 .سنهر  یها عملی نه ی ف ا یفهلاایی ریغیب نمهئی 

س یی سیکا» سنهر  نسطرا ر سشگهرر   گفلیب دانشگاه ر نیا در این سیابگ  ی ف ار ایجهد این  

دانیگگیه ر نیهت  سیکا را رطانمد  بگگهرا دانشگگجطیهت ر دانش نسطخیاهت نه ررییید ا گگیفهو 

نیاا   ر کیفگه اا  نگه نیگاارا درر  یگها فدی  سجطرر نیگگگوگت  نگه دریگهفگت این  نمطدنگ  

 .   کطای  اق ام جهرا ریم در  دانشجطیهت

نقها یهدا کیخیگگیرا در در خصگگطس ساایها نیگاارا درر  یه نه یمیهرا بگگهرسهت فدی ر کیفه اا افاردن  که دانش پوییات ضگگمن  

یدار در صگگگطر  قوطلی در نرسطت یها سینططهر گطاییدهسه بگگگهرسهت فدی ر کیفه اا را دریهفت ر ار ساایها نت  فیاگییا سنهر  یها کهرن

 .ابیفهد  خطاید  کید

 . هیهت ذکی ابت ایجهد این سیکا نه پیاییا گیر  نسطرش یها الیییرنییی ر نراد دانشاه ر انجهم     ابت

 

 

 

 اوّلین آزمون زبان تولیمو در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد  

سنیسه  در سحش بگهلن کهسییطری سعهرنت پژریشگی راقع در   ۱۲نخیگیین نرسطت رطلیمط در دانشگاه  کیی  بگوارارا در ررر بگه  گدوه سطرخه

 .طوقه ارو کیهنخهنه سیکاا نیگاار   

نفی دارطلب ار بهعت    ۱۷لیمط نیهت کید: این نرسطت در سحیطی ابیهن ارد ر نرام نه سشهرکت  نمهید   دانشاه  در اسی نیگاارا نرسطت رنهت رط

 .نیگاار     ۱۰٫۳۰الی   ۰۷٫۳۰

نقها یهدا کیخیگگیرا اظنهر دا گگید  که نرسطت رطلیمط ییی ار نرسطت یها ابگگیهن ارد نیاا رعیین بگگطا دانش رنهت انالییگگی نطیژ  

 .نیاا دفه  ار ربهله خطد نهیییی نمی  قوطلی در نت را اخو کید  نه د دانشجطیهت دکییا سی نه   که 

 

 

 مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر مرحوم هادی کراچی عضو هیات علمی گروه محیط زیست 

 در مهدیه دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد  

یر  سحیو رییگت دانشگی   جفیافیه ر علطم سحیطی دانشگاه  سیابگ  رشگییع ر اقهسه نمهر نی پییی سیکطم یهدا کیاچی عخگط ییه  علمی گ

 .کیی  بوارارا نه کخطر سیئطلینر یمیهرات دانشاهییر دانشجطیهت ر خهنطاد  نت سیکطم در سن یه دانشاه  نیگاار   
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 رویـدادهـا

 بازدید رئیس و مسئوالن دانشگاه و اهدای گل به دانشجویان بین الملل به مناسب هفته وحدت 

ر یفیه رک  ر دکیی رناده ابگ ا نه یمیایی کجت االبالم ایمهنی خطا  سیئطو دفیی ننهد سقهم سعن  ریویار دکیی خطش یماسهت نه نغه 

المللی ر دانشگجطیهت غییاییانیر دکیی کط گیی س یی دفیی ریهبگت ر ررانو عمطسی ر دکیی کییمی  یها علمیر نینبگیمه س یییت یمیهرا

دانشگجطیی دانشگاه  ضگمن کخگطر در جمع دانشگجطیهت نین الملش رای اا گش نه این عایااتر یفیه صگ ر س یی فییدای ر نقها ذاکیا س یی 

 .رک   را گیاسی دا ید 

 

 شرکت هوشمندسازان نگار پرداز مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری  

 به جمع شرکت های دانش بنیان دفتر ریاست جمهوری پیوست 

یلیه نه س یی عهسلی سن ا سنیا ر ای   سحطرا طیاکی نیم افاار  گیکت یط گمد بگهرات ناهر پیدار ا

دید   کیفیت رصهریی سییقی در سیکا ر   دانشاه  کیی  بوارارا نه جمع  یکینها دانش  افاایش

 .ندیهت دفیی ریهبت جمنطرا پیطبت

المهبگگی ار ررار  علطم  گگ   نطد ی   ۹گفیدی ابگگت این  گگیکت پیشگگیی سطفق نه دریهفت ا نر او  

  گیکت  عدطات نه  در جشگدطار  ر نمهیشگاه  یفیه پژریش ابگیهت خیابگهت رضگطا  ۹۷چدین در بگهو 

 .   سعیفی فدهرر راک یها گیر  در نیری

 

 

 اندیشی رئیس و مسئولین دانشگاه همزمان با هفته نیروی انتظامی، نشست هم

 با فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان سبزوار برگزار شد  

ان یشگی دکیی ابگ ا رناده رئیسر دکیی  گهدنیه س یی فییدای ر دانشگجطییر دکیی کط گیی س یی دفیی ریهبگت ر ررانو عمطسی ر نشگیگت ی 

 نیگاارسند ر نصگیری پطر س یی کیابگت دانشگاه  نه بگییدت نیه  سخیهرا فیسهن یی انینهسی  گنیبگیهت بگوارار نه سدهبگوت یفیه فیاجه  

  . 
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 رویـدادهـا

 

 جلسه هم اندیشی و تعامل مسئولین دانشگاه حکیم سبزواری و والدین دانشجویان جدیدالورود  

 .جلیه ی  ان یشی ر رعهسش سیئطلین دانشاه  کیی  بوارارا ر رال ین دانشجطیهت ج ی الطررد در سحش سن یه دانشاه  نیگاار   

شگجطییر س یی ررانو عمطسی ر دفیی ریهبگتر س یی کیابگت ر رئیس  این جلیگه ی  ان یشگی نه کخگطر رئیس دانشگاه ر سعهرت فییدای ر دان

 .گیر  سشهرر  ر درسهت دانشاه  ر نه کخطر رال ین ر دانشجطیهت ج ی الطررد نه یمت دفیی ارروهط نه خهنطاد  دانشاه  نیگاار   

 

 

 

 

 

 

 شرکت کاغذسازی پارس سیحون شرق مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری  

 ع شرکت های خالق دفتر ریاست جمهوری پیوست  به جم

 . یکت کهغوبهرا پهرر بیحطت  ی  نه جمع  یکینها خال  دفیی ریهبت جمنطرا پیطبت

نه گاارش ررانو عمطسی دانشگگاه  این  گگیکت نه نمهید گی سند ر سصگگطفی عهن  نیاا ارلین نهر در اییات نه فیسطالبگگیطت ان اعی خطدر  

انگگ ردبگگگگگ ر  دیگگی  پگگط گگگگگش  سگگیعگگمگگلگگیگگه   اجگگیا  ایگگیانگگی  نگگهریگگهفگگیگگی  کگگهغگگویگگها  ررا  نگگی  را   .کگگدگگ هرا 

 . این سحصطو کهسال بهرگهر نه سحیو رییت نطد  ر ابیفهد  ار کهغو اییانی یایده یها سحصطو ننهیی را نییهر پهیین سی نررد

 

 

 برگزاری جلسه مدیران حوزه فناوری دانشگاه با مدیران جهاد کشاورزی  

 و دبیران اتحادیه های صنفی حوزه کشاورزی سبزوار و شهرستان های مجاور در مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه 

رررا بگوارار ر  گنیبگیهت یها جلیگه س ییات کطر  فدهررا دانشگاه  نه س ییات جنهد کشگهرررا ر دنییات ارحهدیه یها صگدفی کطر  کشگه 

سجهرر نه سحطریت این جلیگه ایجهد رعهسش نیرت بگهرسهنی نین دانشگاه  ر صگدعت کشگهرررا در سیکا کهرافییدی ر نطنررا دانشگاه  کیی   

 .بوارارا نیگاار   

ن گاار گگگی سویگگگطط ار نه گاارش ررانو عمطسی دانشگگگاه  در انی اا این جلیگگگه س یی سیکا کهرنفییدی ر نطنررا جدهب نقها دکیی کن

رطانمد ا یها دانشگگاه  ر فعهلیت یها ارروهط نه صگگدعت ابگگهری  در کطر  کشگگهرررا ارایه نمطدن  که سطرد رطجه س ییات این سیاکا قیار 

 .گیفت ر سخهطوین نی ررا چهلش یها سشهنه سطجطد در کطر  کشهرررا ارفه  ننی دا ید 
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 رویـدادهـا

 همایش “دانشجویان نوورود” با حضور پرشور دانشجویان جدیدالورود برگزار شد  

 .   نیگاار کهر دهبی  سقطع ج ی الطررد  دانشجطیهت پی طر  کخطر  نه یمهیش “دانشجطیهت نطرررد” دانشاه  کیی  بوارارا 

ط گهس گطیی نه دانشگجطیهت ج ی الطررد نه گاارش ررانو عمطسیر رئیس دانشگاه  کیی  بگوارارا در این سیابگ  طی بگخدهنی ضگمن خ

  روییه  ابگتر کشگطر خصگطس ر  درلیی  نیری دانشگاه   چنهر جا که  بگوارارا  کیی  پطیها  ر  نهلد   دانشگاه  در  را عایاات   گمه کخگطر  گفت:

 .کدی   سی عیض

دکیا رناده ابگگ ا افارد: دانشگگاه  کیی  بگگوارارا در طی نیش ار بگگه دیه فعهلیت  

خطد دبگیهرردیها فیارانی در کطر  یها علمیر پژریشگی ر فییدای دا گیه ابگت که  

 یها نخوه  ر  فعهو  دانشگگجطیهت  رالش سییطت را  خطد  رطبگگعه ر ر گگ  نه رر ررن  این  

 .ابت  خطد فدهررا ر فییدای  علمیر

دانشگاه  کیی  بگوارارا اداسه داد:  رئیس   

 گمه دانشگجطیهت ییگیی  که سیگیی سیعهلی  

ر رر نه پیشگگیفت را نیاا دانشگگاه  رق  سی رنی  ر این اسی سحقق نمی  گگطد سای نه عام ج ا  

 .ره ره  مه دانشجطیهت عایا

ر دکیی رناده خطهب نه دانشگجطیهت نه نیهت ایدیه  گمه عایاات رلی نعمت سه در دانشگاه  ییگیی 

 .اظنهردا ت: کخطر  مه نارگطارات پطیهییر نشهط ر طیارا  خهصی نه دانشاه  نخشی   ابت

  فیدا  بگهرات  نید    عدطات نه   گمه رینیت  نیاا  کشگطر  را اظنهر دا گت: رمهسی اسیهنه 

 .ابت     نییت کشطرر نید   سطفق س ییات ر کهرنس   نییریها ر

نارگطارات نهی  این رطانهیی را پی ا کدی  ره در  رئیس دانشگگاه  افارد: نیگگیهرا ار  گگمه  

نید   س یییت دانشاه  یهر ننهدیه ر دبیاه  یها اجیایی ر خ سهری را نه ننییین  یش  

 .سمین انجهم دیی 

دکیی رناده گفت: نه عوهرری نهی  یمای یمت کدی  ره ابگگیع ادیها  گگمه در سقطع  

نسطرش  کهر گدهبگی  گیطفه  گطد ر سنهر  را در کدهر  

ننیا فیانایییگ  رگه ار رطات کگهر نگهالیی نیخطردارنگه گگگیگ  ر نیطانیگ  نقطگه اریگهیی ی  نیاا خگهنطاد  ر ی  نیاا 

 .س ییات کشطر سحیطب  طی 

رئیس دانشگگاه  اداسه داد: یمه سه ابگگیهدات دانشگگاه  نی این نهرر ییگگیی  که دانشگگجطا سه نهی  پیشگگیر ر 

  .ن سن  نه راریق انایا  در دانشجطیهت سحقق سی  طدرطانمد ری ار خطدسهت رینیت  طن  ر ای

دکیی رناده نه رطصگیه نه دانشگجطیهت جنت رقطیت ارروهط خطد نه کیهنخهنه سیکاا دانشگاه ر اظنهر دا گت: 

سدهنع علمیر پژریشگی ر فییدای گیگیید  ر سیدطعی در کیهنخهنه دانشگاه  نیاا  گمه فیای   گ   ابگت  

 . دانشجطیهت نه   ار سملط یمطار  دانشاه  سطهلعه  بهلن داری   انینهر یمیدین  

در اداسه این نشگیگت کجت االبگالم ایمهنی خطا  سیگئطو دفیی ننهد سقهم سعن  ریویا در 

دانشگاه  کیی  بگوارارا در بگخدهنی ضگمن خطش نس گطیی نه دانشگجطیهت ج ی  الطرردر 

 .ت رشییا کیدفعهلیت یها ننهد سقهم سعن  ریویا در دانشاه  را نیاا دانشجطیه

یگ   سگیگاگگید  یگمگگهیگش  ایگن  اداسگگه  در 

ر  قطانین  رشگگگییا نیخی  ر  انگ یشگگگی 

سقیرا  دانشگگگاه  نیاا دانشگگگجطیهت نه 

کخگگطر دکیی اسین کط گگییر رئیس دفیی ریهبگگت ر ررانو عمطسیر سند ر نصگگیری پطر 

س ییکیابگگتر سند ر ضگگیهیی س یینسطرشر دکیی کییمی صگگ ر س ییفییدایر نقها 

 .طیی ر دکیی نهسدی س ییسیکا نن ا ت ر سشهرر  نیگاار   ذاکیا س یی دانشج

 .کین خیهم این یمهیش رق یی ار نطدانشجطیهت کهیا رروه یها نیری نرسطت بیابیا نطد
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 افتتاح درب جنوبی دانشگاه و پیاده روی جامعه دانشگاهیان حکیم سبزواری  

یفیه رینیت ن نی نیگاار ر در که گگیه این یمهیش درب جدطنی  ررا دانشگگاهییهت دانشگگاه  کیی  بگگوارارا نه سدهبگگوت  یمهیش پیهد 

 .دانشاه  افییهح   

نه گاارش ررانو عمطسی دانشگگاه  نه کخگگطر دکیی رناده ابگگ ا رئیس ر یمیهرات دانشگگاه  درب جدطنی دانشگگاه  افییهح  گگ  ر در اداسه  

کدد گهت ره درب ررردا  طب دانشگگاه  نغهر ر  گگیکتررا دانشگگاهییهت دانشگگاه  کیی  بگگوارارار ار سحش درب ررردا جدیمهیش پیهد 

  .بهرسهت سیکاا دانشاه  را طی کیدن . در خهرمه این یمهیش نه قی  قیعه نه یمیهرات سحییم ی ایی ای ا   

 

 

 دومین دوره آزمون زبان تولیمو در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد  

 .درسّین درر  نرسطت رنهت رطلیمط در دانشاه  کیی  بوارارا نیگاار   

  طوقه  در راقع  سنیسه  در سحش بگهلن کهسییطری سعهرنت پژریشگی ۲۶درّسین نرسطت رطلیمط در دانشگاه  کیی  بگوارارا در ررر بگه  گدوه   

 .   نیگاار  سیکاا خهنهکیهن  ارو

یهدا کیخیگگیرا اظنهر دا گگت: نرسطت رطلیمط ییی ار نرسطت یها ابگگیهن ارد نیاا رعیین بگگطا دانش رنهت انالییگگی نطیژ  دانشگگجطیهت  

 .دکییا ابت که نیاا دفه  ار ربهله خطد نهیییی نمی  قوطلی در نت را اخو کید  نه د 

 

 

 با جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاه   دیدار و گفتگوی صمیمانه مسئوالن دانشگاه 

ریهبگت ر ررانو عمطسی ر س یی کیابگت دانشگاه  نه کخگطر در خطاناه  دانشگجطیهت پیگی در فخگهیی  سعهرت فییدای ر دانشگجطییر س یی دفیی

  .صمیمهنه نه دانشجطیهت بهکن این خطاناه  گفیاط کیدن 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 مراسم گرامیداشت روز کارمند و تقدیر از کارمندان نمونه و همکاران پیشکسوت دانشگاه  

 در مجتمع تفریحی و فرهنگی باغرود برگزار شد  

سیاب  گیاسی ا ت ررر کهرسد  ر رق یی ار کهرسد ات ر یمیهرات پیشییطری که طی یییهو گو یه نه افیخهر نهرنشییای نهئش     ان ر نه  

  .نیگاار    نیشهنطر نهغیرد رجهیی  نی  رفییحی ر  فییدای سجیمع  ار سیئطلین ر س ییات دانشاه  در کخطر جمعی
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  «ارتقای جایگاه عضویت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری به سطح »توانمند

نرسهیشاه  سیکاا دانشاه  کیی  بوارارا نه نرسهیشاهیی سعهرنت علمی ر فدهررا ریهبت جمنطرار جهیاه  عخطیت   نیابهر اعالم  ویه

 .بطا »رطانمد ب اررقه یهفت

یها رایویدا سعهرنت علمی ر نه گاارش ررانو عمطسی دانشگاه  کیی  بگوارارار سند ر سجیوی نیگب دنیی  گویه نرسهیشگاهیی فدهررا 

میایی دانشگاه  کیی  بگوارارا نه نینهسه یها فدهررا ریهبگت جمنطرا در نهسه اا نه سعهرت پژریش ر فدهررا دانشگاه  ضگمن رشگیی ار ی

رطانمد ب را »این  گگویهر اررقها جهیاه  عخگگطیت نرسهیشگگاه  سیکاا دانشگگاه  در  گگویه نرسهیشگگاهیی فدهررا یها رایویدا نه بگگطا 

 .گفت روییه 

اررقها نط  عخگگطیت ر یمیدین   گگطد ر ند ا سییه در کدهر بگگهیی سیاکا عخگگطر ارریهنی ر رروهنرسهیشگگاه  گفیدی ابگگت عملیید بگگهالنه

 . طدیها  ویه انجهم سییها این  ویهر نه رطجه نه اسییهر کیب     در ارریهنی ر طوق دبیطرالعمشسد ا ار کمهیتننی 

 

 

 پیوستن دو واحد فناور جدید به جمع فناوران مرکز رشد دانشگاه 

 .پیطبت دانشاه  ر   سیکا  فدهررات  جمع نه ج ی  فدهرر راک    در

در یفیهد ر بگطسین جلیگه  گطراا سیکا ر گ  دانشگاه  کیی  بگوارارار نه درخطابگت ییگیه فدهرریط گمد  سعهدت نریه نه نمهید گی نقها 

اکم  کهجی  گمیگهیی ر نه ای   سحطرا بگهسهنه رب جی نا ار یط گمد  سعهدت اییات جنت رررد نه درر  ر گ  سق سهری سطافقت  گ . 

 :ین یییه فدهررر داراا قهنلیت یها ریی ابتبهسهنه ارایه     رطبو ا

 

 

 حضور فناوران حوزه کشاورزی، دام و طیور مرکز رشد  

 در دومین جشنواره پسته شهرستان خوشاب و نمایشگاه ماشین آالت کشاورزی، دام و طیور و شیالت 

سنیسه  در   ۲۹الی   ۲۶درسین جشگدطار  پیگیه  گنیبگیهت خط گهب ر نمهیشگاه  سه گین نال  کشگهرررار دام ر طیطر ر  گیال  در رهری  

 گیکت فدهرر ار سیکا ر گ  دانشگاه   ۳رررا خط گهب نیپه  گ   نطد   گنیبگیهت خط گهب نیگاار  گ . در این نمهیشگاه  که رطبگو جنهد کشگه

  .کیی  بوارارا نیا  یکت دا ید 

 

 

 نشست رئیس دانشگاه و مسئوالن حوزه پژوهش با مدیران شرکت ماشین های الکتریکی جوین )جمکو(  

پژریشگی دانشگاه  نه س ییات  گیکت سه گین  در جلیگه اا که نه کخگطر ریهبگت دانشگاه ر سعهرت پژریش ر فدهررا ر جمعی ار س ییات کطر  

 .یها الیییییی جطین )جمیط ( نیگاار    در طیف نی ارروهط یی چه نیشیی دانشاه  ر صدعت ر رشییش سیکا نطنررا رهکی  کیدن 

در این جلیگگه که سند ر ربگگیمی س یی عهسش  گگیکتر دکیی ر گگی ا س یی کهرخهنه ر  

 دکیی  دا گگید ر کخگگطر  جمیط  گگیکت  اتس یی ار  جمعی ر سند ر ططبگگی س یی کیابگگت  

شگگاه  ررییید اصگگلی دانشگگاه  در درر  س ییییی ج ی  را  دان  سحییم ریهبگگت  ابگگ ا رناده

  گگیکت نه دانشگگاه  کیکت نه بگگمت نیهر یها جهسعه ر صگگدعت نی گگمیدن  ر ار یمیهرا  

 خ سه   ار  ابگگیفهد  ر  الیحصگگیالت فهرغ  نین  ار  گگیکت  کهر  نییر رهسین یها  قهلب  در  جمیط

قوهو کیدن . سعهرت سحییم  ابگی  صگدعت نه ارروهط یها  قیارداد ر دانشگاه  سیکاا نرسهیشگاه 

پژریش ر فدهررا دانشگاه  ای   خطد را نیاا رشگییش سیکا نطنررا سه گین یها الیییییی رطبگو  گیکت جمیط سطیح کیدن  ر ضگمن نیهت  

یها خصگطصگی سیع دا نه رطان  نه رشگییش  گیکتبگطانق سطفق این سیاکا در خهر  ر داخش کشگطرر نیهت کیدن  که این سیکا نطنررا سی

یها اقمهرا ر یه ار سحش دریهفت رریهلییی کیگب درنس  نمهی . ضگمن نت  ریت  گیکت جمیط سدجی  گطد که ار سحش  گیاکت در  گیکتسحط

http://www.hsu.ac.ir/wp-content/uploads/2022/10/IMG_9293-scaled.jpg


 

                  12    

 

 رویـدادهـا

رطان  نه ریمیش رنجیی  اررش خطد نییدارد. دانشگاه  کیی  بگوارارا در رابگیها ربگهلت اجیمهعی خطد نسهدگی دارد ره رری ادیها که سی

چدین سیکاا نیگاار نمهی  ر نه  گگیکت جمیط در این رسیده  نطنررا را نیاا رشگگییش  

 .خ سه  ارائه نمهی 

س یی عهسش  گگگیکت جمیط ی  نه نیهت ایدیه این  گگگیکت نه رایدمهیی یها دانشگگگاه  

رطانیگیه ابگت نه جمع  گیکت یها دانش ندیهت نییطن د افاردن  در رالش ییگیی  در 

کیی  بگوارارا ننی  نویی  ر  رابگیها نین المللی  گ ت  گیکت ار ظیفیت دانشگاه 

 .بطا یمیهرا نه دانشاه  را در کطر  یها سخیلن افاایش دیی 

یمیدین در اداسه س ییات  گیکت جمیط نه یمیا  سعهرت پژریش ر فدهررا دانشگاه  ار 

 .سیکا نطنررا ر کهرنفییدی دانشاه  نهردی  کیدن 

 

 

 ندسیبرگزاری دوره های ارتقای پایه مهندسین سازمان نظام مه

 توسط گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه با همکاری سازمان نظام مهندسی سبزوار   

نفی ار سند بگین نیاا ارّلین نهر رطبگو گیر  نسطرش یها   ۵۰درر  یها نسهدگی اررقها پهیه سند بگین عمیات ر سعمهرا نه کخگطر نیش ار  

 .سند بی بوارار در دانشاه  کیی  بوارارا نیگاار    الیییرنییی ر نراد دانشاه  نه یمیهرا بهرسهت ننهم

رئیس گیر  نسطرش یها الیییرنییی ر نراد دانشگگاه  در این خصگگطس نیهت کید: نه یمهیدای 

انجهم  گ   نه بگهرسهت ننهم سند بگی بگوارارر این درر  ار  گنییطرسه  نصگطر  فشگید  نه کخگطر 

 .ر در نیمه ارو سنیسه  نه پهیهت ربی ابهری  سطرد رهیی  بهرسهت ننهم سند ر  یر     

ایشگگگهت در اداسگه اظنگهر نمطد: نگه پگهیگهت یگهفین کالر یگهر نرسطت یگها سینططگه در در سیکلگه در 

نه کخگگطر س یی نسطرش بگگهرسهت ننهم سند بگگی    ۱۴۰۱-۸-۴٫۵ر   ۱۴۰۱-۷-۲۱رهری  یها 

خیابگهت رضگطار رئیس ر س ییات بگهرسهت ننهم 

نییی در بگهیت سند بگی بگوارار نصگطر  الیییر

 .کهسییطری س یییت فدهررا دانشاه  نیگاار گیدی 

نقها یهدا کیخیگگیرا نیهت کیدن  که قوال  نیاا  گگیکت در درر  یه ر نرسطت یه نهییگگیی 

سیقهضگگیهت نه سیکا ابگگیهت سیاجعه سی کیدن  که نه نیگاارا درر  یه در دانشگگاه  نه سیاات  

خطای   گگ  ر انیار اسی رارا کیدن  که در ریهدا در رقت ر یایده سیقهضگگیهت صگگیفه جطیی  

صگگطر  ابگگیقوهو سند بگگینر نیگگوت نه نیگاارا درر  یها نسهدگی رررد نه کیفه نیا اق ام 

   .خطاید  نمطد

 
 

 مراسم بزرگداشت شهدای حادثه تروریستی حرم شاه چراغ در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد  

  دانشگاهییهت  خهنطاد  ر  رئیس ر  بگوارار  دادگیگییا رئیس کخگطر نه  نیین نارگ ا گت  گن اا کهد ه ریررییگیی کیم سطنی  گهیییاغ ) (

 .   نیگاار  بوارارا  کیی 

کیی  نه نیپهیی سیابگ  عاادارا کهد ه ریررییگیی کیم کخگی  اکم  نن سطبگی ) ( که  نشگاه نه گاارش ررانو عمطسیر دانشگجطیهت دا

 .سدجی نه  نهد  جمعی ار یمططدهت نیاده    ر را سحیطم کیدن 
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کیی  بگوارارا در این سیابگ  گفت د گمن نه ایجهد ن گطب ر نهاسدیر رک   سلت  سیگطرو ننهد نمهید گی سقهم سعن  ریویا در دانشگاه 

 .یات را نشهنه گیفیه ابت اسه کطر خطان  ر چیا که سیدم اییات ر جهسعه دانشاهیی سه نگه  ر نی ار ییید ای

خطا  افارد: د گمن پس ار نهکهسی در دبگییهنی نه ای اف  گطم خطدر سادررات داعشگی را کجت االبگالم رضگه ایمهنی

 .ی   هیییاغ ) ( رق  ناند رحییه کید که این کهد ه ریرریییی را در سیهت سویوی چطت کیم کخ

را رصگییا کید: چدهنیه  گجهعت نییریها نیگیجیر انینهسیر اسدییی ر 

بگیه  نمی نطد ارفهقهری که در نیخی کشگطریها سدطقه ار جمله بگطریه 

 .ررا دادر در اییات رخ سی داد

فیدا ۱۴۰۱غیرب ررر چنگهر گگگدوگه )چنگهرم ننگهت    نگه گاارش ایینگهر  )

نفی ار   ۱۵نمهرگاارات در کیم سطنی کخگی   گهیییاغ ) ( در  گنی  گییار  سیگلا نه کمله نه 

نفی   ۲۵جمله چد  رت ر کطد  را نه  گنهد  ربگهن  ر نده نی اعالم سیگطرالت ابگیهت فهررر 

 .را نیا سجیرح کید

 

 

 برگزار شد  جلسه گفت و شنود صمیمانه دانشجویان با رئیس و هیات رئیسه 

 .جطیهت نه دکیی رناده اب ا رئیس ر ییه  رئییه دانشاه  نیگاار   جلیه گفت ر  دطد صمیمهنه دانش

  

 

 

 

 

 

 بیانیه مهم هیات رئیسه دانشگاه حکیم سبزواری

نه عیض ریگلیت کهد ه ریررییگیی  گه  چیاغ ر  گنهد  جمعی ار یمططدهت عایار سطارد ذیش را نه ابگیحخگهر خهنطاد  گیاسی دانشگاهییهت  

 :کیی  بوارارا سی ربهنی 

ار نادیه نه یه سه  پیش  گهی  نیخی رجمعه  غیی قهنطنی رطبگو نیخی دانشگجطیهت در دانشگاه  کیی  بگوارارا نطدی  که سیهبگفهنه  _۱

 .بییعه فیل  این رجمعه  رطبو دانشجطیهت خهطی نیاا  ویه یها سعهن  اربهو ر ار نننه نهرپخش سی   

دانشجطیهت ار ایشهت خطابید  که نه رطجه نه فیای  نطدت ظیفیت نیهت خطابیه    سیئطلین دانشاه  ار یمهت لحنه ارو نه کخطر در جمع _۲

 .یها دانشجطیهت نصطر  قهنطنی ر ار طییق رشیش یها دانشجطییر رجمعه  غییقهنطنی سیطقن  طد

رطیین یه( را در این  ر نالفهصگله پس ار درخطابگت ییی ار رشگیش یه سجطر رییوطت نراد صگهدر ر دانشگجطیهت  گ ی ریین نق ) ر کیی   _۳

 .رییوطت سطیح نمطدن 

 پس ار نت نیا سجطر در سدهظی  ر در جلیگگه پیبگگش ر پهبگگ  نیا صگگهدر  گگ  ر نیگگیی نیهت انیقهدا  نصگگطر  قهنطنی فیای  گیدی  _۴

نیگگگوگت نگه رنییت  لیین سیگهبگگگفگهنگه ار یمگهت ررریگها ارو عگ   سعگ ردا ار دانشگگگجطیگهت نگ نوگهو نیگاارا رجمعگه  غییقگهنطنی نطدنگ  ر   _۵

دانشگگجطیهت ر رعطیلی کالر یه اق ام نمطدن  که درننهیت سدجی در رجمع غییقهنطنی در یفیه گو گگیه گیدی  که در این رجمعه  ضگگمن 

  .رطیین یها ج ا ر نیهت  گعهریها بگهخیهر  گیدهنهر ع   نیگیهر سع ردا ار دخییات نیا نه کخگطر در بگلن نیادرات کشگن کجهب نمطدن 

http://www.hsu.ac.ir/wp-content/uploads/2022/10/IMG_0435-scaled.jpg
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طجه نه ایدیه این ع   فخگها نرامر سطدنهنهر سدطقی ر گفیاط سحطر دانشگاه  را خ  گه دار نمطدن ب ییه  رئییگه دانشگاه  جمع  لوا نه ر _۶

ندگ ا نمطد که نهرطجه نه ظیفیگت یها قهنطنی ار رررد رعگ ادا ار این دانشگگگجطیهت نه دانشگگگاگه  جلطگییا نمگهی  ر یماسهت فیایدگ  نیخطرد 

  .نغهر  طد  انخوهطی نه دانشجطیهت خهطی

لیین نه ربگهطت نیخی رشگیش یها نصگیی ابگالسی دانشگجطیهت ر رشگییش جلیگه نه خهطیهتر سقیر گیدی  کی  ع م رررد رع ادا ار این   _۷

دانشگجطیهت که اعالم نمطدن  فییب خطرد  ر در جییهت پشگت صگحده این رجمعه  ر لی ریها نت نوطد  ان  نه صگطر  رعلیق درنی  ر صگیفه  

 .هطی ایشهت طی  طدفیاید  انخو

 در پهیهت اعالم سی دارد دانشگاه  رمهم یمیهرا خطد را نیاا فیای  نمطدت نیگیی قهنطنی نیاا نیهت انیقهدا  دانشگجطیهت را فیای  سی نمهی 

ر   لیین نه دانشگجطیهنی که قصگ  نیی  ردت فخگها نرام علمی نسطر گیر فییدای ر پژریشگی را دارن  نیخطرد ج ا ر قهطعی خطای  دا گت

 .اجهر  نمی دی  ع   سع ردا ار دانشجطیهت فخه را نیاا قشی عنیمی ار سشیهقهت پیشیفت دانشاه  ر اقی ار علمی کشطر نهاسن نمهید 

 رالعهقوه للمیقین

  

   کارگاه ساختار آموزش در امریکا و کانادا برگزار شد

  ک ادنیه  پیفیگگطرجطاد   ارائه نه ملش دانشگگاه  کیی  بگگوارارا  کهرگه  بگگهخیهر نسطرش در اسیییه ر کهنهدا نه یمت س یییت ررانو نین ال

  .   نیگاار  پییر یمی  ر نفت دانشی   رئهری نسفی در عخطییه  علمی دانشاه  کیی  بوارارا  

 

 

 

 

 

 
 

 مراسم تجلیل از دانش آموزان ممتاز خانواده دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد  
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 نشست هم اندیشی مدیر دفترریاست و روابط عمومی و رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری  

 با رییس فدراسیون جهانی کشتی چوخه  

نشگیگت ی  ان یشگی دکیی کط گیی س یی دفیی ریهبگت ر ررانو عمطسی ر دکیی  گنهنی کهبگب رئیس دانشگی   علطم ررر گی دانشگاه  کیی   

 نیگاارا   ی رییس ف رابگیطت جنهنی کشگیی چطخه نه ی ف نیربیبگوارارا نه دکیی س ن

 در  چطخه کشگگگیی المللی  نین  سیگگگهنقگه  ر  المللی نین  علمی یمگهیش  جنگهنیر  سجمع

 .ارارا نیگاار   بو  کیی  دانشاه 

گفیدی ابگت پیش ار این نشگیگت دکیی س نی رییس ف رابگیطت جنهنی کشگیی چطخه نه 

نهردی ا سی انی ار اسیهنه  ر رجنیاا  دانشگاه  کیی   یمیایی دکیی  گنهنی کهبگب در 

 .بوارارا نهردی  کید

 

 
 

   همزمان با روز ملی فرهنگ عمومی:

 جشنواره “رنگ ها و فرهنگ ها” برپا شد  

یماسهت نه ررر سلی فییدت عمطسی جشدطار  “رنت یه ر فییدت یه” نه کخطر اقطام ر نمهیشاه  صدهیع دبیی نه ی ف رقطیت رک   سلی ر 

ا علطم انیگهنی  انیگجهم اقطام سدهطق سخیلن ر کمه نه نشگهط ر نهلد گی دانشگجطیهت نه یمت س یییت فییدای در سحططه نین سجیمع یه

 .ر علطم پهیه نیگاار   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 پیوستن دو واحد فناور جدید به جمع فناوران مرکز رشد دانشگاه 

در یفیهد ر چنهرسین جلیگه  گطراا سیکا ر گ  دانشگاه  نه درخطابگت ییگیه فدهرر سشگهرر  ر نهراریهنی را  نل  خهن  فهطمه اسین صگفهر نه ای   

ان ارا نه گاه  سشگیییهت )را  نل ( در رابگیها جوب سشگییا ج ی  ر نان ارا سشگیییهت جهرا جنت رررد نه درر  سحطرا طیاکی ر را  

کد  ره ر گ سق سهری سطافقت گیدی  .نه رنهت بگهد  کهرربگهت ارائه دید   خ سه  نسطر گی ر کهریهنی ابگت که نه  گیلی نطین رالش سی

 .رش دی  ر رارد نهرار بیسهیه ر رطلی  کد سیقهضیهت کهر را نی ابهر نیهریها کهرفیسه نسط

کهرربگگهت ارائه دید   خ سه  نسطر گگیر کهریهنی ر ارائه س ر  سعیوی پهیهت درر  ابگگت. ار این رر عدهرینر کطر  یه ر ابگگهری  یی درر  سی  

 .رطاند  سیفیی نه د  که نی یایده ننهیی جلیه  ره یی خطای  گوا ت

resan.com-www.kar 
یمیدین نه درخطابت یییه فدهررکهرربهت خهن  ریدب خییرجیدا نه ای   سحطرا رطاسد بهرا کهرجط ر رخمین کیفیت سییخ م نیاا  

 . کهرفیسه جنت رررد نه درر  ر   سق سهری سطافقت گیدی  

http://www.kar-resan.com/
http://www.hsu.ac.ir/wp-content/uploads/2022/11/IMG_0741-scaled.jpg
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 گاه  سشگیییهت را  نل   گویه اا بگیابگیا ار کیگب رکهریها سخیلن ایجهد سی کد  راین کیگب رکهریه نه  گیایو خهس سی رطاند  نه نه

 .یی یای سیصگگش  گگطن رسشگگییا سی رطان  ار اعیوهر کیگگب  گگ   در یییه ار سجمطعه یهیی که عخگگط را  نل  ییگگید  ابگگیفهد  کد 

سشهرر  جنت انیخهب   دیجییهو نهراریهنی ر  یها کخطرا رابیفهد  ار انطا  ررشر  اف یی کیب رکهرایجهد نینهسه رفهداربگهرا سیدهبگب نه ای 

ابگیفهد  ار این ررش یه نیاا ایجهد یه ننوطد فیرش ار   کمه نه را  ان ارا ر  ابگیفهد  ار  گویه اا ار سیخصگصگین رر   یها سیدط  نتررش

 .سشخصه  این طیح سی نه  
balad.com-www.rah 

 تقدیر از یاوران علمی حوزه ارتباط با جامعه و صنعت 

رئیس دانشگاه  کیی  بگوارارا نه یمیا  سیگئطو ننهد ریویا ر نیخی سعهرنین دانشگاه  ار رکمه  یهررات علمی کطر  ارروهط نه جهسعه ر 

 .ای اف پژریشی دانشاه  رق یی ر ق ردانی نمطدن صدعت ر در رحقق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   به همت مدیریت همکاری های علمی، بین المللی و دانشجویان غیر ایرانی: 

 کارگاه “استانداردهای آموزش و پژوهش در اتحادیه اروپا” برگزار شد  

اییانی کهرگه  “ابگگیهن اردیها نسطرش ر پژریش در ارحهدیه اررپه” نه نه یمت س یییت یمیهرا یها علمیر نین المللی ر دانشگگجطیهت غیی  

 .ارائه دکیی علی اصفی سطلطا در رهالر یمهیش یها نین المللی نینقی نیگاار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نشست رئیس دانشگاه و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی با انجمن اسالمی عدالتخواه دانشجویی  

http://www.rah-balad.com/
http://www.hsu.ac.ir/wp-content/uploads/2022/11/ax-1.png
http://www.hsu.ac.ir/wp-content/uploads/2022/11/3.jpg
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رناده ابگ ا رئیس ر دکیی اسین کط گیی س یی دفیی ریهبگت ر ررانو عمطسی دانشگاه  نه اعخگها انجمن ابگالسی ع الیخطا   دکیی سحم علی  

 .دانشجطیی دانشاه  کیی  بوارارار دی ار ر گفیاط کیدن 

نگه گاارش ررانو عمطسیر در این دیگ ار اعخگگگها انجمن ابگگگالسی عگ الیخطا  دانشگگگجطیی  

خصگگطس  گگیایو سطجطد ر نیخی ار سیگگهیش صگگدفی ر  دانشگگاه  دغ غه یها خطد را در

سشگگگیال  دانشگگگجطیی سطیح کیدنگ  ر رئیس دانشگگگاگه  ضگگگمن رقگ یی ار دغگ غگه سدگ ا  

دانشجطیهتر نه نیهت رطضیحهری در خصطس نیخی ار سطارد پیداخید  ر ار اعخها این انجمن  

 .مهید درخطابت کیدن  در جنت رفع سیهیش ر سشیال ر ییه  رئییه دانشاه  را یهرا ن

 

 

 
 

 به همت مرکز مشاوره: 

 کارگاه های آموزشی”مهارت ارتباط موثر مربوط به محیط های دانشگاهی” 

 برگزار شد   ”های خوابگاهی و “مهارت ارتباط موثر با دانشجو و تاب آوری در محیط

ریژ  یمیهرات کطر  خ سه  ر  ”شگاهیینه یمت سیکا سشگهرر  دانشگاه ر کهرگه  یها نسطر گی”سنهر  ارروهط سط ی سینطط نه سحیو یها دان

سنهر  ارروهط سط ی نه دانشگگجط ر رهب نررا در سحیطنها  “ فخگگها بگگوا دانشگگاه  ر

 .ریژ  بیپیبیهت خطاناهینها دانشجطیی نیگاار    ”خطاناهیی

نه گاارش ررانو عمطسی دانشگگگاگه  کهرگه  نسطر گگگی “سنگهر  ارروگهط سط ی سینطط نه  

یمیهرات سحییم خ سه  ر فخگها بگوا دانشگاه  نیگاار سحیو یها دانشگاهیی” ریژ  

 گگ . در این کهرگه  نسطر گگی که نه ابگگیقوهو نی ننیی یمیهرات رکمت کش خ سه  

یها ارروهط نه ریژ  ارروهط سط ی نه دانشجط رطبو دکیی رنهغه  یمیا  نطد انی ا ریدیه

نصگیری پطر ابگمهعیش نژاد ررانشگدهر سیکا سشگهرر  دانشگاه  ارائه  گ  بگیس سند ر  

 .س یی کیابت دانشاه  نیا نیه  الرم در این خصطس را نیاا سخهطوین ارائه نمطدن 

یمیدین کهرگه  نسطر گی “سنهر  ارروهط سط ی نه دانشگجط ر رهب نررا در سحیطنها  

 .خطاناهیی” ریژ  بیپیبیهت خطاناهینها دانشجطیی نیگاار   

یها رقطیت یها ارروهط سط ی پیداخید  بگیس نه نیهت را دانشگیهر ررانشگدهبگی نهلیدی انی ا نه ریدیهدر این کهرگه  نقها دکییکیگین  گهر   

 .ر بیس نقها سند ر نصیری پطر س یی کیابت دانشاه  نیا نیه  الرم در این خصطس را نیاا سخهطوین ارائه نمطدن د رهب نررا پیداخی

 
 

 شته های معماری، مرمت و شهرسازی برگزار شد  همایش نوورودان دانشکده معماری و شهرسازی در ر

نه یمت انجمن یها علمی سعمهرا ر سیست ر نه کمهیت اسطر فییدای دانشگاه ر یمهیش نطررردات دانشگی   سعمهرا ر  گنیبگهرا در ر گیه  

  .یها سعمهرار سیست ر  نیبهرا در بهلن  ییعیی دانشاه  نیگاار   

نشگی   در این رسیده گفید ب این یمهیش در فخگه ر ارمیگفیا نیگیهر صگمیمی نین دانشگجطیهت ر خهن  یاهنه پده  دنیی انجمن سعمهرا دا

سیگطالت دانشگی   نیگاار  گ . ایشگهت افاردن  در این یمهیش انی ا سیگطالت دانشگی   نیهری پییاسطت نید   نایار ابگیفهد  ننیده ار فیصگت 

اذعهت دا گید . در اداسه ارائه چد ین قطعه رطبگو گیر  سطبگیقی دانشگی  ر    طالیی کخگطر در دانشگاه  ر یمیدین قطانین ر سقیرا  نسطر گی

 .ریدت نخش قیمت پهیهنی این یمهیش نطد که نه ابیقوهو دانشجطیهت نیا یمیا    
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 شرکت پردازش سیر آفاق مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری 

 به جمع شرکت های دانش بنیان دفتر ریاست جمهوری پیوست  

 .یکت پیدارش بیی نفه  نه جمع  یکینها دانش ندیهت دفیی ریهبت جمنطرا پیطبت 

در ابگیهت خیابگهت رضگطا سیگیقی در سیکا ر گ  دانشگاه   ۱۳۹۳ گیکت پیدارش بگیی نفه  سیشگیش ار ابگهری  ر نخواهت دانشگاهیی در بگهو  

ر ایدیینت ا یهءر ریدطلطما داد ر رعمییا  IT دی نیفعهلیت خطد را در رسیده بیییمنها سوی  ۱۳۹۹کیی  بوارارا رهبیس    ر در بهو 

یها فیابگهکلی ربگمه نغهر نمطدر یمیدین این  گیکت نه رابگطه سحصگطال   ر سشگهرر  ر طیاکی ندهدر ر بگهر (PM) ر نان ارا پیشگاییانه

ابگگگگت جگمگنگطرا  گگگگ    ریگگهبگگگگت  فگدگگهررا  ر  عگلگمگی  سگعگگهرنگگت  ار  خگال   یگگها  گگطایگی  گگگیکگگت  دریگگهفگگت  نگگه  سگطفگق   .خگطد 

یها جهسع در یه ر بگهسهنهگییا ار دانش سیخصگصگین سجیبر اق ام نه رطلی  اپلیییشگنت نه جوب نییریها سیخصگ  کشگطر ر ننی این  گیک

یها دریهیی ر ندهدرر ی ف اصگلی این  گیکت یط گمد بگهرا یه نمطد  ابگت. در کطر  فعهلیترسیده ایدیینت ا گیهء ر یط گمد بگهرا بگهرسهت

نه گ  ر در کطر  بگهکلیر سهنییطریدت بگهکشر دریه ر رصگ   گدهرریه ر اس اد ربگهنی در کطر  دریه ر بگطاکش سی ندهدر ر  گدهرریهر س یییت نطار

یهر اییگگیاهیها  یهر بگگ یهر چه یها س یییت ر پهیش ننالین رردخهنهان ارا ر یه ننوطد بگگهسهنهس یییت سدهنع نب این  گگیکت قهدر نه را 

 .یها گشت ر نهرربیر سیاجعین نه بهرسهت ر راک یها سییقی در نت ابتیی ررسییا ر کیفی سدهنع نب ر نیا نییر

www.afaghpardazesh.ir 

  
 

 به مناسبت هفته کارآفرینی همایش»کارآفرینی بانوان« برگزار شد  

 .یمهیش»کهرنفییدی نهنطات ب نه سدهبوت یفیه کهرنفییدی در رهالر ابیهد  ییعیی نیگاار   

عخگط کمییه نین المللی کمهیت ار کهرنفییدی  بگخدیانهت این یمهیش دکیی کیهیطت بگینیا س یی عهسش  گیکت نطنرر  گیهب دید   سدش ر

این یمهیش نه یمت سیکا کهرنفییدی ر نطنررا دانشگاه  کیی   .ر دکیی  گهدنیه سعهرت فییدای ر اجیمهعی دانشگاه  نطدن  (UNDP رنهت

 .بوارارا ر س یییت فییدای ر اجیمهعی ر انجمن اقیصهد ر س یییت نیگاار   

 
 

 شی و جذب گرنت کشور آلمان” برگزار شد کارگاه “معرفی ظرفیت های پژوه

نه یمت س یییت یمیهرا یها علمیر نین المللی ر دانشگگجطیهت غیی اییانی کهرگه  “سعیفی ظیفیت یها پژریشگگی ر جوب گینت کشگگطر  

 .نلمهت” نه ارائه دکیی رضه بنیلی فید در رهالر یمهیش یها نین المللی نینقی نیگاار   

 

 : کتاب خوانی صورت گرفبه مناسبت هفته کتاب و 

 تقدیر رئیس و مسئوالن دانشگاه از زحمات پرسنل کتابخانه  

دکیی رناده ابگ ا رئیس دانشگاه  نه یمیا  دکیی کهجی ننهدار سعهرت پژریشگی ر دکیی کط گیی س یی دفیی ریهبگت ر ررانو عمطسی نه 

نه روییه یفیه کیهب خطانی ر ررر کیهن ارر ار رکمه   سدهبگوت گیاسی ا گت یفیه کیهب ر کیهب خطانی ضگمن کخگطر در کیهنخهنه سیکاا

 .پیبدش این کطر  رق یی ر رشیی نه عمش نرردن 
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 رویـدادهـا

 همزمان با هفته کارآفرینی: 

 همایش»کارآفرینی اجتماعی« با سخنرانی مدیر کل دفتر سیاستگذاری 

 و توسعه اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد 

یمهیش»کهرنفییدی اجیمهعی ب نه بگخدیانی دکیی طهیه رسخگهنی س یی کش دفیی بگیهبگیاوارا ر رطبگعه ا گیفهو ررار  رعهرترکهر ر رفه    

ا نه سیانهنی دانشگگاه  کیی  بگگوارارا  اجیمهعی ر سند ر سحم  اسین نهنهیی رئیس ادار  کش رعهرترکهر ر رفه  اجیمهعی خیابگگهت رضگگط

 .نیگاار   

این یمگهیش یماسهت نه یفیگه کهرنفییدی ر نه یمگت سیکا کهرنفییدی ر نطنررا دانشگگگاگه  کیی  بگگگوارارار س یییت فییدای ر اجیمگهعیر  

  .انجمن اقیصهد ر س یییت در رهالر  ییعیی دانشاه  کیی  بوارارا نیپه   

س یی کش دفیی بگیهبگیاوارا ر رطبگعه ا گیفهو ررار  رعهرترکهر ر رفه  اجیمهعی ر سند ر سحم  اسین  گفیدی ابگت دکیی طهیه رسخگهنی 

نهنهیی رئیس ادار  کش رعهرترکهر ر رفه  اجیمهعی خیابگگهت رضگگطا ار نمهیشگگاه  ر نهرارچه دبگگیهرردیها دانشگگجطیی در دانشگگاه  کیی   

 .بوارارا نهردی  کید

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری دومین نشست تخصصی شورای مشورتی حقوقی 

درسین نشگیگت رخصگصگی  گطراا سشگطرری کقطقیر نه کخگطر جمعی ار قخگه  سحییم دادگیگییار ریهبگت دانشگاه ر سیگئطو ننهد نمهید گی  

 .سقهم سعن  ریویا ر جمعی ار ابهری  سیخص  در سحش دانشاه  کیی  بوارارا نیگاار   

دکیی نریار س ییکقطقیر قیاردادیه ر ربی گی نه  یهیه  نه رطجه  در این نشیت رخصصی  

ربگهلت سن  کلیدیه کقطقی نیهت کیدن : ار سهسطریت یها را  ان ارا کلیدیه کقطقی در 

دانشگگگاگه  سی رطات نگه رگه ییگگوارا نی جگهسعگه ر ارائگه خگ سگه  رایاگهت نگه سیدم نیاا کگهیش 

 .ا نه صلا ر بهرش نیهت کیدنبیب یها اجیمهعی ر کهیش پیرن   یها دادگییی

در اداسه را افارد ر افاایش اررقها بگگطاد کقطقی ر نگهیی سیدم ار قطانین ار دییی ای اف 

یها عملی نیاا افاایش رجینه را  ان ارا این کلیدیه کقطقی ر یمیدین نیگاارا کهرگه 

 .ابت …ط  ابالسی ر ررانشدهبی ر دانشجطیهت سیروو نه ر یه یها علطم انیهنی ار جمله خقط  ر فقه ر سوهنی کق

 . در پهیهت جلیه راییهر یها اجیایی کلیدیه کقطقیر رطبو اعخها  طراا سشطرری کقطقی سطرد نح، ر نیربی قیارگیفت

 . هیهت ذکی ابت جلیه  طراا سشطرری کقطقی نه صطر  رخصصی ر فصلی رطبو س یییت کقطقی نیگاار سی  طد

 
 

 رافشانی و تجدید میثاق دانشگاهیان حکیم سبزواری با شهدای گمنام برگزار شد  بمناسبت هفته بسیج: مراسم عط

نه سدهبگوت گیاسی ا گت یفیه نیگیتر سیاب  رج ی  سیاه  نه نرسهت یها  ن ا ر عطی افشهنی ساار ن اا گمدهم دانشاه  کیی  بوارارا نه 

 .کخطر دانشاهییهت نیگاار   
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 رویـدادهـا

هد سقهم سعن  ریویا در دانشگاه ر در این سیابگ  نه گیاسی دا گت یهد ر خهطی   گن ا ر اسهم  کجت االبگالم ایمهنی خطا  سیگئطو دفیی نن

 . ن ار  نهد  در دانشجطا نییجی دانشاه  فدی سشن  را ریلیت گفت

  سیگئطو دفیی ننهد سقهم سعن  ریویا در دانشگاه  کیی  بگوارارا رشگییش نیگیت را  گجی  طیوه اا عدطات کید که نه درایت کخگی  اسهم 

خمیدی )ر ( ندیهناوار کویی انقالب صگگطر  گیفت ر افارد: سه نیکه  این  گگجی  طیوه را اسیرر  نه ردنه در اییات نلیه در کشگگطریها دیای 

 .جنهت نه عدطات ص رر این فییدت ر گفیمهت  هی ی 

کجت االبگگالم ایمهنی خطا  اظنهر دا گگت: ی ف ار ایجهد نیگگیت ابگگهری  در 

ار ظیفیت ر رطانهیی نخواهت کشگگطر در رابگگیها  فخگگها دانشگگاهیی ابگگیفهد  

 .پیشیفت علمی انقالب ر این سیر ر نطم ابت

سیگگئطو دفیی ننهد سقهم سعن  ریویا در دانشگگاه  اداسه داد: در دفه  سق ر 

 .یاار  نی  دانشاهیی اع  ار ابهری  ر دانشجطیهت رق ی  کشطر     ۴ک رد 

یه ر کمالری ار ه سیهبگفهنه رساسهکجت االبگالم ایمهنی خطا  نه ا گهر  نه ایدی 

 طدر  بطا نیخی نخواهت ر نخوه نمهیهت نه این نییرا عنی  سیدسی دی   سی

رهکی  کید: این کمال  نخهطی این سن  ابگت که این نییرا سیدسیر ق ر  نارگی ابگت که در اخییهر ننهم سق ر جمنطرا ابگالسی نیاا  

نحیات یهیی که رجطد دارد رارد سی ات سی  گطد ر ار سیدمر نهسطر ر کیهت این سملیت ر پیشگوید رم ت نطین ابگالسی ابگتر ق رری که در 

 .انقالب دفه  سی کد 

کجت االبگالم ایمهنی خطا  نه رهکی  نی ایدیه  گمه دانشگاهییهت رطفیق داری  نه عدطات پهیه گوارات رم ت نطین ابگالسی ایفها نقش کدی ر   

من نی  یمین سن  نهع،  گ   ابگت که د گ :افارد

گوارا کید  ره نیطان   ررا  گمه در دانشگاه  بگیسهیه

 .دانشاه  را ار سییی اصلی خطد درر کد 

سیگگئطو دفیی ننهد سقهم سعن  ریویا خهطینشگگهت  

کید: ار خگ ا سی خطایی  ار رطات علمی ر فییا کگه 

نه جهسعه دانشگگاهیی عطه کید  در جنت پیشگگوید  

  ای اف انیگگهنی ر ابگگالسی در جنت رسیده بگگهرا

  .رم ت سن را نه دربیی ابیفهد  کدی 

س یی دفیی ریهبگت ر ررانو عمطسی دانشگاه  کیی   

بگگگوارارا نیا در این سیابگگگ  نگه گیاسی دا گگگت  

فیاربگی ت یفیه نیگیت ر یهد ر خهطی   گن اا عایا  

دفه  سق ر ر اسهم  ن ار اظنهر دا ت:  یر  یفیه 

 .کدی   سی نغهر  ییید ر  بوارارا  کیی   دانشاه در سه افیخهر که کهرا در دانشاه  را نه یهد ر خهطی  ر رج ی  پیمهت نه  ن اا عایا  

دکیی اسین کط گیی اداسه داد: ایجهد نییرا عنی  نیگیت که نه فیسهت کییمهنه ندیهناوار انقالب صگطر  گیفت  گجی  طیوه اا ابگت که 

 .خ سه  ر ا یا  نت نه ردنه نیاا این ننهم نلیه نیاا جنهت رشیع سفی  ر سهن گهر نطد  ر ییت

ر  در یی عیصگه اا که رفیی ر ناه  نیگیجی رجطد دا گیه ابگتر در نت عیصگه  گهی  پیشگیفت ر رطبگعه ییگیی  ر در یی را اداسه داد: اسیر

 .عیصه اا که س یی یه فیدا نه ناه  غیی نییجی رارد    در نت عیصه ضینه خطردی 

 .جی در نت سوهک، دی   نش   ابت طد نه خهطی این ابت که رفیی نییرا افارد: انیقهدیهیی که اسیرر نه نیخی سوهک، دی   سی

رفیی نیگیجیر رفییا ابگت که جنهد گطنه رارد سی ات سی  گطد ر  :س یی دفیی ریهبگت ر ررانو عمطسی دانشگاه  کیی  بگوارارا اداسه داد

 .کدهر سیدم ابت

خطان ت فهرحه یهد ر خهطی   گن اا دفه  در اداسه  گیکت کدد گهت در سیابگ  نه گالب ساار  گن اا گمدهم را  گیگیشگط دادن  ر نه ناهر گش ر 

 .سق ر را گیاسی دا یه ر نه نرسهت یها اسهم راکشر ریوی سعن  انقالب ر  ن اا یشت بهو دفه  سق ر رج ی  نیعت کیدن 
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 همایش ها 

 المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقیدوازدهمین همایش بین

 آیین افتتاحیه
 

 تح ی ات علا ، وزیر م ا  قائم اصتب  حدادی  وحید دکتر  المللی بزرگداشت  اباالضلتب بیی ی با ایا آیین افتتاحیه دوازدهمین همایش بین

المللی و با حلتتتار مح  تاس، ااتتتتتاداس زباس فاراتتتی، بیی ی ا وهاس،  های علمی بینالملتب و ریی  مرکز هماتاریدر امار بین  فنتاوری و

دانشتوایاس، نمایندگاس مرد  اتوزوار در مول ، مواوس ااتتاندار و فرماندار وی ب اتوزوار، میت الین شتیری و دانشت اهی در دانشت اب حایم  

 .اوزواری برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 علی دکتر تاات  که  متن ایا  دکتروحید حدادی اصتب به منااتو  برگزاری دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت  اباالضلتب بیی ی

 :اا  زیر شرح به شد،  قرائ   مراام این در  ایما  خاش
 

 بیم اهلل الرحمن الرحیم 

ا وهاس، میمانانی ازکشتار دوات ، همزباس وهم توار، افنانیتتاس و نیز از بااتم  ودرود بیتیار به ااتتاداس گرانمایه، ا وهشت راس، بیی ی  

 . ااکیتاس، هندواتاس، تاجیایتاس و همه می االس و مدیراس مدیری  شیری اوزوار

از دیرباز تاکناس، بییق، اندیشتمنداس، فرهیتت اس و دانشتمندانی بزرو و تاانا اروراندب اات ،  

 اتربلندی و افتتارآفرینی زادگاب خاد تتتت اتوزوار تتتت و اندیشتمنداس و فرهیتت انی که ماج ِ

اند. اندیشمندانی مانند اباالضلب  باور خاد تتت خراااس و ایراس تتت شدبارزمین ایناور و فرهنگ

بیی ی، ناییتتندب تاریب بیی یا اباالحیتتن علی بن زید بیی ی، ناییتتندب تاریب بییقا ع امل   

حیتین واع  کاشتضی اتوزواری، ناییتندب رو ته  جاینی، ناییتندب تاریب جیان شتای جاینیا مم

الشتیدا و انااراتییلی، حایم ااترار اتوزواری، فیلیتاگ بزرو شتری وازمیاس مواصتراس دکتر علی 

شتریوتی، ناییتندب بزرو ان م ا آی  اهلل اتید عوداالعلی اتوزواری، موتید وعالم بزرو دینی، ااتتاد حمید اتوزواری، شتاعر بزرو ان م  

مبی و زنتدب یتاد دکتر اتتتیتد محمتدعلای م تد ، دیرب متانتدگتار  واتتترودب هتای ان 

ادبیات و ااتتاد برجیتته دانشت اب و بیتیاری دی ر. دراین میاس اباالضلتب محمدبن  

ترین ناییتتندگانی ااتت  که حیتتین بیی ی دبیر، ادرن ر فاراتتی، یای از ارآوازب

و تاریب بیی ی  بالند. او گزارشت ر ح ی   اات   بییق، خرااتاس وتما  ایراس به او می

تااس ن اشت . روش  ترین تاریب ها اات  که میای کم مانند از بیترین و کامبنمانه

گرفتن از  جایی و بیربی دقیق علمی، ح ی  ی شتیابناییتی بیی ی بر اایهتاریب

مویار خردمندی رویدادها ااتتاار شتدب اات ا بیی ی در اتنوش نی  و بد و رفتار 

ای ارزشمند از ام ال و حام و اند و دانیته  دهد. تاریب بیی ی، گنوینهای به خاد راب نمیروزگار، هیچ واهمهشایی  و ناشایی ِ حاکماس 
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 همایش ها 

های ی مواصتتر نیز آمازبهای ادبی ااتت  و در دوربای عالی از متنهای فرهن ی، جنرافیایی و اتتیااتتی ااتت ا ن ر تاریب بیی ی، نمانه

 .بینی اباالضلب بیی ی، ات ْ درخار تاجه اا جیاس  فرهن یِ برگرفته شدب از تاریب بیی ی و

فرصتتی اات  ارزشتمند  ۱۴۰۱برگزاری دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت  اباالضلتب بیی ی و بازشتناخ  ن رفاراتی، در اوبل آباس 

اعتمی فرهنگ واندیشته را در جیاس مواصتر ودرخار ت دیر تا بار دی ر شتماری از بیی ی ا وهاس و ا وهشت راس فرهن ی و ادبی که دغدغه 

دارند گرد هم آیند و به جای اب ادبیات کماتی  فاراتی به وی ب ن ر گراس مایه فاراتی و ایاند آس با جیاس مواصتر و ن ش ادبیات و فرهنگ 

 .در ارت ای زندگی مرد  روزگار ما بپردازند

تا کناس، دات  اندرکاراس دانشت اب حایم اتوزواری، با یاری میت االس    ۱۳۸۶بیتیار خاشتنادیم در تما  این یازدب همایش گتشتته ازاتال  

محلی شتیر اتوزوار در میتیر ارت ای ات ر ن ر ا وهی و بیی ی ا وهی و اعتمی فرهنگ واندیشته گا  برداشتته اند و نیز بیتیار خاشتحالیم  

وبل آباس به نا  روز ملبی بزرگداشتت  بیی ی در ت ایم که برگزاری دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشتت  اباالضلتتب بیی ی، بارو  روزا

و اتتنرانی بیی ی    ۱۴۰۱ا وهشتی ازاول تا اتا  آباس   -ملی کشتار همزماس شتدب اات . مایه شتادمانی اات  برگزاری هض  نشتیت  علمی

 .یش خااهد شدا وهانی ازکشارهای ایراس، افنانیتاس، ااکیتاس، هندواتاس و بن مدش، ماج  ارت ای جای اب علمی این هما

با آرزوی اتوادت و خاشتوتتی مرد  اتوزوار که هر گامی که برداریم در میتیر ارت ای فرهنگ و اد  آس زاد با  اات  و به آس افتتار می  

  .کنیم

 وحید حدادی اصب 

 ف قائم م ا  وزیر علا ، تح ی ات و فناوری در اماربین الملب و ریی  مرکز همااری های علمی بین المللی وزارت عت

 ۱۴۰۱اول آباس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

در  ۱۴۰۱یام آباس ماب المللی بزرگداشت  اباالضلتب بیی ی، مارن نامدار قرس انوم هوری قمری و ادر ن ر فاراتی،  دوازدهمین همایش بین

 .دانش اب حایم اوزواری گشایش یاف 

المللی گض : برگزاری این همایش به صتارت میتتمر  مواوس ااتتاندار و فرماندار وی ب اتوزوار در آیین گشتایش این رویداد فرهن ی بین  

 .باعث ایواد ی  دیپلماای فرهن ی در من  ه و به وی ب در کشارهای فارای زباس شدب اا 

حیتین ابراهیمی کرردیانی افزود: براایی این رویداد فرهن ی و ادبی، باعث نزدیای کشتارهای همیتایه شتدب و جای اب و ن ش ادبیات فاراتی 

 .دهدبیش از ایش نشاس می در دنیا را

ها و نیز با ااتتاداس برتر حازب زبانشتنااتی در اترااتر دنیا، بیتتری مناات   وی ادامه داد: ارتواط دانشت اب حایم اتوزواری با دی ر دانشت اب

زباس و ادبیات  شتاد که عموب بر افزودس به دانش خایش، در رااتتای بیت  و تااتوه  برای رشتد و بالش دانشتوایاس این دانشت اب محیتا  می

 .فارای تمش کنند

های بیی ی در تاریب ماندگارش دبیر همایش بین المللی بزرگداشت  اباالضلتب بیی ی نیز در آیین افتتاحیه این همایش گض : یای از در 

 .شاداین اا  که ورود فرهنگ و اد  به حازب ایاا ، باعث تل یف این حازب می

تااند ال ا و ارمش ی باشد که با ن اب فرهن ی به دیپلماای ن ر فارای و تاریب بیی ی بییار زیواا  که میدکتر مییار علای م د  افزود:  

 .های دی ر بن ریمهمه حازب
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 همایش ها 

 .تااس با ن اهی فرهن ی نیب جااس را شناخ  و دانشوایاس را تنتیه فرهن ی کرددهد که میوی ادامه داد: تاریب بیی ی نشاس می

م اله به دبیرخانه این همایش اراتال شتدب که دایدب تما  این    ۱۱۰ن المللی بزرگداشت  اباالضلتب بیی ی تیتریر کرد: دبیر همایش بی

 .شادم اله نیز تاا  ناییندگاس طی اه روز برگزاری این همایش ارائه می  ۳۰شاد و  ن ر ارنیانی« منتشر می » م االت در کتا 

ل آباس میتتادگ با روز ن ر فاراتتی و جای اب اباالضلتتب بیی ی در ت ایم راتتمی کشتتار گض : روز علای م د  با اشتتارب به رو  روز او دکتر

دورب وارد دوازدهمین دورب برگزاری خاد در ات ر بین المللی شتدب اات  درا که این روز طی    ۱۱بیی ی و بازشتناخ  ن ر فاراتی ا  از 

اب تاانیتته در ابواد گاناگاس علمی و ا وهشتی وارد اتاز و کار بین المللی و اتالیاس گتشتته با نااداشت  ملی همراب بادب و از این ندر دانشت 

تااند علای م د  با اشتارب به ایناه این همایش می .توادل اطمعات و براایی نشتیت  های تتیتیتی با ااتاتید برجیتته اتایر کشتار ها شتاد

فاراتی نیز کم  شتایانی داشتته باشتد ادامه داد: اتوزوار هم   به م الوات میاس رشتته ای و بازشتنااتی ابواد متتلف در ااتتاار اتاختن ن ر

رود که با تاجه به ظرفی  ها و ایاند هر ده این  به عنااس اایتت  ن ر فاراتتی رو  شتتدب و این انتدار از مدیراس شتتیری و فرهن ی می

 .بیشتر علمی و فرهن ی شاهد رشد هر ده بیشتر منااوات فرهن ی در غر  خراااس باشیم

م تا  وزیر علا ، تح ی تات و فنتاوری در اماربین الملتب و ریی  مرکز هماتاری های علمی بین المللی وزارت علا ، تح ی تات و فنتاوری قائم 

نیز در اتتنرانی ماتابی که به این همایش فراتتادب باد، خاطرنشتاس کرد: از دیرباز تاکناس، بییق، اندیشتمنداس، فرهیتت اس و دانشتمندانی  

ر در دامن خاد اروراندب اا . اندیشمنداس و فرهیتت انی که ماج ِ اربلندی و افتتارآفرینی برای زادگاب خاد تتت اوزوار ت بزرو و تاانا ا

 .اندباور خراااس و نیز ارزمین ایراس شدبو خ ه ایناور و فرهنگ

ترین ناییتندگانی اات   اتی، یای از ارآوازبدکتر وحید حدادی اصتب افزود: در این میاس اباالضلتب محمدبن حیتین بیی ی دبیر، ادر ن ر فار

 .بالندکه بییق، خراااس و تما  ایراس به وجاد او می

ای کم وی ادامه داد: او گزارشتتت ر ح ی   ااتتت  و تاریب بیی ی نمانه

 .تااس ن اش ها اا  که میترین تاریبمانند از بیترین و کامب

ین الملتب اظیتار کرد: قتائم م تا  وزیر علا ، تح ی تات و فنتاوری در امار ب

جایی و دقیق علمی، ح ی    شتتتیاب ناییتتتی بیی ی بر اایهروش تاریب

 در  بیی ی گرفتن از مویار خردمندی رویدادها ااتتاار شتدب اات  و بیرب

  هیچ   روزگار، حاکماس  ناشتاییت ِ و شتاییت   رفتار  و بد و  نی   اتنوش

 .دهدنمی راب  خاد به  ایواهمه

ای ارزشتتتمند از ام ال و تاریب بیی ی، گنوینهحدادی اصتتتب ادامه داد:  

 .های ادبی اا ای عالی از متنحام و اند و دانیته های فرهن ی، جنرافیایی و ایاای اا  و ن ر وی نمانه

همچنین اتید حیتن امین، ح اقداس و از ااتاتید دانشت اب گماتاای ااتااتلند با تویین جای اب زباس و ادبیات فاراتی و با تا تیر ن ش  

های  بتشتی بیی ی به ادبیات گض : خرااتاس زادگاب و خااتت اب زباس و اد  اات ، با این وجاد خن این میم به خیتاد در دیپلمااتی  

محماد جوضری ده ی، رئی  انومن ایراس شناای ایراس نیز در این همایش با تا یر  .شادفرهن ی با دی ر کشارهای مواور احیا  می

نه فرهنگ و ارزش های اس اات  بر  ترورت ارورش هر ده بیشتتر این میم برای داتتیابی به جای اب برتر علمی  ایناه ادبیات هر قا  اشتتاا

و فرهن ی دانشت اب با تایه بر ظرفی  های ماجاد تاکید کرد و حرک  به اتم  ندم بندی صتحیر فرهن ی را از الزامات مراکز علمی در 

تا  “ن ر ارنیانی” )شتامب موماعه م االت اراتال شتدب به این نااداشت ن رونمایی شتد،  در اایاس افتتاحیه این همایش از ک..کشتار دانیت 

 .همچنین افتتاحیه نتیتین ن ارخانه رواتایی در ایراس همراب با براایی مازب ن ر فارای نیز از دی ر برنامه های انوا  شدب باد
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 همایش ها 

 آیین اختتامیه
 

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 

 .شخصیت کم نظیر خود نقش بزرگی در اعتالی فارسی به عنوان زبان هویتی ایران داشته است بیهقی با 

 

به گزارش رواب  عمامی دانشتت اب دکتر محمد میدی ااتتماعیلی در آیین اایانی دوازدهمین همایش بزرگداشتت  اباالضلتتب بیی ی و باز 

 ی با شتناخ  ن ر فاراتی در دانشت اب حایم اتوزواری افزود: اباالضلتب بیی

 .ن ارش کتا  تاریب بیی ی، خدمتی بزرو به زباس فارای نمادب اا 

وی تیتریر کرد: تاریب بیی ی و شتاهنامه فردوای ااتاانه های رفیوی هیتند 

 .اندکه به زباس فارای شاس، منزل  و اعتم بتشیدب

وزیر فرهنگ و ارشتاد ااتممی در ادامه گض : شتیراتتاس اتوزوار عموب بر وجاد 

و مشتاهیر فراواس، با نیلت  اتربداراس در شتاب گیری میمترین دول  مضاخر 

 .ایرو مات  اهب بی )عن ن ش آفرینی کردب اا 

دکتر ااماعیلی افزود: م اوم  و حمااه تاریتی مرد  این دیار در ایروزی بر 

 .ااممی بادب اا ومتواوزاس همچاس ن  ه روشنی در تاریب این مرز و با  می درخشد که ماحیب آس براایی دول  بزر

وی اظیار داشت : اتوزوار در تاریب مواصتر نیز همچاس گتشتته درخشتاس خاد، خاش 

های بزرگی همانند دکتر علی شریوتی درخشیدب اا  و در طال دوراس ان م  شتیی 

 .و ااتاد حمید اوزواری از این ارزمین برخااته اند

در   ۵۰و   ۴۰ریوتی طی دهه های وزیر فرهنگ و ارشتاد ااتممی در ادامه گض : دکتر شت

دمیدس روحیه موارزب و حمااتته در نیتتب جااس اتتیمی میم داشتت  و ااتتتاد حمید  

 .اوزواری نیز ن شی بی بدیب در تاریب فرهنگ و هنر انضم  ااممی دارد

دکتر ااماعیلی افزود: ااتاد اوزواری  

شور ن ش ارزندب ای  در حمااه ارایی و حمای  از داتاوردهای ان م  با زباس ماندگار  

 .داش  که تاریم و تولیب وی هماارب باید مارد تاجه باشد

وزیر فرهنگ و ارشتاد ااتممی در ادامه با اشتارب به اتضاقات اخیر کشتار گض : دشتمن به 

دنوال م ابله با ایدب ایراس میتتت ب، آباد و م تدر ااتت ، دراکه از وجاد ایرانی م تدر و 

 .ایشرفته واهمه دارد

دکتر ااتتماعیلی افزود : دشتتمن با به میداس آوردس راتتانه های فاراتتی زباس به دنوال  

 .ایواد ناامنی در کشار اا  اما آناس بدانند که روات و اقتدار کنانی جمیاری ااممی داتاورد خاس شیدا و انیوا  ملی اا 

گضتنی ااتت  دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشتت  اباالضلتتب بیی ی   

ته اول آباس به میزبانی گروب زباس و ادبیات فاراتتتی دانشتتت اب حایم  طی هض

 .اوزواری برگزار شد

گضتنی اات  وزیر فرهنگ و ارشتاد ااتممی در ابتدای ورود به این دانشت اب با 

همراهی اما  جموه شتیراتتاس، نمایندگاس مرد  اتوزوار در مول  شتارای  

، رئی  دانشت اب و میت الین  ااتممی، مواوس ااتتاندار و فرماندار وی ب اتوزوار

شتیری و دانشت اهی در مزار شتیدای گمنا  دانشت اب حایم اتوزواری حلتار 

یاف  و با قرائ  فاتحه و اهدای گب و غوار روبی بر مزار شتتیدا به م ا  واالی  

 .این قیرماناس دوراس حمااه و ای ار دفاع م د  ادای احترا  کرد
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 با استادان

 درقالب قرارداد ارتباط با صنعت:”  

 توسعه فناوری مربوط به دستگاه الیه نشانی الیه های رسانای شفاف اکسیدی به منظور کاربرد  

 در ادوات الکترواپتیکی”به پژوهشگران گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد  

ور  مربرط به دستگهاح ییه در قالب قرارداد ارتباط با جامعه بين معاونت علمی ریاستت جمورر  و دانگتهاح یميس ستبروار  و ترستعه   ا

به آقایان ددگر ییتن اله دایی و ددگر مممه ییر  “  المگرواپگيمی  ادوات در  داربرد   نگتانی ییه اا  رستانا  ات اک ادیتيه  به م  رر

 .اعضاء ايات علمی گروح  يریک دانگمهح علرم پایه دانگهاح یميس سبروار  سپردح اه

 ییه اا  ات اک و رستانا  ادیتيه  ده بصتررت مب ن بع ران :روابط عمرمی دانگتهاح گ تمجر  این طرح در خصتر  این قرارداد به 

TCO  ای آنوا یاد می اتتردک داربرداا   راوانی در یمي ه مبگل ی نرن ستتلری اا  خرراتتيه ک دیرداا  نررتا (LEDs) ک صتت مات

اا  معروک می تران به ادیتيه قل   TCO ای. دارنه …نمایگتهراا  نیتج جهیهک ییتهراا  نرر ک ستلری اا   گرالمگرواتيميایی و  

 نام برد. در یای یاضتر ادرر (AZO) و ادیتيه رو  آییيهح با آلرمي يرم (ITO) ک ادیتيه قل  آییيهح با ای هیرم(FTO) آییيهح با  لرئرر

TCO  بر اریبر بردنک اری ه اا  اا  مررد استتگ ادح در صتت عت و داراا  پیواگتتی دگتترر ای خارا دگتترر تامين می اتتردک ده ع وح

ستانگی    ۱۰با ابعاد  FTO ست هي ی را به پیواگتهران و صت عگهران دگترر تمميج می د ه. بع ران مرای در یای یاضتر قيمت یک صت مه

با  FTO صت مه  ۱۰ارارترمان می بااتهک ده برا  یک طرح تمیيیاتی ستادح در می   اراته ده یهود    ۶۰۰ ستانگی مگر یهود    ۱۰مگر در 

 بعاد مصترک می اتردک اری ه باییی ممیتر  می گردد. طبيعگا برا  مصتارک صت عگی ده ميران مصترک بيگتگر استتک اری ه ت ميناین ا

TCO   اس بایتر می رود. لذات برمی ستای ک ترستعه و بوبرد  رآی ه ترليه این ییه اا گامی موس در جوت خرداتمایی پیواه اا و صت ای

 .اا خرااه برد TCOوابیگه به 

ضتتر ايات علمی گروح  يریک دانگتتهاح یميس ستتبروار  ا رودو با ترجه به تجار  ارینهح ا  ده ب هح و ددگر ییر  به دليج دار با گروح ع

اا  پیواگتی م رح در داخج و خارا دگتررک ای جمله مردر تمیيیات پيگتر گه نمایگتهر در دانگتهاح ديانک ای درح ج ربیک بهستت آوردح 

برا  داراا  تمیيیاتی را لمس دردح بردیسک تصتميس گر گيس این   اور  را در داخج دگترر  TCOیمي ه ت مين  و ای نردیک دمبرداا در

ترستعه دادح تا گامی درنک در جوت تامين نيای دگترر به این ییه اا  داربرد  را برداریس. در امين راستگاک قرارداد  با ستگاد ترستعه 

ک وابیتگه به معاونت علمی ریاستت جمورر ک م عیه اته تا این ییه اا در میياو درنک ترليه   اور  اا   گرنيکک ليرر و مراد پيگتر گه

 .اهح و سپس در گاموا  بعه  به سمت ترليه انبرح آنوا یردت گردد

یاو     ییم به ذدر استتت ده نمرنه اا  اوليه این ییه اا در آیمایگتتهاح تمیيیاتی یالت جامه پيگتتر گه در گروح  يریک ترليه اتتهح ده 

نگایج بیتتيار اميهوار د  هح ا  می بااتته. با ترجه به رویيه علمی و پگتتگمار قابج تمیتتين اعضتتا  تيس تمیيیاتی دخيج در این طرحک  

 .اميهوار  ییاد  وجرد دارد ده نگایج م لربی در نوایت یاصج گردد

رن ریای می بااته ده اميهواریس جرابهر  اری ه اا  ایگتان امن ين ا رودنهو مبل  ترا   اتهح جوت این طرح یک ميليارد و پانصته ميلي

  بيگگر   اا   یمایت نيایم ه  بااهک ص عگی نيایاا   پاسبهر    تمیيیاتی اوليه بااه. میلما ترليه این ییه اا در میياو بررگ ده بگرانه

در میياو بررگ در داخج دگتترر   TCO هک ای اجرا  این طرح را برمی ستتای  و ترستتعه ترليه ییه اا ا  دایی اله  ددگر. برد خرااه

 .ع ران نمردنه
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 استـادانبا 

 

 با تالیف عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری:  

 جلد دوم کتاب راهنمای کاربردی مدیریت ایمنی، سالمت و محیط زیست منتشر شد  

ذوال یار  عضتر ايات علمی دانگتهاح یميس  جله دوم دگا  راا ما  داربرد  مهیریت ایم یک ست متک و مميط یییتت ترستط ددگر قاستس 

  .سبروار  م گگر اه

  جوتاد   انگگتتتارات ترستتتط  جلته اینو  گ تت  خبر  این  ددگر ذوال یتار  در گ گهر بتا روابط عمرمی دانگتتتهتاح بتا اع م

 .ص مه م گگر اهح است ۲۸۶نیبه و    ۵۰۰)یی ک( در تيراژ  ا یت ناپ صررت به  مگوه دانگهاای

ترستط   ۱۴۰۰و  ادامه دادو جله اوی دگا  راا ما  داربرد  مهیریت ایم یک ست متک و مميط یییتت در ستای 

انگگتتارات ویین جواد دانگتتهاای مگتتوه به ناپ رستتيه و اد رن جله دوم این دگا   را رو  مباطبين قرار می 

ک یرادث در مميط دارک ست مت در مميط دارک  HSE ک قرانينHSE  صتج با ممگرا  اصتری  ۲۱ گيرد. جله اوی در

ک ات استاییک اارات ییان آورک و ست جه خ رات  HSEک ی اظت مميط یییتتک الهراا  HSE ک سترپرستگانHSE مهیریت و ستایمانهای

 ک استتگرو اا  مراد اتتيمياییک نمرنه بردار  آیی هح اا  مميط دارک آلردگی صتترتیک آلردگی نرر

یرارتی و ستترماک میتتائج یییتتت ممي ی و اتتهلی پرترااک مو هستتی  ادگرراا  انیتتانیک و ارییابی 

 .رییک دي یک نيمه دمیک و دمی در اخگيار ع قه م هان قرار گر ت

عضتر ايات علمی دانگتمهح جهرا يا و علرم ممي ی دانگتهاح یميس ستبروار  ادامه دادو در طی ستای  

هر با دانگتجریان و دارا اسان ص عت ضرورت تهوین یک مجمرعه ن ه جله  اا  گذاتگه طی گ گ

اییاو می اه و این اسگیبایک نریی هح را بر آن داات تا ای ابگها در انهیگه تالين  HSE ای مبایث

  . صج در اخگيار مباطبان عریر قرار می گيرد  ۹جله دوم بردح و اد رن این جله با 

جله دوم اتتامج مبایری ای قبيج د گری آلردگی اراک د گری آلردگی آ ک  ددگر ذوال یار  ادامه دادو  

د گری آلردگی خا ک ارییابی اارات ترستعهک مهی اا  ارییابی ستری  دي يت مميط یییتتک تجويرات  

ی اظت  رد ک مهیریت یری ک د گری بيمار  اا  اپيهميک در مميط دارک و اصتتری ستتایمانهای  

وایه  به اتتمار می رود. ای طرک دیهر  ۲مگتتااهح می اتترد ار  صتتج برا  دانگتتجریان یک درو    مميط دار می اتترد. امان طرر ده

ممگرا  ار  صتج مان ه جله اوی ای وییگی اخگصتار و داربرد  بردن برخرردار استت ده دارات استان و مهیران صت عت می تران ه آن را به 

 .در دسگرو خرد دااگه باا هع ران یک راا ما  داربرد  و نه دگابی با م الب تئرر ک اميگه 

 

 درقالب قرارداد ارتباط با جامعه : 

 ”بررسی ابعاد حقوقی و قضایی قرارداد مشارکت در تولید دارو” به پژوهشگر دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد  

یميس ستبروار  ببررستی ابعاد ییرقی در قالب قرارداد ارتباط با جامعه و صت عت بين اتردت دانه ب يان نانر   اوران نارین طب و دانگتهاح 

و قضتایی قرارداد مگتاردت در ترليه دارو ببه آقا  ددگر مجيه صتادژ نیاد نائي ی عضتر ايات علمی گروح ییرژ دانگتمهح الويات و معارک  

 .اس می دانگهاح یميس سبروار  سپردح اه

ی مرضتترعات مبگ  به در اتتردت اا  دانه ب يان ده با یمی ا :مجر  این طرح در خصتتر  این قرارداد به روابط عمرمی دانگتتهاح گ ت

مگتاردت سترمایه گذار اتروه به  عاليت می د  هک بمث ییرقی و قرارداد  مگتاردت سترمایه گذار با صایب دانه   ی است. در این طرح 

 .قضایی این قرارداد مگاردت بررسی می گردد -ابعاد مبگلن ییرقی

  ا رودو در قرارداداا  مگتاردت در ترليه داروک معمری  یک طرک سترمایه مالی را ت مين دردح و عضتر ايات علمی دانگتهاح یميس ستبروار

طرک دیهر دانه   ی و تبصتتر را به ع ران آوردح به اتتردت ترری  می د ه. در این قرارداداا مرضتترعاتی مان ه ممرمانهی اط عات به 

ن ين  یت  قرارداد و یج و  صتج اخگ  ات ای ااميت ییاد  برخرردار استت  وییح در خصتر   رمری ترليه داروک بمث مالميت  مر  و ام

 .و آاار ییرقی ییاد  به امراح دارد

http://www.hsu.ac.ir/wp-content/uploads/2022/10/my-picture.jpg
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 با استادان

ددگر صتتادژ نیاد نائي ی اهک ای اجرا  این طرح را تبيين و تمليج ابعاد مبگلن ییرقی و قضتتایی قرارداداا  مگتتاردت در ترليه دارو  

  دانه ب يان در این قرارداداا دمک نمردح و ببگتی ای مگتم ت آنوا در این خصتر  را ر   ع ران نمرد تا با دمک آن بگران به اتردگوا

 .و رجره نمرد

 

 

 کاملترین مرجع علمی در حوزه انکپسوالسیون توسط استاد دانشگاه حکیم سبزواری  

 و همکاری اساتید دانشگاه های برادفورد انگلستان و تورنتو کانادا تالیف شد  

داملگرین مرج  علمی در یریح انمپیتریستيرن ترستط استگاد ددگر ی معلی  ری  دانگتهاح یميس ستبروار  و اممار  استاتيه دانگتهاح اا  

 .براد ررد انهلیگان و تررنگر دانادا تالين اه

علمی دگرر و اجرا   رامين میام مع س   در راستگا  تیریت مرجعيت

ستتياستتت اا  نیگتته جام  علمی دگتترر دگا   و   نير  رابر  و

اصتری انمپیتریستيرن بيرمراد ترستط ددگر ی معلی  ری  استگاد تمام 

دانگتتمهح مو هستتی دانگتتهاح یميس ستتبروار  و اممار  دانگتتهاح 

ج جوج و براد ررد انهلیتگان و دانگتهاح تررنگر دانادا در دو جله اتام

صتت مه ترستتط معگبرترین انگگتتارات   ۱۰۰۰  ای  بيه  اتته  صتتج و

علمی دنيا )انگگارات الرویر( ناپ اه. این دگا  در یمي ه مرضرعات  

پيگتر گه انمپیتریستيرن می ترانه مرجعی برا  دانگتهاايان ستراستر  

  .دنيا بااه

ران و ددگر ص ات ای دانگهاح براد ررد و ددگر م  ر  ای دانگهاح در تالين این دگا  ده میيرليت علمی آن بر عوهح آقا  ددگر  ری  ای ای

 .تررنگر بردح است دانگم هانی ای سراسر دنيا اممار  دااگه انه

امن ين ددگر استماعيلی نيیتيانی عضتر ايات علمی گروح مراد و مگالررژ  دانگتهاح یميس ستبروار  نير ای جمله استاتيه  ایتگ ه ده در 

  نیه   دگا   تالين در نير  ری  ددگر  آقا   ی دانگتجریان ددگر  و دارات استی اراتها تعهاد     دااتگه انه. بع وحتالين این دگا  اممار

  .انه  دااگه

 

 
  :توسط پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری صورت گرفت

 و   COVID 19،HIVبرای نخستین بار داروی موثر برای درمان

 HTLV با دستکاری اتمی در مولکول tetrahydroaltersolanol   شبیه سازی وساخته شد 

برا  اولين بار  tetrahydroaltersolanol با دستتگمار  اتمی در مرلمری HTLV و COVID-۱۹, HIV درمان   دارو  مرار برا 

 .در س ح جوان ترسط گروح  يریک دانگهاح یميس سبروار  با اممار  گروح یییت ا اسیک ابيه سای  و ساخگه اه

یاضتتتر ددگر ییتتتين اصتتتهر را ما با دمک ممی  پیتتتا ددگر  ددگر مليمه آیاد پرور ای گروح  يریک و با اممار  ددگر ميگرا    در دار

مرقعيت اتمی و   ۱۸و دستگمار    tetrahydroaltersolanol ستای دار مهوام بر رو  مرلمری  ۲خيرآباد  ای گروح یییتت ات استی با 

اتبيه ستای  و ستاخگه   HTLV وCOVID-۱۹, HIV قعيت ااک دارواا  مرار برا  درمانجایهرین نمردن اتس اا   لرئرر در این مر

 .اه

به جاپ رستيه. ییم به ذدر استت ده این دستگمار  اتمی برا  اولين بار در ست ح جوانی با استگ ادح ای  JCR نگایج این تمیي  در مجله

 .نهاردن ریه درانگمی تابعی نهالی ابيه سای  اهح است و دار مگابوی وجرد  

https://link.springer.com/article/10.1007/s00894-022-05340-3 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00894-022-05340-3
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 دانشجویانبا 

 دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک گرایش حالت جامد با ده مقاله چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی 

نز پااان   ۱۴۰۱ادرحا ر ما     ۲۰آرمان قاصدی  انشجدی   رارادیاادش نرادی  گرای  حنات جامد دامی انشجدیا  جزگا اد رکنر ه ازجدی   

مطامع  تاثگح بحهمزیت نمزتحازش ع نمل اددط ش بح خ نن ش ر  شطاک ر نشت مش شام  خ ا با م ضدد     

  ارتح جسدگ  نصد ح رهیما رحبیشه ک با رنهیمااش ارتح نجسدان ر ادزش ک ارتح د نا باعی  ک مجداکر 

 .ا ا  شم اشی JCR مطام  ار میالت  ۱۰ک چاپ  ۲۰آبااه با رسب شمح  علش

شتااج بحتح جاصل نز نا  پااان شام   :ای ضم  نعالم نا  خ ح ن رکاارتح جمگی رضا باغاشش میاح  حک   گر

با ضددحاب   Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) ار میل  معت ح بگ  نممللش

 .میتجح ای  Q1بیی  علمش ک رت    ۳/۹۴تاثگح 

 : فتیش ناد ار نا  مطام  پژکهجش با عی نن

“Cation-π Aggregation-induced White Emission of Moisture-Resistant 

Carbon Quantum Dots: A Comprehensive Spectroscopic Study” 

  ش  نز طحاق  حآایی بگحکن رنشش شمزش ر  مییح ب  نمطا  تابت ار شطاک  -J   ش  ک-H ها  تیم ب  بحرادش اک مزاشگرم تیم  ررنت با شام

 AIE ک RIR اد ا پحانخت  ادی  نادد ر  بحن  نکمگ  بار مزاشگرمش تحرگ ش جاصدل نزمشها  بلیی ر نشت مش رحبیش ش رتاب با ط ل م ج

ها  ها  رحبیش تیم  رحا  با ناددتفاا  نز رک  حاا. ار نا  مطام  ضددم  اددیااددااش ادداختار اددگمگااش ادداز ار نا  ج ز  معح ش مش

ر ح د ر  ار شرااد  ام مرمش بحن  ادیاادااش ر تار ش ر  ها  مذر ر م را ت طگق قحناابش طگف ادییش ک تفاادگح ش ا ه مزاشگرممجدصهد 

 .ک نمزتحکشگزش نا  م نا ش ظر ر بحانات  ای

شام  ب  امگل انادت  زاسدد اداز ار  ک زاسدد تصحاب پذاح  بسدگار با  م هد ل شرااش بیادد آمی  نز آزمااجدات نشیام ادی  ار نا  پااان

 .باای م را ناتفاا  قحنر  گحام ر  مش-زاستش ر  شگاز ب  ع  ر انرک نز ای خ شش  ت نشی ار راربحاها  نپت نمزتحکشگزش ک همچیگ مش

 :مگیی ااتحاش ب  مطام 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/cp/d2cp03388g 
 

  

 چاپ مقاله حاصل از پایان نامه دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری 

 جز مجالت ده درصد برتر دنیا   Thin-Walled Structures در ژورنال بین المللی

مطام  مسدتصحج نز پااان شام  رارادیاادش انشجدی   رارادیاادش  حک  مرییادش مزاشگی انشجدیا  جزگا اد رکنر  ار نکرشال بگ  نممللش  

Thin-Walled Structures در میالت ا  ارصی بحتح اشگا میتجح ای. 

بد   رنر  رکنب  عم مش انشجدددیدا  نز پداادان شدامد  ردارادددیداادددش مریدی  م دیثد  قلش رحاه 

 :رییاش مزاشگی انشجیا  جزگا ا رکنر ه مطام  ن  با عی ننانشجی   م

 ” Design and analysis of novel negative stiffness structures with 

significant energy absorption” 

میل  بحتح ار زمگی  مرییادش مزاشگی    ۱۰ر  درک   Thin-Walled Structures ار میل 

 زم ب  ررح نادد ر   .ات علمش نادده چاپ ادی  ناددار شجدحا Q1مش باادی ک انرن  رت  

 .باایینری ن مریی  قلش رحاه انشجی   رارایااش نرای انشجیا  جزگا ا رکنر  مش   ها

ها  ادفتش میفشه ازش نز نش ن  متامتحاال   اداز   رحا  بگان ارتح نجسدان نعتماا ه نادتاا رنهیما  نا  پااان شام ه ار تجدحای نا  پژکهت

نز طحاق رماشت عضد ها  خ ا باع  دذب نشحن  ار شاجگ  ن ادتگی ادی  ک نز آشیا ر  ت گگح ادزل ن ادتگیه باز جدد پذاح هسدتیی ر  

ها  دیای ادفتش میفش با قابلگد  باادیی. ار نا  ت طگقه اداز ها قابلگد نادتفاا  ب  صد رت مزحر رن انرن مشباادیه مذن نا    ش  نز اداز مش

ها ب  صد رت تیحبش ک اد گ  اداز  عیا   بعی  اداخت  ک عملزحا آن  چییبار  طحنجشه ب  رک  پحاید اد دذب نشحن  با  ک نادتفاا

  .مطااس  ای  ناد

 :بااینا  مطام  نز طحاق مگیی زاح قابل ااتحاش مش  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263823122006899 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/cp/d2cp03388g
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263823122006899
http://www.hsu.ac.ir/wp-content/uploads/2022/09/Untitled-2.jpg
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 دانشجویانبا 

 همزمان با هفته کارآفرینی: 

 نمایشگاه و بازارچه دستاوردهای دانشجویی در دانشگاه حکیم سبزواری افتتاح شد  

همرمان با هفت  رارآ حایش شمااجدیا  ک بازنرچ  اادتاکراها  انشجدی اش با هیق تط اد رارآ حایش ک تدرگی بح ت ادع  رسدب ک رار ک نادت ال  

 انشجی اان ار انشجیا  جزگا ا رکنر  ن تتاح ای.

عم مشه رئگس انشجددیا  جزگا ادد رکنر  ار آاگ  ن تتاجگ  نا  شمااجددیا  ضددم  ت حای هفت  رارآ حایشه  فد  نمحکز    ب   رنر  رکنب 

 انشجیا  ها  شسل ش ا  ار اشگاه ج ز  ها  ش آکر ه اتاب اهش ک رارآ حایش رن ب  ص رت دی  ار اات ر خ ا قحنر انا  نشی.

آ حایش ار انشجددیا  هاه ن حکا  نشترار مش رکا انشجددی اان ک ناددتاانن انشجددیا  جزگا  ارتح زشیی  ناددی  با تارگی بح نهمگد ت اددع  رار

 ا رکنر  با ت د  ب  نهمگد ب   رارآ حایشه جحرد ها  نرزامیی  رن ار نا  رناتا رقا برشیی.

ن رحا  نمگیکنراا بح رنر  رئگس انشجدیا  جزگا اد رکنر  با تجدزح نز همزارنن ک انشجدی اان  عال ار بح رنر  نا  شمااجدیا ه خاطح شجدا

چیگ  شمااجدیا  هااش ادب بامیی ش ک نمگیآ حایش ار شسدل د نن ادی  ک زمگی  رن بحن  رادی ک نعتال  انشجدیا ه ادرحادتان ک میطط   حنها 

 اازا.

رآ حایش ک معاکن  حهییش ک ندتماعش انشجددیا  شگر ار نا  محناددا  فد  شمااجددیا  ک بازنرچ  ااددتاکراها  انشجددی اش ب  همد محرر را

 .ش آکر ه میاحاد  حهییش ک ندتماعشه نشیم  نقتهاا ک میاحاد انشجیا  جزگا ا رکنر  بح رنر ای  ناد

 .ارتح را ل اااشگا ن رکا  نا  شمااجیا  ک بازنرچ  با هیق ت اع  ک تط اد رارآ حایش ک نات ال انشجی اان بحپا ای  ناد

غح   ب  عحضد   ۶غح   نادده نظرار انادد  نز نا  تعینا   ۳۷نایز  نا  شمااجدیا  ادامل  معاکن  حهییش ک ندتماعش انشجدیا  با نادار  ب  

  ۱۷غح   ک بازنرچ    ۴غح   کاژ  نشیم  ها  علمش انشجدزی  ها نادده همچیگ  نادتارتاپ ها  انشجدی اش    ۱۰اادتاکراها  انشجدی اشه  

 .نشی انا   نختهان  خ ا ب  رن غح   

آبان ما  ار  ۲۶آبان م ااد    ۲۲ تاراخ نز  شمااجدیا  ک بازنرچ  اادتاکراها  انشجدی اش انشجدیا  جزگا اد رکنر ارتح ادااشگا بگان رحا   

 .میتم  شرااها  انشجی اش انشجیا  جزگا ا رکنر  بحپا خ نهی ب ا
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 دانشجویانبا 

 دانشجویی کشور توسط دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری   – کسب رتبه برتر بیست و هفتمین المپیاد علمی

م میرضدا ملزش انشجدی   رارادیاادش رادت  د حن گا ک عل م م گطش انشجدیا  جزگا اد رکنر  م  ق ب  رسدب رت   اها محجل  شرااش  

 .ای  ۱۴۰۱ اال ار  د حن گااش عل م رات  ار انشجی اش رج ر  –  بگسد ک هفتمگ  نممپگاا علمش

 

 

 

 

 

 

 

 چاپ مقاله حاصل از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری

 جز مجالت ده درصد برتر دنیا   Renewable and Sustainable Energy Reviews در ژورنال بین المللی 

 Renewable and چاپ مطام  جاصددل نز پااان شام  انشجددی   راراددیااددش نراددی انشجددیا  جزگا ادد رکنر  ار نکرشال بگ  نممللش

Sustainable Energy Reviews در میالت ا  ارصی بحتح اشگا 

نز پااان شام  رارادیاادش نرادی مریی  علش پ ررمضدانه انشجدی   رادت  مرییادش بح   حنات ادگسدتا قیرت انشجدیا  جزگا اد رکنر ه  

 :مطام  ن  با عی نن

“A system dynamics investigation on the long-term impacts of demand response in generation 

investment planning incorporating renewables” 

ر  درک ا  ارصی میالت بحتح اشگا ار مرییاش بح  ک ج ز  نشحن    Renewable and Sustainable Energy Reviews ار میل  

 .مش باایه چاپ ای  ناد IF = 16.79 ک انرن 

 :رحا  بگان پژکهت نا  تجحای ار ا  نا  پااان شام هارتح مری  صمی ه ناتاا رنهیم

ها  ه ادمیی ک شف ر  رنایی  میاب  تییایپذاحه ضدحکرت ار ادامگان نخگحه رادی اد ز 

رار  بلییمیت تطاضددا  نشحن  نمزتحازش ار بحشام -بازشیح  ار میمرا  تعاال عحضدد 

رار  ش ایش بحن  بحشام اگستا قیرت رن اک چیینن ااخت  ناد. ار نا  پژکهته میل  

ت ادع  ت مگی ادامل میاب  نشحن  تییایپذاح انرن  ت مگی تهداا ش رشگحک اهرا  باا  ک  

خ رادگی   با م ا  مفر م پاادصی اش باره نرنئ   حاای  نادد. چارچ ب پگجدیراا ه بح 

بار ک شگر عیم -نادا  رک  اایامگی ادگسدتا ب ا  ک ار آنه نرت اک اک طح   بگ  قگمد

اداز   ار ر تار بارها  پاادصی  ب  قگمده میمسداز  ادی  نادد. ط ق اد گ قطعگد 

ها  نشیام ای  رک  پگجیراا  ار چیی ایارا   مصتلفه راهت شگاز ب  شهب ظح گد ت مگی دیایه راهت آ ایی  ها  زاسد م گطشه  

تحا  شتااج  ها  خام ادش مراراهت هرای   راهت قگمد ک ش اداشات آنه نمزان ن رنات ادرا میاب  تییایپذاحه بر  ا قابلگد نطمگیان ک

   .جض ر پااصی اش بار مش باای ر  نا  ت طگقه نثحنت ررح ای  رن به رت رمش بگان ک ت لگل مش شماای

 چزگی   حن گزش مطام 

 :بااینا  مطام  نز طحاق مگیی زاح قابل ااتحاش مش  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403212200884X 
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 مصاحبه 

 مهدکودک دانشگاه  یدر خصوص راه انداز یسبزوار  یممصاحبه با مشاور امور زنان و خانواده دانشگاه حک 

 مهدکودک دانشگاه  یدر خصوص راه انداز  یسبزوار  یممشاور امور زنان و خانواده  دانشگاه حک  یبا دکتر خاتم مصاحبه

 یید؟مهدکودک صحبت بفرما  ی: در مورد راه اندازسوال

رر    ینطورو هم  یانبه دانشخوو یمگو یو خوش آمد م  یزانکنم خدمت همه شخما رز  یسخم  رر  م  یم،: بسخم ا  اررحم  اررحپاسخ 

 ی، کنم به بانوان دانشگاه  یسم  رر  م  ی همپچن  یشان،ا  یدار  برا یتموفق  یو آرزو  یانبه دانشوو یدشخرو  سخال  د  یدار  برا یکتبر

خانم   ی که در ب یدهاییشخد به رحا  بازد یسکه دفتر امور زنان و خانواده در دانشخگاه تاسخ ی بعد از ا  یمبگو یددر خصخوص مهدکودک با

امش خاطر و بارث آر  ی کنند و ا  یفرزندانشخان را آنوا نگه دار یکه بانوان دانشخگاه  یمکان یسبه تاسخ یازموموره دانشخگاه داشختم، ن یها

از خانواده که بر   یتو حما  یت مع  یموضخو  بارث شخد با تو ه به نانون  وان ی شخد، ا  یمادران شخاغ  شخود، احسخا  م ییرفع دغدغه ها

  یس دارد به فکر تاس یدفرزندان آنها  تاک  یمهدکودک برا ی و تام  یوادکودکان آنها و ا  یمادران کارمند و حفظ و نگهدار یمبحث تکر یرو

بارث آرامش آنها شخود    ی کنند و ا  ی( فرزندانشخان را آنوا نگه دارشخوویان)ارم از کارمندان و دانیکه بانوان دانشخگاه  یدک و مکانمهدکو

پروژه  ی موضخو  داشختند، ا  ی از ا یادیز یارهم با اسختقبال بسخ  یشخونمحتر  دانشخگاه که ا یسصخحبت با ر   یو ارحمد  ط   یفتیمدانشخگاه ب

چه   ینیمزده شخد که بب  یفراخوان  یستاسخ یندآغاز فرا زراسختا نب  ا  ی . در همیممهد کودک رفت  یسشخد و به سخمت مراح  تاسخ  یگیریپ

فرزند از همکاران ثبت نا  کردند، پس    ۵۰حدود   یانمهدکودک در دانشخگاه هسختند که پس از پا یستاسخ  یوادتعداد از همکاران خواهان ا

مطرح و مصخو  شخد.   رفاهیمصخوبات مربو  به مهدکودک در سختاد    یئتدر ه  یبمطرح و پس از تصخو  یسخهر  یاتاز آن موضخو  را در ه

و چرتکه و   یکمک  یهامتداول و آموزش  یهاشخخود که در کنار آموزش یوادا یداشخخته مهدکودک ی تما  ینکهو ا یازارم  ن  یقسخخپس از طر

بودن بعد از  یطشخخرا  ی کرده بودند و وا د یکه ارم  آمادگ  یسخخسخخه اراسخختا مو ی هم بپردازد و در هم ینرآن یتزبان به پرورش و ترب

  ی رو  یژهارتبار و یکبارث شخد که دانشخگاه    ی نرارداد بسخته شخد و ا  یدفتر حقون یقکه از آموزش و پرورش انوا  گرفت از طر  یاسختعمم

 که خواهان ثبت نا  هستند از طرف دانشگاه ارا ه شود.  یافراد  یبرا هایییفتخف  یسر یکموضو  نرار داده و همزمان    ی ا

 ید؟مهدکودک دار یندهبر آ  یمیچه تصم 

داشخته   یتر  یژهو  یگذار یهموضخو  سخرما  ی نسخبت به ا یداسخت و با  یا یهپا  یلیموضخو  خ  یککه موضخو  مهدکودک  یادپاسخ : به نرر م 

خانم   یصخورت ادامه دارد و  از طرف  ی و اسختخدا  خانم ها به هم یرشپذ از کارمندان ما خانم هسختند و  یادیز یتاالن  مع  یراز  یمباشخ

دغدغه خاطر کمتر باشخخه مطمئنا     ی نسخخبت به فرزندانش ا یشخخان فرزندانش هسخختند و ونت یاصخخل یها دغهکه شخخاغ  هسخختند دغ ییها

کار اختصخاص داده    ی ا  یبرا  ینیامنا زم یئته  یقکه از طر  یمخاطر در تمش هسخت  ی خواهد بود به هم  یشختربهتر و ب  یلیکار خ یبازده

کارکنان موموره دانشخگاه نرار   یارموزا و موهز سخاخته شخود و در اخت  سخاختمان  یک  یمبتوان یری دانشخگاه و خ یکمک ها یقشخود و از طر

 .یردبگ

 کم  اخر:

  ی مهدکودک در دانشخخگاه همکار  یانداز راه  یکه برا  یدانشخخگاه و هم موموره روامل یاسخختکنم از ر یم یژهرنوان کم  آخر تشخخکر و به

  داشتند.
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 انتصـابـات

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر علی خوش سیماطی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، 

های علمی، همکاری“سرپرست مدیریت به عنوان 

 .شد منصوب المللی و دانشجویان غیرایرانی”بین

 

 دکتر مصطفی دستورانیطی حکمی از سوی رئیس دانشگاه 

" GIS و دور از سنجش آموزشی “مدیریت گروهبه سمت 

 .منصوب شد

 

به  دکتر مهدی زارعیطی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، 

رئیس مرکز پژوهشی علوم جغرافیائی و “عنوان 

 .منصوب شد مطالعات اجتماعی”

 

آقای محمدتقی طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه 

، دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم توفیقی

جوان رئیس در امور  مشاور" سبزواری به عنوان 

 .شد منصوب ”دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

 

به  دکتر حسن دلبریطی حکمی از سوی رئیس دانشگاه 

 زبان و ادبیات فارسی” آموزشی “مدیریت گروهعنوان 

 .منصوب شد
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 انتصـاب هـا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


