
به نام خدا

2. نمایشگاه هفته پژوهش 

نمایشگاه هفته پژوهش از 24 تا 29 آذرماه 97 به همت مدیریت پژوهشی و 
انجمن های علمی گروه های آموزشی شهرسازی، معماری، مدیریت جهانگردی 
و علوم ورزشی برگزار گردید. در این نمایشگاه کتاب ها و مقاالت چاپ شده 
نمایش  به  پژوهشی  حوزه  در  دانشجویان  برتر  کارهای  همراه  به  اساتید 
گذاشته شد. آقای نادر علیزاده، رئیس مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد و 
آقای دکتر بهزاد علیزاده، قائم مقام مؤسسه، آقای دکتر بهداد علیزاده، معاون 
مالی و اداری موسسه، آقای دکتر والیتی، معاونت پژوهشی مؤسسه به همراه 

جمعی از اساتید هیأت علمی و مهمانان از این نمایشگاه بازدید نمودند.

اخبار مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

 3. گزارش تفاهم نامه شهرداری خرو با موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

به گزارش مدیریت پژوهشی، در روز چهارشنبه مورخ 17 / 07/ 97، جلسه ای 
فی مابین مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد و شهرداری خرو با حضور آقای 
دکتر والیتی، معاونت پژوهشی مؤسسه، سرکار خانم دکتر حسینیان، مدیر 
پژوهشی، آقای دکتر حافظ، مدیر آموزش مؤسسه، دکتر رضوانی، مدیر روابط 
عمومی مؤسسه برگزار شد. در این جلسه آقای مهندس مصطفی قدمیاری، 
شهردار خرو، آقای حسین قدمیاری، رئیس شورای شهر خرو و آقای محمد 
پروژه های  مقرر گردید،  و  داشتند  قدمیاری، عضو شورای شهر خرو حضور 
اولویت دار از طرف شهرداری خرو به دانشگاه اعالم شود. ازجمله پروژه های 
دارای اولویت، طرح راهبردی - عملیاتی شهرداری خرو است که پروپوزال 
طرح مذکور پس از جلسه به شهرداری خرو ارسال شد. با توجه به اینکه 
پتانسیل ها و محیط جذاب  به  با توجه  دغدغه اصلی شهرداری شهر خرو؛ 
بسته های  گردید  مقرر  اساس  این  بر  مبحث گردشگری می باشد،  طبیعی؛ 
از  بتوان  تا  گردد  تهیه  دانشگاه  همکاری  با  خرو  شهر  برای  سرمایه گذاری 

افزایش داد. همچنین  را  ماندگاری گردشگر در شهر خرو  این طریق زمان 
برگزاری کارگاه های آموزشی موردنیاز شهرداری  توافق شد که دانشگاه در 
همکاری نماید. بعالوه پیرو این جلسه، تفاهم نامه ای یک ساله بین دانشگاه و 
شهرداری خرو تنظیم گردید تا مبتنی بر این تفاهم نامه زمینه های همکاری 
بین دانشگاه و شهرداری تقویت گردد به طوری که دانشگاه بتواند به واسطۀ 
اساسی در  رفع مشکالت  پژوهشی جهت  تهیۀ طرح های  تفاهم نامه در  این 

شهر خرو اقدام نماید.

1. برگزاری مراسم افتتاحیه هفته پژوهش

هفته پژوهش طی مراسمی در روز شنبه 24 / 9 / 1397 در سالن اجتماعات 
مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد برگزار شد. در افتتاحیه این مراسم آقای نادر 
علیزاده ، رئیس مؤسسه آموزش عالی  بینالود مشهد، سخنان ارزشمندی در زمینه 
پژوهش ایراد نمودند. سپس آقای دکتر امین علیزاده، معاون آموزشی مؤسسه، 
در ارتباط با ضرورت و اهمیت پژوهش سخنان ارزنده ای را ارائه نمودند. در ادامه 
آقای دکتر والیتی معاونت پژوهشی در خصوص فرآیند رشد و توسعه پژوهش و 
بر ضرورت ارتباط دانشگاه با جامعه در امر پژوهش تأکید ورزیدند. بعالوه در این 
مراسم آقای دکتر محمدهادی مهدی نیا، رئیس کمیسیون عمران و طرح ریزی 
شورای اسالمی شهر مشهد ضمن گرامیداشت این هفته اظهار نمودند: دانشگاه و 
صنعت در کشور ما دو مقوله وارداتی محسوب می شوند و صنعت مدرن امروزی 
را می توان تا حدودی همراه دانشگاه دانست ولی هم اکنون شاهد ارتباط کمرنگ 
آنها با یکدیگر هستیم. ایشان با تأکید بر اینکه یکی از وظایف دانشگاه ها انجام 
تحقیقات بنیادین می باشد، فرمودند: پژوهش پایه و اساس بسیاری از فعالیت ها 
است. وی افزود: اگر امروزه فرصت های ارتباطی دانشگاه و صنعت تقلیل یافته، 
بخشی از آن مربوط به اساتید می شود که پژوهش را مقوله ای دست دوم تلقی 

می کنند. همچنین رئیس محترم کمیسیون عمران و طرح ریزی شورای اسالمی 
امیدواری  اظهار  مشهد،  شهر 
کرد که برپایی چنین نشست 
جایگاه  ارتقاء  به  منجر  هایی 
پژوهش گردد و همچنین افزود: 
مدیریت شهری مشهد، آمادگی 
دارد تا با بهره گیری از نظرات 
و  دانشگاهی  های  پژوهش  و 
علمی،  های  روش  بر  تکیه  با 
تصمیماتی با پشتوانه قوی اخذ 

نماید.
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کارگاه آموزشی آشنایی با سایت ایران داک و سامانه همانند جو در روز شنبه 
به عنوان  فرد  ذاکری  دکتر  با حضور   ،14 الی   12 ساعت  از   97 آذرماه   24
بینالود  از اعضای هیأت علمی موسسه آموزش عالی  نفر  مدرس دوره و 19 
در محل  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  و  مدعو  اساتید  از  تعدادی  همراه  به 
سالن شورای مؤسسه برگزار شد. در این جلسه، بعد از ارائه مطالب توسط 
دکتر ذاکری فرد، جلسه به صورت پرسش و پاسخ بین اساتید شرکت کننده 

در  یافت.   ادامه  دوره  مدرس  و 
از  گواهینامه ای  کارگاه،  پایان 
طرف دانشگاه فردوسی مشهد به 
اهداء  دوره  این  شرکت کنندگان 

گردید.

4. کارگاه آموزشی آشنایی با سایت ایران داک و سامانه همانندجو

جلسه ای در روز چهارشنبه، مورخ 97/07/04 توسط معاونت پژوهشی مؤسسه 
رجب زاده  مهندس  آقای  حضور  با  مؤسسه  محل  در  بینالود  عالی  آموزش 
عضو شورای شهر طرقبه، آقای مهندس جاهد طلب، مسئول واحد فرهنگی 
شهرداری طرقبه، آقای مهندس حافظی، مسئول فضای سبز شهرداری طرقبه 
آقای مهندس پور موسوی، مسئول گروه مشاوران جوان طرقبه و آقای مهندس 
عباسي، عضو شوراي مشورتي جوانان طرقبه برگزار شد. در این جلسه نیز 
دکتر  آقای  زاده،  دکتر جواهر  آقای  حافظ،  دکتر  آقای  کریمی،  دکتر  آقای 
رضوانی، سرکار خانم دکتر حسینیان و آقای دکتر عادل علیزاده از موسسه 
آموزش عالی بینالود حضور داشتند. طی این جلسه مقرر شد، تفاهم نامه ای 
که قباًل فی مابین مؤسسه آموزش عالی بینالود و شهرداری طرقبه تنظیم شده 
بود، موردبازنگری قرارگرفته و تفاهم نامه جدیدی بین طرفین به منظور ایجاد 
بستری جهت همکاری در زمینه های علمی- پژوهشی و بهره مندی از منابع و 

امکانات علمی و فنی طرفین در راستای حل مسائل شهر طرقبه در حوزه های 
مختلف و پشتیبانی فکری از اقدامات شهرداری طرقبه تنظیم گردد. بعالوه 
مقرر شد، طی جلسات متمادی کارگروه های تخصصی دانشگاه و شهرداری 
مجزا  به طور  علمی  حوزه  هر  در  طرقبه  شهر  پژوهشی  اولویت های  طرقبه، 
مشخص گردد. سپس اولویت ها از کانال مشاوران جوان طرقبه در دو قالب 

پژوهشی  طرح های  و  پایان نامه ها 
عقد  پروسه  وارد  شهرداری  با 

قرارداد شود.

6. برگزاری کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه های آموزشی دانشگاه ها
و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی منطقه 9 کشور

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد، به همت هیأت 
نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی 
غیردولتی-غیر  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  هماهنگی  شورای  و 
تدوین  و  ارزیابی درونی  عنوان  با  کارگاه یک روزه  انتفاعی منطقه 9 کشور، 
آبان   10 مورخ  پنج شنبه  روز  در  آموزشی  گروه  کیفیت  بهبود  برنامه های 
آیاتی  تالوت  با  کارگاه  این  افتتاحیه  گردید.  برگزار  مؤسسه  محل  در   97
از قرآن کریم آغاز و در ابتدا مسئولین مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد 
ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان، بر ضرورت برگزاری چنین کارگاه هایی 
آن،  دنبال  به  نمودند.  تأکید  آموزشی  فعالیت های  کیفیت  بهبود  به منظور 
رئیس شورای هماهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیر 
انتفاعی منطقه 9 کشور با تشکر از هیأت نظارت و ارزیابی استان های خراسان 
روند  از  مختصری  کارگاه،  این  برگزاری  به منظور  جنوبی  و  شمالی  رضوی، 
فعالیت ها  قبیل  این  اهمیت  و  نقش  به  و  نموده  تشریح  را  کارگاه  برگزاری 
گردید:روسای  تشکیل  ذیل  شرح  به  کارگروه  سه  ادامه  در  ورزیدند.  تأکید 
دانشگاهها و موسسات ، مدیران ارزیابی، مدیران گروههای آموزشی.    در هریک 

گروهی  فعالیت  انجام  به  هم اندیشی،  ضمن  شرکت کنندگان  کارگروه ها،  از 
پرداختند، در ابتدا مشکالت گروه های آموزشی ارائه و دسته بندی گردید و در 
ادامه اعضای هر کارگروه، به ارائه راه حل های پیشنهادی با توجه به تجربیات 
خود پرداختند. تکمیل کاربرگ های شناسایی نشانگرها از دیگر برنامه های 
اجراشده در کارگروه های آموزشی بود. در پایان، نماینده هر کارگروه به ارائه 
جمع بندی موضوعات مطرح شده در هر یک از کارگروه ها پرداختند. الزم به 
یادآوری است که کلیه کارگاه های این نشست به صورت شنیداری و دیداری، 
تصویربرداری شد تا پس از تدوین، جهت استفاده در اختیار کارشناسان و 

مسئوالن مربوطه قرار گیرد.    

8. برپایی غرفه نمایشگاهي Discover Iran Exhibition در دومین کنگره بین المللی کاسپین 2018

مؤسسه آموزش عالي بینالود مشهد با همکاري انجمن طبیعت گردی ایران 
در دومین کنگره بین المللی پزشکان قلب ایران و اروپا در بیمارستان رضوي 
مشهد، غرفه نمایشگاهي Discover Iran Exhibition را برپا نمود. در 
با مبحث گردشگري و  اساتید فرهنگي و هنري  با حضور  این مجموعه که 
برگزار  صنایع دستی  نمایش  و  گردشگري  صنعت  ترویج  جهت  بوم شناسی 
سیاه قلم،  قلم زنی،  سفال گری،  تذهیب،  باستاني،  )نقاشي  شامل  موارد  شد، 
ملیله کاری، نگارگری، فیروزه کوبي، انواع گلیم و قالی بافی، جاجیم دورزي و 

نمایش کتاب های نفیس( در معرض رؤیت 700 پزشک و متخصص داخلي 
قرار  دنیا  کشور   30 از  خارجي  و 
مهم  های  جاذبه  دیگر  از  گرفت. 
سیاه چادر  برپایی  نمایشگاه  این 
زیاد  استقبال  مورد  که  بود  عشایر 

بازدیدکنندگان قرار گرفت.

9. برگزاری برنامه های ورزشی ، تفریحی و کارگاهی به مناسبت هفته تربیت بدنی

به مناسبت هفته تربیت بدنی برنامه ها و مسابقات تفریحی- ورزشی در محل 
دانشجویان  و  پرسنل  مدیران،  اساتید،  استقبال  با  که  شد  برگزار  موسسه 
به  بازدید  نمایشگاه  از  مؤسسه  معاونین  و  ریاست  همچنین  گردید.  روبرو 
عمل آوردند. این برنامه مهیج و بانشاط در قالب کارگاه های عملی ازجمله 

کارگاه  تیرکمان،  کارگاه  بولینگ،  کارگاه 
حضور  با  فکری  بازی های  کارگاه  و  دارت 

دانشجویان و اساتید برگزار شد.

10. گزارش ورزشی

 خالصه ای از برگزاری برنامه ها و مسابقات تربیت بدنی عبارتند از:
مناسبت  به  ورزشی  مسابقات  و  کارگاهی  تفریحی،  برنامه های  برگزاری   -1
مسئول  حضور  با  فریزبی  آموزشی  کارگاه  برگزاری   -2 بدنی  تربیت  هفته 
مسابقات  برگزاری  تربیت بدنی3-  هفته  مناسبت  به  استان  بی  فریز  کمیته 

تنیس روی میز دختران در سالن ورزشی موسسه به مناسب روز دانشجو
4- شروع تمرینات آماده سازی تیم والیبال پسران و دختران بینالود

و  فوتسال  معتبر  لیگ های  در  ورزشی  علوم  رشته  دانشجویان  داوری   -5
فوتبال کشور

11. گزارش امور فرهنگی

با  کتاب خوانی  مسابقه  از:  عبارتند  فرهنگی  امور  های  برنامه  ترین  مهم   
دفاع  هفته  سالگرد  سی امین  گرامیداشت  شینا؛  دختر  کتاب  موضوع 
تا  ایده  بیان و سخنوری؛ همایش خلق  مقدس؛ همایش تکنیک های فن 
ایجاد کسب وکار؛ گرامیداشت روز آتش نشان؛ انتخابات انجمن های علمی 
دانشجویی؛ مراسم ایام حزن انگیز اربعین حسینی؛ برگزاری کارگاه عکاسی؛ 

برگزاری تریبون آزاد دانشجویی به مناسبت روز دانشجو

7. ایستگاه سالمت روان به مناسبت هفته سالمت 

نظر به شعار روز جهاني سالمت روان با عنوان سالمت روان جوانان جهان در حال 
تغییر و به مناسبت هفته سالمت روان، مرکز مشاوره مؤسسه، برنامه هایی را به منظور 
آگاه سازی و حساس سازی ذهني دانشجویان نسبت به مقوله سالمت روان، از تاریخ 
22 لغایت 24 مهرماه سال 1397 به مدت 3 روز برگزار نمود. این برنامه ها در 5 غرفه 

 DASS شامل: 1- اجرای تست های روانشناسی اضطراب، افسردگی و استرس
از دانشجویان 3- عضوگیری برای کانون همیاران سالمت روان  2-تابلو نظرسنجی 

4- درخت سمبلیک برگرفته از روانشناسی 
رنگ ها و مدیریت افکار 5- فلش کارت های 
آموزشی باهدف  باال بردن آگاهی دانشجویان 
در مورد رابطه سالمت روان و سبک تغذیه 

در دوران جوانی برگزار گردید. 

12. مراسم روز دانشجو

روز دانشجو برای دانشجویان و دانشگاهیان روزی مهم و سرشار از خاطره 
است. این روز یادآور دانشجویانی است که همیشه جهت احقاق آرمان های 
خود تالش می کنند. به منظور گرامیداشت این روز و همچنین ایجاد نشاط 
برگزاری  به  اقدام  امور دانشجویی مؤسسه  بین دانشجویان، واحد  و شادابی 
برنامه های جذاب و متنوع نمود که طی این برنامه هدایایی به دانشجویان 

اهدا شد و همچنین با پذیرایی و اجرای 
مسابقات و بازی های سرگرم کننده مانند 
مارپله، پانتومیم، بازی XO، زوو، روزی 
خاطره انگیز را برای دانشجویان رقم زد.

5. جلسه هم اندیشی گروه فضای سبز و منابع طبیعی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد با شهرداری طرقبه



صاحب امتیاز : موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
شورای سردبیری: دکتر نگار حسینیان                   

معصومه اخباری  
ویراستار: دکتر علی اصغر یزدان بخش

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    تلفن: 34230562-5 -051

معرفی چهره شاخص علمی 
آقای دکتر سید رضا موسوی حرمی در 10 خرداد 
ماه سال 1328 در شهر مقدس قم دیده به جهان 
در  را  دبیرستان  و  ابتدایی  تحصیالت  گشودند. 
دلیل  به  و  رسانده  پایان  به  اوحدی  صدر  مدرسه 
نبودن دوره متوسطه در آن مدرسه، دیپلم  کامل 
خود را از دبیرستان دین و دانش قم اخذ نمودند. 
در سال 1347، در رشته زمین شناسی در دانشگاه 
فردوسی مشهد، پذیرفته شدند. مدرک کارشناسی را در سال 1351 دریافت 
نمودند و پس از خدمت سربازی در اردیبهشت ماه 1353، جهت ادامه تحصیل 
عازم کشور آمریکا شدند. ایشان کارشناسی ارشد و دکتری خود را به ترتیب 
از دانشگاه های اوکالهما )1977( و آیوا )1980( در شاخه رسوب شناسی و 
زمین شناسی نفت دریافت کردند. در طی تحصیل در آمریکا به عنوان دستیار 
آموزشی و پژوهشی در دانشگاه آیوا و سازمان زمین شناسی اوکالهما مشغول 
عضو  به عنوان  ژوئن 1997  تا  ژانویه 1994  از  بودند.  آموزش  و  تحقیق  به 
هیأت علمی دانشگاه ادالید استرالیا و مشاور بخش نفت، گاز و زغال دپارتمان 
معادن و انرژی استرالیای جنوبی در ادالید خدمت نمودند. پس از بازگشت 
به ایران، سه دوره عضو هیأت مدیره و یک دوره ریاست انجمن زمین شناسی 
و  تاکنون عضو هیأت مؤسس  از شهریور 1390  داشتند.  عهده  بر  را  ایران 
ریاست انجمن رسوب شناسی ایران می باشند و نیز از شهریور 1394 تاکنون، 

عضو شورای عالی اکتشاف نفت وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران هستند، 
وی از سال 1378 تاکنون به عنوان استاد تمام در گروه زمین شناسی دانشگاه 
تا  ژانویه سال 2000  از  بعالوه  می باشند.  مشغول خدمت  مشهد،  فردوسی 
2002، استاد وابسته گروه زمین شناسی دانشگاه آیوا - آمریکا بوده و عضو 
هیأت تحریریه 6 مجله علمی - پژوهشی داخلی می باشند. ایشان دارای تعداد 
بسیاری لوح تقدیر و لوح افتخار در زمینه های علمی و پژوهشی می باشند. 
علمی   معتبر  مجالت  در  علمی  مقاله   300 امروز  به  تا  حرمی  دکتر  آقای 
در  176مقاله  و  خارجی  مجالت  در  مقاله   124 تعداد  که  دارند  پژوهشی 
کنفرانس های  در  مقاله   35 از  بیش  است.  رسیده  چاپ  به  داخلی  مجالت 
بین المللی و بیش از 300 مقاله در کنفرانس های داخلی ارائه نموده اند. ایشان 
مؤلف کتاب رسوب شناسی بوده که 15 مرتبه تجدید چاپ شده است و تعداد 
8 کتاب، ترجمه نموده اند. همچنین بیش از 25 طرح تحقیقاتی را در دانشگاه 
فردوسی و خارج از کشور )استرالیا( به پایان رسانده اند. تاکنون بیش از 120 
پایان نامه کارشناسی ارشد و 39 رساله دکتری را راهنمایی نموده اند. بااینکه 
از ابتدای سال 1397 به درجه بازنشستگی نائل شدند اما همچنان مشغول 
ایران  نفت  با شرکت  و  بوده  فردوسی مشهد  دانشگاه  در  تحقیق  و  تدریس 

همکاری تنگاتنگی دارند.

صندلی ارگونومیکی هوشمند

عالی  آموزش  مؤسسه  هیأت علمی  عضو  ثانوی،  عظیمی  بابک  دکتر  آقای 
بینالود مشهد در گروه علوم ورزشی موفق به اختراع صندلی هوشمند شدند. 
شرح علمی و فنی: عدم تناسب تکیه گاه )پشتی صندلی( با قامت کاربران 
فقرات  ستون  ناحیه  های  قوس  مناسب  پوشش  عدم  به  منجر  مختلف، 
بر  سوء  تأثیرات  باعث  راحتی،  عدم  بر  عالوه  مشکل  این  طبیعتاً  می شود، 
شد.  خواهد  کمری  لوردوز  ازجمله  پشت  و  گردن  کمر،  ناحیه  های  قوس 
در  که  کاربر  باالتنه  طول  با  جانبی  دستگیره های  فاصله  تناسب  همچنین 
است،  طراحی شده  ثابت  صندلی  از  قسمت  این  موجود  صندلی های  تمام 
انحرافات جانبی ستون فقرات )اسکولیوز( می گردد. خستگی در  منجر به 
ناحیه کشاله ران، زانو و مچ پا در نشستن های طوالنی مدت، منجر به احساس 

کوفتگی، خواب رفتگی های موضعی و درد می شود.

 مزایای فنی طرح شامل: پیشگیری از عارضه های ستون فقرات )لوردوز، 
اسکولیوز، کنیوز( پیشگیری از ناراحتی ها و دردهای ناحیه گردن و شانه ها، 
پاها، کاهش خستگی و خواب رفتگی های  ناحیه  و دردهای  کاهش فشارها 
ناحیه تحتانی ناشی از کار طوالنی مدت، ایجاد گردش خون مؤثر و مناسب، 
استفاده از تکنولوژی PCM در بدنه صندلی، طراحی خاص جهت تهویه و 

جلوگیری از تعریق کاربر، استفاده از تکنولوژی ریز کپسول های نانو.

تـــازه های علمی
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