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ســومین جلســه شــوراى مدیریــت آمــوزش عالــى اســتان 
ــا محوریــت بررســى چگونگــى ارتقــاى مهارتهــاى  ســمنان ب
دانشــجویان بــه میزبانــى دانشــگاه ســمنان، دانشــگاه معیــن و 

مــادر اســتان برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ دکتــر عظیــم 
اهللا زارعــى دبیــر و مســئول دبیرخانــه امــور اجرایــى دانشــگاه 
معیــن اســتان ســمنان دســتور کار ایــن جلســه را برنامــه ریزى 
ــر  ــجویان ب ــى دانش ــغلى و مهارت ــدى ش ــود توانمن ــراى بهب ب
اســاس آئیــن نامــه ارتقــاء تــوان اشــتغال پذیــرى دانشــجویان 

دوره کارشناســى پیوســته عنــوان کــرد .
ــتان پیشــنهادات و  ــن جلســه روســاى دانشــگاه هاى اس در ای
اقدامــات خــود را در راســتاى  عملیاتــى شــدن ارتقــاى مهــارت 
هــاى دانشــجویان و توانمنــدى هــاى شــغلى آنــان بــر اســاس 

نیــاز جامعــه و بــازار کار ارائــه کردنــد .
ــمنان  ــگاه س ــس دانش ــدى رئی ــرى زرن ــعود نصی ــر مس دکت
ــاى  ــت آموزش ه ــتفاده از ظرفی ــتار اس ــه خواس ــن جلس در ای
ســازمان فنــى و حرفــه اى اســتان در دانشــگاه ها شــد و 
ــا  ــن اداره کل  ب ــن ای ــى بی ــل خوب ــبختانه تعام ــت : خوش گف
دانشــگاه هــا وجــود دارد کــه مى تــوان از ایــن فرصــت بــراى 
ــدى دانشــجویان  ــا و توانمن ــردن آموزش ه ــارت محــور ک مه

ــرد. ــه بهــره ب در ایــن زمین
ــن  ــم در ای ــمنان ه ــتان س ــه اى اس ــى و حرف ــر کل فن مدی
جلســه بــا بیــان اینکــه آمــوزش دانشــجویان و فــارغ 
ــرار  ــن اداره کل ق ــتور کار ای ــگاهى در دس ــالن دانش التحصی
ــراى  ــان ب ــد مراجع ــى 50 درص ــرایط فعل ــت : در ش دارد گف
ــجویان و  ــه اى را دانش ــى و حرف ــاى فن ــرى آموزش ه فراگی
فــارغ التحصیــالن دانشــگاهى تشــکیل مــى دهنــد کــه ایــن 
امــر نشــان از ضعیــف بــودن آموزش هــاى مهــارت محــور در 

. دانشگاه هاســت 
ــرخ  ــترین ن ــه بیش ــان اینک ــا بی ــاهچراغ ب ــین ش ــید حس  س
ــت  ــگاهى اس ــالن دانش ــارغ التحصی ــه ف ــوط ب ــکارى مرب بی
افــزود : بــروز رســانى برنامــه هــاى درســى دانشــگاه ها 
ــه و  ــى جامع ــى و آت ــاى فعل ــا نیازه ــاق ب ــور انطب ــه منظ ب
ــاى  ــد ه ــدادى از واح ــا تع ــى ب ــاى مهارت ــى دوره ه جایگزین
ــازمان  ــا س ــارکتى ب ــه صــورت مش ــا ب ــراى آنه ــى و اج درس
آمــوزش فنــى و حرفــه اى از جملــه پیشــنهادات بــراى بهبــود 

ایــن امــر در دانشگاه هاســت.
ــده در  ــه ش ــاى ارائ ــوزش ه ــرح آم ــراى ط ــن اج وى همچنی
مراکــز TMC داراى مجــوز در دانشــگاه هــا را یکــى از 
راههــاى آمــوزش مهــارت بــه دانشــجویان بــا انعقــاد تفاهــم 
نامــه بــا دانشــگاه ها عنــوان کــرد و گفــت : در ایــن راســتا در 
دو ســال گذشــته یــک هــزار و 965 دانشــجو در قالــب 143 
ــا  ــط ب ــف  و مرتب ــته  مختل ــاعت در 18 رش ــزار و 353 س ه
نیــاز صنعــت و بــازار کار شــامل مکانیــک ، بــرق ، هنرهــاى 
ــع  ــى ، صنای ــور زراع ــازى ، ام ــر س ــال و جواه ــمى ، ط تجس

ــد . ــوزش دیدن ــى و ... آم ــودرو ، باغبان خ

ــردى  ــى کارب ــع علم ــگاه جام ــس دانش ــان رئی ــر قربانی دکت
ــازار  ــه ب ــان اینک ــا بی ــن جلســه ب ــم در ای ــمنان ه ــتان س اس
ــه  ــى و حرف ــالن رشــته هاى فن ــارغ التحصی ــراى ف اشــتغال ب
اى نســبت بــه فــارغ التحصیــالن ســایر رشــته ها بهتــر اســت 

ــوان  ــا مى ت ــردن آموزش ه ــور ک ــارت مح ــراى مه ــت :  ب گف
از ظرفیــت واحــد هــاى صنعتــى موجــود در اســتان کــه داراى 
ــجویان  ــوزش دانش ــراى آم ــز ب ــتند نی ــى هس بخــش آموزش

بهــره بــرد .
دکتــر خالصــى دوســت رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمى ســمنان 
نیــز در ایــن جلســه بــر حضــور نماینــده اى از فنــى و حرفــه 
اى در جلســات مرتبــط بــا حــوزه مهــارت آمــوزى دانشــجویان  
ــرد . ــد ک ــتاد کار در دانشــگاه ها تاکی ــاتید اس ــتفاده از اس و اس
ــم در  ــمنان ه ــتان س ــه اى اس ــى و حرف ــگاه فن ــس دانش رئی
ــگاه  ــن دانش ــوزش در ای ــد آم ــى از رون ــت گزارش ــن نشس ای

ارائــه کــرد و گفــت : ایــن دانشــگاه بــا 33 رشــته کاردانــى 
و 18 رشــته کارشناســى ناپیوســته آموزش هــاى خوبــى را 
ــه  ــد ک ــى کن ــه م ــازار کار ارائ ــه و ب ــاز جامع ــا نی متناســب ب
ــرخ بیــکارى در بیــن فــارغ  ــا بررســى هــاى انجــام شــده ن ب
ــود  ــه واســطه مهــارت محــور ب التحصیــالن ایــن دانشــگاه ب

ــت . ــن اس ــیار پایی ــا بس آموزش ه
دکتــر نقــدى بــا بیــان اینکــه جــذب دانشــجو در این دانشــگاه 
ــاى  ــا برنامه ریزى ه ــرد : ب ــان ک ــر نش ــت خاط ــودى اس صع
ــته در  ــى و 10 رش ــع کاردان ــته در مقط ــده 12 رش ــام ش انج
ــگاه  ــن دانش ــود ای ــته هاى موج ــه رش ــى ب ــع کارشناس مقط

افــزوده شــده اســت .
ــمنان  ــگاه س ــى دانش ــالت تکمیل ــى و تحصی ــاون آموزش مع
هــم در ایــن جلســه بــه اقدامــات دانشــگاه ســمنان در زمینــه 
ارائــه درســهاى مهارتــى در ایــن دانشــگاه اشــاره کــرد و گفــت 
: 33 درس مهارتــى در نیمســال اول و دوم ســال تحصیلــى 99 

بــراى ارائــه بــه دانشــجویان ارائــه شــده اســت .
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــزود : ب ــان اف ــاد ورامینی ــر فرش دکت
موضــوع دو درصــد از درآمــد اختصاصــى دانشــگاه ســمنان بــه 

ــت . ــه اس ــى اختصــاص یافت ــارت افزای ــاى مه دوره ه
ــگاه  ــارت دانش ــوزش مه ــه آم ــزود :برنام ــان اف ــر ورامینی دکت
ــاى  ــر آموزش ه ــوى دفت ــد « از س ــوان «برآم ــا عن ــمنان ب س

ــود . ــرى مى ش ــگاه پیگی آزاد دانش
بــه گفتــه وى ، بــا انعقــاد تفاهــم نامــه اى بــا اداره کل فنــى 
ــات  ــتان اقدام ــه اى اس ــى و حرف ــگاه فن ــه اى و دانش و حرف
خوبــى بــراى گســترش مهــارت آمــوزى در دانشــگاه ســمنان 

انجــام شــده اســت .
ــمنان  ــگاه س ــى دانش ــالت تکمیل ــى و تحصی ــاون آموزش مع
تصریــح کــرد : در نیمســال اول ســال 99، بــه کمــک آمــوزش 
ــا  ــى ب ــمنان   18 دوره آموزش ــه اى س ــى و حرف ــازمان فن س
شــرکت یــک هــزار و 291 دانشــجو در دوره کارشناســى 
برگــزار شــد کــه البتــه دانشــجویان مقطــع کارشناســى ارشــد 

ــد  . ــدان ایــن دوره هــا دارن ــه گذران هــم تمایــل ب
دکتــر ورامینیــان ادامــه داد : در نیمســال دوم ســال تحصیلــى 
99 هــم 11 دوره بــا شــرکت یــک هــزار و 211 نفــر در حــال 
آمــوزش هســتند وى افــزود : یکــى دیگــر از اقدامــات مهــم 
ــى  ــدن دوره هــاى ایمن ــارى شــدن گذران ــه اجب ــن زمین در ای
اســت کــه تــا کنــون چهــار هــزار و 956 نفــر در ایــن دوره هــا 

شــرکت کردنــد .
ــان  ــا حضــور معاون ــه اى ب ــرر شــد کمیت ــان جلســه مق در پای
آموزشــى دانشــگاه هاى اســتان ، نماینــده ســازمان فنــى 
ــردى و  ــى کارب ــع علم ــگاه جام ــده دانش ــه اى ، نماین و حرف
ــه  ــراى برنام ــتان ب ــه اى اس ــى و حرف ــگاه فن ــده دانش نماین
ریــزى جهــت توســعه دوره هــاى مهــارت افزایــى و افزایــش 
ــده تشــکیل  ــرم آین ــرى دانشــجویان در ت ــتغال پذی ــوان اش ت

شــود .
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در دانشــگاه معین اســتان و با هدف بررســى چگونگى ارتقاى مهارت هاى دانشجویان؛ در دانشــگاه معین اســتان و با هدف بررســى چگونگى ارتقاى مهارت هاى دانشجویان؛ 

سومین جلسه شوراى مدیریت آموزش عالى سومین جلسه شوراى مدیریت آموزش عالى 
سمنان برگزار شد سمنان برگزار شداستان  استان 



رتبه دانشگاه سمنان در رتبه بندى آسیایى مؤسسه تایمز هم ارتقاء یافت
ــراى  ــمنان ب ــگاه س ــام دانش ــن ن ــرار گرفت ــمنان از ق ــگاه س ــاورى دانش ــاون پژوهــش و فن مع
دومیــن بــار متوالــى در رتبه بنــدى آســیایى مؤسســه تایمــز در ســال 2021 و ارتقــاى رتبــه آن 

در جدیدتریــن رتبــه بنــدى ایــن موسســه علمــى خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان؛ دکتــر ســیف اهللا ســعدالدین بــا اعــالم ایــن خبــر 
گفــت: در تــازه تریــن رتبــه بنــدى دانشــگاه ســمنان موفــق شــد بــا ارتقــاى رتبــه نســبت بــه 

دوره قبلــى در رتبــه 251 تــا 300 قــرار گیــرد .
دکتــر ســعدالدین افــزود : ایــن در حالــى اســت  کــه در ســال 2020 دانشــگاه ســمنان در ایــن 

ــود . ــرده ب ــا 350 را کســب ک ــه  301 ت ــیایى ، رتب ــدى آس رتبه بن
ــدى  ــر رتبه بن ــزارش اخی ــار داشــت : در گ ــمنان اظه ــاورى دانشــگاه س ــاون پژوهــش و فن  مع
دانشــگاه  تعــداد 47  ایــران  اســالمى  جمهــورى  از  ســال 2021  آســیایى  دانشــگاه هاى 
ــد. ــیا قرارگرفته ان ــر آس ــگاه برت ــان 100 دانش ــور در می ــگاه کش ــت دانش ــه هف ــته اند ک حضورداش

ــیایى  ــدى آس ــگاه در رتبه بن ــران از 40 دانش ــگاه هاى ای ــداد دانش ــزود : تع ــعدالدین اف ــر س دکت
ــه 47 دانشــگاه در ســال 2021 رســیده اســت. 2020 تایمــز ب

ــى  ــدى جهان ــى رتبه بن ــد روش شناس ــدى همانن ــن رتبه بن ــى ای ــرد : روش شناس ــح ک وى تصری
ــوزش (25)،  ــار آم ــب 5 معی ــاخص در قال ــاس 13 ش ــر اس ــگاهها ب ــت و دانش ــگاه ها اس دانش
ــرازوى  ــى (7.5)  در ت ــه بین الملل ــى (7.5) و وجه ــد صنعت ــتنادات (30)، درآم پژوهــش (30)، اس

ســنجش قــرار مــى گیرنــد .

ــگاه رتبه بنــدى تایمــز  ــاورى دانشــگاه ســمنان خاطــر نشــان کــرد :  پای معــاون پژوهــش و فن
یکــى از معتبرتریــن نظام هــاى رتبه بنــدى در ســطح بین المللــى اســت کــه در 2013 میــالدى 
ــى  ــاى بین الملل ــار رتبه بندى ه ــیایى را در کن ــدى دانشــگاه هاى آس ــار رتبه بن ــتین ب ــراى نخس ب

خــود انجــام داد.
یــادآور مــى شــود ؛ بــر اســاس رتبــه بنــدى 2021 الیــدن نیــز کــه هفتــه گذشــته اعــالم شــد 
، دانشــگاه ســمنان توانســت بــا ارتقــاى 20 پلــه اى نســبت بــه ســال 2020 ، رتبــه 868 را در 

میــان یــک هــزار و 225 دانشــگاه  برتــر جهــان و 36 دانشــگاه کشــور ثبــت کنــد.

ــوان یکــى  ــام دانشــگاه ســمنان به عن ــرار گرفتــن ن ــاورى دانشــگاه از ق معــاون پژوهشــى و فن
ــال  ــانگهاى در س ــى ش ــى بین الملل ــدى موضوع ــام رتبه بن ــان در نظ ــر جه ــگاه هاى برت از دانش

2021 خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان؛ دکتــر ســیف اهللا ســعدالدین بــا اعــالم ایــن خبــر 
ــده  ــق ش ــران موف ــوزه موضوعــى مهندســى عم ــال 2021  در ح ــمنان در س گفت:دانشــگاه س
اســت جایــگاه 300 –  201 و در حوزه هــاى موضوعــى مهندســى مکانیــک و علــوم و مهندســى 

انــرژى جایــگاه 400-301 را در میــان دانشــگاه هاى برتــر جهــان بــه خــود اختصــاص دهــد.
معــاون پژوهشــى و فنــاورى دانشــگاه ســمنان اظهــار امیــدوارى کــرد: در آینــده حضــور ســایر 

ــد. ــش یاب ــدى افزای ــن رتبه بن ــز در ای ــته ها نی رش
دکتــر ســعدالدین در ادامــه افــزود :دانشــگاه ســمنان بــراى نخســتین بار در ســال 2018 توانســت 
ــس از آن در  ــود و پ ــانگهاى وارد ش ــدى ش ــیمى در رتبه بن ــى ش ــى مهندس ــوزه موضوع در ح
ــدى  ــام رتبه بن ــن نظ ــود را در ای ــور خ ــت حض ــته اس ــون توانس ــى 2019 تاکن ــال هاى متوال س

تثبیــت نمایــد.
گفتنــى اســت رتبه  بنــدى شــانگهاى 
رتبه بندى هــاى  معتبرتریــن  از  یکــى 
ــط  ــج آن توس ــه نتای ــت ک ــى اس جهان
ــن  ــگ چی ــانگهاى ژیائوتن ــگاه ش دانش

مى شــود. منتشــر 
پــروژه  یــک  قالــب  در  رتبه بنــدى  ایــن 
ــار در  ــن ب ــراى اولی ــن ب ــزرگ در کشــور چی ب
ژوئــن ســال 2003 میــالدى توســط دانشــگاه 
ــاالنه  ــورت س ــد و به ص ــر ش ــانگهاى منتش ش

ارائــه مى شــود
دانشگاه سمنان اخیراً در رتبه بندى اعالم شده توسط تایمز و الیدن نیز حضور داشت.

معــاون پژوهشــى و فنــاورى دانشــگاه گفــت: بــر اســاس رتبــه بنــدى 2021 الیــدن ، دانشــگاه ســمنان 
ــزار و 225  ــک ه ــان ی ــه 868 را در می ــال 2020 ، رتب ــه س ــه اى نســبت ب ــاى 20 پل ــا ارتق توانســت ب

دانشــگاه  برتــر جهــان و 36 دانشــگاه کشــور ثبــت کنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان، دکتــر ســیف اهللا ســعدالدین بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: 
دانشــگاه ســمنان در رتبــه بنــدى ســال 2020 ایــن نظــام رتبــه بنــدى توانســت رتبــه 888 را بدســت آورد 
کــه بــا تــالش کلیــه دانشــگاهیان ایــن دانشــگاه،  در رتبــه بنــدى ســال 2021 رتبــه دانشــگاه ســمنان بــا 

20 پلــه ارتقــاء روى عــدد 868 ایســتاد .
معــاون پژوهــش و فنــاورى دانشــگاه بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه ســمنان از ســال 2019 در رتبه بنــدى 
ــه  ــا 68 پل ــزود: در رتبه بنــدى 2021 دانشــگاه ســمنان موفــق شــده اســت ب ــدن واردشــده اســت اف الی
ارتقــاء نســبت بــه ســال 2019 رتبــه 868 جهانــى را در میــان دانشــگاه هاى جهــان بــه خــود اختصــاص 

دهــد .
دکتــر ســعدالدین افــزود : رتبه بنــدى الیــدن یکــى از نظام هــاى معتبــر ارزیابــى دانشــگاهى اســت کــه 
ــى و  ــورد ارزیاب ــنجى م ــر علم س ــاخص هاى معتب ــاس ش ــر اس ــا را ب ــر دنی ــگاه هاى برت ــاله دانش هرس

رتبه بنــدى قــرار مى دهــد.
معــاون پژوهــش و فنــاورى دانشــگاه ســمنان  اظهــار داشــت :  الیــدن بــراى ایــن ارزیابى هــا از تولیــدات 

ــا 2019 از پایــگاه اطالعاتــى  Web of Science اســتفاده  علمــى دانشــگاه ها در ســال هاى 2016 ت
کــرده اســت .

بــه گفتــه دکتــر ســعدالدین ، شــاخص هایى چــون  مرجعیــت علمــى (تأثیــر علمــى)، دیپلماســى علمــى، 
دسترســى آزاد بــه انتشــارات و تنــوع جنســیت  از مهم تریــن معیارهــاى کلــى نظــام رتبه بنــدى الیــدن 

اســت .
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؛ سمنان  دانشــگاه  براى  دیگر  ؛افتخارى  سمنان  دانشــگاه  براى  دیگر  افتخارى 
رتبه دانشــگاه ســمنان در رتبه بندى آسیایى مؤسســه تایمز هم ارتقاء یافترتبه دانشــگاه ســمنان در رتبه بندى آسیایى مؤسســه تایمز هم ارتقاء یافت

ک ا ا گا ا ا ف گ ا ق ا گا ا ا ف اا

20212021 سال  در  شانگهاى  موضوعى  رتبه بندى  جدیدترین  در  ســمنان  دانشــگاه   سال درخشش  در  شانگهاى  موضوعى  رتبه بندى  جدیدترین  در  ســمنان  دانشــگاه   درخشش 

بر اســاس جدیدترین رتبه بندى جهانى الیدن  ارتقاى بر اســاس جدیدترین رتبه بندى جهانى الیدن  ارتقاى 2020 پله اى رتبه دانشــگاه ســمنان پله اى رتبه دانشــگاه ســمنان



در نشســت مســئوالن دانشــگاه ســمنان و اداره کل فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمى اســتان راهکارهــاى توســعه زیرســاخت هاى 
ــم  ــرح مه ــه ط ــر س ــز ب ــا تمرک ــتان ب ــرى اس ــى هن فرهنگ

برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ دکتــر مســعود 
ــن نشســت  ــمنان در ای ــدى رئیــس دانشــگاه س ــرى زرن نصی
گزارشــى از بخش هــاى مختلــف دانشــگاه ســمنان ارائــه کــرد 
و گفــت : دانشــگاه ســمنان بــا بیــش از 14 هــزار دانشــجو  و 
ــگاه هاى  ــر از دانش ــت و متغی ــى ثاب ــأت علم ــو هی 800 عض

مطــرح در ایــران اســت .
دکتــر نصیــرى زرنــدى بــا بیــان اینکــه دانشــگاه ســمنان بــه 
ــور  ــگاه هاى کش ــن دانش ــه 13 را در بی ــگ رتب ــاظ رنکین لح
ــر از  ــزود : شــش نف ــت اف ــش را داراس ــتم پژوه ــه هش و رتب
ــر  ــأت علمــى ایــن دانشــگاه جــزء دانشــمندان پ اعضــاى هی

اســتناد جهــان هســتند .
در ادامــه فرشــید فــالح مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى 
ــر ســاختهاى  ــراى توســعه زی اســتان ســمنان هــم گفــت : ب
فرهنگــى و هنــرى ســه طــرح مهــم بــر اســاس ارزیابــى هــاى 
انجــام شــده در کشــور بــراى اســتان ســمنان در نظــر گرفتــه 

اســت .
ــمنان از  ــده س ــام ش ــش انج ــاس آمای ــر اس ــزود : ب ــالح اف ف
نظــر ســفال و صنایــع دســتى بــه عنــوان یکــى از شــهرهاى 
ــه از  ــن زمین ــه در ای ــت ک ــده اس ــاب ش ــران انتخ ــالق ای خ
ــودن  ــه داران ب ــه ب ــا توج ــتاریم ب ــمنان خواس ــگاه س دانش
پردیــس هنــر،  طــرح هــاى خــود را بــراى اقتصــادى کــردن 
،معرفــى و ارتقــاى ایــن هنــر در ســطح ملــى و بیــن المللــى 

ــه دهــد . ارائ
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان ســمنان همچنین 
ــاد آور شــد و گفــت : هــر  ــران را ی ــاب ای طــرح پایتخــت کت
ــران  ــاب ای ــب پایتخــت کت ــددى داوطل ــهرهاى متع ــاله ش س
مــى شــوند و طــرح هــاى آنــان در هیــأت داوران مطــرح وبــه  
ــود  ــا مى ش ــاب اعط ــوان پایتخــت کت ــا عن ــرح ه ــن ط برتری
کــه در ایــن خصــوص و بــا توجــه بــه ظرفتیهــاى موجــود از 
ــد همــکارى  ــه مرکــزى و مرکــز اســناد نیازمن ــه کتابخان جمل

دانشــگاه ســمنان هســتیم.
فــالح همچنیــن بــه تصویــب ســند توســعه فعالیتهــاى قرآنــى 
اشــاره کــرد و گفــت : بــر اســاس ایــن ســند اســتان ســمنان 
ــى کشــور  ــه ســومین اســتان قرآن ــده ب ــا ده ســال آین ــد ت بای
ــا توجــه بــه دارا بــودن  تبدیــل شــود کــه دانشــگاه ســمنان ب

ــه پیشــنهادات علمــى  ــن زمین ــد در ای ــأت مى توان ــته الهی رش
خوبــى بــراى رســیدن بــه ایــن چشــم انــداز ارائــه نمایــد .

در ایــن نشســت معاونــت و مدیــران دانشــگاه ســمنان ، 
پیشــنهادات و راهکارهــاى خــود را بــراى رســیدن بــه اهــداف 

ــد . ــالم کردن ــر اع ــورد نظ م

همچنیــن در پایــان ایــن نشســت مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمى اســتان از بخش هــاى مختلــف کتابخانــه مرکــزى و 
مرکــز اســناد دانشــگاه ســمنان بازدیــد و در جریــان ظرفیتهاى 

آن قــرار گرفــت .
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بــه اســتحضار مــى رســاند، وزارت علــوم بــا مســئولیت اجرایــى 
پــارك علــم و فنــاورى دانشــگاه ســمنان، اقــدام بــه فراخــوان 
دوم طــرح گرنــت جوانــه بــراى حمایــت از رســاله هــا و پایــان 
نامــه هــاى تحصیــالت تکمیلــى و اولیــن فراخــوان آزمایشــى 

طــرح گرنــت شــکوفایى نمــوده اســت.
ــت  ــور حمای ــه منظ ــه ب ــت جوان ــرح گرن ــوان ط ــن فرخ دومی
از رســاله هــا و پایــان نامــه هــاى تحصیــالت تکمیلــى 
ــوان آزمایشــى  ــن فراخ ــا و اولی ــش ه ــه گرای ــرا در کلی بازارگ
ــاى  ــت ه ــت از فعالی ــت حمای ــکوفایى جه ــت ش ــرح گرن ط
ــى (در اســتان  ــه آزمایشــگاه هــاى تحقیقات ــه و نوآوران فناوران
ــذرى  ــت ب ــب حمای ــوزه ICT) ) در قال ــا در ح ــمنان صرف س
ــأت  ــن طــرح، اعضــاى هی ــن ای ــوده و مخاطبی (بالعــوض) ب

ــتند . ــا هس ــگاه ه ــى دانش علم
البتــه در فراخــوان دوم طــرح گرنــت جوانــه هماننــد فراخــوان 
 ICT  اول، رســاله هــا و پایــان نامــه هــاى مرتبــط بــا حــوزه
در صــورت تمایــل مشــمول حمایــت ســازمان حامــى (پــارك 

فنــاورى اطالعــات و ارتباطــات) نیــز خواهنــد بــود.
ــا ایــن فراخــوان در پــارك  کلیــه فرآیندهــاى ادارى مرتبــط ب

ــام  ــگاه انج ــاورى دانش ــم و فن عل
ــام  ــت ن ــس از ثب ــرد و پ ــى پذی م
پایــان نامــه هــاى کارشناســى 
ارشــد و رســاله هــاى دکتــرى 
حائــز شــرایط توســط اعضــاى 
محتــرم هیــأت علمــى در درگاه 
ــوارد  ــد از داورى م ــه، و بع مربوط
ــمول  ــرش، مش ــده و پذی ــت ش ثب
ــد . ــد ش ــا خواهن ــت ه ــن حمای ای
 10 بــازه  در  نــام  ثبــت  زمــان 
ــاه  ــر م ــى 10 تی ــاه  ال ــرداد م خ
ســال جــارى و از طریــق درگاه
  www.techgrant.msrt.ir  

مى باشــد.
ــتر  ــات بیش ــب اطالع ــت کس جه
 33605043 هــاى  شــماره  بــا 
حاصــل  تمــاس   33605047 و 

فرمائیــد.

ــبکه هاى  ــازى در ریزش ــه س ــاى بهین ــر فرآینده ــى ب ــک مبتن ــن هارمونی ــود آنالی ــتم بهب سیس
ــمنان و  ــگاه س ــر دانش ــرق و کامپیوت ــى ب ــکده مهندس ــان دانش ــت محقق ــه هم ــى» ب الکتریک

ــراع شــد. ــت اخت ــاورى دانشــگاه ثب ــم و فن ــارك عل ــکارى پ هم
بــه گــزارش روابــط عمومــى پــارك علــم و فنــاورى دانشــگاه ســمنان، مهنــدس داود معروفــى 
مســئول مرکــز مالکیــت فکــرى پــارك علــم و فنــاورى دانشــگاه ســمنان بــا اعــالم ایــن خبــر 
ــأت علمــى دانشــکده مهندســى  ــور عضــو هی ــر رضــا کــى پ ــراع توســط دکت ــن اخت گفــت: ای
بــرق و کامپیوتــر، مهنــدس بهــروز آدینــه دانشــجوى دکتــرا ایــن دانشــکده و همچنیــن دانشــگاه 

ســمنان در اداره کل ثبــت اختراعــات کشــور بــه شــماره 102984 بــه ثبــت رســید.
ــخصه  ــا مش ــزات ب ــر و تجهی ــود عناص ــت: وج ــراع گف ــن اخت ــح ای ــور در توضی ــى پ ــر ک دکت
ــرژى  ــف شــبکه ان ــدرت در بخــش هــاى مختل ــر خطــى و بخصــوص ادوات الکترونیــک ق غی
الکتریکــى، موجــب پیدایــش اعوجاجــات هارمونیکــى در شــکل مــوج سینوســى جریــان و ولتــاژ 

ــود. ــبکه مى ش ــن ش ای
وى افــزود :  ایــن نــوع اعوجاجــات مى تواننــد بــر روى عملکــرد صحیــح تجهیــزات الکتریکــى و 
الکترونیکــى مجــاور تاثیــرات ســوء بگذارنــد ، بــه همیــن منظــور در ایــن اختــراع، یــک سیســتم 
و روش بــراى بهبــود آنالیــن اعوجــاج هارمونیکــى در ریزشــبکه هــاى الکتریکــى بــا اســتفاده از 
ظرفیــت اضافــى مبــدل هــاى الکترونیــک قــدرت اســتفاده شــده در منابــع تولیــد پراکنــده ماننــد 

ســلول هــاى خورشــیدى، توربیــن هــاى بــادى و غیــره ارائــه شــده اســت.

ــاج  ــردن اعوج ــه ک ــده، کمین ــه ش ــراع ارائ ــتفاده از اخت ــا اس ــرد : ب ــح ک ــور تصری ــى پ ــر ک دکت
ــر  ــکان پذی ــاس ام ــن ب ــامل چندی ــزرگ ش ــاى ب ــبکه ه ــان در ریزش ــاژ و جری هارمونیکــى ولت

اســت.
وى بــا بیــان اینکــه  اختــراع موجــود، نســبت بــه طــرح هــاى قبلــى حجــم محاســبات کمتــرى 
دارد و ســاده تــر اســت خاطــر نشــان کــرد :  از کاربردهــاى ایــن اختــراع  مــى تــوان بــه کاهــش 
آنالیــن اعوجــاج هارمونیکــى ولتــاژ و جریــان در شــبکه توزیــع بــرق کــه در آن از منابــع تولیــد 
پراکنــده اینورتــرى یــا فیلتــر اکتیــو بــراى تولیــد و کنتــرل تــوان اســتفاده شــده اســت، اشــاره 

نمــود.

فراخوان دوم طرح گرنت جوانه جهت حمایت از رساله ها و پایان نامه هاى تحصیالت تکمیلى فراخوان دوم طرح گرنت جوانه جهت حمایت از رساله ها و پایان نامه هاى تحصیالت تکمیلى 
در کلیه گرایش ها ویژه اعضاى هیأت علمىدر کلیه گرایش ها ویژه اعضاى هیأت علمى

به همت محققان دانشکده مهندسى برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان؛ به همت محققان دانشکده مهندسى برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان؛ 
سیستم بهبود آنالین هارمونیک مبتنى بر فرآیندهاى بهینه سازى در ریزشبکه هاى الکتریکى» ثبت اختراع شدسیستم بهبود آنالین هارمونیک مبتنى بر فرآیندهاى بهینه سازى در ریزشبکه هاى الکتریکى» ثبت اختراع شد
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هفتمین شماره تلویزیون اینترنتى ، هشتمین شماره تلویزیون اینترنتى 
و نهمین شماره تلویزیون اینترنتى 

ــون  ــماره تلویزی ــن ش هفتمی
ــمنان  ــگاه س ــى دانش اینترنت
ــا  برنامــه نگیــن خــردورزى ب
ــذار  ــال بنیانگ ــوع ارتح موض
انقــالب اســالمى ایــران امــام 
هشــتمین  و  (ره)  خمینــى 
ــى  ــون اینترنت ــماره تلویزی ش
برنامــه  ویــژه  دانشــگاه 

شــد.  منتشــر  امتحانــات 
ــه  ــن برنام نهمیــن شــماره ای
ــوع  ــا موض ــز ب ــى نی اینترنت
گفتگــو  و  کرامــت  دهــه 
دانشــگاه  دانشــگاهیان  بــا 
کانال هــاى  و  ســایت  در 
دانشــگاه ســمنان منتشــر شد.

تولیدات روابط عمومى دانشگاه سمنان در خرداد ماه تولیدات روابط عمومى دانشگاه سمنان در خرداد ماه 14001400  
به همت روابط عمومى این دانشگاه؛

پنجاه و هفتمین و پنجاه و هشتمین شماره رادیو نماى دانشگاه سمنان منتشر شدپنجاه و هفتمین و پنجاه و هشتمین شماره رادیو نماى دانشگاه سمنان منتشر شد  



نشســت هــم اندیشــى اســاتید بــا حضــور بیــش از 115 نفــر از اســاتید دانشــگاه ســمنان و 
بــا موضــوع نســبت مــردم ســاالرى و انتخابــات برگــزار شــد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ ســخنران ایــن نشســت ، دکتــر محمدباقــر 
خرمشــاد عضــو هیــأت علمــى دانشــگاه عالمــه طباطبایــى بــود کــه دربــاره ضــرورت و 
اهمیــت انتخابــات و حضــور حداکثــرى مــردم مطالبــى بیــان کــرد. بیــان نقطــه نظــرات و 

پاســخگویى بــه ســواالت نیــز از دیگــر بخش هــاى ایــن نشســت بــود .

ــوان  ــال کســب چهــار عن ــه دنب ب
انجمن هــاى  ســوى  از  دومــى 
در  ســمنان  دانشــگاه  علمــى 
بیــن  جشــنواره  ســیزدهمین 
جلســه  در  حرکــت،  المللــى 
اجتماعــى  فرهنگــى  شــوراى 
اســاتید  و  دبیــران  از  دانشــگاه 
علمــى  انجمن هــاى  مشــاور 

برگزیــده قــدر دانــى شــد .
عمومــى  روابــط  گــزارش  بــه 
معــاون  ؛  ســمنان  دانشــگاه 
دانشــجویى فرهنگــى دانشــگاه 
ــن  ــه ضم ــن جلس ــمنان در ای س
ــتکار  ــالش و پش ــى از ت ــدر دان ق
دانشــگاه  علمــى  انجمنهــاى 
ایــن  در  مقــام  کســب  بــراى 
ــت :  ــى گف ــن الملل ــنواره بی جش
ایــن جشــنواره بــا حضــور 52 
 427 و  هــزار  یــک  و  کشــور 
ــن  ــه ای ــه دبیرخان ــیده ب ــر رس اث
ــال 99  ــاه س ــفند م ــنواره اس جش

برگــزار شــد .
محمــدى  گل  بهــروز  دکتــر 
ــاى  ــت ه ــه فعالی ــان اینک ــا بی ب
انجمــن هــاى علمــى در بــازه 
ــرداد  ــا خ ــرداد 1398 ت ــى خ زمان

کارآفرینــى،  حــوزة   9 در   1399
کتــاب، انجمــن برتــر، بخــش 
ــژه، مســابقه، نشــریه، فعالیــت  وی
دیجیتــال  محتــواى  خالقانــه، 
از  و اختــراع  توســط 120 داور 
اعضــاى هیــأت علمــى دانشــگاه 
هــا مــورد داورى و ارزیابــى قــرار 
ــى  ــس از بررس ــزود :پ ــت اف گرف
ــى  ــن علم ــار انجم و داورى ، چه
ــن  ــم در ای ــمنان ه ــگاه س دانش
جشــنواره خــوش درخشــیدند .

دکتــر گل محمــدى اظهار داشــت 
: بــا اعــالم نتایــج ایــن جشــنواره،  
مهندســى  علمــى  انجمــن 
کامپیوتــر دانشــگاه ســمنان در 
بخــش محتــوى دیجیتــال موفــق 
ــن  ــه دوم و انجم ــب رتب ــه کس ب
در  شــیمى  مهندســى  علمــى 
بخــش کارآفرینــى موفــق بــه 
کســب رتبــه دوم شــدند .بــه گفته 
فرهنگــى  دانشــجویى  معــاون 
دانشــگاه ســمنان ، انجمنهــاى 
علــم اطالعــات و دانــش شناســى 
در بخــش مســابقه و معمــارى 
ــه  ــژه موفــق ب هــم در بخــش وی

ــدند. ــه دوم ش ــب رتب کس
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در آستانه برگزارى انتخابات ؛ در آستانه برگزارى انتخابات ؛ 
نشست هم اندیشى اساتید دانشگاه سمنان برگزار شدنشست هم اندیشى اساتید دانشگاه سمنان برگزار شد

معاون دانشجویى فرهنگى دانشگاه سمنان  

قدردانى از انجمن هاى علمى مقام آور دانشگاه سمنان در جشنواره بین المللى حرکت



اطالعیه میهمانى نیمسال تابستان 1400 دانشگاه سمنان

9

از سوى مدیریت تحصیالت تکمیلى دانشگاه منتشر شد؛
اطالعیه تکمیلى مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکترى تخصصى سال 1400- دانشگاه سمنان

 ضمــن عــرض تبریــک به کلیــه دعوت شــدگان بــه مرحله 
ــمنان،  ــگاه س ــال 1400 دانش ــرى س ــون دکت ــه آزم مصاحب
ــاى  ــا روى لینک ه ــه و فرم ه ــن اطالعی ــاهده مت ــراى مش ب
ــایت  ــه را در س ــاى مربوط ــا فایل ه ــوده ی ــک نم ــر کلی زی
دانشــگاه https://semnan.ac.ir/ZGt  دانلــود نمائید .

* اطالعیه شماره دو مصاحبه دکترى 
* فرم شماره 2 نحوه ارزیابى تخصصى

* اطالعیه شهریه مقطع دکترى
* سامانه مصاحبه مجازى دانشگاه سمنان



نخســتین جلســه کارگــروه جامعــه دانشــگاهیان اســتان 
ــال  ــت در س ــدس و مقاوم ــاع مق ــت دف ــمنان در بزرگداش س

ــد. ــزار ش ــمنان برگ ــگاه س ــى دانش ــه میزبان 1400 ب
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان، رئیــس 
ــگاهیان  ــه دانش ــروه جامع ــر کارگ ــمنان و مدی ــگاه  س دانش
ــگا ها  ــاى دانش ــور روس ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس ــتان در ای اس
و مراکــز آموزشــى اســتان برگــزار شــد گفــت :  بایــد هرچــه 
ــه  ــم چراک ــهدا بگذاری ــه ش ــت ب ــراى خدم ــم ب ــوان داری در ت
امنیــت امــروز مــا بــه دلیــل جــان فشــانى و از خــود گذشــتگى 

ــهیدان اســت. ش
دکتــر مســعود نصیــرى زرنــدى افــزود:  شــهداى هشــت ســال 
دفــاع مقــدس جــان خــود را بــراى حفــظ اســالم و ارزش هــاى 
آن فــدا کردنــد و یــاد و راه شــهدا در جامعــه باید براى همیشــه 

زنــده نگــه داشــته شــود.
وى خاطــر نشــان کــرد :  امســال نیــز تــالش مــى کنیــم بــا 

همــکارى و مشــارکت دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــى  اســتان 
برنامــه هــاى شــاخص و  اثــر گــذارى را  برنامــه ریــزى و اجــرا  

نماییــم.

ــاى  ــک از روس ــر ی ــر ه ــالم  نظ ــد از اع ــدار، بع ــن دی در ای
دانشــگاه هــا مقــرر شــد، مصوبــات جلســه مذکــور در دســتور 

ــرد. ــرار گی ــروه ق ــر یــک از اعضــاى کارگ کار ه

ــابقات  ــت در مس ــمنان توانس ــگاه س ــر دانش ــجوى دخت دانش
و  دانشــگاه ها  دانشــجویان  آنالیــن  شــطرنج  همگانــى 
ایــن  ســومى  مقــام  کشــور  عالــى  آمــوزش  موسســات 

 . کنــد  خــود  آن  از  را  ورزشــى  رقابت هــاى 
ــاون  ــمنان ؛ مع ــگاه س ــى دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دانشــجویى فرهنگــى دانشــگاه ســمنان بــا اعــالم ایــن خبــر 
ــجوى  ــور 362 دانش ــا حض ــه ب ــا ک ــن رقابته ــت : در ای گف
ــه  ــزار شــد  ، یگان ــر و پســر  از 71 دانشــگاه کشــور برگ دخت
خورشــیدى تنهــا نماینــده دانشــگاه ســمنان در ایــن مســابقات 

ــا بایســتد . ــن رقابته ــر ســکوى ســوم ای ــق شــد ب موف
ــا بیــان اینکــه ایــن رقابتهــا در  دکتــر بهــروز گل محمــدى ب
دو جــدول جداگانه(دختــران و پســران)  بــه میزبانــى دانشــگاه 
تهــران برگــزار شــد افــزود : در بخــش پســران 230 نفــر  از 
52 دانشــگاه و در بخــش دختــران 132 نفــر  از 71 دانشــگاه 
ــدى در  ــورد جدی ــه رک ــد ک ــر بودن ــابقات حاض ــن مس در ای
ــود. ــوب مى ش ــى محس ــته ورزش ــن رش ــابقات ای ــزارى مس برگ

برگزارى نخستین جلسه کارگروه جامعه دانشگاهیان استان سمنان در بزرگداشت برگزارى نخستین جلسه کارگروه جامعه دانشگاهیان استان سمنان در بزرگداشت 
دفاع مقدس و مقاومت در سال دفاع مقدس و مقاومت در سال 14001400

درخشش دانشجوى دانشگاه سمنان در مسابقات شطرنج دانشجویان سراسر کشوردرخشش دانشجوى دانشگاه سمنان در مسابقات شطرنج دانشجویان سراسر کشور
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ــالروز والدت  ــبت س ــه مناس ب
ــت حضــرت  ــل بی ــه اه کریم
ــالم ا...  ــه س ــه معصوم فاطم
بــه  و  دختــر  روز  و  علیهــا 
توســعه  و  ترویــج  منظــور 
نخســتین  نمــاز،  فرهنــگ 
مراســم جشــن تکلیــف ویــژه 
ــاتید  ــان و اس ــدان کارکن فرزن
ــد. ــزار ش ــگاه برگ ــن دانش ای

ــط عمومــى  ــزارش رواب ــه گ ب
دکتــر  ســمنان   دانشــگاه 
ــاون  ــدى مع ــروز گل محم به
فرهنگــى  و  دانشــجویى 
دانشــگاه، بــا اعــالم ایــن 
خبــر گفــت : ایــن مراســم بــا 
ــدان  ــر از فرزن ــور 18 نف حض
ــگاه  ــاتید دانش ــان و اس کارکن
بــه  امســال  کــه  ســمنان 
ســن تکلیــف رســیده انــد 
ــاى  ــکل ه ــت پروت ــا رعای ب
بهداشــتى در مســجد امــام 
علــى علیــه الســالم ایــن 

دانشــگاه برگــزار شــد.
حجــت  مراســم  ایــن  در 
االســالم ســیدعلى رســتمیان 
معــاون فرهنگــى دفتــر نهــاد 
معظــم  مقــام  نمایندگــى 
تبریــک  ضمــن  رهبــرى 
اعیــاد دهــه کرامــت و روز 
ــه  ــر، احــکام شــرعى را ب دخت
نــو مکلفیــن یــادآور شــدند.
گل  هــاى  شــاخه  اهــداى 
ــدو ورود  ــن در ب ــه نومکلفی ب
رئیســه،  هیــأت  توســط 
بریــدن کیــک، و اقامــه نمــاز 
برنامــه  دیگــر  از  جماعــت 
هــاى ایــن مراســم بــود .

ــه  ــن مراســم و ب ــان ای در پای
ــه  ــى ب ــود هدایای ــم یادب رس
ــف  ــن تکلی ــه س ــدان ب فرزن

ــد. ــدا ش ــیده اه رس

نخستین جشن تکلیف ویژه فرزندان کارکنان و اساتید دانشگاه سمنان برگزارشدنخستین جشن تکلیف ویژه فرزندان کارکنان و اساتید دانشگاه سمنان برگزارشد
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در آیینــى بــا حضــور رئیــس دانشــگاه ســمنان و نیــز مســئول ناحیــه بســیج دانشــجویى 
ــى  ــمنان معرف ــگاه س ــرادران دانش ــران و ب ــجویى خواه ــیج دانش ــئوالن بس ــتان، مس اس

شــدند .
 بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه ســمنان ؛ در ایــن آئیــن خانــم نظــرى بــه عنــوان 
مســئول جدیــد بســیج دانشــجویى خواهــران دانشــگاه ســمنان معرفــى و از خانــم پرویــزى 

مســئول قبلــى قدردانــى شــد.
ــد بســیج  ــوان مســئول جدی ــه عن ــى ب ــاى مصطفــى هفتن ــن مراســم آق ــن در ای همچنی
دانشــجویى بــرادران دانشــگاه ســمنان معرفــى و از خدمــات یکســاله آقــاى محمدصدیــق 

ــر شــد. ــى تقدی ــا مســئول قبل پهلوانى نی
رئیــس دانشــگاه ســمنان در ایــن آئیــن ضمــن قدردانــى از خدمــات مســئوالن قبلى بســیج 
دانشــجویى خواهــران و بــرادران دانشــگاه ســمنان گفــت : انتظــارات از بســیج بســیار زیــاد 
اســت و مجموعــه دانشــگاه ســمنان بــا تمــام تــوان در کنــار بســیج دانشــجویى خواهــد 

بــود .
ــرر  ــرات مک ــون فرمایشــات و تذک ــه مضم ــاره ب ــا اش ــدى ب ــرى زرن ــر مســعود نصی دکت
ــاى آزاداندیشــى  ــى ه ــدازى کرس ــه خصــوص در بحــث راه ان ــرى ب ــم رهب ــام معظ مق
ــر  ــتگى ناپذی ــه خس ــت و روحی ــتفاده از ظرفی ــا اس ــیج دانشــجویى ب ــان بس ــزود: جوان اف
دوران جوانــى مــى بایســت نســبت بــه انجــام امــورات فرهنگــى بــرروى زمیــن مانــده و 

ــد. ــکار بگیرن ــوان خــود را ب ــاز دارد، تمــام ت ــه آن نی ــه اســالمى ب ــى کــه جامع کارهای
دکتــر نصیــرى ، همچنیــن در ادامــه از فعالیــت هــاى خالصانه مجموعه بســیج دانشــجویى 
در تشــییع شــهداى گمنــام ایــوان معرفــت «یادمــان شــهدا « کــه از افتخــارات دانشــگاه 

ســمنان و بســیج اســت ، قــدر دانــى کــرد .
دکتــر بهــروز گل محمــدى معــاون دانشــجویى و فرهنگــى دانشــگاه ســمنان نیــز درایــن 
آئیــن ضمــن قدردانــى از فعالیــت مســئوالن قبلــى بســیج دانشــجویى دانشــگاه ســمنان 
گفــت : بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و ناآشــنایى بیــش از نیمــى از دانشــجویان 
ــه کار  ــاز ب ــا محیــط دانشــگاه، نی ــد ب ــه خصــوص دانشــجویان ورودى جدی دانشــگاه و ب
مضاعــف و شــبانه روزى بــوده و ایــن موضــوع مســئولیت بســیج دانشــجویى را دوچنــدان 

مــى کنــد.
ــور  ــال حض ــاره احتم ــا اش ــز ب ــمنان نی ــتان س ــجویى اس ــیج دانش ــه بس ــئول ناحی مس
دانشــجویان در ســال تحصیلــى پیــش رو  گفــت : الزم اســت تمامــى دســت انــدرکاران 
ــراى  ــه خصــوص بســیج دانشــجویى از تمامــى ظرفیــت خــود ب فرهنگــى دانشــگاه و ب
ــى در  ــاى فرهنگ ــت ه ــجویى و فعالی ــش دانش ــى و جنب ــاط قبل ــور و نش ــدن ش بازگردان

ــد. ــتفاده نماین دانشــگاه اس
ــیج  ــد بس ــئوالن جدی ــا انتخــاب مس ــرد: ب ــدوارى ک ــار امی ــیان اظه ــن بخش ــد امی محم
ــه  ــن مجموع ــذار در ای ــاى اثرگ ــام فعالیت ه ــى و انج ــش آفرین ــاهد نق ــجویى، ش دانش

ــیم. باش

در آیینى با حضور رئیس دانشگاه سمنان و مسئول ناحیه بسیج دانشجویى استان ؛ در آیینى با حضور رئیس دانشگاه سمنان و مسئول ناحیه بسیج دانشجویى استان ؛ 
مسئوالن جدید بسیج دانشجویى دانشگاه سمنان معرفى شدندمسئوالن جدید بسیج دانشجویى دانشگاه سمنان معرفى شدند
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