
پیام تبریک ریاست مؤسسـه به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1400
ســال تحصیلــی را هنگامــی آغــاز می کنیم 
ــا  ــی کشــور امســال هــم ب کــه آمــوزش عال
ــا همــراه اســت. آنچــه  ــروس کرون ســایۀ وی
در دو ســال اخیــر بــه ســبب همه گیــری  
گســترده ویــروس کرونــا در دانشــگاه ها 
شــاهد آن بودیــم دگرگونــی شــدید و ناگهانی 
ــود کــه ناگزیــر همــه را  در شــیوه آمــوزش ب

ــرار داده اســت. ــر خــود ق تحــت تأثی
آمــوزش الکترونیــک و اســتفاده از فضــای 
ــیوه  ــن ش ــور گســترده جایگزی مجــازی به ط
آمــوزش حضــوری شــده اســت و دانشــگاه ها 
را از شــور حضــور دانشــجویان محروم ســاخته 
ــا  ــان نودانشــجویان کــه ب اســت. در ایــن می
ــور  ــد کنک ــراوان از س ــش ف ــاش و کوش ت

عبــور کــرده تــا طعــم حضــور در دانشــگاه را 
بچشــند، دو ســال پیاپــی اســت کــه موفــق 
ــه حضــور فیزیکــی در دانشــگاه نشــده اند. ب

دشــوار  احــوال  و  اوضــاع   علی رغــم 
بهداشــتی،  پروتکل هــای  محدودیت هــا، 
از دســت دادن تعــداد قابــل   قرنطینــه و 
ــتادان،  ــان، اس ــجویان، کارکن ــی دانش توجه
ــه وظیفــه  ــاز هــم ب مراکــز آمــوزش عالــی ب
خــود عمــل نمــوده و اجــازه نداده انــد، در 
رونــد آمــوزش و پژوهــش توقــف و تأخیــری 
ــرای  ایجــاد شــود. ضمــن آرزوی ســامتی ب
ــاز  ــریت آغ ــاد بش ــگاهیان و آح ــه دانش هم
ــه همــه  ســال تحصیلــی 1401 - 1400 را ب
اعضــای هیــأت علمی،کارکنــان، دانشــجویان 

و مســئولین محتــرم مؤسســه آمــوزش عالــی 
ــم. ــرض می نمای ــک ع ــود تبری بینال

ــل و  ــایه تعام ــه در س ــت ک ــدوار اس  امی
مســئولیت پذیری،  عمومــی،  همبســتگی 
وفــاداری، تعهــد و مدیریــت علمــی در همــه 
زمینه هــای اقتصــادی، اجتماعــی وفرهنگــی 

حکم فرمــا شــود. 

از همه همکاران دلسوز هیأت علمی 
تقاضا دارد تا با توجه به عدم حضور 

دانشجویان در کالس ها خأل ایجادشده 
را جبران نموده و با استفاده از 

شیوه های نوین آموزشی، نوآوری ها، 
روش های ابتکاری و خالقانه در راستای 

ارتقاء آموزش تالش نمایند.



در جلسه شورای پژوهشی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد، در اردبیهشت ماه 1400 
مقرر گردید،  دوره پنجم از مجموعه کنفرانس های ساالنه بینالود 

 "ACOB "Annual Conference of Binaloud Institute of Higher Education 
با عنوان »مدیریت گردشگری و خدمات سالمت بین الملل« با محوریت موضوع گردشگری 

سالمت برگزار گردد.

محورهـای پیشـنهادی همایـش بـا همفکری اعضـای اصلی کمیتـه علمی در خـرداد ماه 
1400 تنظیـم گردیـد و  بر روی سـایت کنفرانـس www.acob2019.ir قـرار گرفت.

 مجوز پایگاه اسـتنادی علوم جهان اسـام )ISC( از طریق مؤسسـه آموزش عالی بینالود 
مشـهد در تیرمـاه 1400 اخـذ گردیـد. زمـان برگـزاری این کنفرانـس دیماه 1400 می باشـد 
کـه بـا توجـه به شـرایط انتشـار ویـروس کرونـا کنفرانس به صـورت وبینـار آنایـن برگزار 

می گـردد. آخریـن مهلـت ارسـال مقاله هـا و ثبت نـام 20 آذر  1400 می باشـد.
 ،)ISC( شایان ذکر است، مقاالت مربوط به این کنفرانس بر روی پایگاه استنادی علوم جهان اسام

پایگاه اطاعات علمی جهاد دانشگاهی )SID( و سیویلیکا )CIVILICA( نمایه سازی می گردد.
آقـای نـادر علیـزاده به عنـوان رئیس شـورای سیاسـت گذاری ACOB، آقای دکتر سـعید 
هاشـم زاده "رئیس بیمارسـتان شـهید مصطفی خمینی تهـران" به عنوان رئیـس کنفرانس، 
آقـای دکتـر بهـزاد علیـزاده "عضو هیات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد" بـه عنوان 
دبیـر علمـی، آقـای دکتر فریـد جواهـرزاده " رئیس انجمن علمـی طبیعت گردی ایـران" به 
عنـوان دبیـر اجرایـی، خانم دکتر نگار حسـینیان" عضو هیات علمی موسسـه آمـوزش عالی 

بینالـود مشـهد" به عنوان مسـئول کمیتـه داوران این کنفرانس برگزیده شـدند.
فهرسـت اعضـای کمیتـه علمـی کنفرانس مشـتمل بـر 64 نفـر از اعضای هیـأت علمی 
مؤسسـه آمـوزش عالـی بینالـود و سـایر دانشـگاه هـا از سراسـر کشـور از جملـه دانشـگاه 
فردوسـی مشـهد، دانشـگاه تهران، دانشـگاه هنر اصفهان، دانشـگاه تبریز، دانشـگاه سیستان 
و بلوچسـتان، دانشـگاه علـم و فرهنـگ، دانشـگاه بجنـورد، دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران، 
دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد، دانشـگاه علوم پزشـکی یزد، دانشگاه علوم پزشـکی کاشان، 

دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد تهـران و ... می باشـد. 
 

موسسه  پژوهشی  شورای  جلسه  در 
آموزش عالی بینالود مشهد، در مهرماه 
1399 مقرر گردید، دوره یازدهم »همایش 
سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار« 
با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات علوم 

و فنون بنیادین در جامعه برگزار گردد.

آقای دکتر والیتی "معاونت پژوهشی موسسه 
آموزش عالی بینالود" به عنوان دبیر علمی و  
خانم دکتر انوش السادات امینی نسب؛ به عنوان 

دبیر اجرایی این همایش برگزیده شدند. 
همایش  علمی  کمیته  اعضای  فهرست 
علمی  هیأت  اعضای  از  نفر   25 بر  مشتمل 
مؤسسه آموزش عالی بینالود و سایر دانشگاه های 
کشور می باشد. همزمان دانشگاه هایی از جمله 
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي ساري، 
چابهار،  دریایی  علوم  و  دریانوردی  دانشگاه 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 
دانشگاه صنعتی سیرجان، دانشگاه قم، انجمن 
ارزیابی محیط زیست ایران، پژوهشکده محیط 
زیست جهاد دانشگاهی، پژوهشکده هواشناسی 
...آمادگی خود را مبنی بر حمایت علمی از  و 
گردید،  مقرر  ابتدا  در  نمودند.  اعالم  همایش 
برگزار  ماه 1400  در شهریور  مذکور  همایش 
ویروس  انتشار  به شرایط  توجه  با  ولی  گردد، 
کرونا تصمیم بر این شد که همایش به صورت 
گردد.  برگزار   1400 آذرماه  در  آنالین  وبینار 
از  که  شده  دریافت  مقاله  تعداد 169  تاکنون 
این تعداد، 28 مقاله به صورت سخنرانی و 131 

مقاله نیز به صورت پوستر پذیرفته شده است. 

ACOB2021 یازدهمین همایش سراسریکنفرانس مدیریت گردشگری و خدمات سالمت بین الملل
کشاورزی و منابع طبیعی پایدار 



موسسه  پژوهشی  شورای  جلسه  در 
آموزش عالی بینالود مشهد، در اردبیهشت 
مقرر  شورا  اعضا  نظر  براساس  ماه 1400 
علمی  »همایش  هشتم  دوره  گردید، 
پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری 
مرکز  و  همکاری  با  ایران«  و شهرسازی 
مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین 

در جامعه برگزار گردد. 

محورهای پیشنهادی همایش توسط اعضای 
هیأت علمی گروه معماری و شهرسازی مؤسسه 
آموزش عالی بینالود مشهد و همفکری با مرکز 
مطالعات تنظیم و بر روی سایت همایش به آدرس 

www.umconf.ir  قرار گرفته است. 
مقرر گردید، این همایش به صورت وبینار 
آنالین در بهمن ماه 1400 برگزار گردد و آخرین 

مهلت ارسال مقاالت، دیماه 1400 می باشد. 
کمیته علمی مجوز مرکز استنادی علوم جهان 
اسالم )ISC( و سیویلیکا )CIVILICA( را 
جهت نمایه سازی مقاله ها به صورت کامل اخذ 
نموده است. شایان ذکراست، در ساختار سازمانی 
این همایش خانم دکتر نگار حسینیان "مدیر 
پژوهشی و عضو هیات علمی گروه شهرسازی 
مؤسسه" به عنوان رئیس همایش، خانم دکتر 
فائزه نبوی "عضو هیات علمی گروه معماری" 
به عنوان دبیر علمی و  خانم دکتر انوش السادات 
امینی نسب به عنوان دبیر اجرایی این همایش 

برگزیده شدند.
اعضای کمیته علمی این همایش مشتمل بر 
20 نفر از اعضای هیأت علمی مؤسسه آموزش 
عالی بینالود و سایر دانشگاه های کشور می باشند.
همچنین دانشگاه هایی از جمله دانشگاه تبریز، 
دانشگاه کاشان، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد مرودشت، دانشگاه غیرانتفاعی 
پژوهشکده  شمال،  غیرانتفاعی  دانشگاه  خیام، 
محیط زیست جهاد دانشگاهی، موسسه آموزش 
عالی خاوران و ... آمادگی خود را مبنی بر حمایت 
علمی از همایش اعالم نمودند.  تاکنون  62 نفر 
در این همایش ثبت نام نموده اند و تعداد 40 
مقاله دریافت شده که از این تعداد  26 مقاله 
مورد پذیرش نهایی و 8 مقاله مورد پذیرش اولیه 

قرار گرفته است.

جلسه مشترک رؤسای محترم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی منطقه 9، 27 
شهریورماه در مؤسسه آموزش عالی بینالود، با حضور آقای دکتر آهون منش؛ »دبیر کل و رئیس 
شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی ایران« به همراه تعدادی از 
رؤسا و نمایندگان 77 دانشگاه و مؤسسه تشکیل شد. آقای نادر علیزاده، »رئیس مؤسسه آموزش عالی 
بینالود«، پس از عرض خیر مقدم و تسلیت ایام اربعین حسینی، گزارشی خاصه ای از وضعیت جاری 

و برنامه های آینده مؤسسه را به جلسه ارائه نمودند.
در ادامه آقای دکتر آهون منش؛ فرمودند: از مهم ترین مسائل و مشکاتی که امروز، حاکم 
بر وضعیت فعالیت های دانشگاه ها  و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی است،  تورم و فشارهای 
اقتصادی، کاهش آمار متقاضیان تحصیل، مشکات اساسنامه ای و ... می باشد که همزمان با شرایط 
استقرار دولت جدید این مسایل اثرات هم افزایی داشته و اتحادیه سراسری را با انبوهی از مسایل حل 
نشده،  همچنین ایشان از برنامه های آتی اتحادیه سراسری برای ارتباط گیری با وزیر و مسئوالن 
جدید وزارت خانه و تبیین مواضع اصولی خود، گزارشی ارائه نمودند و خواستار ارائه نقطه نظرات 

رؤسای محترم جهت تنظیم برنامه های آتی اتحادیه و تشخیص اولویت ها، شدند.
در ادامه مباحث مرتبط با آغاز هماهنگ سال تحصیلی 1401 - 1400مطرح گردید. همچنین 
گزارش افزایش شهریه دانشجویان ورودی سال1400 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 
به صورت هماهنگ در قالب پیشنهاد ارائه گردید.  آقای دکتر مطلب زاده گزارشی از وضعیت ثبت نام 
در کنکور سراسری امسال، آمار ثبت نام کنندگان با کنکور و بدون کنکور، میزان ظرفیت پذیرش در 

کشور و استان و میزان افزایش شهریه دانشگاه آزاد را به جلسه ارائه نمودند. 
آقای دکتر فرهادیان؛ »مسئول محترم بسیج اساتید غیر دولتی استان«، گزارشی از اقدامات و 
فعالیت های خود را به جلسه ارائه نمودند و فرمودند: اهمیت همکاری رؤسای محترم در اداره کردن 
هر چه بهتر بسیج اساتید و فعال شدن این بخش تاثیرگزار در جامعه را تأکید نمودند، و در خاتمه 
گزارش مختصری از طرح شهید چمران در ارتباط با بیماران نیازمند مبتا به کوئید 19 که با همکاری 

مؤسسات و اعضاء هیأت علمی صورت گرفت، به جلسه ارائه نمودند.
در پایان جلسه موضوع افزایش سهم دانشگاه های دولتی و معرفی دانشجویان ممتاز برای استفاده 
از سهمیه استعدادهای درخشان مطرح شد. همچنین در ارتباط با موضوع ظرفیت های جذب و 
استخدام اعضای هیأت علمی نظراتی مطرح شد که در حال حاضر بنا به  دستور وزارت علوم متوقف 
شده و مقرر گشته که تا اطاع ثانوی حکم کارگزینی صادر نشود. بعاوه در ارتباط با محدودیت هایی 
که وزارتخانه در سال اخیر در ارتباط با پذیرش دانشجویان تحصیات تکمیلی برای دانشگاه ها و 
مؤسسات اعام نموده است، نیز بحث شد. همچنین  مسائلی نظیر خوابگاه ها و سلف سرویس 
دانشگاه ها در دوران کرونا نیز مطرح و دشواری امکان بازگشایی این مراکز به علت تعداد کم متقاضیان 

نیز بیان گردید.

یازدهمین همایش سراسری
کشاورزی و منابع طبیعی پایدار 

هشتمین همایش علمی پژوهشی 
توسعه و ترویج علوم معماری و 

شهرسازی ایران

جلسه رؤســای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشـور



حضور انجمــن علمی طبیعت گردی ایـران در سمپوزیوم ملی یکصــد سـال گردشگـــری ایران 

تقدیر و تشکر آقای نادر علیزاده 
ریاست محترم مؤسسه آموزش 

عالی بینالود مشهد

 مراسم افتتاحیه سمپوزیم ملی یکصد 
وزیر  حضور  با  ایران  گردشگری  سال 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
در   1400 مهرماه   27 تاریخ  در  دستی 
دانشگاه علم و فرهنگ تهران برگزار شد.

در ایـن جلسـه آقای دکتر فریـد جواهرزاده 
"رئیـس انجمـن علمی طبیعت گـردی ایران" 
ابتـدا بـه نیابـت از طـرف انجمـن از تمامـی 
اعضـای  گردهمایـی،  ایـن  دسـت اندرکاران 
محترم شـورای سیاسـت گذاری و برنامه ریزی 
به ویـژه  کارگروه هـا،  محتـرم  مسـئوالن  و 
همچنیـن  و  سـمپوزیوم  محتـرم  کل  دبیـر 
از سـخنرانان ارجمنـد و میهمانـان گرامـی، 
همچنیـن  نمودنـد.  سپاسـگزاری  صمیمانـه 
ایشـان یـاد و خاطـره اسـاتید پیشکسـوت و 
طبیعت گـردی  و  گردشـگری  دوسـتداران 
کشـور را که در طول سـالیان گذشـته جهان 
فانـی را وداع گفتـه و به جاودانگی پیوسـتند، 

را گرامـی داشـتند.
آن  در  کـه  سـالی  فرمودنـد:  ادامـه  در 

قرارگرفته ایـم بنـا بـه تعریف سـازمان جهانی 
توریسـم  فراگیـر  رشـد  سـال  گردشـگری، 
دنیـا لقـب گرفتـه اسـت و بـدون شـک این 
شـعار پـس از پاندمـی اخیـر کـه جهـان را 
متأثـر سـاخته بـه دنبـال ایجـاد تحـرک و 
الـزام کشـورهای مختلـف بـه هماهنگـی و 
هم افزایـی و بازگشـت بـه شـرایط مطلـوب 
و  اسـت  گردشـگری  صنعـت  در  ایدئـال  و 
نیـز شـیوع و فراگیـر شـدن پاندمـی کوویـد 
کـه  رقـم زده  دنیـا  در  عجیبـی  شـرایط   19
بخـش اعظمـی از تـوان  بخـش گردشـگری 
و اکوتوریسـم را منفعـل نمـوده و  متأسـفانه 
شـاهد تعطیلـی فراگیـر بنگاه ها و مؤسسـات 
فزاینـده  بیـکاری  همچنیـن  و  گردشـگری 
فعـاالن این بخـش در سراسـر دنیا هسـتیم. 
ایـن امـر لـزوم برنامه ریـزی بـرای افزایـش 
میـزان تـاب آوری و بازگشـت مجـدد تمامـی 
فعاالن و بازگشـایی بنگاه های گردشـگری را 

می نمایـد. ایجـاب 
در ادامه ایشـان بـه برخی دغدغه های فکری 
طبیعت گـردی  علمـی  انجمـن  در  همـکاران 
ایـران  اشـاره نمودنـد: گرایـش بی حـد و حصر 
و غیرمتعـارف دانـش آمـوزان مقاطع متوسـطه 
بـه تحصیـل در رشـته های دانشـگاهی علـوم 
تجربـی و عـدم گرایش و عاقه به رشـته های 
علـوم انسـانی و بین رشـته ای کـه دغدغه چند 
سـال گذشـته متخصصان حوزه هـای مدیریت 
و علوم اجتماعی و ازجمله مدیریت گردشـگری 
بوده اسـت. بعاوه ایشـان اذعـان کردند جایگاه 

توانمندسـازی نیروی انسانی بخش گردشگری 
یعنـی نهـاد ترویجی علـم و پژوهـش در حوزه 
گردشـگری نیز سـالیان سـال اسـت کـه مورد 
به طوری کـه  اسـت،  گرفتـه  قـرار  بی مهـری 
نقـش آموزشـی آن در وزارت علـوم تحقیقـات 
و فناوری و مشـخصاً در دانشـگاه های کشـور و 
بخـش حرفه ای آن بـه دوش سـازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشـور است و متأسـفانه وزارت 
میراث فرهنگی گردشـگری و صنایع دسـتی در 
پایین ترین سـطح این تعامل قرار گرفته اسـت.

ایشـان نیـز فرمودنـد: در شـرایط امـروز کـه 
دولـت محتـرم بـا تأکید بـر اسـتفاده از ظرفیت 
گردشـگری در پـی رفع کاسـتی های اقتصادی 
و ارزش آفرینی در حوزه اقتصاد و ازجمله اشتغال 
است، استفاده از متخصصان و پیشکسوتانی که 
در طی دهه های گذشـته اهتمـام جدی خویش 
را وقـف اعتـای گردشـگری کشـور نموده اند 

اهمیت بیشـتری می یابد.
در پایان فرمودنـد: یکی از مهترین اهدافی 
اهتمـام اعضـای محتـرم  کـه موردتوجـه و 
قـرار داشـت یکپارچـه نمـودن سـاختارهای 
موجـود در زمینـه طبیعت گـردی و جلوگیری 
از پراکندگـی و مـوازی کاری در ایـن حـوزه 
حـل  و  خصوصـی  بخـش  سـاماندهی  و 
موضوعـات و مشـکات بخـش خصوصـی 
اسـت که بـر این اسـاس، سـند ملی توسـعه 
اواخـر  و مدیریـت طبیعت گـردی کشـور در 
سـال 1395 بازنگری گردیـد، اما همچنان در 

انتظـار طـرح در هیـأت دولـت می باشـد.

 آقـای دکتـر محمدعلـی زلفـی  گل، 
وزیر محتـرم علوم، تحقیقـات و فناوری؛ 
انتخـاب حضرتعالـی را کـه از چهره های 
علمـی و ارزشـی هسـتید درسـمت مقام 
عالـی وزارت تبریـک و تهنیـت عـرض 

نمـوده و آرزوی بهـروزی و موفقیت برای 
جنابعالـی دارم.   

 از زحمـات تمـام عزیزانـی کـه در 
نشـر بیسـت و نهمین مجله این نشـریه 
سـهیم بوده انـد به ویژه دانشـمند محترم، 
آقـای دکتـر سـعداله والیتی کـه همواره 
قریـن نظـرات عالمانـۀ ایشـان بوده ایـم؛ 
و نیـز آقـای دکتـر بهـزاد علیـزاده کـه از 
پیشـنهاد چاپ نشـریه اسـتقبال نموده اند 
و همچنیـن خانـم دکتـر نگار حسـینیان 
کـه در جمـع آوری مطالـب و زیبایـی آن 

توجـه فـراوان مبذول داشـته انـد و آقای 
دکتـر علـی اصغـر یـزدان بخـش کـه 
زحمت ویراسـتاری را کشـیده اند و خانم 
اخبـاری که امـور ماشین نویسـی مطالب 
را بـه انجـام رسـانیده اند، صمیمانه تقدیر 

و تشـکر  نمایم. 
 بـرای سفیدپوشـان جامعۀ پزشـکی، 
طبیبان، پرسـتاران و اورژانسـیان که خود 
را دیـوار سـامتی مـا قـرار داده انـد دعـا 

کنیـم و بگوییـم اجرکـم عنداهللا.                           
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