
به نام خدا

2. حضور موسسه آموزش عالی بینالود مشهد  به عنوان تنها موسسه غیردولتی - غیر انتفاعی 
مشهد در دومین همايش كشوري كانون هاي  دانشجويي همیاران سالمت

این همایش  با رویكرد اجتماعي شدن امر پيشگيري  از تاریخ 8 الی 10 
بهمن ماه 96 به ميزبانی دانشگاه شيراز وبا حضور خانم دكتر معصومه 
حميد  دكتر  خانواده،  و  زنان  امور  در  جمهور  رئيس  معاون   ، ابتكار 
نادگران  سرپرست دانشگاه شيراز ،نمایندگاني از وزارت علوم تحقيقات 
و فناوري، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي وزارت كشور، ستاد 
دانشگاه  در  استاني  مسئوالن  از  و جمعي  كشور  مخدر  مواد  با  مبارزه 
شيراز و ۴00نفر از دانشجویان عضو كانون های دانشجویی 110 دانشگاه 
كشور به منظور آشنایی همياران سالمت روان با آسيب های اجتماعی 
و راهكار های پيشگيری از آن برگزار شد. در مدت سه روز برگزاري این 

برنامه در دانشگاه شيراز ، كارگاه هاي آموزشي با محور پيشگيري از 
آسيب هاي اجتماعي و با عناوین خود مراقبتي، شكست عاطفي، مداخله 
پيشگيري  در  همياران  نقش  اجتماعي،  سرمایه  بازتوليد  بحران،  در 
ازخودكشي، تيم سازي و تسهيل گري، نشاط اجتماعي،نشانه شناسي 

اختالالت رواني، كارآفریني و تفكر نقاد اجراء شد .

اخبار مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

3 .گزارش انجمن علمی طبیعت گردی ايران

و  گردی  طبيعت  فرهنگ  علمي  ارتقاء  پيشبرد  و  گسترش  به منظور 
استفاده بهينه از منابع طبيعی بكر   و توسعه كيفي نيروهاي متخصص 
زمينه هاي  در  پژوهشي  و  آموزشي  امور  به  بخشيدن  بهبود   نيز  و 
طبيعت گردی ، انجمن  طبيعت گردی ایران تشكيل گردید. انجمن 
مؤسسه اي غير انتفاعي است و در زمينه هاي علمي و پژوهشي و فني 
فعاليت مي كند . مركز انجمن در شهر مشهد و شعب آن پس از موافقت 
كميسيون انجمنهاي علمي مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود. 
وظایف و فعاليتها انجمن شامل: - انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در 
سطح ملي و بين المللي- همكاري با نهادهاي اجرایي، علمي و پژوهشي 
پژوهشي  و  آموزشي  خدمات  ارائه  پژوهشگران-  تشویق  و  ترغيب   -
و  منطقه اي  ملي،  سطح  در  علمي  گردهمایي هاي  برگزاري  فني-   و 
بين المللي- انتشار كتب و نشریات علمي و پژوهشی- انعقاد تفاهم نامه 
با سازمان ها و ارگانها می باشد. عضویت در انجمن به صورت پيوسته 
، وابسته ، دانشجویي و افتخاري مي باشد. اولين جلسه انجمن9دیماه  
1395 درمؤسسه آموزش عالی بينالود مشهد برگزار گردید و تا كنون 

روز       در  ایران  گردی  طبيعت  انجمن  مدیره  هيئت  نشست  چهارمين 
5 شنبه مورخ 17 اسفند ماه 1396 در سالن شورای مؤسسه آموزش 
ارایه گزارش به  از  بينالود مشهد برگزار شد. در این جلسه بعد  عالی 
ثبت رسيدن انجمن و افتتاح حساب بانكی توسط رئيس هيأت مدیره  
 ، اعضاء  عضویت  حق  شرایط  محور  حول  عليزاده   امين  دكتر  آقای 
شروع فعاليت اخذ مجوز مجله علمی و پژوهشی انجمن به نام مجله 
طبيعت گردی و بوم شناسی با سردبيری دكتر شریفيان و پيگيری امور 
راه اندازی سایت و برگزاری همایش سال آینده صحبت و تيم گيری 
شد .  انجمن فعاليت خود را به صورت رسمی در سال 1397 انجام 

خواهد داد .

1. دومین بازارچه كارآفرينی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

عالی  آموزش  موسسه  كارآفرینی  بازارچه  دومين  بهار  آستانه فصل  در 
بينالود مشهد برگزار گردید.این نمایشگاه كه در تاریخ 12 تا 17 اسفند 
ماه به مدت 6 روز برگزار شد، با استقبال دانشجویان و پرسنل موسسه 
روبرو بود و دانشجویان در 10 غرفه صنایع دستی خود را به نمایش و 
فروش گذاشتند. شایان ذكر است این نمایشگاه به همت دفتر توسعه و 
كار آفرینی موسسه آموزش عالی بينالود با همكاری انجمن علمی گروه 

مدیریت بازرگانی برپا شد.



مشهد  بينالود  عالی  آموزش  موسسه  فرهنگی  مدیریت  گزارش  به 
فعاليت های این مدیریت در ایام سالروز پيروزی انقالب اسالمی به این 
اختيار  در  مناسب  قراردادن محتوای  و  آرایی  باشد. محوطه  شرح می 
دانشجویان. پخش كليپ های مناسبتی در مكان هایپرتردد موسسه، 
مسابقه كتابخوانی »كتاب ندای فاطمی در مظلوميت علوی« همزمان 
با این ایام مبارک و به مناسبت دهه فاطميه و شهادت حضرت فاطمه 
عنوان  تحت  سخنرانی  مسابقه،  این  برندگان  به  جوایز  اهدای  و  )س( 
»دستاوردهای انقالب، كارآمدی انقالب« توسط حجت االسالم ابویسانی 
به  پاسخ  و  پرسش  همراه  به  موسسه  مدیران  و  دانشجویان  حضور  با 

دانشجویان و تقدیر از دانشجویان فعال فرهنگی با اهدای لوح تقدیر و 
جوایز نقدی و غيرنقدی، نمایش و تحليل فيلم سيانور )به مناسبت این 

ایام(، شركت در راهپيمایی یوم اهلل 22 بهمن. 

4.  مراسم سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ايران

5 . مراسم شهادت بزرگ بانوی اسالم و برپايی نمايشگاه عفاف و حجاب 

9.  تربیت بدنی

مراسم  )س(  فاطمه  حضرت  اكرم  نبی  دخت  شهادت  شب  با  همزمان 
عزاداری و سينه زنی همراه با سخنرانی و مداحی در روز 30 بهمن ماه 
96 در محل سالن اجتماعات موسسه با حضور پرشور دانشجویان برگزار و

با صرف نهار پذیرایی گردید.همچنين در  از عزاداران فاطمی  پایان   در 
زمان برگزاری مراسم نيز نمایشگاه مفهومی با همين محتوا مورد بازدید 
دانشجویان قرار گرفت. .همچنين بر پایی نمایشگاه عفاف و حجاب توسط 
كانون  ریحانه  موسسه  آموزش  عالی  بينالود   مشهد  در  سه روز  و  

تست  های   بخش  در  
روانشناسی   ، نمایشگاه 
جمالت  و  پوستری 
موضوع  این  به  مربوط 
به همراه پذیرایی برگزار 

شد.

منطقه  مسابقات  به  انفرادی  و  تیمی  اعزامی  رشته   13 تعداد 
واليبال   -2  - پسران  فوتسال   -1 شامل:  اسفند  96  در  9 کشور 
پسران 3- بسكتبال پسران و رشته های انفرادی شامل: 1- بدمينتون 
پسران 2- تكواندو پسران 3- تكواندو دختران ۴- دووميدانی دختران 
5- شطرنج دختران 6- شنا پسران 7- شنا دختران 8- كاراته پسران 
9- كاراته دختران 10- كشتی پسران كه از این ميان 10 رشته موفق 

به كسب مدال های طال، نقره و برنز شدند. 
کشتی فرنگی و کشتی آزاد   در تاریخ 5  و 6 دی ماه 1396 و 
در خانه كشتی مشهد برگزار شد. در مسابقات كشتی فرنگی آقایان  
احسان چمانچی در وزن 60 كيلوگرم مقام اول و مدال طال  - مهدی 
توكلو وزن 97 كيلوگرم مقام دوم و مدال نقره  -  رضا ارقيه وزن 63 
كيلوگرم مقام سوم و مدال برنز. همچنين در كشتی آزاد آقای رضا 
خدابخشی در وزن 57 كيلوگرم مقام سوم ومدال برنز را كسب نمود. 
شنا پسران در تاریخ 6 دیماه 96  و در استخر مجموعه ورزشی آب 
آقایان  محسن  این مسابقات  در  برگزار شد.  ای شهر مشهد  منطقه 
مهمان نوازماده 50متر كرال پشت مقام اول و مدال طال  و در ماده 
50متر پروانه مقام اول و مدال طال- اميرمحمد جوان ماده 50 كرال 
سينه مقام سوم و مدال برنز - مهدی ناجی ماده 50 كرال سينه مقام 

چهارم 
تکواندو پسران اول دی ماه 96 در خانه تكواندوشهر مشهد برگزار 
شد و آقای رضا ميرزایی در وزن 80 - كيلوگرم مقام اول و موفق به 
كسب مدال طال شد.  مسابقه دوومیدانی دختران در تاریخ 13 دی 
ماه 96و در سالن اختصاصی دووميدانی باغبانباشی شهر مشهد برگزار 
شد. و خانم  شقایق لطفی در ماده پرش طول مقام اول ومدال طال  و 

درماده پرش ارتفاع مقام دوم و مدال نقره را كسب نمود. 
شطرنج دختران در تاریخ 23 آذرماه 96  در مجموعه ورزشی شهيد 
بهشتی شهر مشهد برگزار شد و خانم آناهيتا پور خواجه توانست مقام 
دوم و مدال نقره را كسب كند. . بدمینتون پسران مسابقه در اول 
دیماه 96 در سالن فخار مجموعه ورزشی سجاد مشهد برگزار گردید. 
و آقای سبحان بختياری توانست مقام سوم ومدال برنز را كسب كند. 
تکواندو دختران مسابقه در اول دی ماه 96 در خانه تكواندو مشهد 
برگزار شد. و در این رقابت خانم فائزه فياض وزن  ۴0 - كيلوگرم مقام 
المپیاد  )انتخابی  کاراته پسران  نمود.   را كسب  نقره  ومدال  دوم 

ورزشی دانشجویان کشور( رقابت در تاریخ 8 الی 10 اسفند ماه 
در  كه  شد  برگزار  حيدریه  تربت  ملی  دانشگاه  ورزشی  درسالن   96
مقام  كيلوگرم   -75 وزن  نژاد  غفاری  مصطفی  آقایان  ها  رقابت  این 
دوم ومدال نقره  - عارف مددی وزن 85+ كيلوگرم مقام دوم و مدال 
نقره - محمدرضا طوری وزن 8۴- كيلوگرم مقام سوم و مدال برنز را 
كسب نمودند.  آقای حميدرضا قدردان در ششمين دوره مسابقات كيو 
كو شين كاراته قهرمانی استان خراسان رضوی در رده سنی جوانان 
قرمانی  مسابقات  در  مجوز حضور  و  قهرمانی  عنوان  به كسب  موفق 
ورزشی  در مجموعه  تاریخ 1396/12/11  در  رقابتها  .این  كشور شد 
شهيد شيرودی تهران برگزار گردید. و همچنين مدیریت تربيت بدنی 
از  با یكی  را  قراردادی  بينالود  رفاهی موسسه  ارتقاء سطح  در جهت 
بهترین وكامل ترین مجموعه های ورزشی  تناسب اندام و بدن سازی 

سطح شهر منعقد كرده است 
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8. كارگاه آموزشی مهارت های زندگی ويژه اعضای كانون همیاران سالمت

مركز مشاوره و سالمت مؤسسه ، به منظور ارتقاء توانمندی اعضاء كانون 
اعضاء  ویژه  زندگی  مهارتهای  كارگاه  برگزاری  شروع  به  اقدام  همياران 
كرده  ماه 96  بهمن  تاریخ  28  از  دوشنبه  و  های شنبه  روز  در  كانون 
است. این كارگاه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مقرر است در 20 
جلسه برگزار شود كه تا پایان خرداد ماه 97 ادامه دارد و  سر فصل های 
نياز سنجی شده جهت طرح بحث در كالس ها شامل ارتباط مؤثر، حل 

استرس،  مدیریت  خالق،  تفكر  مسئله، 
و             منفی  با خلق  مبارزه  مدیریت خشم، 

غيره می باشد.   

6 .  كارگاه  آموزشی تخصصی ويژه كانون همیاران سالمت روان 

همياران  كانون  سازی  فعال  و  تشكيل  پيرو   ، سالمت  و  مشاوره  واحد 
اعضای  ارتقاء دانش  و  بيشتر  توانمند سازی هرچه  راستای  سالمت در 
این كانون در جهت نيل به اهداف از پيش تعيين شده درصدد است كه 

همایش ها و كارگاه های آموزشی ویژه اعضا كانون و دانشجویان عالقه 
مند به فعاليت در این حوزه برگزار نماید كه در این راستا ضمن برگزاری 
سلسله كارگاه مهارت های زندگی، همایشی آموزشی - تخصصی تحت 
عنوان »همدلی و همزبانی، اصول و فنون یاریگری« را به منظور آموزش 
اعضا در زمينه چگونگی شناسایی و ارجاع دانشجویان در معرض خطر 
شروع              و  مشاوره  مركز  خدمات  از  استفاده  به  آنها  ترغيب  همچنين  و 
دوره ی درمان برگزار كرد.این همایش در روز چهارشنبه مورخ 9 اسفند 

ماه 96 از ساعت 10 الی 12 با تدریس آقای دكتر كرمانی عضو هيأت 
علمی دانشگاه فردوسی برگزار شد. طی این برنامه ضمن  آشنا كردن 
با  شاخص های  دانشجویان دارای مشكالت عاطفی  همياران سالمت 
-رفتاری شامل تغييرات در خلق، ظاهر یا رفتار فرد، تغييرات چشمگير 

در روابط شخصی، سوء مصرف مواد، 
های  نشانه  تحصيلی،  مشكالت 
و  مداخله  ميزان   نحوه  خودكشی، 
دانشجو  ارجاع   و چگونگی  مشورت 
واحد  به  روان  توسط هميار سالمت 
های درمانی مطالب مفيدی بيان شد.

7. اردوهای راهیان نور

اردوهای راهيان نور همچون یک انقالب فرهنگی عظيم بوده و فرصت 
بسيار ارزشمندی است تا بخش بسيار كوچكی از رشادت های فرزندان 
این آب و خاک نمایش داده شود.همچنين می توان از ظرفيت مناسب 
با  كرد.  استفاده  اسالمی  انقالب  اصول  اعتالی  برای  امر،  این  فرهنگی 
عنایت به این موضوع و با یاری خداوند متعال، امسال نيز همچون سال 
های گذشته اعزام دانشجویان به اردوی راهيان نور توسط موسسه آموزش 
عالی بينالود مشهد با همكاری سازمان بسيج دانشجویی صورت پذیرفت. 

كاروان دلدادگان در دو دسته خواهران 
عازم  اسفند   13 تاریخ  در  برادران  و 
مناطق عملياتی خوزستان شد و ضمن 
بازدید از معراج شهدا، شلمچه، هویزه، 
اروند و ... در برنامه های ویژه شركت 

نمودند.
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معرفی چهره شاخص علمی 
آقای دكتر بهروز ساری صراف در سال   1339 
 136۴ سال  در  ایشان  شد.  متواد  تهران  در 
جغرافياي  رشته  در  را  كارشناسی  مدرک 
با  ارشد   1367كارشناسی  سال  در  طبيعی، 
گرایش ژئومورفولوژي و  دكتري در سال 1377 
با گرایش اقليم شناسي از دانشگاه تبریز اخذ 
ژئو  گرایشهای  در  عمدتا  سال  وی 29  نمود. 
مورفولوژی و اقليم شناسی در رتبه  استادی قرار دارند .  ۴ سال عضو هيات 
مميزه دانشگاه تبریز و 11 سال هم بطور گسسته مدیر گروه دانشگاه تبریزی 
بوده اند . تعداد مقاالت علمی چاپ شده در نشریات علمی خارج از كشور 
دارای 6 مقاله و در نشریات داخلی كشور حدود ۴0 مقاله   می باشد .  ایشان 

دارای ۴ كتاب به اسامی و مشخصات ذیل می باشد  

عمده ترین پروژه های علمی تحققيقاتی ایشان با دیگر سازمان های اداری و 

دولتی عبارت است از :* مجری طرح تحقيقاتی  مطالعات مدلسازی انتشار 
نمک  از دریاچه اروميه و تعيين مناطق تحت تاثير آن و ارائه راهكار های 
مدیریتی .... پایيز  139۴:  دانشگاه تبریز  با همكاری سازمان حفاظت محيط 
زیست  دكتر بهروز ساری صراف -دكتر غالمحسن محمدی . *,مجری طرح 
تحقيقاتی  مطالعات پایه آب و خاک و پوشش گياهی  بهار 139۴: دانشگاه 
تبریز  با همكاری اداره كل منابع طبيعی و آبخيز داری استان آ.شرقی  بهروز 
ساری صراف -دكتر شهرام روستایی .دكتر بياتی خطيبی . دكتر كرمی دكتر 
غالمحسن محمدی ..*بررسی جریانات جوی و عوامل تاثيرگذار جوی بر 
پدیده گرد و غبار حاكم بر استان آذربایجان شرقی و تعيين ماهيت ذرات 
)فلزات سنگين، ماهيت شيميایی و سایر عوامل بيماری زا( بهار 92 دكتر 
علی محمد خورشيد دوست , دكتر بهروز ساری صراف -دكتر غالمحسن 

محمدی.
*,مجری طرح تحقيقاتی  مطالعات پایه آب و خاک و پوشش گياهی  بهار 
139۴: دانشگاه تبریز  با همكاری اداره كل منابع طبيعی و آبخيز داری استان 
آ.شرقی  بهروز ساری صراف -دكتر شهرام روستایی .دكتر بياتی خطيبی . 
دكتر كرمی دكتر غالمحسن محمدی ..*بررسی جریانات جوی و عوامل 
تاثيرگذار جوی بر پدیده گرد و غبار حاكم بر استان آذربایجان شرقی و تعيين 
ماهيت ذرات ) فلزات سنگين، ماهيت شيميایی و سایر عوامل بيماری زا( 
بهار 92دكتر علی محمد خورشيد دوست , دكتر بهروز ساری صراف -دكتر 

غالمحسن محمدی.

تأثیر استرس بر بینايی

مطالعات محققان دانشگاه ایالتی اوهایو آمریكا نشان می دهد سطح 
باالی استرس، با انحطاط ماكوالی وابسته به سن، كه یكی از مهمترین 
دالیل نابينایی با افزایش سن است، مرتبط می باشد. محققان 137 
بيمار مبتال به انحطاط ماكوالی وابسته به سن )AMD (را با استفاده 
از یک مقياس سنج استرس، به نام PSS مورد بررسی قرار دادند. نتایج 
نشان می دهد سطح باالی استرس با بيماری AMD مرتبط است. 
محققان احتمال می دهند دليل این ارتباط آن است كه AMD یک 
بيماری التهابی محسوب می شود و استرس یكی از مهمترین عوامل 
تحریک كننده التهاب است. این بيماری بدون درد به مرور زمان دید 
مركزی سالمندان را كاهش می دهد و به دو نوع انحطاط خشک و تر 
تقسيم بندی می شوند. انحطاط ماكوال معموالً به دليل رسوب چربی 

از رسيدن مواد  و پروتئين در شبكيه چشم بوجود می آید كه مانع 
مغذی به سلول های حساس به نور می شود. در این عارضه، یک الیه 
ماكوال،  در  واقع   )RPE( شبكيه  ای  رنگدانه  اپيتليال  های  سلول  از 
و  دارند  بينایی  در  مهمی  نقش   ،RPE سلولهای  شوند.  می  تخریب 
سلولهای حساس به نور موسوم به گيرنده های نوری را پشتيبانی می 
كنند. بر اساس آمار مركز كنترل و پيشگيری از بيماریها، در آمریكا 
حدود 1/8 ميليون فرد ۴0 ساله و باالتر، به این عارضه مبتال هستند و 
این رقم تا سال 2020 ميالدی، به 2/95 ميليون نفر خواهد رسيد. در 

حال حاضر هيچ درمان قطعی برای این بيماری وجود ندارد.

تـــازه های علمی
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