
به نام خدا

1. نشست تخصصی آقای دکتر علی اکبر والیتی با فعاالن اقتصادی

به گزارش معاونت پژوهشی، نشستی تخصصی با حضور آقای دکتر علی 
امور بین الملل، آقای  اکبر والیتی مشاور عالی مقام معظم رهبری در 
حسن حسینی رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی و جمعی 
از مدیران و معاونین دانشگاه ها و فعاالن اقتصادی در روز پنجشنبه 6 
اردیبهشت ماه 97 در مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد برگزار شد. 
تأثیر چالش های فضای کسب وکار  آقای دکتر والیتی  این نشست  در 
در حوزه صنعت اظهار کرد: مباحث در دو بخش دانشگاه ها و تجارت و 
صنعت قابل طبقه بندی می باشد. من در بیش از یک سال اخیر از سوی 
مقام معظم رهبری حکمی دریافت کردم که مسئولیت رئیس هیأت 
مؤسس و هیأت امنا دانشگاه آزاد را بر عهده گرفتم که کاری مهم و 
اساسی است. وی افزود من تالش کردم که این دانشگاه به عنوان سرمایه 
بزرگ ملی حفظ و از تضعیف آن جلوگیری شود و به سمت مطلوب 
پیش برود. نکته مهم این است که دانشگاه ها باید تقاضامحور شوند نه 
عرضه محور و ما نیز به دنبال این موضوع هستیم. ایشان فرمودند آنچه 
باید بیشتر در دانشگاه تقویت شود، نیاز به صنعت، پیشرفت و تکنولوژی 
است، وی عنوان کرد: بر همین اساس معاون پژوهشی دانشگاه آزاد کاری 
را شروع کرده و آن جذب نخبگان می باشد که تاکنون و در روزهای اخیر 
14600 نفر از نخبگان دانشگاه های مختلف یعنی 60 درصد از دانشگاه 

آزاد و 40 درصد از سایر دانشگاه ها جذب شده اند. وی ادامه داد: در بودجه 
سال 97 دانشگاه آزاد 5 درصد از سهم بودجه را از شهریه برداشته و 
تولید و تکنولوژی اختصاص داده است، به طوری که در این زمینه بتوان 
از طریق علم به صنعت مولد موردنیاز و ابتکاری تبدیل شد. قراردادهای 
قرارداد  استاندارد  با سازمان  با مؤسسات گوناگون بسته شد.  مختلفی 
استاندارد  در  است  مرزی  مناطق  نزدیک  که  آزمایشگاه  بستند. 300 
کردن صادرات و واردات کمک کنند. باید اجناس با کیفیت در صادرات 
اجناس سهم داشته باشند. آقای دکتر والیتی فرمودند: امروز حدود 40 
درصد از آموزش عالی ما مربوط به بخش خصوصی و دانشگاه آزاد است 
زیرا دانشگاه های دولتی دارای تنگنای بودجه هستند و نمی توانند برای 

همیشه هزینه های مربوط به آموزش ها را متقبل شوند.

اخبار مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

با همکاری  به مناسبت هفته جوان مرکز مشاوره و سالمت مؤسسه 
ایدز  سریع  تست  انجام  به  اقدام  شهرستان  درمان  و  بهداشت  مرکز 
روز  برنامه  این  نمود.  دانشگاهیان  برای   )HIV RAPID TEST(
طرح  این  از  زیادی  دانشجویان  و  شد  برگزار   97 اردیبهشت ماه   9
طرح،  این  از  دانشگاهیان  زیاد  استقبال  به  توجه  با  کردند.  استفاده 
مقرر گرید انجام مجدد این برنامه برای سایر کارکنان و دانشجویان 
این مرکز در 8  قرار گیرد. همچنین  کار  آتی در دستور  در روزهای 
اردیبهشت ماه مصادف با روز جوان، به منظور افزایش روحیۀ نشاط و 
شادابی در بین جوانان اقدام به برگزاری برنامه های متنوعی کرده که 
بدین شرح می باشد: 1. مسابقه لی لی و اهدای جایزه به دانشجویان 
برنده 2. پاسخ به سؤالچه چیز شما رو خوشحال می کند؟ 3. عکاسی 
با ای موجی های خنده و غیره. همچنین به مناسبت هفتهجوان و در 
دانشجویان  اینکه  به  توجه  با  جامعه  در  اعتیاد  از  پیشگیری  راستای 
مرکز  شناخته شده اند  کشور،  چالش هایاساسی  از  یکی  به عنوان  که 
مشاوره و سالمت مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد با همکاری ستاد 
مبارزه با مواد مخدر استان نمایشگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد را 
ارتقاء سطح  این نمایشگاه به منظور  در محوطه مؤسسه برگزار نمود. 

آگاهی دانشجویان از عوامل خطر، عوامل محافظ )فردی، خانوادگی و
 اجتماعی(، آسیب شناسی اعتیاد و عالئم و نشانه های آن برگزار شد 

و اعضاء کانون همیاران 
مواد  انواع  سالمت 
برای  را  آن  عوارض  و  
توضیح  دانشجویان 

دادند.

2. انجام تست سریع ، رایگان و محرمانه ایدز در مرکز مشاوره و سالمت مؤسسه 
آموزش عالی بینالود مشهد
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4. مانور روز جهانی هالل احمر و صلیب سرخ
 24 در  سرخ  صلیب  و  هالل احمر  جهانی  روز  بزرگداشت  با  همزمان 
اردیبهشت ماه 97 با همکاری تیم های امداد جمعیت هالل احمر شهرستان 
مانور  دانشجویی هالل احمر در محل موسسه  کانون  و  مشهد مقدس 
بزرگ امداد و نجات برگزار شد. در این مانور که باهدف حفظ آمادگی 
و افزایش سرعت عمل و حفظ انسجام امدادگران و دانشجویان در روبرو 
شدن با حوادث احتمالی برگزار شد شامل انواع عملیات نجات از قبیل 
حمل مصدوم از ارتفاع، به کارگیری سگ های زنده یاب، استفاده از انواع 
ماشین های امدادی و... می گردید.در پایان کانون دانشجویی هالل احمر 

مؤسسه از متقاضیان عضویت ثبت نام به عمل آورده و شرکت کنندگان
توسط  مانور،  در   
محترم  ریاست 
نادر  آقای  مؤسسه 
موردتقدیر  علیزاده 

قرار گرفتند.

7. امضاء تفاهم نامه مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد با نوین زعفران و بانک ملی ایران

8.مسابقه عکاسی طبیعت

به گزارش معاونت پژوهشی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد، در تاریخ 10 
خردادماه 97 و همزمان با والدت امام حسن مجتبی )ع( تفاهم نامه فی مابین شرکت 
نوین زعفران و مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد به امضاء طرفین رسید. تفاهم نامه 
به منظور همفکري و همکاری های آموزشي- پژوهشي، گسترش توان ملي در حل 
معضالت علمي- تحقیقاتي فی مابین و در جهت تنظیم سیاست های همکاري 
دانشگاه و صنعت شکل گرفته است و این تفاهم نامه اهدافی چند را دنبال می کند 
ازجمله: 1. ایجاد بسترهای الزم همکاري در زمینه های علمي-پژوهشي و کاربردي  
با در نظر گرفتن کلیه منابع و امکانات طرفین اعم از نیروهاي علمي، فني، تولیدي و 
اطالعات، تجربه و تخصص آنان 2. افزایش ظرفیت ارزش زایی اقتصادی کسب وکار 
زعفران و ارتقاء سهم فعاالن این رشته در زنجیره ارزش جهانی 3. تعیین اولویت های 
تحقیقاتي واحدهای تحت پوشش طرفین، جهت هدایت و حمایت طرح های 
تحقیقاتي مشترك4. در اولویت قرار دادن عناوین تحقیقاتي پیشنهادي و یا توافق 

شده در راستاي موضوعات تفاهم نامه در قالب پروژه های تحقیقاتي 5. پشتیباني از 
سمینارها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها و کارگاه های تخصصي علمي. بعالوه تفاهم نامۀ 
دیگری فی مابین مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد و بانک ملی ایران در تاریخ    
08/ 02/ 97و در خصوص حمایت مالی و معنوی از اساتید،پرسنل و دانشجویان 

مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد به امضاء طرفین رسید.

به گزارش مدیریت فرهنگی مؤسسه آموزش عالی بینالود، مسابقه عکاسی 
طبیعت در فروردین ماه سال 1397 برگزار شد. در این مسابقه دانشجویان 
اهدا شد. همچنین  برتر جوایز  به سه عکس  و  ارسال  را  عکس های خود 
برتر  به عنوان عکس  دانشجویان یک عکس  نظرسنجی  با  این مسابقه  در 

انتخاب گردید. 

 9. برگزاری ویژه برنامه نیمه شعبان و بازدید از آسایشگاه معلولین امام جواد )ع(

حضرت  والدت  ایام  مناسبت  به   ،97 اردیبهشت ماه   15 روز  در 
آموزش  مؤسسه  در  شعبان  نیمه  ویژه برنامه  )عج(  صاحب الزمان 
عالی بینالود برگزار شد. این ویژه برنامه شامل فضاسازی به مناسبت 
پذیرایی  ایام،  این  محتوای  با  پیکسل هایی  بزرگ،اهدای  عید  این 
همین  به  بود.  بهار  حضرت  به  نوشته ای  دل  مسابقه  همچنین  و 
رنگ  »به  عنوان  تحت  برنامه ای  در  مؤسسه  دانشجویان  مناسبت 
مهربانی« از آسایشگاه معلولین امام جواد )ع( بازدید کردند تا در 
این مالقات جلوه هایی از ارزش هایی چون محبت به کم توانان را به 

نمایش بگذارند.

به مناسبت روز زمین پاك در روز یکشنبه 2 اردیبهشت ماه 1397، پاکسازي 
محیط زیست و ییالقات طرقبه توسط مؤسسه آموزش عالي بینالود مشهد 
با همکاري شهرداري طرقبه انجام شد. کاهش بار آالینده ها به ویژه زباله و 
پسماندهای خانگی و نیز پیشگیری از انتشار آن در سطح شهرها باوجود 
شهری  خدمات  قالب  در  آن ها  جمع آوری  در  محسوس  های  پیشرفت 
شهرداری ها؛ باز هم نیازمند ورود سازمان های مردم نهاد و نیز آحاد مردم به 
شکل انجمن های زیست محیطی است. روز جهانی زمین پاك در سراسر دنیا 
به عنوان نمادی از ترویج فرهنگ حفاظت و نگهداری از محیط زیست می باشد. 
محیطی که در آن زندگی بشری به رشد و بالندگی می رسد؛ فرصتی مغتنم 
برای توجه به این فرهنگ سالمت محور و آینده نگر است. برگزاری برنامه 
فرهنگی ویژه روز زمین پاك توسط مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد با 
همکاری شهرداری شهرستان طرقبه در نقاط مختلف این شهر، بستری مناسب 
برای ترویج فرهنگ پاك بودن و صیانت از عرصه های طبیعی و زیست بوم های 
شهری ایجاد کرده است. نظافت و جمع آوری زباله ها در مسیرهای منتهی به 

جاذبه های گردشگری به صورت خودجوش با مشارکت بیش از 50 نفر از  
دانشجویان کانون همیاران 
سالمت و پرسنل مؤسسه 
شهرداری  کارکنان  و 
منطقه  در  شهرستان 

طرقبه  اجرا شد.

3. روز زمین پاک 

6. همایش موفقیت تحصیلی - شغلی  

بعد  تا  کنیم  »چه  عنوان  با  شغلی  تحصیلی-  موفقیت  سمینار 
اردیبهشت ماه 97  نباشیم؟« در روز یکشنبه 2  بیکار  فارغ التحصیلی 
به همت انجمن علمی گروه مدیریت صنعتی در مؤسسه آموزش عالی 

بینالود مشهد برگزار شد. در این جلسه آقای مسعود لعلی نویسنده 
کتاب »مشکالت را شکالت کنید« حضور داشتند و به سخنرانی در 

مورد موفقیت شغلی به روش گاو پیشانی سفید پرداختند.

دانشجویان  حال  رفاه  جهت  در  مشهد  بینالود  عالی  آموزش  مؤسسه 
ثابت در  تخفیف 20% شهریه  دارد.1.  برنامه خود  در  را  زیر  اقدامات 
از  استفاده  شهریه،  معادل  قرض الحسنه  وام  پرداخت  ها،  تمامی ترم 
سلف به صورت رایگان برای روزهایی که دانشجو برنامه کالسی دارد،              
عالی  آموزش  مؤسسه  ذهاب  و  ایاب  رایگان  سرویس  از  استفاده   .2
بینالود مشهد )همه روزه(، 3. بهره مندی از 50 % تخفیف چاپ و تکثیر، 
4. معرفی به واحدهای صنعتی و قرارگیری در اولویت اشتغال بر اساس 
مشهد  بینالود  عالی  آموزش  مؤسسه  میان  منعقدشده  تفاهم نامه های 
به  اولویت دهی  و خانه صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی، 5. 
برنامه آموزشی 6. استفاده  انتخاب  دانشجویان مشمول تفاهم نامه در 

رایگان از مرکز مشاوره و سالمت مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد 
7. ثبت نام رایگان در دوره های فوق برنامه کارگاه های آموزشی مؤسسه 
آموزش عالی بینالود 8. ثبت نام رایگان در همایش ها و کنفرانس های 
مؤسسه 9. استفاده رایگان از سامانه دانلود رایگان مقاالت و کتاب های 
در  گرفتن  قرار  در صورت  تفاهم نامه  مشمول  دانشجویان   .10 علمی 
بر  عالوه  ورزشی  و  فرهنگی  پژوهشی،  علمی،  برتر  دانشجویان  جمع 
برنامه دانشجویان  از مزایای مندرج در  تخفیفات طرح شده می توانند 
معرفی  کلیه  شامل  قرارداد  این  شوند،  بهره مند  نیز  مؤسسه  برتر 

شوندگان از طرف کمیته امداد امام خمینی نیز می گردد.

5. شرایط ویژه جهت رفاه حال دانشجویان مددجوی، مستعد و نخبه 

از 19 اردیبهشت ماه 1397 در نمایشگاه »دومین هفته فرهنگی شهرستان بینالود« 
)طرقبه-شاندیز( با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی از قبیل برپایی نمایشگاه 
گردشگری، بیان توانمندی و ظرفیت ها، امکانات، صنایع دستی، غذاهای محلی و 

خانگی، آیین ها و بازی ها محلی آغاز به کار کرد و تا 25 اردیبهشت ادامه یافت. در
 مراسم افتتاحیه »سید جواد حسینی« معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
از  بینالود و تعدادی  خراسان رضوی، سید حسن حسینی، فرماندار شهرستان 
مسئوالن استان و شهرستان حضور داشتند. در طول مدت برگزاری نمایشگاه، آقای 
نادر علیزاده رئیس محترم مؤسسه آموزش عالی بینالود و اساتید محترم و دانشجویان 
گرامی از غرفه بازدید به عمل آوردند. این غرفه به همت مدیریت فرهنگی مؤسسه، 
مدیریت تربیت بدنی و انجمن طبیعت گردی ایران برپا گردیده بود و توانمندی ها، 
دستاوردها، امکانات و خدمات گوناگون مؤسسه در معرض دید مراجعه کنندگان 

قرار گرفت. در مراسم اختتامیه غرفه 
مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد 
به عنوان »غرفه برتر ادارات، نهادها 
و  معرفی  آموزشی«  مؤسسات  و 

موردتقدیر قرار گرفت.

10. کسب عنوان غرفه برتر ادارات ، نهادها و موسسات آموزشی توسط موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
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صاحب امتیاز : موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
شورای سردبیری: مهندس ایمان رضوانی

دکتر نگار حسینیان ، معصومه اخباری 
زیر نظر : معاونت پژوهشی

انتشارات همدل

طراحی و چاپ:
  چاپخانه البرز  38455518 -051

خبرنامه داخلی موسسه 
آموزش عالی بینالود 

مشهد

آدرس: مشهد، جاده طرقبه، بلوار معلم، نبش معلم 4، موسسه آموزش عالی بینالود مشهد   تلفن: 5 -34230562 -051

تقدیر از پژوهشگر برتر

تـــازه های علمی
گورستان جن ها در سیستان و بلوچستان

قبرستانی خاموش و مرموز در جنوب شرقی ایران، استان سیستان و بلوچستان، شهر 
با قدمتی حداقل  باستانی  قرار دارد. روستای تیس، روستایی  چابهار،روستای تیس 
2300 ساله است که در آن اعتقادات و باورهای مردم بلوچ با راز آمیزی و سکوت 
ژرفناك طبیعت آن و آثار باستانی برجای مانده پیوند خورده است و گورستان جن که 
بلوچ ها به آن »جن سنط« می گویند یکی از این رازهاست. نام این روستای قدیمی 
در کتاب های مربوط به فتوحات اسکندر مقدونی به عنوان تیز مشهور بوده که به مرور 
زمان به تیس تبدیل شده است؛ در آثار مورخین و جغرافیدانان دوره اسالمی از آن 
به عنوان بندر تزیا یا تسی یادشده و این روستا مرکز تجارت شکر ایاالت مکران و گندم 

به  را  این گورستان محلی ها  بوده است. سنگ قبرهای بزرگ و عجیب در  سیستان 
این باور رسانده که این گورها محل دفن آدمیزاد نیست. در این گورستان قبرها کنار 
هم روی سطحی صخره ای حفرشده اند. شاید به دلیل حفظ مردگان از گزند جانوران 
و خورندگان زیرزمینی اجساد بوده که رنج کندن سنگ را بر خود هموار می کردند و 
گورها را این چنین می ساختند. بشر امروزی با وسایل پیشرفته به دشواری توانایی حفر 
این گورها را بر روی سطح سخت سنگی دارد. شاید به همین دلیل است که مردم 

محلی حفر این گورها را به نیرویی مافوق بشر نسبت می دهند.

11. دوشنبه های قرآنی

در  قرآنی  دوشنبه های  طرح  قرآنی،  فعالیت های  احیای  و  اجرا  در جهت 
دانشگاه ها از ابتدای سال 97 در مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد در 
این  در  مختلف  هفته های  در  اجراشده  طرح های  ازجمله  اجراست.  حال 
مؤسسه می توان به انتشار روزنامه قرآنی، مسابقه قرآنی با محوریت سوره 

احزاب، محفل انس با قرآن و ... اشاره کرد.

12. اکران و تحلیل فیلم روانشناختی

با   Circle فیلم  تحلیل  روانشناسی،  گروه  علمی  انجمن  همت  به 
اردیبهشت ماه 97 برگزار شد.  موضوع واگیری هیجانی در روز 24 
در این جلسه، فیلم مذکور از دو منظر روانکاوی و رسانه های گروهی 

توسط  تحلیل  این  است  شایان ذکر  گرفت.  قرار  بررسی  و  نقد  مورد 
آقای حمید دهقانیان استاد پژوهشگر حوزه روانکاوی و خانم اعتماد 

گلستانی استاد فعال رسانه و جامعه شناسی انجام گرفت.

مدیریت تربیت بدنی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد با دانشگاه فردوسی 
مشهد تفاهم نامه همکاری منعقد کرد که بر اساس آن و جهت رفاه حال 

مدیران و اعضای هیات علمی اساتید و پرسنل می توانند از امکانات مجموعه 
آبی و استخر دانشگاه فردوسی مشهد با تخفیف ویژه استفاده کنند.

13. مسابقات ورزشی

عالی  آموزش  مؤسسه  عمران  گروه  علمی  هیأت  اکبر عضو  پور  دکتر شهرام  آقای 
بین اعضای هیأت علمی مؤسسه کسب نموده و  را  ترفیع  امتیاز  بیشترین  بینالود 
به عنوان پژوهشگر برتر در سال 1396 شناخته شده است. ایشان 4 مقاله ISI از 

نوع Q1 و 17 مقاله علمی پژوهشی دارند. از ایشان به 
خاطر کوشش های فراوانی که در زمینه پژوهش داشته اند 

قدردانی می شود.


