
به نام خدا

اخبار مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد
1 . نشست صمیمانه تخصصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با حضور دکتر علی اکبر والیتی و دکتر زاهدی

عالی  آموزش  مؤسسات  و  ها  دانشگاه  رؤسای  تخصصی  صمیمانه  نشست 
رهبری،  معظم  مقام  عالی  مشاور  والیتی،  دکتر  آقای  با  غیردولتی خراسان 
ریاست هیأت های امنا و مؤسس دانشگاه آزاد اسالمی کشور و آقای دکتر 
زاهدی، ریاست محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
به میزبانی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد در 31 خردادماه 98 برگزار 
و مؤسسات  دانشگاه ها  ویژۀ  به جایگاه  اشاره  این جلسه، ضمن  گردید. در 
آموزش عالی غیردولتی در عرصه تحصیالت عالی و تکمیلی کشور به بحث 
و گفتگو پیرامون چالش های پیش روی این دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
غیردولتی  های  دانشگاه  نمایندگان  و  رؤسا  جلسه،  این  در  پرداخت.  عالی 
خراسان خواستار ایجاد کرسی ویژۀ این دانشگاه ها در بین کمیسیون های 
مراکز  این  گسترش  برای  بازدارنده  قوانین  رفع  و  اسالمی  شورای  مجلس 
این  در  والیتی  فناوری شدند.آقای دکتر  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  از طرف 
جلسه، ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های این حوزه بر مطالبات دانشگاه های 
غیردولتی که بیش از نیمی از ظرفیت دانشجویی کشور را دارا می باشند، تأکید 
امیدواری کردند. همچنین  ابراز  این مطالبات  برای پیگیری  و در مساعدت 

این  پیگیری  شرایط  ایجاد  به  اشاره  با  زاهدی  دکتر  آقای  جلسه،  ادامه  در 
مطالبات در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی، قول ترتیب جلسه ای 
با حضور وزیر محترم و رئیس محترم سازمان سنجش برای پیگیری مشکالت 
پیش آمده در اثر تغییرات جدید در نحوه پذیرش دانشجو را دادند و بر ایجاد 

به  کاربردی  و  جدید  نگاه  و  فضا 
در  دانشجو  و  دانشگاه  مقوله 
واقعی  نیازهای  تأمین  راستای 

جامعه تأکید کردند. 

3. سخنرانی علمی پیرامون سیالب بهار  98 

اجتماعات  اردیبهشت ماه 1398 در سالن  روز چهارشنبه مورخ 4  این جلسه در 
موسسه برگزار شد. در ابتدای جلسه، آقای دکتر نادر علیزاده، »ریاست محترم موسسه 
آموزش عالی بینالود«، ضمن خیرمقدم به مهمانان، بر اهمیت بررسی موضوع سیالب 
در جامعه دانشگاهی تأکید ورزیدند. در ادامه آقای دکتر سعد اهلل والیتی، »معاونت 
پژوهشی موسسه«، مقدمه ای در رابطه با موضوع مخاطرات طبیعی ازجمله زلزله، سیل 
و خشکسالی را بیان نمودند. سپس دکتر مجید حبیبی نوخندان، »عضو هیأت علمی 
پژوهشکده اقلیم شناسی و مرکز ملی اقلیم«، به بررسی موضوع سیالب از منظر اقلیمی 
پرداختند. محورهای اصلی صحبت های ایشان پیرامون موضوعات پیش بینی فصلی      و 
تفاوت آن با پیش بینی کوتاه مدت، چشم انداز  دهه ای اقلیم کشور و پیش آگاهی های 

سازمان هواشناسی کشور و پیامدهای تغییر اقلیم در کشور بود. در ادامه دکتر علی 
یوسفی، »دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد«، به تعریف مختصری از 
سیل از منظر جامعه شناسی پرداختند. ایشان فرمودند: سیل ازنظر جامعه اجتماعی 
به مثابه یک بال عنوان می شود. ولی در کنار این بال و خسارات ناشی از آن، کلی برکات 
و نعمات وجود دارد که باعث می شود زمین ها احیاء شوند و به تبع آن مردم از این 
سرسبزی و سرزندگی به وجود آمده از این سیالب و رواناب لذت و بهره مندی الزم 
را ببرند. سپس آقای مهندس محمود پور اکبر »رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت 

خاک اداره کل منابع طبیعی استان خراسان« گزارشی از سیمای آبخیزداری و عملکرد 
آبخیزداری در استان خراسان رضوی ارائه نمودند. ایشان پس از بیان اهداف آبخیزداری و 
ویژگی های پروژه های آبخیزداری، فهرستی از اقدامات اجرایی آبخیزداری صورت گرفته، 
حدفاصل سال های 1370 تا 1397 در استان خراسان رضوی ارائه نمودند و در پایان 
سخنرانی تصاویری از اقدامات و اثرات آبخیزداری  در سال 1397 به همراه کلیپی از 
مناطق سیل زده در استان را به نمایش گذاشتند. بخش دوم مراسم، به صورت پنل پرسش  
و پاسخ با حضور آقای دکتر والیتی، آقای دکتر حبیبی، آقای دکتر یوسفی و آقای مهندس 

پور اکبر ادامه یافت. در پایان مراسمی لوح تقدیر و هدایا تقدیم سخنرانان گردید. 

2 . عضویت دکتر علی اکبر والیتی و دکتر محمدمهدی زاهدی در انجمن طبیعت گردی ایران

آموزش عالی غیر  و مراکز  در حاشیه سومین نشست تخصصی دانشگاه ها 
دولتی، آقای دکتر علی اکبر والیتی، مشاور عالی مقام معظم رهبری و آقای 
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس  زاهدی،  محمدمهدی  دکتر 
شورای اسالمی به عضویت انجمن طبیعت گردی ایران درآمدند. دراین مراسم 
ویژه، فرم عضویت توسط دکتر حسین کریمی دبیر انجمن تکمیل و عضویت 
ایران در  انجمن طبیعت گردی  به ذکر است  انجام گردید. الزم  نامبردگان 

عالی  آموزش  موسسه 
مستقر  مشهد  بینالود 

می باشد.



پروژه رفع نازیبایی های بصری محور طبرسی، حدفاصل حرم مطهر تا میدان 
طبرسی، در دو جبهه شمالی و جنوبی در سال 1395 توسط گروهی از اساتید 
و دانشجویان مؤسسه آموزش عالی بینالود، زیر نظر شهرداری منطقه ثامن     
و سازمان زیباسازی شهر مشهد تهیه شد که به تأیید این دو مرجع رسید.      
در حال حاضر و با توجه به دغدغه شهردار محترم شهر مشهد، آقای دکتر 
کالئی و شهردار محترم منطقه ثامن، آقای مهندس نعمتی، پروژه مذکور در 
اولویت جهت اجرا قرارگرفته است. طی جلسه ای که در تاریخ 11 خردادماه 
نعمتی، »شهردار منطقه  آقای مهندس  ثامن،با حضور  1398 در شهرداری 
ثامن«؛ آقای مهندس عابدی،»مسئول امور مهندسین مشاور منطقه«؛ خانم 
امور مهندسین مشاور منطقه«؛ خانم دکتر  مهندس سحر خیز،»کارشناس 
طرح«         مجری  و  بینالود  عالی  آموزش  موسسه  پژوهشی  »مدیر  حسینیان، 

و خانم مهندس زردی »همکار طرح« برگزار شد، بخشی از اطالعات برداشت 
و برآوردمالی که به روزرسانی شده بود، در قالب پاورپوینت ارائه گردید. بر این 
اساس مقرر شد، جداول برآورد مالی با کمک آقای مهندس عابدی و مشورت 
شهردار  کار  دستور  شود.  نزدیک تر  تحقق پذیری  به  و  تدقیق  پیمانکاران  با 
محترم، آقای مهندس نعمتی مبنی بر این بود که بعد از تدقیق محاسبات 

مالی، جلسه ای جهت هم اندیشی 
ارجمند  از شهردار  و نظرخواهی 
دکتر  آقای  جناب  مشهد،  شهر 
کالئی ترتیب داده شود و بر این 
اساس تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

8 . پذیرش رایگان دانشجو از خانواده های آسیب دیده سیالب بهار 98 در مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

اکنون که در اثر عوامل طبیعی در قسمتی از کشورمان، عده ای از هموطنان 
ابراز  ضمن  بدین وسیله  شده اند،  سیالب  جریان  از  ناشی  آسیب  گرفتار 
همدردی به مصیبت دیدگان، به اطالع تمام خانواده های محترم آسیب دیده 

می رساند، تحصیل در تمام مقاطع برای عزیزان در حال تحصیل و یا کسانی 
که در سالهای آتی در مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد پذیرفته می شوند، 

به صورت رایگان می باشد.

10 . جلسه همکاری سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری طرقبه با موسسه آموزش عالی  بینالود مشهد

این جلسه در روز چهارشنبه 22 خرداد 98، در سازمان حمل ونقل و ترافیک 
شهری شهرداری طرقبه برگزار گردید. در این جلسه، جناب آقای مهندس 
لری، »مدیر سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری طرقبه«؛ آقای مهندس 

حسینیان،             نگار  خانم  سرکار  طرقبه«؛  شهر  شورای  »عضو  رجب زاده، 
»مدیر پژوهشی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد« و آقای دکتر حاذقی، 
ترافیک  طرح  مسئول  و  ترافیک  کنترل  مرکز  هوشمند  تقاطع های  »مدیر 
مشهد«؛ حضور داشتند. آقای مهندس لری در این جلسه بیان کرد: همکاری 
با فضاهای علمی مانند  دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان می تواند  بیشتر 
فضای  افزود:  وی  کند.  عملی  دنیای  وارد  تئوری  فضای  از  را  دانشجویان 
آموزشی امروز بیشتر جنبه تئوری به خود گرفته است، همکاری سازمان ها با 
مراکز علمی می تواند به توسعه و پیشرفت کشور کمک کند؛ چراکه پتانسیل 
جوانان در کنار تجربه مدیران یکی از مهم ترین عامل های رشد و توسعه است. 
بررسی  و  گذشته  به جلسات  توجه  با  نمودند:  بیان  پایان  در  لری  مهندس 

پروپوزال های پژوهشی ارائه شده توسط مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد، 
ما نیز از پتانسیل جوانان و دانشجویان بهره خواهیم برد و به دنبال انعقاد 
قرارداد همکاری با مؤسسه بینالود در خصوص مطالعات ترافیکی شهر طرقبه 
هستیم. در این راستا مقرر شد، قرارداد جداگانه ای برای هر یک از اولویت های 
اول  فاز  مالی  برآورد  گردد،  تنظیم  قبلی  تعیین شده طی جلسات  پژوهشی 

سنجش  گام  که  پروژه ها 
هست،  موجود  وضعیت 
صورت  در  و  شود  تدقیق 
تأیید کارفرما، فاز دوم پروژه 
با مؤسسه وارد مرحله انجام 
قرارداد  عقد  به  نیاز  و  شود 

جدید نباشد.

11 . بازدید جاذبه ها و بررسی زیرساخت های موردنیاز برای توسعه اکوتوریسم 

دهیاری های محترم جاغرق  به دعوت  روز جمعه 24 خردادماه 1398،  در 
اعضای  و  محترم شهرداری طرقبه  معاونت های  توسط  پیمایشی  کردینه،  و 
محترم شورای شهر طرقبه و دو تن از اعضا هیأت علمی موسسه آموزش عالی 
بینالود مشهد و همچنین عده ای از متخصصین و دوستداران طبیعت گردی 
این  پذیرفت.   صورت  کردینه  انتهای  تا  جاغرق  مسیر  در  محیط زیست  و 
برای  موردنیاز  زیرساخت های  بررسی  و  جاذبه ها  تعیین  هدف  با  پیاده روی 
طبیعت گردی در مسیر رودخانه جاغرق به طول 15 کیلومتر صورت گرفت. 
با توجه به طبیعت بکر و زیبای این منطقه موارد قابل توجهی جهت بهبود 
شرایط حاضر برای طبیعت گردی از سوی متخصصین امر پیشنهاد شد که 
مورد استقبال اهالی بومی و دهیاران قرار گرفت. همچنین راهکارهای علمی 
برای توسعه پایدار طبیعت گردی در این مسیر توسط آقای دکتر منصوری 
و آقای دکتر بهزاد که از اعضا هیأت علمی گروه جهانگردی موسسه آموزش 

که  گردید  ارائه  می باشند،  اکوتوریسم  تخصص  با  و  مشهد  بینالود  عالی 
با حمایت معاونت محترم شهرداری طرقبه،              این پیشنهادات  مقتضی است، 
آقای  جناب  طرقبه،  شهر  اسالمی  شورای  همکاری  و  باقری  مهندس  آقای 

مهندس رجب زاده به مرحله اجرا گذاشته شود.

6 . جلسه هم اندیشی پیرامون پروژه رفع نازیبایی های بصری محور طبرسی با شهردار منطقه ثامن

9 . عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری و مؤسسه آموزش عالی بینالود 

به منظور برقراری ارتباط منظم و سازمان یافته و بهره گیری از توانمندی های 
تحقیقات  مرکز  فی مابین  همکاری  تفاهم نامه  شناختی،  علوم  ستاد  علمی 
بینالود به امضا رسید.  روان پزشکی و علوم رفتاری و مؤسسه آموزش عالی 
هدف از این تفاهم نامه، ایجاد بستر همکاری در زمینه های آموزشی و پژوهشی، 
با در نظر گرفتن کلیه منابع و امکانات طرفین اعم از نیروهای علمی- فنی، 

تولیدی و اطالعات، تجربه و تخصص آنان و تحقق توسعه همکاری های علمی 
با بهره برداری از ظرفیت های علمی و اجرایی طرفین است. لذا در این زمینه 
از کلیه دانشجویان عالقه مند در رشته روانشناسی دعوت به عمل می آید که 
جهت مشارکت در طرح های پژوهشی در حوزه روانشناسی، به واحد پژوهشی 

دانشگاه مراجعه و اعالم آمادگی نمایند.

) ACOB 2019(  4.کنفرانس ساالنه بینالود
جلسه ای در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1398 در محل سالن اجتماعات پژوهشکده 
گردشگری در دانشگاه فردوسی مشهد و پیرامون برگزاری همایش ساالنه بینالود 
ACOB 2019  برگزار گردید: این همایش با محوریت اکو توریسم با همکار ی 
انجمن علمی طبیعت گردی ایران برگزار میگردد. در این جلسه آقای دکتر سعداله 
والیتی، به عنوان رئیس کنفرانس؛ آقای دکتر حسین بانژاد به عنوان دبیر علمی؛ آقای 
دکتر فرید جواهرزاده به عنوان دبیر اجرایی و سرکار خانم دکتر مژگان ثابت تیموری 
به عنوان مسئول کمیتۀ داوران همایش ساالنه بینالود با عنوان اکوتوریسم، فرهنگ            
و توسعه گردشگری تعیین گردیدند. بعالوه مصوب شد که در راستای اخذ مجوز 
وزارت علوم و ISC ، اقدامات الزم از طریق مؤسسه صورت پذیرد. همچنین مقرر شد، 
محل دبیرخانۀ کنفرانس در مؤسسه آموزش عالی بینالود تشکیل گردد و کمیتۀ اجرایی        
با حضور اعضاء مختلف متشکل از تیم اجرایی مؤسسه آموزش عالی بینالود و اعضای 
انجمن علمی طبیعت گردی شکل گیرد. جلسات هماهنگی همایش به طور منظم و 

هفته در میان، روزهای دوشنبه ساعت 4 تا 6 در محل پژوهشکده گردشگری جهاد 
دانشگاهی مشهد تشکیل گردد و برنامه زمان بندی و تقویم همایش مشخص شود. نوع 
مقاالت جهت نمایه سازی در ISC به صورت مقاله کامل باشد. مقرر گردید، لیست 
اعضای کمیتۀ علمی همایش به همراه مرتبه علمی و محل خدمت آن ها با همکاری 
آقای دکتر با نژاد و سرکار خانم دکتر تیموری تنظیم گردد. زمان دقیق برگزاری 
کنفرانس ACOB چهارشنبه 13 آذرماه 1398 در نظر گرفته شده است تا مشخص 

شدن مکان دقیق همایش، محل برگزاری 
همایش جهت اخذ مجوز، مؤسسه آموزش 

عالی بینالود اعالم شود.

با توجه به اینکه در سال های اخیر سیاست های دولت در معاونت پژوهشی 
کشور               فناوری  و  علم  پارک های  و  نخبگان  ملی  بنیاد  جمهوری،  ریاست 
در جهت تشویق و توسعه کسب وکارهای زودبازده پیش رفته است و از سوی 
دیگر، با توجه به مشکل و دغدغه اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه ها، عالقه 
ازاین رو  است،  کسب وکار  راه اندازی  تحصیل  از  فراغت  از  پیش  دانشجویان 
تا  شدیم  آن  بر  بینالود  عالی  آموزش  موسسه  فناوری  و  نوآوری  مرکز  در 
آپ،  استارت  موضوع  پیرامون  عملیاتی  رویکرد  با  علمی  قالب سخنرانی  در 

از یکی از مدیران جوان موفق در 
بهروز  مهندس  آقای  زمینه،  این 
آوردیم  عمل  به  دعوت  کریمی،  
تا طی سخنرانی دوساعته، در این 
حوزه، دانش افزایی صورت پذیرد.

5 . سخنرانی علمی با عنوان توسعه فردی با محوریت راه اندازی کسب وکارهای زودبازده ) استارت آپی(

7. کسب مدال طال توسط دانشجویان دانشگاه بینالود در مسابقات منطقه 9 کشور

آقایان بهروز صاحبکاری وزن 84 کیلوگرم کشتی فرنگی مدال طال و مقام 
قهرمانی و رضا ارقیه در وزن 55 کیلوگرم مدال نقره و مقام نایب قهرمانی 
خانم هلنا بنی احمد وزن 49- کیلوگرم تکواندو مقام قهرمانی و مدال طال  
نقره مدال  و  نایب  قهرمانی  مقام  کیلوگرم   -46 وزن  اصغری  فاطمه  خانم 
نقره  مدال  و  دوم  مقام  کیلوگرم   -68 وزن  مجیدی  امیر  آقای  و 
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13. گزارش فرهنگی

برگزاری همایش بازارهای مالی برای آنان که نمی دانند از کجا شروع 
کنند. 

یکشنبه  روز  در  حسابداری  گروه  علمی  انجمن  همت  به  همایش،  این 
هشتم اردیبهشت برگزار شد.  در این همایش، دکتر سلمان یزدانی، »عضو 
هیأت علمی« و »مدیر گروه ریاضی موسسه آموزش عالی بینالود« به ارائه 
پرداختند.  بورس و سرمایه گذاری  فعالیت در  سرفصل های چگونگی شروع 

این همایش یک ساعته با استقبال پرشور دانشجویان روبرو شد.
قرآنی»فصل  مسابقه  برگزاری  و  کریم  قرآن  ختم  ایستگاه  برپایی 

مشترک« در دوشنبه های قرآنی
کانون  به همت  قرآن  ایستگاه ختم  رمضان،  مبارک  ماه  دوشنبه  اولین  در 
ایستگاه،  این  در  گردید.  برپا  بینالود  عالی  آموزش  موسسه  عترت  و  قرآن 
بسته های فرهنگی حاوی دعای روز اول ماه مبارک رمضان، آیاتی از قرآن 
کریم، به همراه خرما و نبات متبرک در قالب های هنری زیبا به دانشجویان 

نهج البالغه  محوریت  با  قرآنی  جریده  توزیع  و  گردید. همچنین چاپ  اهدا 
به عنوان فعالیت هفته پایانی »دوشنبه قرآنی« در ماه شعبان انجام گردیده 
و این جریده دوصفحه ای با داستان هایی از نهج البالغه و سایر مطالب مرتبط 
تدوین و چاپ و در بین نمازگزاران موسسه توزیع گردید.در روز دوشنبه 23 
اردیبهشت ماه، مسابقه قرآنی »فصل مشترک« به سبک قرابت معنایی برگزار 

گردید که با استقبال کم نظیر دانشجویان روبرو گردید.
برگزاری مسابقه دوبله طنز 

 مسابقه دوبله طنز با موضوع آزاد 
در فروردین ماه سال جاری برگزار 
اولین  در  رسیده  آثار  و  گردید    
نمایش گذاشته  به  جشن موسسه 

خواهد شد.

گرامیداشت روز روانشناس
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره  در روز 9 اردیبهشت،  این روز را به عنوان 
روز روانشناس و مشاوره نام گذاری کرده است که هرساله در این روز، برنامه های 
ویژه ای از سوی مراکز مشاوره به منظورگرامیداشت این روز و ترویج فرهنگ 
مشاوره برگزار می گردد. در این راستا، مرکز مشاوره و سالمت موسسه آموزش 
عالی بینالود مشهد، برنامه ای ویژه ای با عنوان همایش»سندرم قلب شکسته  و 
ترمیم شکست های عاطفی« را برای گرامیداشت روز روانشناس برگزار نمود. 
سخنران این همایش، آقای دکتر علی کیمیایی، »عضو هیأت علمی دانشگاه 

فردوسی« بوده اند که مطالب ارزشمندی را در رابطه و موضوع جلسه مطرح 
کردند  که مورد استقبال و توجه دانشجویان قرار گرفت. همچنین با توجه به 

کانون  فعال  اعضای  ارزشمند  فعالیت های 
همیاران سالمت و همچنین انجمن علمی 
گروه روانشناسی موسسه در زمینه سالمت 
بود  مغتنمی   فرصت  برنامه  این  روان 
از اعضای شورای این کانون  جهت تقدیر 
دانشجویی که به شکل شایسته ای صورت 

گرفت.

12. گزارش مرکز مشاوره مؤسسه

برگزاری گروه درمانی با موضوع »زندگی خود را دوباره بیافرینید« 
گروه درمانی، یکی از راه هایی است که می تواند به افراد کمک کند تا سالمت 
روانی بیشتری را احساس کنند. تبادلی که در این جلسه ها میان اعضا صورت 
می گیرد، مؤثرترین راه برای ایجاد تغییر در نگرش و سبک زندگی مراجعاتی 
است که گروه درمانی را انتخاب کرده اند. تعامل این افراد باکسانی که مشکل 
مشابهی را تجربه می کنند و برخوردار شدن از حمایت و توجه گروه و درمانگر، 
و سالمت  مشاوره  مرکز  متمایز می کند.  فردی  درمان های  از  را  درمان  این 
باهدف درمان فرد در بافت گروه و ایجاد آموزش های گروهی و با توجه به 
گسترده بودن مباحث مهارت های زندگی و ضرورت آموزش دانشجویان در 
دوباره  را  خود  عنوان»زندگی  با  گروه درمانی  برگزاری  به  اقدام  زمینه،  این 

بیافرینید« کرده است. اولین جلسه از گروه درمانی با تدریس آقای دکتر گل، 
»دانشجوی فوق دکتری پزشکی روان تنی«در روز سه شنبه 21 اسفندماه 97 
شروع شد و آخرین جلسه آن در تاریخ 21 اردیبهشت )هر جلسه دو ساعت( 
برگزار شد که طی آن مباحث اولیه راجع به شناسایی طرح واره ها و اهمیت 
تأثیر طرح واره ها  بر شکل گیری شخصیت و رفتار افراد و همچنین طرح واره ها 
یا همان تله های ذهنی افراد شرکت کننده، مطرح و موردبحث و بررسی قرار 

گرفت. 


