
به نام خدا

2. نشست همکاری های علمی و پژوهشی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد و شهرداری فیض آباد 
در روز یکشنبه 97/10/9 نشستی بین معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی بینالود 
مشهد با شهرداری فیض آباد در سالن شورای موسسه برگزار شد. در ابتدای نشست 
آقای حافظ ، مدیرآموزشی موسسه مختصری از فعالیت های آموزشی موسسه را ارائه 
نمودند. سپس آقای مهندس رضوانی ، مسئول دفتر ارتباط با صنعت در مورد تجاری 
سازی، بازاریابی محصوالت منطقه و برگزاری دوره های مهارتی مطالبی بیان کرده و 
همچنین پیشنهاد برگزاری جشن انار در شهرستان فیض آباد را مطرح نمودند. در ادامه 
خانم دکتر حسینیان، پیرامون ظرفیت های موجود در مؤسسه جهت انجام طرح های 
پژوهشی مباحثی را مطرح کردند. سپس آقای عذار در مورد گردشگری شهر فیض آباد 
و اماکن دیدنی شهرستان صحبت کردند و بر ظرفیت گردشگری و برندسازی تجاری 
تأکید ورزیدند. در ادامه آقای مهندس موسوی در مورد منابع آب و گردشگری سخن 
گفتند و فرمودند: ابتدا باید در هر شهر و منطقه منابع آب آنرا جدی گرفت که پایه و 
اصل هر زیرساختی، به ویژه در مبحث گردشگری منابع آب آن منطقه است. بعالوه 
آقای مهندس جعفری  ، شهردار فیض آباد از امکانات و ظرفیت های موجود در موسسه 
آموزش عالی  بینالود احساس رضایت و خشنودی کردند، سپس همکاری های علمی 
با شهرداری و نیز جذب نیروهای متخصص و ماهر به حوزه مسائل شهری فیض آباد را 
خواستار شدند. ایشان در مورد قوم گرایی در اماکن دولتی فرمودند: شهرداری ها باید 

با نیروهای فعال و علمی دانشگاه ارتباط نزدیکی داشته باشند و نیروهای خود را از این 
قشر گزینش نمایند. بعالوه در مورد توریسم کشاورزی مطالبی را بیان کردند و گفتند: 
در فصل های مختلف، بازدیدکنندگان برای دیدن باغ های انار و پسته و نیز زعفران 
به این مناطق می آیند و از نزدیک شاهد جمع آوری محصوالت هستند. سپس آقای 
دکتر کریمی، مدیر امور هیأت علمی موسسه، در خصوص تولید فکر برای منطقه به 
صورت اجرایی و نحوه همکاری موسسه و شهرداری به جمع بندی مطالب پرداختند. 
در پایان جلسه مقرر گردید همکاری طرفین با امضا تفاهم نامه ای وارد مراحل اجرایی 

گردد.

اخبار مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

3. نشست هم اندیشی مدیران مراکز نوآوری استان خراسان رضوی   

هدف  با  رضوی  خراسان  استان  نوآوری  مراکز  مدیران  اندیشی  هم  نشست 
بررسی چالش های اشتغال دانشجویان با حضور مدیر مراکز نوآوری پارک 
علم و فناوری استان خراسان و همچنین نمایندگان مؤسسات آموزش عالی 
در مرکز نوآوری و شکوفایی مرکز جهاد دانشگاهی مشهد در روز سه شنبه 1٨ 
دی ماه 97 برگزار شد. در این جلسه نماینده مؤسسه آموزش عالی بینالود، 
آقای دکتر عظیمی، خالصه ای از فعالیت های مرکز نوآوری مؤسسه را ارائه 
نمودند. هدف از برگزاری این نشست، آشنایی با فعالیت ها و پتانسیل های 

سایر مراکز نوآوری مشهد و پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی، ارائه 
راهکارهایی جهت هم افزایی مراکز نوآوری استان، بررسی نحوه هدایت تیم 
های استارت آپ و هم اندیشی در خصوص برگزاری رویدادهای کارآفرینی 
به صورت مشترک بود. در این جلسه مقررشد سلسله جلسات هر دو هفته 
به صورت مداوم به منظور همکاری های بیشتر مراکز نوآوری برگزار شود. 
در پایان این نشست از مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی بازدید به 

عمل آمد.

1. بازارچه خوداشتغالی

به گزارش معاونت پژوهشی به منظور ایجاد زمینه ای برای ارئه تولیدات ایرانی و تقویت 
بنیه اشتغال زایی، بازارچه ای مخصوص خوداشتغالی دانشجویان و با هدف گسترش و 
تقویت خوداتکایی، خودباوری و ترویج کارآفرینی در میان دانشجویان و قشر متوسط 
جامعه در مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد از تاریخ 97/12/1٨ به مدت یک هفته 
جنب درب ورودی مؤسسه برگزار گردید. در این بازارچه، بیش از 20 غرفه،  محصوالتی 
نظیر؛ پوشاک، مواد غذایی، صنایع دستی، گل و گیاه، زیورآالت، و ملزومات خانگی 

عرضه شده است. 
در روز دوشنبه مورخ 97/12/20، آقای دکتر احمدزاده؛ رئیس محترم اداره میراث فرهنگی 
شهرستان طرقبه - شاندیز، مهندس مهدی لری، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری طرقبه؛ آقای سرهنگ ایزدی، پلیس راهور شهرستان طرقبه - شاندیز؛ مهندس 
محمد رجب زاده، عضو محترم شورای شهرستان طرقبه - شاندیز؛ مهندس حسین ثابت 
گلستانی، رئیس شورای شهرستان طرقبه - شاندیز؛ آقای میرشاهی، کارشناس گردشگری 
اداره میراث فرهنگی شهرستان طرقبه - شاندیز؛ آقای عباسی، نماینده شورای جوانان طرقبه؛ 
به همراه آقای نادر علیزاده، رئیس مؤسسه؛ آقای دکتر والیتی، معاون پژوهشی مؤسسه و 

همچنین تعدادی از اساتید و کارمندان مؤسسه از غرفه های بازارچه بازدید کردند.
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جلسه کمیتۀ پژوهشی مؤسسات آموزش عالی مورخه 97/10/20 با حضور 
معاونین و مدیران پژوهشی در مؤسسه آموزش عالی کاویان برگزار گردید. در 
ابتدای این جلسه، آقای دکتر ذکایی ریاست محترم مؤسسه کاویان گزارشی 
از وضعیت مؤسسۀ مذکور ارائه نمودند. سپس مذاکرات کمیته با ارائه  برخی 
اصلی  محورهای  یافت.  ادامه  مؤسسات  های  فعالیت  و  تجربیات  گزارشات، 
مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد: در خصوص دستورالعمل ها و شیوه 
های ترفیع اساتید مواردی توسط اعضاء ) از جمله ضرورت داشتن حداقل 
خصوص  در  گردید.  مطرح  ترفیع(  برای  محور  تقاضا  پژوهشی  طرح  یک 
ضرورت همکاری های پژوهشی بیشتر بین مؤسسات و به منظور به اشتراک 
گذاشتن توانمندی ها و تجربیات، پیشنهاد شد که بانک اطالعات تخصص 
ها و توانمندی های اعضاء هیأت علمی مؤسسات فراهم گردد تا بتوان تیم 
های تخصصی مشترک تأسیس نمود. با توجه به گزارش جناب آقای دکتر 
دانشی فر از دانشگاه امام رضا)ع( در خصوص نیازهای پژوهشی آستان قدس 
رضوی در حوزه های مختلف از جمله حوزه امالک و اراضی مقرر گردید که 
ارسال  مؤسسات  برای  مقدس  آستان  این  نیاز  مورد  پژوهشی  های  اولویت 
گردد تا مؤسسات نیز بسته به قابلیت ها و تخصص های اعضای هیأت علمی 

اعتبارات مربوطه استفاده نمایند. نظر به  امکانات پیشنهادی و  این  از  خود 
ضرورت همکاری های مشترک و مصوبات قبلی کمیته در خصوص برگزاری 
همایش های ملی و بین المللی و نیز برگزاری کارگاه های مشترک، پیشنهاد 
گردید که زمینه های همکاری مشترک مذکور فراهم و اساتید به این مهم 
ترغیب و تشویق گردند. نظر به رویکردهای مهم پژوهشی در کشور بویژه با 
باال دستی برای کیفی سازی پژوهش ها و در راستای رفع  توجه به اسناد 
کاربردی  و  سازی  کیفی  ضرورت  بر  ملی،  و  ای  منطقه  استانی،  مشکالت 
نمودن پژوهش های اعضای هیأت علمی تأکید و پیشنهاد شد در مؤسسات 
راهکارهای تشویقی و ترغیب کنندۀ همکاران هیأت علمی تعریف و مصوب 
از قابلیت  افزایی در استفاده  افزایش توانمندی ها و هم  گردد. بعالوه برای 
ها و زیرساخت های موجود مؤسسات، پیشنهاد گردید مؤسسات نسبت به 

اعالم و اشتراک گذاری تجهیزات 
و  اقدام  خود  پژوهشی  تخصصی 
به نحو مقتضی نسبت به تشکیل 
مشترک  آزمایشگاهی  شبکۀ  یک 

برنامه ریزی نمایند. 

4. جلسه کمیتۀ پژوهشی مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور   

گروه مردم نهاد خانه بهار، پس از طی کردن سه مرحله از روند پروژه، وارد 
مرحله تبدیل نظرات به طرح اولیه شده است. در تاریخ 1397/11/29 جلسه 
مهندس  آقای  حضور  با  مشهد  یک  منطقه  شهرداری  ارشد  مدیران  با  ای 

شریعتی معاون فنی اجرایی منطقه یک؛ آقای مهندس معلم، رئیس اداره 
فنی-عمران منطقه یک؛ آقای مهندس خادم پیر، رئیس اداره ترافیک منطقه 
خانم  یک؛  منطقه  سبز  فضای  اداره  رئیس  ضیغمی،  مهندس  آقای  یک؛ 
مهندس قالیباف، رئیس اداره فرهنگی-اجتماعی منطقه یک؛ آقای مهندس 
زارعی، رئیس اداره خدمات شهری منطقه یک؛ آقای مهندس ضیایی و آقای 
مهندس حامدی، کارشناسان اجتماعی منطقه یک برگزار شد. در این جلسه 
خانم مهندس بخشیده زاد، خانم دکتر حسینیان، خانم دکتر فاطمی و خانم 
مهندس حسینیان به عنوان تیم سرپرستی پروژه های طرف قرارداد پویش 
های  ایده  این جلسه،  در  داشتند.  منطقه یک حضور  در  بهار  خانه  مردمی 
طراحی برای محله رضا و مالصدرا که براساس خواسته ها و نیازهای مردم 
مکان گزینی شده بود، مطرح شد و نظرات مدیران و کارشناسان شهرداری در 

ارتباط با هر یک از ایده های اخذ گردید. ایده های مطروحه در جلسه شامل 
نقاشی دیواری، نورپردازی دیوارها و فضای شهری، چیدمان مبلمان شهری، 
تعبیه پارکینگ دوچرخه، تعبیه گذرگاه عابر پیاده، بهبود کفسازی و پوشش 
گیاهی جداول و میادین می گردید. بدین ترتیب مقرر شد با توجه به اعتبار 
تخصیص یافته به هریک از پروژه ها، لیست اقدامات اجرایی به همراه برآورد 
مالی تقریبی آن تهیه و در اختیار شهرداری قرار گیرد. پس از بررسی طرح 
های پیشنهادی محالت، با نظر به ضوابط و استاندارد های طراحی شهری 
)مرکز محله( و همچنین نقطه نظرات مدیران شهری، مقرر شد طرح هایی 

که قابلیت اجرایی دارند مشخص 
گردند و وارد مرحله پنجم یعنی 

طراحی شوند.

6. برگزاری جشن یلدا

با  به مناسبت شروع زمستان، مراسم شب یلدا به همت مدیریت فرهنگی، 
پیش  ایجاد فضای شاد  با هدف  و  انجمن علمی گروه جهانگردی  همکاری 
که  مراسم  این  در  گردید.  برگزار  دانشجویان،  اول  ترم  امتحانات  شروع  از 
مدیریت  پژوهشی،  معاونت  گردید،  مواجه  دانشجویان  پرشور  استقبال  با 
و  حراست  مدیریت  فرهنگی،  مدیریت  عمومی،  روابط  مدیریت  پژوهشی،  
و  دختران  ویژه  پانتومیم  مسابقه  اجرای  داشتند.  حضور  اساتید  از  جمعی 
حافظ  کمدی،  اجرای  رادیویی،  زنده  اجرای  جداگانه،  های  تیم  در  پسران 
خوانی و پذیرایی یلدایی از دیگر بخش های متنوع این جشن کهن ایرانی 

بود.

7. نشست هم اندیشی معاونت پژوهشی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد و مدیریت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهری طرقبه

مسئوالن                   از  تن  چند  حضور  با  نشستی  پژوهشی،  مدیریت  گزارش  به 
و کارشناسان سازمان ترافیک در روز چهارشنبه 10 دی ماه 1397، در سالن 
برگزاری  از  هدف  شد.  برگزار  مشهد  بینالود  عالی  آموزش  موسسه  شورای 
جلسه، رفع مشکل ترافیک جاده مشهد - طرقبه بود. درابتدای جلسه آقای 
مهندس لری، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه در مورد 
گسترش بی رویه شهرطرقبه و مشکالت ترافیکی آن صحبت کردند. ایشان 
گفتند که آمارنامه ای در سال 1395تهیه شده که در آن ترافیک شهر طرقبه 
مستندسازی گردیده است. در ادامه در مورد طرح های پژوهشی اجرا شده 
در شهر طرقبه و نیز ساخت و سازهایی که در شهر طرقبه و در حاشیه جاده 
مشهد - طرقبه شکل گرفته اند بحث و تبادل نظر شد. آقای مهندس لری 
ادامه  نمودند. در  ارائه  ترافیکی شهرستان  توضیحاتی در خصوص معضالت 
قالب  در  ترافیکی  در حوزه  دانشگاه  با  همکاری  هرگونه  با  رابطه  در  ایشان 
طرح های پژوهشی اعالم آمادگی نمودند. سپس آقای مهندس حاذقی، مدیر 
تقاطع های هوشمند مرکز کنترل ترافیک و مسئول طرح ترافیک مشهد در 
شهرستان  ترافیک  های  آمارنامه  و  اطالعات  بانک  وجود  ضرورت  خصوص 
توسط دوربین  ترافیک  از  درست  آمارگیری  بر  نیز  و  کردند  طرقبه صحبت 

های هوشمند تأکید کردند. بعالوه ایشان گفتند: مزیت پروژه مطالعاتی این 
است که خروجی آن می تواند به جانمایی در سطح شهر بیانجامد. در ادامه 
خانم دکتر حسینیان، مدیر پژوهشی مؤسسه بر ضرورت تعامل فعال و دو 
سویه بین مهندسان ترافیک و شهرسازان اشاره کردند و  بر تعامل و ارتباط 
موضوع حمل و نقل با کاربری زمین تأکید نمودند و گفتند که اگر مسایل 
بلند مدت مشکالتی  افق  در  نگردد؛  اثر سنجی  پروژه شهری  ترافیکی یک 
ایجاد خواهد کرد که نه تنها گریبانگیر پروژه بلکه کل شهر خواهد شد. در 
پایان آقای مهندس مجردی، مشاور حمل و نقل سازمان ترافیک مشهد  در 
مورد پروژه های دانشجویی و ایده های دانشجویان سخنانی را بیان نمودند 

و با تأکید بر تقسیم بندی و 
طبقه بندی به صورت پروژه 
های بلندمدت و کوتاه مدت 
پایان  به  را  خود  سخنان 

رساندند. 

8 . گزارش فرهنگی

دوره  اولیه؛  های  کمک  و  امداد  ساعته   22 آموزشی  کارگاه  برگزاری 
آموزشی 22 ساعته امداد و کمک های اولیه با هدف افزایش آگاهی عمومی 
دانشجویان با حضور 31 نفر از دانشجویان و به همت کانون دانشجویی هالل 
احمر برگزار گردید، در این دوره دانشجویان با اصول و مبانی امداد و کمک 

های اولیه به صورت تئوری و عملی آشنا شدند. 
کارگاه آموزشی »پله پله تا بله« )ویژه دختران(؛ این کارگاه در تاریخ 
12 اسفند با هدف افزایش آگاهی دانشجویان در رابطه با مهارت های زندگی 
قبل از ازدواج و مباحث مرتبط با حوزه انتخاب همسر برگزار گردید و شرکت 

کنندگان در این کارگاه به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند. 
هفت سین قرآنی؛ در قرآن کریم، آیاتی هستند که با حرف »سین« آغاز 
شده و با سالم به بندگان و ایامی خاص، بشارت هایی به صالحان داده شده 
است. برپایی هفت سین قرآنی با هدف پیوند رسوم ملی و اعتقادات اسالمی 

با عنوان طرح »دوشنبه های قرآنی« در موسسه برپا گردید.
پیروزی  دهه  پنجمین  طلیعه  داشت  گرامی  با  مرتبط  هایی  فعالیت 
اسالمی  انقالب  آرمان های  با  میثاق  تجدید  راستای  در  اسالمی؛  انقالب 
به  بینالود  عالی  آموزش  موسسه  کارکنان  و  دانشجویان  اساتید،  ایران، 

مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، در راهپیمایی 22 
بهمن شرکت نمودند، در همین راستا مدیریت فرهنگی موسسه ضمن انجام 
فضاسازی های مرتبط با ایام مبارک دهه فجر، با ارائه تصاویری در زمینه های 
مختلف پزشکی، نظامی و ... اقدام به برپایی نمایشگاه دستاوردهای 40 ساله 
انقالب نمود. برگزاری مسابقه مجازی کتابخوانی از کتاب »زن و خانواده از 
دیدگاه امام خمینی )ره(« برای آشنایی بیشتر با شخصیت رهبر کبیر انقالب 
اسالمی و پخش فیلم ماجرای نیمروز از دیگر موارد انجام شده در این ایام 

مقدس بود.

برخی از دیگر فعالیت های فرهنگی
 اعزام کاروان دانشجویان به اردوی راهیان نور در تاریخ 15 اسفند با همکاری 

سازمان بسیج دانشجویی.
موسسه  پایگاه  بسیج  مسئولیت  حکم  اعطای  و  معارفه  جلسه  برگزاری   -
توسط  ذوالفقاری  محمد  امیر  بسیجی،  دانشجوی  به  بینالود  عالی  آموزش 

مدیریت فرهنگی.
- برگزاری مسابقه عکاسی دانشجویی »مادرانه« با هدف بزرگداشت مقام زن 

و مادر، در سه محور من و مادرم، هدیه ای برای مادر و فضای شهری. 

5. جلسه بررسی ایده های طراحی پروژه های پویش مردمی خانه بهار با مسئولین شهرداری منطقه یک مشهد
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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 بهزاد علیزاده از بنیان گذاران و اعضاء هیأت 
امناء مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد می باشند. 
ایشان در مردادماه 1346 در شهرستان مشهد متولد 
شدند. وی تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در مدارس 
) استعداد درخشان و تیزهوشان مشهد( و تحصیالت 
پزشکی عمومی را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و 
دوره تخصصی و فوق تخصصی را در دانشگاه علوم پزشکی تهران به پایان رساندند. 
ایشان به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به کار 
می باشند. با توجه به ویژگی های شخصیتی و اخالقی، ایشان با همکاری مؤسسه 
آموزش عالی بینالود مشهد و خیرین مرکز نگهداری کودکان عقب ماندۀ ذهنی و 

در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص برای کودکان عقب مانده ذهنی اقدام به 
تأسیس مؤسسه پیراپزشکی و ایجاد مرکز درمان آزاد شهر مشهد نموده اند که این 
مرکز با همکاری وزارت بهداشت و درمان در حال بهره برداری است. آقای دکتر بهزاد 
علیزاده دارای تألیف و ترجمه چندین کتاب در زمینه علوم پزشکی بوده و مقاله های 
متعددی در همین راستا ارائه داده اند. ایشان همچنین با بیمارستان های امام رضا 
)ع(، قائم)عج( و رضوی همکاری مستمر دارند. آقای دکتر علیزاده عالوه بر دانش 
پزشکی یکی از هنرمندان خطه خراسان در هنر نقاشی می باشند و آثار ایشان در 

نمایشگاه های گوناگون در داخل و خارج از کشور به نمایش گذاشته شده است. 

9. خبرهای علوم ورزشی

مجتمع  و  بینالود  عالی  آموزش  مؤسسه  بین  همکاری  تفاهم نامه   -1
هیئت علمی،  اعضای  استادان،  مدیران،  حال  رفاه  هدف  با  آزادی  ورزشی 
از امکانات ورزشی و تفریحی  دانشجویان و پرسنل موسسه جهت استفاده 
تخفیف  با  بال  پینت  آفرودی،  کارتینگ  کارتینگ،  قبیل  از  مجموعه  این 
ویژه بین مدیریت تربیت بدنی بینالود و مدیر این مجموعه بزرگ ورزشی و 
تفریحی منعقدگردید. این مجموعه دارای پارکینگ اختصاصی-کافی شاپ 
می باشد. همچنین استفاده هم زمان از دو پیست آفرود و کارتینگ برای 
آقایان و بانوان امکان پذیر می باشد. 2- تفاهم نامه همکاری بین مؤسسه و 
سرزمین موج های آبی مشهد امضاء و شرایط استفاده با تخفیفات ویژه جهت 
استفاده از امکانات ورزشی و تفریحی سرزمین موج های آبی مشهد برای 
دانشجویان، استادان و پرسنل محترم مؤسسه فراهم گردید. 3- دوره تئوری 
مربیگری  تئوری  دوره  همچنین  و  جسمانی  آمادگی  مربیگری  سه  درجه 
آمادگی جسمانی زیر نظر هیأت ورزش های همگانی استان خراسان رضوی 
با حضور اساتید مجرب در محل سالن اجتماعات موسسه بینالود از تاریخ 14 
لغایت 19 بهمن ماه 97 از ساعت ٨ الی 19 برگزارشد. 4- مؤسسه آموزش 
عالی بینالود میزبانی مسابقات فوتسال پسران دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی منطقه 9 کشور را از تاریخ 4 الی 10 اسفند ماه 1397در سالن ورزشی 
مسابقات  داوری  کادر  در  موسوی  آقای  همچنین  شد،  دار  عهده  مؤسسه 
پاورلیفتینگ قهرمانی کشور در سالن حضور داشتند.5- تیم پسران مؤسسه 
آموزش عالی بینالود مشهد درمسابقات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
منطقه 9 کشور موفق به کسب مقام سوم تیم والیبال شدند. 6- تیم والیبال 
عالی حضور  آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه  مسابقات  در  بینالود  دختران 
پیدا کردند. 7- خانم فاطمه شبانی دانشجوی رشته علوم ورزشی، مؤسسه 

آموزش عالی بینالود مشهد موفق به کسب مدال طال در وزن 52 کیلوگرم و 
کسب عنوان قهرمانی شد. خانم شبانی با قهرمانی در این رقابتها به اردوی 
تیم ملی بانوان جودو ایران که در تاریخ 24 الی 29 اسفندماه در سالن جودو 
آقای مصطفی  یافت. ٨-  راه  برگزار شد،  کبگانیان  ورزشی شهید  مجموعه 
غفاری نژاد دانشجوی رشته مدیریت صنعتی، مؤسسه آموزش عالی بینالود 
مشهد به عنوان تنها نماینده منطقه 9 کشور در اردوی یک روزه تیم منتخب 
کاراته دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در تاریخ 20 بهمن 
ماه 97 در سالن شهید کبگانیان تهران برگزارشد، حضور یافت. الزم به ذکر 
است این اردو زیر نظر آقای شهاب سلطانی، مربی تیم ملی کاراته بزرگساالن 

جمهوری اسالمی ایران برگزار شد. 
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