
اسالمی  جمهوری  انداز  چشم  سند  براساس 
ایران در افق 1404؛ جایگاه مطلوب برای علم و 
فناوری کشور مورد تأکید قرار گرفته و پیشرفت 
در سایر حوزه های اقتصادی و صنعتی با تکیه بر 
علم و فناوری ترسیم شده است. احراز این جایگاه 
راهبردی  و  منسجم  برنامه ریزی  نیازمند  مناسب 
مخصوصاً برای مراکز تحقیقاتی و دانشگاه¬هاست 
و از طرفی نیز خواستگاه وزارت علوم، تحقیقات 
برنامه راهبردی دانشگاه  برای تدوین  فناوری  و 
دانشگاه  اّول راهبردی  برنامه  باعث شد، تدوین 

اردکان در سال 1397 در دستور کار قرار گیرد.
این برنامه پس از تدوین مأموریت، چشم انداز 
و ارزشها مبتنی بر چهار اولویت تحول راهبردی، 
هدفمندسازی آموزش، توسعه پژوهش های مسأله 
محور و کارآفرینانه، دانشگاه محور توسعه اردکان، و 
پایدارسازی منابع، در قالب 5 هدف کیفی، 18 راهبرد 
و 134 عنوان برنامه عملیاتی در سطوح حوزه های 
تخصصی پنجگانه، معاونت ها و دانشکده ها طراحی 
و تدوین گردیده است. آنچه در تدوین این برنامه 
بدیع و کم سابقه است بهره مندی توأمان از مبانی 
ارزشی، همراستایی با اسناد باالدستی در سطح مّلی 
و منطقه ای، توجه به توانمندی های منطقه اردکان، 
مطالعات تطبیقی داخلی و خارجی، بهره مندی از 
نظرات ذی نفعان و خبرگان، آینده پژوهی در حوزه 
آموزش عالی، استفاده از مدل های علمی و مشارکت 
تعداد زیادی از اعضای هیأت علمی و همکاران ستاد 

و صف دانشگاه می باشد.
در پرتو عنایات خداوند متعال این سند پس 
از ساعت ها مطالعه و تحقیق، جلسات متعدد هم 
اندیشی و کارشناسی و مصاحبه های تخصصی با 
ذی نفعان، نهایی و در جلسه مورخ 1397/01/17 

مورخ  جلسه  در  و  دانشگاه  شورای  تصویب  به 
1397/01/02 به تصویب کمیسیون دائمی دانشگاه 
به   1397/11/20 مورخ  جلسه  در  نهایت  در  و 

تصویب هیأت امناء دانشگاه رسید.
امید است با تالش آحاد دانشگاهیان بزرگوار، 
شاهد حرکت مستمر، منسجم و شتابان برای تحقق 
آن ها باشیم و با نظارت کمیته پایش راهبردی که 
هم اکنون در دومین سال فعالیت خود می باشد، 

بستر مناسبی برای استمرار تحقق اهداف و چاره 
اندیشی برای موانع احتمالی پیش رو فراهم شود.

امناء،  هیات  اعضای  همراهی  از  پایان  در 
اعضای محترم کمیسیون دائمی، همچنین مدیران 
محترم  نمایندگان  و  جمعه  امام  استان،  محترم 
سابق و فعلی اردکان، فرماندار و مدیران محترم 
شهرستان، روسای محترم سابق دانشگاه، مشاور 
محترم سند راهبردی و همکارانشان، همفکری 

تأکید رئیس دانشگاه اردکان؛

با جدیت پیگیر تحقق سند راهبردی دانشگاه هستیم

کرد  اعالم  دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  معاون 
برای نخستین بار آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 
با مرکز  دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی همگام 

استان، در شهرستان اردکان نیز برگزار می گردد.
روابط  واحد  با  مصاحبه  در  فتح زاده  علی  دکتر 
داشت:  اظهار  دانشگاه  بین الملل  امور  و  عمومی 
بخش های  از  برخی  می دانیم  که  همانطور 
مرکز  با  کیلومتر   100 از  بیش  اردکان  شهرستان 
استان فاصله دارند و تا به حال دختران و پسرانمان 
ارشد  کارشناسی  آزمون  در  شرکت  داوطلب  که 
شروع  از  قبل  ساعت ها  از  بودند  مجبور  بودند 
که  کنند  حرکت  استان  مرکز  سمت  به  آزمون 
داوطلبان و  به  استرس هایی که  بر  امر عالوه  این 
خانواده های آنان وارد می کرد مترتب خطراتی نیز 
بود. به همین سبب با مکاتبات و پیگیری هایی که 
با سازمان سنجش آموزش کشور صورت گرفت 
سال  آزمون های  موفقیت آمیز  برگزاری  به  نظر  و 

دانشگاه،  محترم  شورای  ارزشمند  همراهی  و 
دانشکده ها،  محترم  روسای  محترم،  معاونین 
اعضای محترم کمیته های تخصصی به ویژه دفتر 
برنامه و بودجه دانشگاه تقدیر و تشکر نموده و 
توفیقات، عزت و سربلندی دانشگاهیان عزیز را 
در مسیر تحول آتی و ساخت آینده ای درخشان 
برای دانشگاه از درگاه ایزدمنان مسألت دارم.         
دکتر فاطمه بهجتی اردکانی، رئیس دانشگاه سرمقاله

ششمین شماره خبرنامه اندیشه دانشگاه اردکان 
در حالی چاپ می شود که ویروس کرونا همه جا 
شیوع پیدا کرده و بسیاری از ارکان زندگی مردم 
و از جمله حوزه آموزش را تحت تأثیر خود قرار 
داده است. کرونا اما باعث تسریع در جایگزینی 
آموزش  و  شد  آموزشی  های  شیوه  از  بسیاری 
های مجازی با توجه به بسترهای مناسبی که در 
دانشگاه اردکان به همت مرکز آموزش های آزاد 
و مجازی و تیم IT و آموزش دانشگاه فراهم شده 
بود، به سرعت جای خود را باز کرد. امیدواریم 
قشرهای مختلف مردم و به ویژه ما دانشگاهیان 
با رعایت پروتکل های بهداشتی هرچه سریعتر 
شاهد از بین رفتن ویروس کرونا باشیم و مجددا 
عادی  و  حضوردانشجویان  شاهد  گذشته  مثل 

شدن فعالیت های دانشگاه باشیم.
از همین جا دست کلیه همکاران دانشگاهی 
را به گرمی می فشاریم و در جهت تداوم انتشار 
»اندیشه« و افزایش کیفیت هرچه بیشتر این نشریه 
منتظر مطالب ارزنده و پیشنهادات سازنده یکایک 

سروران در دانشگاه اردکان می باشیم.

برای اولین بار در اردکان؛

دانشگاه اردکان، میزبان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد
موفق  خوشبختانه  گذشته، 
آزمون   این  میزبانی  شدیم 
را نیز به دانشجویان و مردم 
عزیز شهرستان اردکان هدیه 

نماییم.
دانشگاه  تام االختیار  نماینده 
آزمون های  برگزاری  در 
قدردانی  ضمن  سراسری 
سازمان  اعتماد  حسن  از 
به  کشور  آموزش  سنجش 
بدین  افزود:  دانشگاه  این 
امسال  آزمون  در  ترتیب 
 343 بر  مشتمل  نفر   757

نوبت  سه  در  مرد  داوطلب   414 و  زن  داوطلب 
صبح و عصر پنجشنبه دوم مرداد ماه و صبح جمعه 
رقابت خواهند  به  دانشگاه  این  در  مردادماه  سوم 

پرداخت.

شرایط  امسال  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
کرونایی کشور حساسیت آزمون های سراسری را 
دو چندان کرده و ما نیز رعایت دستورالعمل های 
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اقدامات دانشگاه اردکان در راستای پیشگیری، درمان و 

کاهش عوارض مرتبط با ویروس کرونا

راستای  در  گرفته  صورت  اقدامات   .1
پیشگیری بیماری

1.تشکیل شورای مشورتی پیشگیری از کرونا 
جهت تصمیم گیری در حوزه های مختلف در 

ایام شیوع بیماری
2. لغو کلیه نشست ها و برنامه های حضوری
3. اطالع رسانی گسترده در مورد بیماری و 
در  خصوص  این  در  ایمنی  و  بهداشتی  نکات 
وب سایت دانشگاه و نصب بنرهای آموزشی در 

محوطه دانشگاه و بخش های اداری
جهت  خوابگاه ها  و  کالسها  تعطیلی   .4

پیشگیری از اپیدمی بیماری 
در  مجازی  آموزش  سامانه  اندازی  راه   .5
حضوری  آموزش  تعطیلی  از  بعد  هفته  اولین 
صورت  به  کالس ها  موفقیت آمیز  برگزاری  و 

آنالین بویژه بعد از تعطیالت نوروز
سراهای  عفونی  ضد  و  نظافت  به  اقدام   .4
ایاب  سرویسهای  سرویس،  سلف  دانشجویی، 
بالفاصله  دانشجویی  عمومی  اماکن  و  وذهاب 

پس از تخلیه کلیه سراهای دانشجویی
جهت  دورکاری  امکان  ساختن  فراهم   .5
کاهش تردد و حضور افراد با هدف پیشگیری 

از اپیدمی بیماری
6. برگزاری مسابقات دانشجویی به صورت 
با  مجازی از جمله مسابقه پیشگیری  و مقابله 
 ، دلنوشته  ،شعر،  عکس   ( محور   5 در  کرونا 

استند آپ کمدی و دابسمش(
جلسات  در  فعاالنه  مشارکت  و  حضور   .7

ستاد مبارزه با کرونای شهرستان
8. اعالم آمادگی در اختیار گذاشتن سراهای 
دانشجویی و ساختمان شماره 2 دانشگاه جهت 

ایجاد نقاهتگاه بیماران مبتال به کرونا
2.اقدامات صورت گرفته در راستای درمان 

بیماری
مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه کلیه 
تعطیلی  زمان  از  را  خود  ای  مشاوره  خدمات 
و  دانشجویان  برای  تلفنی  صورت  به  دانشگاه 
با  همچنین  است.  داده  انجام  محترم  مراجعن 
استفاده از فضای مجازی از جمله کانال تلگرامی 
روانشناختی  های  آسیب  درمان  به  اقدام  خود، 
ناشی از کرونا با برنامه جامع مشاوره و راهنمایی 
رایگان نموده است. دانشجویان و مراجعین می 
توانند با ارسال سواالت ومشکالت روانشناختی 
از  یکی  به  کرونا  بحران  خصوص  در  خود، 
ممکن،  زمان  کوتاهترین  در  مرکز،  های  آیدی 
پیشنهاد و پاسخ متخصصان را در کانال تلگرامی 
اردکان(  دانشگاه  مشاوره  مرکز  به  زیر)متعلق 

دریافت نمایند.
دستاوردها و تجهیزات ساخته شده جهت 

پیشگیری و درمان بیماری

تهیه زیر ساختها و راه اندازی سامانه اختصاصی 
آموزش مجازی دانشگاه

کاهش  جهت  آتی  های  برنامه  و  اقدامات 
عوارض بیماری در جامعه

ارایه خدمات مشاوره و روان درمانی جهت کاهش 
آسیب های روان شناختی ناشی از  اپیدمی بیماری

دیگر فعالیتهای مرتبط جهت رفع مشکالت 
شرایط  با  مرتبط  مسایل  و 

بوجود آمده
1. اعالم آمادگی به آموزش 
کلیه  و  پرورش شهرستان  و 
ادارات و مؤسسات دولتی و 
اختیار  در  جهت  دولتی  غیر 
سامانه  پلت فرم  گذاشتن 
منظور  به  دانشگاه  مجازی 
و  کاری  جلسات  برگزاری 

اداری مورد نیازشان
هماهنگی  و  همفکری   .2
اتخاذ سیاست های  استان جهت  مادر  دانشگاه  با 
یکسان در خصوص مسائل آموزشی، دانشجویی 

و ...
فرهنگی  دانشجویی  معاونت  حوزه  نظارت  با 
دانشگاه و با همکاری پرسنل زحمت کش شهرداری 
اردکان مرحله دوم و تکمیلی ضدعفونی اماکن عمومی 
دانشگاه اردکان انجام شد. به گزارش روابط عمومی 
دانشگاه اردکان در اجرای این عملیات بهداشتی کلیه 
اماکن عمومی دانشگاه شامل سرا های باغ درخشان، 
مجتمع فرهنگ و نور و همچنین سلف سرویس، 
آشپزخانه، سازمان مرکزی و دانشکده ها ضد عفونی 

و گندزدایی گردید.

مدیریت برنامه ریزی و ارائه کالس ها بر عهده 
مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه می باشد. 
شایان ذکر است بیش از 97 درصد از کالسها در 
هفته اول بعد از تعطیالت به صورت آنالین برگزار 
گردیده و رضایتمندی دانشجویان و اساتید از این 

دوره ها بسیار باال بوده است.
در این روزها که همه اعضای جامعه در صدد 
پیشگیری از گسترش ویروس کرونا هستند مرکز 
دانشگاه  دانشجویی  مشاوره  و  درمان  بهداشت، 
آسیب های  درمان  جامع  برنامه  با  نیز  اردکان 
آماده  کرونا  بحران  از  ناشی  روانشناختی 
دانشجویان و همشهریان عزیز  به  خدمت رسانی 
می باشد. در این راستا با بهره گیری از مشاوران 
مجرب به سؤاالت نیازمندان به مشاوره از طریق 
فضای مجازی پاسخ داده می شود. بدینوسیله کلیه 
افرادی که در این خصوص سؤالی دارند یا نیازمند 
مشاوره می باشند می توانند پاسخ های خود را در 

کوتاهترین زمان در شبکه اجتماعی دریافت کنند.
سایت  وب  در  آموزشی  های  رسانی  اطالع   
دانشگاه از جمله: کتاب راهنمای بهداشت شغلی 
)ویژه پیشگیری از بیماری کووید - 19 در محیط 
کار( که توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز تدوین 
بسیار  اطالعات  حاوی  است  شده  گردآوری  و 
زمینه اصول خودمراقبتی در  مفیدی در  جامع و 

محیط های مختلف کار می باشد. 
همچنین امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز 
فعالیت های خود را به بستر مجازی برد و در این 
راستا مسابقه مقابله با کرونا با همکاری کانون های 
با همکاری  کتابخوانی  فرهنگی هنری و مسابقه 

بسیج داانشجویی را برگزار نمود.

برگزاری نخستین جلسه دفاع 
مجازی از پایان نامه کارشناسی ارشد

با تداوم یافتن شرایط کرونایی کشور، نخستین 
جلسه دفاع مجازی از پایان نامه کارشناسی ارشد 
و  اساتید  از  تعدادی  با حضور  اردکان  دانشگاه 
دانشجویان برگزار شد. دکتر محمد شاکر اردکانی، 
مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
با اعالم این خبر افزود: خانم زهرا دهقان منشادی 
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آلودگی 
محیط زیست ظهر امروز موفق شد با استفاده از 
سامانه چند منظوره آموزش مجازی دانشگاه از 
»مدل سازی غلظت  عنوان  پایان نامه خود تحت 
ذراتPM 2.5 و PM10 با تلفیق روش بهینه سازی 
و هوش مصنوعی )مطالعه موردی: دشت یزد - 
اردکان(« با موفقیت دفاع کند. وی همچنین اظهار 
داشت راهنمایی این پایان نامه بر عهده خانم دکتر 
اکرم بمانی خرانق و آقای دکتر وحید موسوی )از 
دانشگاه تربیت مدرس( و اساتید مشاور آن خانم 
دکتر طاهره اردکانی و آقای دکتر مهدی حیات زاده 
بودند که با استفاده از پنل فراهم شده در سامانه 
آموزش مجازی دانشگاه، کلیه افراد مذکور در این 
جلسه حضور به هم رساندند. دکتر بمانی خرانق نیز 
با اعالم خرسندی از راه اندازی سامانه دفاع مجازی 
از پایان نامه ها، وجود این امکانات را فرصت مناسبی 
برای حضور حداکثری تیم راهبری پایان نامه )به ویژه 
افرادی که خارج از دانشگاه هستند( و سایر اساتید، 
دانشجویان و حتی خانواده های دانشجویانی که قصد 
دفاع از پایان نامه را دارند برشمرد و تصریح کرد با این 
امکانات ضمن کاهش استرس دانشجو، هزینه های 
برگزاری جلسات دفاع نیز به نحو قابل توجهی 
تقلیل می یابد. همچنین آقای دکتر جالل غالم نژاد، 
عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی نیز که به عنوان ناظر تحصیالت تکمیلی 
در این جلسه شرکت نموده بود اظهار داشت: در 
این جلسه که 2 ساعت به طول انجامید کیفیت 
برگزاری جلسه دفاع، چه از نظر ارائه مطالب و 
چه از نظر محتوا بسیار باال بود و توصیه می شود 
سایر دانشجویانی که آماده برگزاری جلسه دفاع 
هستند نیز از زیرساخت های فراهم شده در این 

خصوص استفاده نمایند.

انعقاد نخستین قرارداد پژوهشی 
دانشگاه اردکان در سامانه ساتع

طریق  از  دانشگاه  پژوهشی  قرارداد  نخستین 
سامانه ساتع منعقد گردید. دکتر کفاش،  مدیر امور 
پژوهشی و فناوری دانشگاه ضمن اعالم این خبر 
آب  شرکت  عامل  مدیر  اعالم  اساس  بر  افزود: 
منطقه ای سمنان پیشنهاد پژوهشی آقای دکتر احمد 
فتاحی اردکانی عضو هیأت علمی دانشگاه اردکان 
با موضوع »محاسبه و مقایسه ارزش افزوده بخش های 
مختلف مصرف کننده آب و اثرات اقتصادی - اجتماعی 
تغییرات کمی آب در دشت سمنان« در کمیته تحقیقات 
این شرکت بررسی و مورد پذیرش قرار گرفت. گفتنی 
بند )ح( تبصره )9( ماده  است، آیین نامه اجرایی 
واحده قانون بودجه کشور با نام »ساتع« )سامانه 
در  فناوری(  و  پژوهش  عرضه  و  تقاضا  اجرایی 
دسترس دانشگاهیان، پژوهشگران و فناوران قرار 
گرفته است. بر همین اساس شرکت ها و مؤسسات 
مشمول، موظفند در مقاطع سه ماهه، اولویت های 
پژوهشی خود را در سامانه ساتع به اشتراک گذاشته 

و آماده عقد قرارداد با دانشگاه ها شوند.
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دانشگاه اردکان در فهرست 
برترین های رتبه بندی گوگل 

اسکالر قرار گرفت
جهاد  علمی  اطالعات  مرکز  اعالم  اساس  بر 
دانشگاهی، دانشگاه اردکان برای نخستین بار در 
فهرست برترین دانشگاه های ایران بر اساس تعداد 

استنادات در Google scholar قرار گرفته است.
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه با تبریک 
ارزنده  تالش های  از  سپاس  و  خبر  این 
همکاران دانشگاهی اظهار داشت: وبومتریکس 
هرساله به منظور شفافیت رتبه بندی خود تعداد 
در  پروفایل  اساس  بر  دانشگاه ها  استنادات 
گوگل اسکالر را به صورت نسخه بتا )Beta( به 

نمایش می گذارد.
دکتر علی فتح زاده افزود: تعداد استنادات طی 
فرایندی بر اساس پروفایل 110 محقق برتر هر 
بر  می آید.  بدست  اسکالر  گوگل  در  دانشگاه 
این اساس پروفایل های نمایه شده دانشگاه ها 
توجه  با  و  شده  شناسایی  تحقیقاتی  مراکز  و 
دانشگاه  پُراستناد  نفر   10 استنادات  تعداد  به 
در گوگل اسکالر )Google Scholar( بر اساس 
دانشگاه  به  وابسته  الکترونیکی  نشانی  و  نام 

مربوطه، ارزیابی و رتبه بندی انجام می  شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در این رتبه بندی، 
»پروفایل« نزدیک به پنج هزار مؤسسه شناسایی و 
ارزیابی شده است و هدف کلیدی از انتشار این 
نظام رتبه بندی، تشویق هرچه بیشتر دانشگاه  ها و 
مؤسسات آموزش عالی به حضور پررنگ تر و 

فعال تر در فضای وب است.
»سایبرمتریکس«  آزمایشگاه  است  ذکر  شایان 
این نظام را در ماه های  از  ساالنه دو ویرایش 
نظام  این  می کند.  منتشر  دسامبر  و  جوالی 
رتبه بندی، مؤسسه ها را با نشانی وب سایتشان 
 10 و  شناسایی  اسکالر«  »گوگل  پایگاه  در 

»پروفایل« عمومی آن ها را پایش می کند.
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه این موفقیت 
ارزشمند را به اساتید ارجمند و جامعه دانشگاهی 

اردکان تبریک و شادباش عرض می نماید.

 همزمان با عید سعید فطر رونمایی شد:

نسخه عملیاتی اپلیکیشن اختصاصی دانشگاه اردکان )دایا همراه(
امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
همزمان  اردکان،  دانشگاه  بین الملل 
عملیاتی  نسخه  فطر  سعید  عید  با 
اردکان  دانشگاه  اختصاصی  اپلیکیشن 

)دایا همراه( رونمایی شد.
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه با 
اعالم این خبر اظهار داشت: پس از دو 
سال تالش و بررسی، نسخه عملیاتی و 
کاربردی اپلیکیشن اختصاصی دانشگاه 
رونمایی   )3 شماره  )نسخه  اردکان 
علی  دکتر  رسید.  بهره برداری  به  و 
سطحی  در  و  پیشتر  افزود:  فتح زاده 
محدود نسخه شماره 2 این اپلیکیشن 
ایرادات  رفع  با  که  بود  رونمایی شده 
قبلی و ارتقاء رابط کاربری آن، اضافه 
شدن امکان تشکیل کانال های گروهی، 
نیز  و  آن   ios نسخه  برنامه نویسی 
تعریف و تگ گذاری کلیه دانشجویان، 
در  دانشگاه  محترم  کارکنان  و  اساتید 
دیتا بانک این اپلیکیشن، کارآمدی آن 

دوچندان شده است.
مسئول حوزه آی تی دانشگاه همچنین 

تصریح کرد: یکی از مشکالتی که در کالس های 
درسی وجود داشت تشکیل گروه ها و کانال های 
درسی در شبکه های اجتماعی گوناگون و اکثراً 
با سرورهای خارجی بود که عالوه بر مالحظات 
امنیتی مترتب بر آن، امکان دسترسی تمامی افراد 
به این شبکه ها نیز وجود نداشت. به همین دلیل 
در نسخه شماره 3 این اَپ، امکان تشکیل کانال 
نیز دیده شد و به این ترتیب کلیه اساتید،  مدیران 
و کارگروه های گوناگون می توانند از این قابلیت 

نیز بهره  ببرند.

دکتر فتح زاده تصریح کرد با تمهیدات اندیشیده 
رویداد های  و  اطالعیه ها  اخبار،  کلیه  شده 
جدید  سایت  در  توأم  صورت  به  دانشگاه 
ارگان های  تنها  عنوان  )به  اپلیکیشن  و  دانشگاه 
به  شد  خواهند  اطالع رسانی  دانشگاه(  رسمی 
گونه ای که هرگونه خبر و اطالعیه جدید مندرج 
در پورتال جدید دانشگاه، بالفاصله به صورت 
خواهد  ارسال  اپلیکیشن  روی  بر  نوتیفیکیشن 

شد.
آخرین  در  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  وی 
نشست معاونین آموزشی دانشگاه های کشور که 

از شرایط  متأثر  مباحث  عمده ی 
کرونایی بود، از جای خالی یک 
قابلیت های  با  بومی  اپلیکیشن 
دانشجویی  آموزشی،  وسیع 
هم اینک  خوشبختانه  و  شد  یاد 
به  را  کشور  نیاز  این  می توانیم 

خوبی برآورده نماییم.
شایان ذکر است نسخه اندروید 
وب سایت  در  اپلیکیشن  این 
بوده  دانلود  قابل  دانشگاه 
سایت  در  آن   ios نسخه  و 
دریافت  آماده  »اناردونی« 
که  توافقاتی  با  ضمنًا  می باشد. 
با مدیر سایت اناردونی صورت 
یافته است مقرر گردیده تا امکان 
تخفیف  با  اپلیکیشن  این  دانلود 
اشتراک 20 درصد )کد تخفیف: 
برای   )ArdakanUni-DAYA

فراهم  اردکان  دانشگاه  کاربران 
هزینه  آنکه  )توضیح  گردد. 
اشتراک  منظور  به  صرفًا  مذکور 
استفاده  و  بوده  اناردونی  سایت 
می باشد(.  رایگان  کاماًل  اپلیکیشن  این  خود  از 
ضمنًا طی روزهای آینده این اپلیکیشن در برنامه 

بازار نیز آماده دانلود خواهد گردید.
تغییر  نظیر  دالیلی  به  که  دانشجویانی  همچنین 
دریافت  امکان  تلفن  شماره  اعالم  در  اشتباه  یا 
کد تأییده را ندارند، می توانند با ارسال نام و نام 
خانوادگی و شماره دانشجویی خود به پیشتیبان 
نسبت   ،09227802363 شماره  به  سامانه  فنی 
به اصالح و به روز رسانی اطالعات خود اقدام 

نمایند.

عضویت استادیار دانشگاه اردکان در هیأت 
JCR تحریریه نشریه ای نمایه شده در

هیأت  مهرجردی عضو  تقی زاده  دکتر روح اهلل 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده  علمی 
در   Guest Editor عنوان  به  اردکان،  دانشگاه 

ویژه نامه نشریه Agronomy انتخاب گردید. 
دکتر بهزاد کفاش، مدیر امور پژوهش و فناوری 
دانشگاه ضمن اعالم و عرض تبریک این خبر 
افزود: نشریه مذکور یک مجله با دسترسی آزاد 
در  و  شده  منتشر  سوئیس  کشور  در  که  است 
 Scopus )Q1(  و JCR )Q1(  فهرست مجالت
این  کرد  نشان  خاطر  همچنین  وی  دارد.  قرار 
 Machine« نشریه قرار است ویژه نامه ای را با عنوان
Learning Applications in Digital Agriculture« به 

چاپ برساند و آخرین مهلت برای ارسال مقاله 
به این شماره ویژه فوریه 2021 تعیین شده است.

عضویت استادیار دانشگاه اردکان در 
JCR هیأت تحریریه نشریه ای نمایه شده در

دکتر یاسر رضاپور میرصالح عضو هیأت علمی 
دانشگاه  اجتماعی  و  انسانی  علوم  دانشکده 
  Associate and Section Editors اردکان، به عنوان

در حوزه مذهب و پیشگیری از جرم نشریه
 International Journal of Offender Therapy and

Comparative Criminology

انتخاب گردید.
دکتر بهزاد کفاش، مدیر امور پژوهش و فناوری 
این خبر  دانشگاه ضمن اعالم و عرض تبریک 
بین  انتشارات  به  متعلق  مذکور  نشریه  افزود: 
در  و  است   )SAGE Publications( سیج  المللی 
 )Scopus )Q1( در  نمایه شده  فهرست مجالت 
،JCR )Q2 و  Medline قرار دارد. وی خاطرنشان 
ساخت: انتشارات بین المللی و خصوصی سیج 
جهان  سرتاسر  در  نوآوری  و  کیفیت  خاطر  به 
بر  عالوه  انتشارات  این  و  است  شده  مشهور 
چاپ کتاب های علمی، پنجمین انتشارات بزرگ 
مشهوری  مؤسسات  کنار  در  علمی  مجالت 

همچون الزویر و اشپرینگر است. 

 انتخاب دانشیار دانشگاه اردکان به
 عنوان عضو هیأت تحریریه و دبیر
تخصصی نشریه دانشگاه تهران

دانشکده  علمی  هیأت  عضو  فتح زاده  علی  دکتر 
به عنوان عضو هیأت  منابع طبیعی،  و  کشاورزی 
تحریریه و دبیر تخصصی بخش هیدرولوژی نشریه 

محیط زیست طبیعی دانشگاه تهران انتخاب گردید.
فناوری  و  پژوهش  امور  مدیر  کفاش،  دکتر 
دانشگاه ضمن اعالم و عرض تبریک این خبر 
زیست  محیط  پژوهشی   - علمی  نشریه  افزود: 
ایران  طبیعی  منابع  مجله  اشتقاق  از  که  طبیعی 
در  است  شده  ایجاد   )1348 سال  از  )انتشار 
)یکی   International CAB بین المللی  فهرست 
 ISC بین المللی(،   تخصصی  نمایه های  از 
 SID نیز )پایگاه استنادی علوم جهان اسالم( و 
)پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی( 
علمی  ره آوردهای  آخرین  و  می گردد  نمایه 
از  طبیعی  زیست  محیط  مختلف  زمینه های  در 
جمله آلودگی های محیط زیست، ارزیابی محیط 
زیست و آمایش سرزمین و تنوع زیستی را به 

چاپ می رساند.

عضویت استادیار دانشگاه 
اردکان در هیأت تحریریه 
Bentham Science انتشارت

خانم دکتر فاطمه آبیار فیروزآبادی عضو هیأت علمی 
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اردکان، به عنوان

Associate Editorial Board Member  در هیأت تحریریه 

نشریه Letters in Organic Chemistry  انتخاب گردید.
دکتر کفاش، مدیر امور پژوهش و فناوری دانشگاه 
با  افزود:  خبر  این  تبریک  عرض  و  اعالم  ضمن 
و  سنجی  علم  واحد  از  گرفته  صورت  استعالم 
کمیته اعتبارسنجی مجالت دانشگاه تهران، نشریه 
مذکور از جمله نشریات معتبری است که در سطح 
معاونت  است،  گفتنی  است.  گردیده  ارزیابی   A
آموزش  نماد  عنوان  به  تهران  دانشگاه  پژوهشی 
عالی کشور در زمینه های مختلف مرتبط با امور 
پژوهشی به ویژه دسته بندی نشریات علمی داخلی 
و بین المللی و با هدف تعیین اعتبار این نشریات، 
جامعه  اختیار  در  و  انجام  را  ارزشمندی  خدمات 

علمی کشور قرار داده است.
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 آغاز فرایند تسویه  حساب فارغ التحصیلی دانشجویان

به  صورت مجازی در سامانه گلستان

 آغاز عملیات عمرانی فاز سوم سرای دانشجویی پسران
دانشگاه اردکان

حساب  تسویه  فرایند  انجام 
از  دانشجویان  فارغ التحصیلی 
طریق سامانه گلستان امکان پذیر 

شد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
راستای  در  بین الملل؛  امور  و 
سیاست های  و  اهداف  پیشبرد 
راهبردی  سند  ساله   5 برنامه 
از  استفاده  و  اردکان  دانشگاه 
و  گلستان  سامانه  ظرفیت های 
پیش آمده  شرایط  به  توجه  با 
ناشی از بیماری کرونا، مدیریت 
تحصیالت  و  آموزشی  امور 
در  اردکان  دانشگاه  تکمیلی 
کردن  الکترونیکی  مسیر  ادامه 
فرایند  خود  آموزشی  خدمات 
فارغ التحصیلی   تسویه  حساب 
را  مقاطع  تمامی  دانشجویان 
به صورت الکترونیک و در بستر 

سامانه گلستان آغاز نمود.
اردکانی  شاکر  محمد  دکتر 
با  افزود:  خبر  این  اعالم  با 
تأکیداتی  و  هدف گذاری 
محترم  معاونت  سوی  از  که 
دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی 
به این مدیریت ابالغ گردیده و 
همکاران  همراهی  و  همکاری 
حوزه آموزش این فرایند در دو 
پیشخوان خدمت جهت  بخش 
درخواست  تأیید  و  ارسال 
تسویه  حساب و بخش تصفیه 
امور مالی و اداری جهت انجام 
تسویه حساب در سامانه گلستان 
طراحی  راهنمای  فایل  طبق 
شده صورت می گیرد. همچنین 
تحصیالت  دانشجویان  برای 

تکمیلی نیز عالوه بر دو بخش 
پایان نامه شان  ثبت  جهت  فوق، 
با توجه به حذف نسخه کاغذی 
صورت  گذشته  سال  در  که 
در  است  نیاز  بود،  گرفته 
سامانه کتابخانه دانشگاه اردکان 
الکترونیکی  فایل  ثنا(  )سامانه 
نموده و  بارگذاری  را  موردنیاز 
داده  انجام  را  آن  تسویه حساب 
سی  تحویل  به  نیازی  حتی  و 

دی پایان نامه نیز نمی باشد.
تصریح  ادامه  در  وی 
سالمتی  حفظ  جهت  کرد: 
این  در  گرامی  دانشجویان 
نیازی  کرونا  بیماری  شرایط 
نداشته  دانشگاه  در  حضور  به 
فایل  توضیحات  طبق  و 
درخواست  می توانند  راهنما 
فارغ التحصیلی  تسویه حساب 
مرحله  هر  در  و  ثبت  را  خود 
باشند و  پیگیری الزم را داشته 
با مسئول مربوطه تماس حاصل 
را  احتمالی  مشکل  و  نموده 
است  ذکر  به  الزم  نمایند.  رفع 
برای  تنها  فرایند  این  در  که 
نیاز  دانشجویی  کارت  تحویل 
دوستان  یا  دانشجو  حضور  به 
مراحل  سایر  و  می باشد  وی 
در سامانه  و  به صورت مجازی 
می گیرد.  صورت  گلستان 
رفاه،  راستای  در  همچنین 
دانشجویان  سالمتی  و  آسایش 
تصفیه حساب،  از  بعد  عزیز 
ارسال  و  صدور  فرایند  انجام 
تحصیالت  پایان  گواهی نامه 
و  الکترونیک  به صورت  نیز 

حال  در  دانشجو  بدون حضور 
است  شدن  نهایی  و  پیگیری 
با  نزدیک  بسیار  آینده  در  و 
هماهنگی اداره پست جمهوری 
صدور  و  ارسال  ایران  اسالمی 
نیز  تحصیالت  پایان  گواهینامه 
دانشجویان  تمایل  صورت  در 
شده  اعالم  پستی  آدرس  به 

امکان پذیر خواهد بود.
همچنین  مسئول  مقام  این 
راستای  در  کرد:  نشان  خاطر 
ارائه خدمات جامع الکترونیکی 
اخذ  فرایند  دانشجویان،  به 
دروس معرفی به استاد در بستر 
به  نیاز  بدون  و  گلستان  سامانه 
حال  در  نیز  کاغذی  فرم های 
و  است  پیاده سازی  و  پیگیری 
انشاهلل تا هفته آینده این فرایند 
به  خدمت رسانی  آماده  نیز 
بود  خواهد  عزیز  دانشجویان 
معرفی  دروس  فرایند  تمامی  و 
به استاد به صورت الکترونیک و 
در  خدمت  پیشخوان  طریق  از 
سامانه گلستان صورت خواهد 

پذیرفت.
و  آموزشی  امور  مدیر 
دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت 
الزم  داشت:  اظهار  پایان  در 
بسیار  همکاری  از  می دانم 
سید  آقای  دلسوزانه  و  مؤثر 
ابوالفضل عطری اردکانی رئیس 
آقای  آموزشی و  اداره خدمات 
اردکانی  عادل زاده  ابوالفضل 
راهبر سامانه گلستان در تمامی 
گرفته  صورت  اقدامات  این 

تشکر و قدردانی نمایم.

فطر  سعید  عید  آستانه  در 
فاز  احداث  عمرانی  عملیات 
دانشجویی  سرای  مجتمع  سوم 
آغاز  اردکان  دانشگاه  پسران 
گردید. به گزارش روابط عمومی 
در  دانشگاه  الملل  اموربین  و 
آئین آغاز عملیات طرح توسعه 
اردکان  دانشگاه  پسران  سرای 
که با حضور جمعی از مسئوالن 
مجتمع  مدیران  و  شهرستان 
شرکت صنعتی معدنی چادرملو 
برگزار  اردکان  گندله سازی  و 
گردید، رئیس دانشگاه اردکان در 
اقداماتی  همه  فلسفه ی  سخنانی 
انجام  حال  در  دانشگاه  در  که 
بهتر  خدمات  ارائه  را  هست 
دکتر  برشمرد.  دانشجویان  به 
وجود  اردکانی  بهجتی  فاطمه 
استاندارد  خوابگاه های  و  سراها 
جهت  در  مهم  بسیار  عاملی  را 
برای  و  دانست  دانشجویان  رفاه 
نظارت بهتر و ارائه خدمات بیشتر 
پیشگیری  نیز  و  دانشجویان  به 
اجتماعی  آسیب های  بروز  از 
درخوابگاه ها، سراهای دانشجویی 
متمرکز را از اولویت های دانشگاه 
دانشگاه  رئیس  برشمرد.  اردکان 
برشمردن  با  همچنین  اردکان 
در  دانشگاه  این  دستاوردهای 
یک ساله گذشته در عرصه های 
از  بخش هایی  بین المللی  و  ملی 
و  مدت  کوتاه  چشم انداز  سند 
را  اردکان  دانشگاه  مدت  بلند 
یادآور شد و از همه مسئوالن و 
به ویژه واحدهای صنعتی منطقه 
خواست تا دانشگاه را در رسیدن 

به اهدافش یاری رسانند.
مهندس  مراسم  این  ادامه  در 
مدیره  هیأت  رئیس  نوریان 
چادرملو اظهار داشت: تالش ها 
و تعهدات اجتماعی این مجتمع 
صنعتی و معدنی که در سال های 
اخیر در اردکان انجام شده، در 

شهرستان  پایدار  توسعه  جهت 
خاص  شرایط  در  اگر  و  بوده 
برکشورمان،  حاکم  اقتصادی 
اقتصادی  رونق  شاهد  همچنان 
در اردکان هستیم ناشی از آثار 
گرفته  صورت  فعالیت های 
سال های  در  صنعت  بخش 
همچنین  وی  است.  بوده  اخیر 
با ارائه گزارشی از روند مناسب 
از  اردکان  در  خصوصی سازی 
حمایت های مسئولین و به ویژه 
نماینده مردم اردکان در مجلس 
شورای اسالمی قدردانی نمود.

مهندس بهروز شهابی زاد فرماندار 
با  اردکان نیز در سخنان کوتاهی 
بیان اینکه توسعه دانشگاه اردکان 
در سالهای اخیر برای مسئوالن از 
اهمیت خاصی برخوردار بوده به 
شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه 
اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد: 
با تداوم حمایت های صنایع شاهد 
پشت سرگذاشتن مشکالت و رفع 
برخی برخی موانع و تنگناها باشیم.
نماینده 5 دوره ی مردم شریف 
اردکان در مجلس شورای اسالمی 
و خاطره  یاد  گرامی داشت  با  نیز 
و  خاتمی)ره(  اهلل  آیت  مرحوم 
بیان  با  نکوداشت مقام خیرین و 
نام  به  مزیّن  پروژه  زمین  اینکه 
خانه فرهنگ خاتمی )ره( است به 
تاریخچه شکل گیری مرکز آموزش 
عالی اردکان در سال 88 پرداخت 
اردکان  دانشگاه  امروز  اینکه  از  و 

نهال  یک  از  کوتاه  این مدت  در 
به درختی تناور تبدیل شده اظهار 
محمدرضا  دکتر  کرد.  خرسندی 
زحمات  از  قدردانی  با  تابش 
در  اردکان  دانشگاه  مجموعه 
سال های اخیر بازنگری در چشم 
های  شیوه  ساختارها،  و  اندازها 
تدریس و نگاه به پدیده ها و تعامل 
دانشگاه با جامعه را خواستار شد و 
تأکید کرد: دانشگاه اردکان بایستی 
به محور رشد و توسعه شهرستان 
تبدیل شود. وی همچنین افزود: 
فضیلت و اخالق همواره بایستی در 
کارهایمان مقدم بر سایر امور باشد 
و در فرایند توسعه پایدار بایستی 
سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند. 
در پایان این مراسم، کلنگ احداث 
این سرای دانشجویی توسط تنی 
چند از مسئولین شهر به زمین زده 

شد.
از  سوم  فاز  است  ذکر  شایان 
فازهای 12 گانه سرای دانشجویی 
پسران دانشگاه اردکان در 2 طبقه 
مترمربع   2200 بنای  زیر  در  و 
اعتباری  با  نفر   200 ظرفیت  به 
بالغ بر 70 میلیارد ریال به همت 
اردکان  گندله سازی  کارخانجات 
سرای  گردید .  خواهد  احداث 
دانشجویی پسران فرهنگ اردکان 
 67500 مساحت  به  زمینی  در 
در  و  اردکان  غرب  در  مترمربع 
خیابان حضرت سید الشهدا )ع( 

واقع گردیده است.

جهانی  رتبه بندی  نظام  نتایج 
ارتقای   2020 سال  وبومتریک 
را  اردکان  دانشگاه  پله ای   30
نشان   2019 سال  به  نسبت 

می دهد.
به گزارش روابط عمومی و امور 
بهجتی  فاطمه  دکتر  بین الملل؛ 
اردکانی، رئیس دانشگاه اردکان 
با اعالم این خبر افزود: »بخش 
 )CINDOC( سایبرمتریک 
اسپانیا  تحقیقات  ملی  انجمن 
در  بار  دو  ساالنه   ،)CSIC(
به  جوالی  و  ژانویه  ماه های 

نتایج نظام رتبه بندی جهانی وبومتریک ۲۰۲۰  اعالم شد

بیش  وب سایت های  ارزیابی 
مؤسسه  و  دانشگاه   24000 از 
جهان  در  پژوهشی  و  آموزشی 
می پردازد و بر اساس اطالعات 
مورد  را  آن ها  وب،  بر  مبتنی 
سنجش و ارزیابی قرار می دهد. 
بر این اساس رتبه ملی دانشگاه 
دانشگاه ها  کلیه  بین  در  اردکان 
پژوهشی  و  آموزشی  مراکز  و 
کشور در نظام وبومتریک که در 
سال 2019 برابر با 273 بود، در 
ارتقاء به  پله  با 30  سال 2020 

عدد 243 رسید.«

دکتر بهجتی اردکانی خاطر نشان 
رتبه بندی  نظام  این  »در  کرد: 
مراکز  و  دانشگاه ها  سایت  وب 
شاخص   4 اساس  بر  تحقیقاتی 
تعداد صفحات وب دانشگاه در 
گوگل، تعداد ارجاع یا لینک های 
سایت ها  سایر  از  برقرارشده 
تعداد  دانشگاه،  وب سایت  به 
پُراستناد  نویسندگان  استنادات 
برتر دانشگاه درگوگل اسکالر و 
تعداد مقاالت دانشگاه در بین ده 
درصد مقاالت پُراستناد ارزیابی و 

رتبه بندی می  شوند.« 

سازمان  از  ارسالی  بهداشتی 
ستاد  و  کشور  آموزش  سنجش 
را  کرونا  بیماری  با  مقابله  ملی 
سرلوحه  سطح،  باالترین  در 
قرار  خود  برنامه ریزی های 
داده ایم و از این بابت داوطلبان و 
خانواده های گرامی شان هیچ گونه 

نگرانی نداشته باشند.
کرد:  نشان  خاطر  همچنین  وی 
آزمون های  در  که  همانگونه 
مقامات  و  مسئولین  سال گذشته 
اداری، انتظامی، امنیتی و خدماتی 
شهر نهایت همکاری خود را به 
انتظار  گذاشتند،  ظهور  منصه ی 
به  توجه  با  نیز  امسال  داریم 
همه ی  در  و  خاص  شرایط  این 
شاهد  رو  پیش  آزمون های 

دانشگاه اردکان، میزبان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد
ادامه از صفحه1

همراهی و همکاری گسترده این 
عزیزان باشیم.

اعالم  پایان  در  فتح زاده  دکتر 
این  برگزاری  جزئیات  داشت: 
آزمون در هفته آخر تیرماه از طریق 
اطالع رسانی  دانشگاه  وب سایت 

عزیز  داوطلبان  از  و  شد  خواهد 
و خانواده های ارجمندشان تقاضا 
در  اطالعات  و  خبر ها  می کنیم 
خصوص آزمون های سراسری را 
از طریق وب سایت رسمی  صرفاً 

دانشگاه اردکان دنبال نمایند.
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رئیسه  هیأت  اعضای 
دیدار  در  اردکان  دانشگاه 
دشتی  محمدرضا  دکتر  با 
شریف  مردم  نماینده  اردکانی 
شورای  مجلس  در  اردکان 
اسالمی ضمن ارائه گزارشی از 
بین  اردکان در  جایگاه دانشگاه 
کشور   ،6 منطقه  دانشگاه های 
بین المللی،  رنکینگ های  و 
دانشگاه  نیازهای  و  اولویت ها 

اردکان را مطرح نمودند.
و  عمومی  روابط  گزارش  به 
امور بین الملل دانشگاه اردکان، 
این  در  اردکان  دانشگاه  رئیس 
نشست ضمن تبریک به نماینده 
مردم اردکان در مجلس شورای 
اسالمی و آرزوی موفقیت برای 
حاضر  حال  در  گفت:  ایشان 
به  علوم  وزارت  سیاست های 
گونه ای هست که ارتقای کیفی 
آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها 
گرفته  قرار  اولویت  در  عالی 
بهجتی  فاطمه  دکتر  است. 
به  اشاره  با  همچنین  اردکانی 
اتفاق مهمی که در تصویب سند 

چشم انداز دانشگاه اردکان افتاد 
این سند طی  در  اظهار داشت: 
کوتاه  اهداف  ساله   5 برنامه   4
دانشگاه  مدت  بلند  و  مدت 
که  است  شده  ترسیم  اردکان 
است  الزم  دانشگاهیان  همه 

برمبنای آن حرکت کنند.
اردکان  دانشگاه  رئیس 

به  عمرانی  طرح های  همچنین 
اردکان  دانشگاه  رسیده  اتمام 
خاص  شرایط  علی رغم 
برکشور  فرما  حکم  اقتصادی 
بهجتی  دکتر  کرد.  تشریح  را 
درصد   98/3 برگزاری  اردکانی 
فضای  در  درس  از کالس های 
و  کرونا  شرایط  در  مجازی 

مورد  بسترهای  فراهم سازی 
نیاز آن را به عنوان برگ زرین 
دانشگاه  عملکرد  از  دیگری 

برشمرد.
فتح زاده  ادامه دکتر علی  در 
پژوهشی  و  آموزشی  معاون 
از  گزارشی  ارائه  به  دانشگاه 
دانشگاه  مختلف  بخش های 

تطبیق  وی  پرداخت.  اردکان 
با  را  دانشگاه  رشته های 
برندسازی  منطقه،  نیازهای 
آن  تبع  به  و  اردکان  دانشگاه 
ارتقاء  و  اردکان  شهرستان 
اردکان  دانشگاه  جایگاه 
و  ملی  رده بندی های  در 
را  المللی  بین  رنکینگ های 
حال  عملکرد های  جمله  از 
عنوان  اردکان  دانشگاه  حاضر 
کرد. دکتر علی فتح زاده جهانی 
شدن کتابخانه دانشگاه اردکان، 
اردکان  دانشگاه  ارتقاء جایگاه 
رده بندی های  جدیدترین  در 
افتتاح  بین المللی،  مؤسسات 
گیاهان  پژوهشکده  نخستین 
استان،  صنعتی  و  دارویی 
تحقیقات  مرکز  نخستین  ایجاد 
بیولوژی و علوم تولید مثل دام 
استقرار  و  اردکان  دانشگاه  در 
در  شتاب دهنده  شرکت  اولین 
از  برخی  به عنوان  را  دانشگاه 
افتخارات این دانشگاه در یک 

ساله گذشته عنوان کرد.
در  اردکان  مردم  نماینده 

در  اسالمی  شورای  مجلس 
اقدامات  از  تقدیر  با  دیدار  این 
مؤثر صورت گرفته در دانشگاه 
اردکان، آموزش عالی را بخش 
کاستن  فرایند  در  مهمی  بسیار 
کرد  توصیف  جامعه  مشکالت 
و آمادگی خود را جهت هرگونه 
اردکان  دانشگاه  با  همکاری 
محمدرضا  دکتر  نمود.  اعالم 
داشت:  اظهار  اردکانی  دشتی 
با  دانشگاهیان  رود  می  انتظار 
جهت  همدلی  فضای  ایجاد 
حل مشکالت مردم و منطقه به 
میدان عمل وارد شوند. نماینده 
مردم اردکان در مجلس شورای 
خود  آمادگی  همچنین  اسالمی 
دانشگاه  در  حضور  جهت  را 
اردکان و بازدید از بخش های 

مختلف دانشگاه اعالم نمود.
همچنین  نشست  این  در 
دانشگاه  نیازهای  از  برخی 
مقرر  و  گردید  مطرح  اردکان 
شد با ذکر اولویت در دیدارهای 
قرار  دقیق تر  بررسی  مورد  آتی 

گیرد.

شورای  جلسه  اولین  در 
اردکان  دانشگاه  فرهنگی 
حوزه  در  که   1399 سال  در 
ریاست دانشگاه تشکیل گردید 
فعالیت های  بررسی  ضمن 
در  فرهنگی  گرفته  صورت 
نحوه  مورد  در  کرونا،  دوران 
تداوم و تقویت این برنامه ها به 
صورت مجازی بحث و تبادل 

نظر شد.
در  اردکان  دانشگاه  رئیس 
عید  تبریک  با  نشست  این 
حوزه  تالش های  فطر  سعید 
برگزاری  جهت  فرهنگی 
طول  در  فرهنگی  برنامه های 
ایام کرونا را ارزشمند توصیف 
بهجتی  فاطمه  دکتر  کرد. 
اردکانی  تأکید کرد: دانشجویان 
بایستی  نیز  کرونا  دوران  در 
احساس تعلق خاطر خود را به 
دانشگاه حفظ کنند و در ترم 
جاری نیز با توجه به تعویق دو 
هفته ای امتحانات، فعالیت های 
در  قوت  با  کماکان  فرهنگی 
یابد.  تداوم  مجازی  فضای 
افزود:  اردکان  دانشگاه  رئیس 
فعالیت های  که  همانگونه 
به  دانشگاه  در  آموزشی 
یافته،  تداوم  مجازی  صورت 
دانشگاه  فرهنگی  فعالیت های 
که  هر شکلی  در  بایستی  نیز 

در نشست شورای فرهنگی دانشگاه اردکان، تقویت فعالیت های فرهنگی در 
بستر مجازی مورد بررسی قرار گرفت

شرایط اقتضا کند ادامه داشته 
باشد.

در ادامه جلسه دکتر احسان 
و  فرهنگی  مدیر  کردی 
اجتماعی دانشگاه در گزارشی 
کتابخوانی  مسابقه  برگزاری 
دانشجویی،  بسیج  طرف  از 
مسابقه مقابله با کرونا از طرف 
شعر،  و  رسانه  کانون های 
گزیده تفاسیر، کالم بزرگان و 
و  روز یک حدیث  هر  طرح 
انجام چندین نظرسنجی را از 
جمله برنامه های انجام شده از 
طرف این مدیریت در شرایط 

کرونا اعالم کرد.
شد  مقرر  جلسه  این  در 
احکام دبیران انجمن های علمی 
دانشگاه تا مهرماه تمدید و پس 
از عادی شدن شرایط حضور 
دانشگاه،  در  دانشجویان 

علمی  انجمن های  انتخابات 
اعضا  همچنین  گردد.  برگزار 
از  استفاده  خصوص  در 
اپلیکیشن دایا که  قابلیت های 
راه  اردکان  دانشگاه  در  اخیرا 
اندازی گردیده و راهکارهای 
فرهنگی  فعالیت های  تقویت 
گفتگو  مجازی  فضای  در 

نمودند.
از آقای  نیز  پایان جلسه  در 
اردکانی  دهستانی  محمد 
کارشناس مسئول امور فرهنگی 
اردکان  دانشگاه  اجتماعی  و 
فعالیت هایشان در  به پاس  که 
حوزه تشکل های اسالمی اخیراً 
فرهنگی  مدیرکل  تقدیر  مورد 
علوم،  وزارت  اجتماعی  و 
تحقیقات و فناوری قرار گرفته 
دانشگاه  ریاست  سوی  از  بود 

تجلیل گردید.

به گزارش روابط عمومی و 
امور بین الملل دانشگاه، مجمع 
فوق العاده  و  عادی  عمومی 
و  پژوهش  صندوق  سالیانه 
حضور  با  یزد  استان  فناوری 
ناظر  و  استان  مدیران  برخی 
دبیرخانه کارگروه صندوق های 
کشور  فناوری  و  پژوهش 

برگزار شد.
دکتر بهزاد کفاش مدیر امور 
نماینده  فناوری و  پژوهش و 
با  صندوق  این  در  دانشگاه 
اعالم این خبر افزود صندوق 
پژوهش و فناوری استان یزد 
دارای 164 سهامدار و سرمایه 
ثبتی 210 میلیارد ریالی بوده و 
دانشگاه اردکان به عنوان یکی 
دانشگاهی  سهامدار  شش  از 
پانزدهمین  در  صندوق  این 
فوق  و  عادی  مجمع عمومی 
صندوق  این  سالیانه  العاده 

برگزاری مجمع سالیانه صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

حضوری فعال داشت.
اشاره  با  مسئول  مقام   این 
اولین  صندوق  این  اینکه  به 
فناوری  و  پژوهش  صندوق 
کشور به شمار می رود اظهار 
اقدامات  از  یکی  داشت: 
سرمایه  دانشگاه  دوراندیشانه 
 گذاری در صندوق پژوهش و 
فناوری استان بوده است که این 
اقدام عالوه بر امکان استفاده از 
سود حاصل از سرمایه گذاری 
اعضای  به  تسهیالت  ارائه  و 
خصوص  در  علمی،  هیات 
به  اردکان  دانشگاه  برندسازی 
از  خارج  دانشگاه  تنها  عنوان 
این  سهامدار  که  استان  مرکز 
بسیار  نقش  است،  صندوق 

مهمی دارد.
این  در  دانشگاه  نماینده 
این  که  کرد  اعالم  صندوق 
بررسی  هدف  با  مجمع 

عملکرد و صورت های 
تصمیم   ،89 مالی سال 
درخصوص  گیری 
بودجه  سود،  تقسیم 
افزایش   و   99 سال 
سرمایه صندوق برگزار 
تصمیم  براساس  شد 
شد  مقرر  سهامداران، 
صندوق  ورود  زمینه 
بررسی  فرابورس  به 
کسب  از  پس  و  شده 
کارگروه،  دبیرخانه  موافقت 
اقدامات الزم صورت پذیرد. 

از  قبل  است،  گفتنی 
مجمع  این  برگزاری 
گزارش  و  مالی  صورت های 
صندوق  این  حسابرسی 
استانداردهای جدید  براساس 
دبیرخانه  نمونه  و  حسابداری 
تهیه و مورد بررسی حسابرس 

معتمد بورسی قرار گفته بود.
اعضای  می گردد  یادآور 
برای  علمی  هیات  محترم 
این  تسهیالت  از  استفاده 
خرید  جهت  صندوق 
چاپ  پژوهشی،  تجهیزات 
مقاله و سفر پژوهشی خارج 
از کشور می توانند درخواست 
خود را تا نیمه تیرماه جاری به 
معاونت آموزشی و پژوهشی 

دانشگاه اعالم نمایند.


