
به نام خدا

1.حضور انجمن علمی طبیعت گردی ایران در کنگره بین المللی قلب ایران-اروپا

اولین کنگره بین المللی بیماری های مادرزادی و دریچه ای قلب و نمایشگاه 
ماه سال جاری درمحل  آبان  الی 13  وابسته، طی روزهای  11  صنایع 
انجمن  روابط عمومی،  به گزارش  برپا گردید.  بیمارستان رضوی مشهد 
علمی طبیعت گردی ایران با همکاری انجمن صنفی راهنمایان گردشگری 
خراسان رضوی، در این نمایشگاه حضوری فعال داشته و به معرفی جاذبه 
ها و توانمندیهای گردشگری و طبیعت گردی کشور پرداخت. همچنین 
توضیحات الزم در زمینۀ معرفی فعالیت های انجام شدۀ انجمن و نیز چگونگی 
عضویت در انجمن توسط کارشناسان حاضر در غرفه ، به عالقه مندان ارائه 
گردید که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.انجمن علمی طبیعت گردی 
ایران در طول ایام برپایی کنگره ، میزبان جمع کثیری از مهمانان داخلی و 
خارجی از جمله : ده ها پزشک متخصص  بیش از57 کشور بود. همچنین 

جمعی از مسئوالن دستگاه های اجرایی کشور و رؤسای دانشگاه های علوم 
پزشکی و بیمارستان های کشورمان  از قبیل :  جراحان برجسته  و بازرگانان 
از کشورهای مختلف  که بازدیدی از غرفه انجمن بعمل آوردند.الزم به ذکر 
است، انجمن علمی طبیعت گردی ایران، از ابتدای سال جاری با کسب مجوز 

از وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در مؤسسه آموزش 
عالی بینالود مشهد آغاز به 

کار کرده است.. 

اخبار مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

گروه مترجمی زبان انگلیسی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد در تاریخ         
پنج شنبه 25 آبان اقدام به برگذاری مجموعه کارگاه های آموزش و یادگیری 
زبان انگلیسی به کمک تکنولوژی )CALL( نمود. این مجموعه کارگاه ها، سه 
حوزه اصلی تئوری، عملی و پژوهش را در آموزش زبان انگلیسی هدف قرار 
داده بود.کارگاه اول با عنوان ؛ نظریه ها وچهارچوب های )CALL(  نظریه 
های موجود در این حوزه که بیشترین کاربرد را داشته اند مورد بررسی قرار 
گرفتند. همچنین در کارگاه دوم؛ کاربرد های تکنولوژی در آموزش مهارت 
های زبانی- شرکت کنندگان با انواع روش های استفاده از فناوری های 
مختلف آنالین و آفالین برای آموزش زبان آشنا شدند. در نهایت کارگاه 
سوم تحت عنوان ؛ فناوری های نوظهور در آموزش زبان- که مخاطبان را 
با گستره ای از فناوری های در حال گسترش در آموزش از جمله روبات 
ها، واقعیت مجازی و غیره آشنا ساخت. مدرس این دوره آقای دارا تفضلی، 
دانشجو دکتری رشته زبان انگلیسی و فرهنگ در دانشگاه کوردوبای اسپانیا 

بودند و تخصص ایشان در حوزه آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به کمک 
تکنولوژی است. شایان ذکر است، در این دوره 75 نفر  با  رشته ها و گرایش 
های مختلف آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان، زبان شناسی، آموزش 
زبان فارسی ، زبان و ادبیات عرب و مدیریت آموزشی در مقاطع مختلف 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از شهرهای مختلف کشور شرکت 

نمودند.

)CALL(2. اولین کارگاه آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به کمک تکنولوژی

3. اولین جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی

این جلسه در تاریخ 96/7/11 با حضور حجت االسالم احمدزاده ، حجت 
االسالم علی صبوری، آقای محمدرضا حافظ ،آقای دکتر حسین کریمی، 
آقای سید علی حسینی وآقای علی اصغر یزدان بخش در مؤسسه آموزش 
عالی بینالود مشهد برگزار شد. در آغاز جلسه دبیر جلسه، آقای یزدان 
بخش، در جهت محقق شدن بیشتر اهداف و رسالتهای فرهنگی   مذهبی 
درنظر گرفتن شرایط ویژه مخاطبین ، کاربردی بودن طرح ها و برنامه ها 
را خواستار شدند  و همچنین گزارش کار سه ماهه تابستان در رابطه با 
جشن دانش آموختگی و راه اندازی سیستم فرهنگی     اجتماعی در پرتال 

دانشجویان توضیحات مبسوطی را ارائه نمودند. در ادامه حجت االسالم 
احمدزاده نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با 

ارائه رهنمودهای الزم بر قانون گرایی و رعایت ضوابط تاکید نمودند.



23

STOP AIDS  6 . اهداء خون و 

واحد مشاوره و سالمت  مؤسسه  در خصوص ایجاد ارتباط و توسعه همکاری بین دفاتر 
مشاوره و سالمت دانشگاه ها و سازمان انتقال خون کشور هماهنگی های الزم جهت 
استقرار پایگاه اهدای خون در مؤسسه را فراهم آورد که طی آن اتوبوس سازمان دهی 
شده جهت انجام اهدای خون در روز سه شنبه مورخ 7 آذر ماه 96 از ساعت 8:30 الی 
15 در محوطه مؤسسه مستقر و با استقبال خوب دانشجویان، اساتید و پرسنل مؤسسه 
رو به رو شد. و نیز واحد مشاوره  با همکاری مرکز بهداشت استان و مصادف با هفته ایدز، 
برنامه انجام تست غربالگری و محرمانه HIV را در روز پنج شنبه مورخ 96/9/16 از ساعت 
10 الی 13 اجرا کرد. این آزمایش در واحد سیار سازمان انتقال خون تحت عنوان روبان 
قرمز، در محوطه مؤسسه مستقر شد. دانشجویانی که متقاضی انجام تست بودند ، روبان 

های از قبل آماده شده توسط مرکز مشاوره را گرفته و بر روی سینه خود نصب کردند.  
همچنین 3 بروشور که حاوی اطالعات کلیدی و مهم راجع به این بیماری است را در 
اختیار آنها گذاشت و مشاوره توسط پزشک مربوطه صورت  گرفت. سپس با اختصاص 

یک کد به هر دانشجو، آزمایش توسط کیت 
های مخصوص تست HIV انجام شد ، پس از 
گذشت زمان 10دقیقه  و نمایان شدن نتیجه 
تست ، دانشجویان با اعالم کد خود به پزشک ، 
نتیجه آزمایش خود را به طور محرمانه  دریافت 

کردند. 

9. روز دانشجو
امور دانشجویی و مرکز مشاوره وسالمت مؤسسه در روز سه شنبه 16 آذرماه 
1395همزمان با روز دانشجو با هدف ارج نهادن به جایگاه دانشجو و ایجاد 
شور و نشاط و آشنایی دانشجویان با مرکز مشاوره و سالمت مؤسسه عالوه بر 
پذیرایی از دانشجویان اقدام به برگزاری برنامه توزیع هدیه گلدان های کاکتوس 
تزئین شده با کارتهای حاوی پیام های مشاوره در بین دانشجویان کردند و 
نیز طبق گزارش امور فرهنگی به مناسبت گرامیداشت 16 آذر و روز دانشجو، 
بسیج دانشجویی اقدام به برگزاری تریبون آزاد نمود.در این تریبون با موضوع 
»شبکه های اجتماعی آری یا نه؟« که در محوطه موسسه آموزش عالی بینالود 

برگزار شد دانشجویان به بیان نظرات خود 
راجع به فلسفه و هدف ایجاد شبکه های 
اجتماعی، ضرورت و عدم ضرورت استفاده 
از آن پرداختند. در پایان نیز با هدف افزایش 
انگیزه دانشجویان برای بیان نظرات خود، به 
دو نفر از شرکت کنندگان در تریبون به قید 

قرعه جوایزی اهدا شد. 

•  آقای محسن مهمان نواز در چهارمین دوره مسابقات شنای مسافت کوتاه قهرمانی 
کشور)جام والیت ( به نمایندگی از مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد شرکت کرده که 
با درخشش در این رقابتها موفق به کسب 3 مدال طال یک مدال نقره و یک مدال برنز 
در مواد مختلف این رشته ورزشی شد.این مسابقات 9الی 11 آبان ماه به میزبانی استخر 
آفتاب مشهد برگزار شد.                                                                                                 

• برگزاری مسابقات دارت و پرتاب پنالتی بسکتبال در دوبخش اساتید و پرسنل و 
دانشجویان: مسابقات در سه شنبه 1396/08/02وچهارشنبه 1396/08/03در دو نوبت 
صبح و بعدازظهر در سالن ورزشی اختصاصی مؤسسه برگزار شد. در این مسابقات بیش 

از 250 نفر شرکت داشتند. 
•   فینال مسابقه کنده زنی قدرتی:  مسابقات کنده زنی قدرتی، برای اولین بار و به 
مناسبت هفته تربیت بدنی به مدت سه روز در محوطه فضای باز دانشگاه ، زیر نظر 
داوران رسمی کمیته ورزشهای قدرتی ) پاور لیفتینگ و قوی ترین مردان ( برگزار شد. 
مسابقه بدین شکل بود که تعداد حرکات صحیح در 60 ثانیه هر ورزشکار محاسبه و 
در نهایت نتایج کلی اعالم می شد. درپایان 6 نفر با کسب رکورد بهتر نسبت به بقیه 
شرکت کنندگان موفق شدند به فینال راه پیدا کنند. نفرات برتر به ترتیب عبارتند از: 
مقام اول:آقای محمد ایل بیگی دانشجوی رشته معماری مقطع کارشناسی )8 حرکت 
صحیح در 60 ثانیه(، مقام دوم: آقای مهدی امیدوار بیگی دانشجوی رشته معماری 
مقطع کارشناسی) 5حرکت صحیح در 60 ثانیه (، مقام سوم: آقای محمد تاج الدینی 

دانشجوی مقطع ارشد رشته علوم ورزشی) 3 حرکت صحیح در 60 ثانیه( . 
•   نمایشگاه تربیت بدنی )به شکل ایستگاه های ورزشی( از 26 مهر الی2 آبان ماه 96 
درمحوطه دانشگاه برگزار شد . این ایستگاه ها شامل: کارگاه آموزش دارت با 152 نفر، 
کارگاه آموزشی تیروکمان با 620 نفر- غرفه فریز بی )Frisbee( با700 نفر ، نوعی 
وسیله بازی است که از یک صفحه مدوّر لبه  دار به قطر 20 تا 25 سانتی متر درست 
شده است.در این بازی دو دروازه کوچک با ارتفاع یک متر روبروی پرتاب کنندگان قرار 
دارد که باید با فاصله 2 متری از دروازه فریز بی ها رو به سمت دروازه پرتاب می کردندکه 
با دقت و تمرکز فریز بی ها را داخل دروزاه پرتاب می کردند از این وسیله برای تفریح و 
ورزش رقابتی استفاده می شود. در پایان این مسابقات به نفرات اول تا سوم این رقابتها 

جوایزی از سوی مدیریت تربیت بدنی مؤسسه اهدا گردید.
•  اولین دوره مسابقات سنگنوردی مسترکاپ ، انتخابی بازی های آسیایی جاکارتا  
2018 اندونزی با حضور18  ورزشکار منتخب تیم ملی سنگنوردی جمهوری اسالمی 
ایران در تاریخ 2 آذر ماه 1396 به میزبانی استان کرمان در دو بخش آقایان و بانوان 
برگزار شد. ابولفضل حسن پور مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب و به اردوی تیم 

ملی دعوت شد.
•  دعوت شدن  آقایان مهیار مطلق پیروز و پویان مجید زاده دانشجویان مؤسسه آموزش 
عالی بینالود مشهد . تیم ملی به اردوی تدارکاتی تیم ملی هاکی روی یخ جمهوری 

اسالمی ایران که از 9/7لغایت 9/17در کشور ترکیه برگزار گردید.
•  مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی بزرگساالن کشور با شرکت 10 تیم برتر ایران در 

گروه الف در تاریخ 11 و 12 آبان ماه به   میزبانی شهر خرم آباد برگزار گردید . طی 
این مسابقات آقای امید قادری دانشجوی مقطع ارشد رشته علوم ورزشی )مدیریت 
بازاریابیبه عنوان نماینده مؤسسه آموزش عالی بینالود در وزن 63 کیلوگرم در این رقابتها 
به میدان رفت و با درخشش و کسب نتایج درخشان موفق شد به فینال این رقابتها 
برسد و در نهایت به مقام نایب قهرمانی و کسب مدال نقره این رقابتها دست یابد و با 
توجه به درخشش و کسب نتایج خوب وکیفیت باالی کشتی های وی از لحاظ فنی 
به اردوی تیم ملی کشتی جمهوری اسالمی ایران دعوت شد.  همچنین آقای احسان 
چمانچی کسب مقام نایب قهرمانی کشتی فرنگی مسابقات کشور و دعوت به اردوی 
تیم ملی کشتی شد . مسابقات در 2۴الی25 آبان، در وزن 55 کیلوگرم در استان گیالن 

برگزار شد.
•  انتخاب به جا و شایسته آقای عارف مددی دانشجوی رشته علوم ورز شی مؤسسه به 
عنوان کمک مربی کاراته استان خراسان رضوی را تبریک می گوییم .آقای عارف مددی 

خود نیز جزو قهرمانان ومدال آوران این رشته ورزشی می باشد. 

10 .تربیت بدنی

7 . راهپیمایی بزرگ 13 آبان ماه96

راهپیمایی بزرگ 13 آبان ماه96 در ساعت 9:30 روز شنبه در شهرستان طرقبه 
همزمان با تمامی شهرهای کشور برگزار شد. دانشجویان، پرسنل و مدیران موسسه 
آموزش عالی بینالود نیز در این راهپیمایی دوشادوش سایر اقشار جامعه، شرکت 
نمودند. راهپیمایان با حضوری پر شور و حمل پالکاردهایی با مضامین استکبار 
ستیزی اعتراض خود را به سخنان توهین آمیز ترامپ اعالم داشتند.  در ادامه بیانیه 
دانشجویان توسط مسئول بسیج پایگاه موسسه آموزش عالی بینالود قرائت شد، و 
دانش آموزان، دانشجویان و مسئولین یادداشت های خود را با عنوان »پیامی به 

ترامپ« بر روی بنر تهیه 
موسسه  سوی  از  شده 
آموزش عالی بینالود به 

ثبت رساندند.

واحد مشاوره و سالمت  همزمان با روز جهانی عاری از خشم و افراطی گری مورخ 
27 آذر ماه 96 اقدام به برگزاری ایستگاهی به منظور آموزش نحوه صحیح ابراز خشم 
به دانشجویان با عنوان »خشم و هیاهو« کرده است. این ایستگاه که از ساعت 8 الی 
13 در محوطه موسسه برپا شد شامل بخش های مختلفی از جمله مشت زدن به 
کیسه بوکس  ترکاندن بادکنک خشم-  قیچی کردن، پاره کردن و سوزاندن کاغذ  
بازی با خمیر اسالیم - انجام تست سنجش میزان خشم  برگزاری مسابقه دارت 

همراه با اهدای جوایز بود.

همچنین در کنار ایستگاه  نمایشگاهی از پوستر 
های آموزشی با عنوان های خشم چیست تفاوت 
خشم و خشونت چرا افراد خشم را انتخاب میکنند  
و انواع عصبانیت و تاثیر آن بر سالمت انسان جهت 

آگاهی دادن به دانشجویان گذاشته شده بود.

8. روز جهانی عاری از خشم

4. کارگاه آموزشی زبان بدن

کارگاه آموزشی زبان بدن، با هدف افزایش آگاهی و ارتقای مهارت های ارتباطی 
دانشجویان به همت دفتر مشاوره و سالمت در تاریخ 21 آبان ماه سال 96 از ساعت 12 
الی 1۴در سالن اجتماعات موسسه برگزار شد. مدرس کارگاه در خصوص انواع ارتباطات 
و اهمیت برقراری ارتباط موثر با دیگر افراد گفت : برقراری ارتباط به طور کلی شامل دو 
بخش کالمی و غیر کالمی می باشد .  و در ارتباطات بین فردی، بخش غیر کالمی 

و زبان بدن، اهمیت بیشتری دارد. در 
این کارگاه شرکت کنندگان دیدگاه ها 
و نظرات خود را بیان و سوال هایی 
در مورد موضوع های ارائه شده را با 

مدرس کارگاه مطرح گردد.

در روز شنبه مورخ 7/29/ 96 مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد با حضور 
مدیریت محترم فرهنگی و دبیران انجمن های علمی دانشجویی برگزار شد. 
در این جلسه اساسنامه پیشنهادی مدیریت فرهنگی و شرح وظایف دبیران 
انجمن مطرح شد وبرنامه ساالنه انجمن ها تعیین گردید. همچنین به مناسبت 
هفته دفاع مقدس نمایشگاه عکس با محوریت 8 سال)مقاومت مقدس( برگزار 
شد. در این نمایشگاه عکس و پوسترهایی با موضوعات مذکور به مدت 10 

روز به نمایش گذاشته شد 
که مورد بازدید دانشجویان 

واستقبال آنان قرارگرفت. 

5. اولین جلسه شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی 
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معرفی چهره شاخص علمی 

دکتر ابوالفضل مساعدی در سال 13۴5 در شهر تربت حیدریه دیده به جهان گشود. قبل 
از ورود به دبستان در مکتب خانه مادر بزرگ خود به آموزش و روخوانی قرآن پرداخت و 
همزمان با تحصیل در مقطع دبستان به حضور در مکتب خانه به صورت نیمه وقت ادامه 
داد. در سال 1363 با اخذ دیپلم با شرکت در آزمون سراسری دانشگاه ها و موسسسات 
آموزش عالی کشور، موفق به اخذ رتبه 2 در گروه آموزشی کشاورزی گردید. همزمان با 
تحصیل در دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته تحصیلی مهندسی آبیاری و شرکت در 
جبهه های نبرد، موفق به کسب رتبه اول در بین دانش آموختگان هم دوره ای خود شد. در 
حین انجام خدمت نظام وظیفه، در آزمون اعزام به خارج به عنوان بورسیه وزارت فرهنگ 
و آموزش عالی )وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کنونی( پذیرفته شد. ایشان مدرک 
کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته تحصیلی مهندسی عمران، گرایش هیدرولیک، 
شاخۀ هیدرولوژی و منابع آب از دانشگاه صنعتی بوداپست را اخذ نمود. در حین تحصیل 
به عنوان دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ارشد از سوی این دانشگاه برگزیده شد.عالوه بر 
این، ایشان به عنوان دانش آموخته ممتاز بورسیه وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مقطع 
دکتری در سال تحصیلی 1378-1377 از سوی این وزارت برگزیده شد. وی در سال 
1378 در گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان عضو 
هیات علمی شروع به خدمت نمود و در سال 1383 به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شد. 

ایشان اکنون به عنوان استاد پایه 30 در دانشگاه 
فردوسی مشهد ، دانشکده منابع طبیعی و محیط 
زیست به عنوان استاد پیوسته و در گروه علوم 
و مهندسی آب به عنوان استاد وابسته مشغول 
به خدمت است. از سایر فعالیت های علمی-
پژوهشی و اجرایی وی می توان به سردبیری 
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، عضویت 
علمی-پژوهشی،  مجله  تحریریه ۴  هیات  در 
عضویت کمیته علمی و هیات داوران حدود 
20 کنفرانس ملی و بین المللی، انتشار نزدیک 

به 100عنوان مقاله در مجالت معتبر علمی-پژوهشی داخلی و خارجی، حضور در بیش از 
100 کنفرانس علمی معتبر و ارائه سخنرانی، اجرای بیش از 20 طرح پژوهشی، ویراستاری 
علمی ۴ جلد کتاب دانشگاهی، راهنمایی و مشاوره حدود 60 عنوان پایان نامه، تدریس 
حدود 15 عنوان درس در مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی، عضو هیات موسس 
انجمن هیدرولوژی ایران و عضویت در 10 انجمن علمی، مدیریت گروه های آموزشی به 
مدت حدود 10 سال، معاونت دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی 

مشهد به مدت 2 سال و.... اشاره نمود.

11- هفته پژوهش
به مناسبت هفتۀ پژوهش گروه پژوهشی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد اقدام به برگزاری 

همایش در 3 روز متوالی ، در حضور جمعی از اساتید ، دانشجویان و مهمانان مدعو نموده است.
علوم ورزشی 

به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش گردهمایی گروه علوم ورزشی روز چهارشنبه مورخ 
22/9/96 در محل سالن اجتماعات موسسه برگزار گردید. در این مراسم که با مشارکت حداکثری 
دانشجویان همراه بود، نخست ریاست محترم موسسه جناب آقای علیزاده به ایراد سخن پیرامون 
اهمیت پژوهش و جایگاه آن در توسعه کشور پرداختند. سپس گزارش عملکرد پژوهشی گروه 
علوم ورزشی طی یکسال اخیر ازسوی مدیر گروه علوم ورزشی آقای بابک عظیمی ارائه گردید 
بخش اصلی مراسم اختصاص داشت به سخنرانی آقای دکتر مهدی طالب پور،استاد دانشکده علوم 
ورزشی دانشگاه فردوسی و رئیس اسبق پژوهشگاه علوم ورزشی ایران، پیرامون حقوق در ورزش. 

مدیریت جهانگردی
همایش در روز سه شنبه 28/ 9/ 96 از ساعت 2 تا 7 بعدازظهر در سالن اجتماعات مؤسسه برگزار 
شد. همایش دارای دو بخش پژوهشی و جشن آیینی یلدا بود در بخش اول آقای دکتر علیزاده 
ریاست موسسه ، آقای دکتر والیتی معاونت پژوهشی و آقای دکتر جواهرزاده مدیرگروه جهانگردی 
به ارائه نکاتی پیرامون اهمیت پژوهش و همچنین گزارش کوتاهی از فعالیت های پژوهشی و 
آموزشی موسسه پرداختند در ادامه مهمان ویژه همایش آقای دکتر ناصری رئیس دانشکده منابع 
طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد به ارائه توضیحات مفصل در رابطه با طبیعت 

ایران پرداختند .در انتهای برنامه فستیوال غذای یلدا دانشجویان درس مدیریت رستوران ) مدیریت 
جهانگردی ( با حضور تعدادی از مسئولین موسسه و اساتید گروه برگزار شد .

مدیریت حسابداری
همایش حسابداری در روز چهارشنبه 29/ 9/ 96 از ساعت 2 تا ۴ بعداز ظهر در سالن اجتماعات 
مؤسسه برگزار شد. در ابتدا آقای بداغی مدیر گروه حسابداری گزارشی از عملکرد گروه حسابداری 
ارائه نمودند . سپس مهمان ویژه همایش آقای دکتر مهدی مرادی عضو هیئت علمی دانشگاه 
فردوسی در مورد اهمیت و نقش پژوهش در حسابداری صحبت کردند. و نیز در پایان آقای سلمان 
یزدانی از اساتید مدعوی مؤسسه آموزش عالی بینالود مقاله ای در باب سرمایه گذاری در بازارهای 

نو ظهور ارائه کردند.  

دکتر ابوالفضل مساعدی


