
        برنامه راهبردى مركز آموزش عالى 
كاشمر، رفتن به سمت دانشگاه

كارآفرين است.

امروز  گفت:  كاشمر  عالى  آموزش  مركز  رئيس 
دانشجويان در كنار كسب علم به مهارت آموزى هم 

نياز دارند.
مركز  الملل  بين  امور  و  عمومى  روابط  گزارش  به 
آموزش عالى كاشمر، دكتر هادى معماريان خليل آباد 
آموزش  نو ورود مركز  نكوداشت دانشجويان  درآيين 
عالى كاشمر با تاكيد بر لزوم استفاده مناسب از فرصتى 
كه براى تحصيل رايگان و استفاده از امكانات آموزشى 
به  كاشمر  عالى  آموزش  مركز  در  دانشجويان  براى 
پايدار  توسعه  در  پيشرو  دولتى  دانشگاه  يك  عنوان 
فراهم شده ابراز اميدوارى كرد؛ درمدت تحصيل بتوانيم 

ميزبان خوبى براى دانشجويان عزيز باشيم .
براى  توجهيى  جلسه  برگزارى  به  اشاره  با  وى 
دانشجويان نورورد دختر و پسر و آشنايى آنان با نكات 
برنامه  نياز اظهار داشت:  انضباطى  مورد  آموزشى و 
راهبردى مركز آموزش عالى كاشمر رفتن به سمت 
دانشگاه كارآفرين تا  دانشجويان بعد از تحصيل مهارتى 
براى اشتغال داشته باشند و با اصول كسب و كار و 

مهارت افزايى و اشتغال آفرينى آشنا باشند كه در 
همين راستا سياست گذارى هايى صورت گرفته 
و با قوت با همكارى شما و تالش مسئوالن اين 
واحد دانشگاهى اجرايى شده و ادامه خواهد يافت.

با اشاره به فعاليت مراكز مختلفى در اين  وى 
دانشگاه گفت: در حال حاضر  مركز آموزش هاى

آزاد و كارگاه هاى مجازى  و مركز رشد و ارتباط 
دانشجويان  پذيراى   و  است  فعال  صنعت  با 
از  نوين  است  و مى توان  ايده هاى  صاحب 

خدمات  اين مراكز بهره مند شد.
مشاوره  مركز  فعاليت  از  همچنين  معماريان 
تربيت بدنى و ورزشى كه ظرف دو ماه آينده به 
بهره بردارى مى رسد و در آن  خدمات تندرستى 
ارائه مى شود خبر داد و افزود: سالن هاى ورزشى 
كه دارد   وجود  مجموعه  اين   نيزدر  ديگرى 

هماهنگى  با   آنها  از  استفاده  براى  توان  مى 

درآيين نكوداشت دانشجويان نو ورود و آغاز سال تحصيلى مركز آموزش عالى كاشمرمطرح شد؛

امروز دانشجويان در كنار كسب علم به
مهارت آموزى نيازدارند

مجموعه فوق برنامه و تربيت بدنى اقدام نمود .
وى اظهار داشت: در حوزه امور فرهنگى نيزكانون ها 
و انجمن هايى در اين واحد دانشگاهى فعال است  كه 
هر يك از دانشجويان  كه مهارتى در فن و حرفه اى 
دارند مى توانندآن را ارائه دهند و چنانچه نياز به تشكيل 
كانون و انجمن ديگرى هست با هماهنگى با مسئوالن 

امور فرهنگى مى توان در اين زمينه اقدام كرد.
وى اعالم كرد: تمامى مشكالت صنفى شما  از كانال  
شوراى صنفى دانشجويان كه اعضاى آن با برگزارى 

انتخاباتى مشخص  شده اند؛ قابل پيگيرى است.
رئيس مركز آموزش عالى كاشمر گفت: با فعاليت دفتر 
نظارت و ارزيابى دانشگاه نيز اگر در حوزه هاى آموزشى 
نقصانى مى بينيد مى توانيد موراد مورد نظر را اعالم 
نماييد  وى به دانشجويان توصيه كرد؛ ازچهار سال 
دوران دانشجويى بهره ببرند فقط درس خواندن براى 
شان مالك نباشد بلكه  مهارت هاى زندگى را نيز 

ياد بگيرند.
مركز  پژوهشى   و  آموزشى  دانشجويى  معاونت، 

آموزش عالى كاشمر نيزدر سخنانى با تبريك پذيرش 
دانشجويان ورودى جديد  بر رعايت نكات آموزشى و 
انضباطى از سوى آنان تاكيد و ابراز اميدوارى نمود؛  
با حمايت هاى دانشگاه و همكارى دانشجويان بتوان 
براى توسعه و تعالى دانشگاه و ارتقا دانشجويان 

برنامه ريزى كرد. 
دكتر ميثم عابدين پورگفت: در بخش آموزش 
و  باشند  داشته  زمان  مديريت  دانشجويان  بايد 

برنامه ريزى الزم را انجام دهند.
از  آگاهى  با  دانشجويان  اميدوارم  گفت:  وى 
مسائل و قوانين آموزشى  نسبت به رعايت آنها 

اقدام كنند.
حوزه  در  آموزش،  كنار  در  گفت:  پور  عابدين 
هم  دانشجويان  نشاط  و  شور  به  دانشجويى 

توجه مى شود .
با تمام توان پاسخگوى  اينكه  با تاكيد بر  وى 
بخش  در  افزود:  هستيم؛  دانشجويان  مطالبات 
مركز  در  هايى  انجمن  و  ها  كانون  فرهنگى 
آموزش عالى كاشمر فعاليت دارند كه پويايى آنها 

نيازمند مشاركت فعال دانشجويان است .
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پيام تبريك رئيس مركز آموزش عالى كاشمر به 
مناسبت آغاز سال تحصيلى جديد 

سال  آغاز  مناسبت  به  كاشمر  عالى  آموزش  مركز  رئيس 
و  دانشگاهى  به جامعه  و  پيامى صادر كرد  تحصيلى جديد 

دانشجويان  فرارسيدن بهار  علم و دانش را تبريك گفت.
به گزارش روابط عمومى و  اموربين الملل مركز آموزش عالى 
كاشمر، دكتر هادى معماريان خليل آباد  هم زمان با آغاز سال 
تحصيلى جديد، در پيامى فرا رسيدن بهار  علم و دانش را به 

دانشجويان و جامعه دانشگاهى تبريك گفت.
متن اين پيام بدين شرح است؛

مركز آموزش عالى كاشمر كه  با فرارسيدن بهار علم و دانش و 
آغاز سال تحصيلى جديد وارد ششمين سال فعاليت خود شده 
نهال نوپايى است كه با تالش دانشجويان، كاركنان، استادان 
و مديران دانشگاه در كنار حمايت هاى مسئوالن  روز به روز، 
درختى تناورتر مى شود؛ پيمودن مسير رشد و بالندگى اين 
مركز مايه مباهات است؛ آغاز سال تحصيلى جديد كه نويد 
بخش يك شروع دوباره و  برگ زرين دفتر زندگى دانشگاه 
و دانشگاهيان است پيام آور طنين انديشه ها و اراده هاى نو و 

راستين براى رسيدن به توسعه و تعالى است.
مقارنه زيباى بهار علم و دانش با هفته شكوهمند دفاع مقدس، 
فصل مغتنمى است تا ياد و نام و خاطره شهداى گرانقدر و 
امام شاهدان شهيد، حضرت روح اهللا(ره) و ايثارگران و بسيجيان 
سلحشور را گرامى بداريم كه امروز  عظمت و اقتدار كشور را 
مرهون همت آن بزرگ مردانيم برهمين اساس جهاد امروز 
جوانان عزيز تالش در رسيدن به قله هاى رفيع علم و معرفت 
است و با حفظ ياد و حرمت  آنها وظيفه داريم راه پرافتخار آنان 
را به گونه اى ديگر ادامه داده و  با سالح قلم و  با فتح قله هاى 
آگاهى و دانش به تعهدى كه نسبت به ميهن و جامعه اسالمى 

خود داريم عمل نماييم.
اميد است؛ همانطور كه دانشگاه ها به عنوان مهم ترين مراكز 
نهادهاى  توليد علم، دانش، معرفت و مهارت دركنار ديگر 
توسعه  تحقق  وظيفه  كشور  اقتصادى  و  اجتماعى  سياسى، 
همه جانبه و پايدار كشوررا به عهده دارند مركز آموزش عالى 
دانشگاهى  بزرگ  خانواده  از  عضوى  عنوان  به  نيز  كاشمر 
كشور، بتواند در شكوفايى استعدادهاى جوانان و دانشجويان 
بردارد  و در  اندوزى گام  در راستاى اعتالى دانش و علم 
عرصه هاى فرهنگى در راستاى تحقق منويات مقام معظم 

رهبرى گام بردارد.
دست همه همكاران و دانشجويان را در اين حركت فراگير 
به گرمى مى فشارم و اميد دارم همه استادان، دانشجويان و 
كاركنان گرانقدر در فضايى آكنده از اميد و اعتماد و عقالنيت 
دست به دست هم داده و با همدلى و همكارى هر چه بيشتر 
مركز آموزش عالى كاشمر را در عمل به وظايف آموزشى، 
برنامه ها و حركت در راستاى توسعه علمى كشور  تحقق 
مجموعه  اين  گزار  خدمت  عنوان  به  اينجانب  ببرند.  پيش 
آغاز سال تحصيلى را به جامعه دانشگاهى، دانشجويان عزيز 
دانشگاه به ويژه دانشجويان  نوورود، صميمانه تبريك گفته 
مدارج  به  دستيابى  متعال  خداوند  درگاه  از  همگان  براى  و 
و  بهروزى  موفقيت،  با  توام  اخالقى  دينى  علمى،  عالى 

سعادت را خواهانم.

انجام برنامه ريزى مطلوب براى شروع سال تحصيلى 
جديد در مركز آموزش عالى كاشمر
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گفت:  كاشمر  عالى  آموزش  مركز  رئيس 
برنامه ريزى مطلوب و تمهيدات الزم براى شروع 
سال تحصيلى جديد در مركز آموزش عالى كاشمر 

انجام شده است.
دكتر هادى معماريان در گفتگو با روابط عمومى و 
امور و بين الملل مركز آموزش عالى كاشمر گفت: 
در حوزه آموزشى و پژوهشى در راستاى تحقق شعار 
اشتغال  و  مهارت  «افزايش  بر  مبنى  عتف  وزارت 
ارتقاى  نظير:   هايى  برنامه  دانشجويان»  پذيرى 
و  عملى  دروس  به  ويژه  اهميت  آموزش،  كيفيت 
افزايى،  مهارت  هاى  كارگاه  برگزارى  كاربردى، 
افزايش  كارورزى،  و  كارآموزى  اجراى  سازماندهى 
آموزش هاى آزاد دانشجويان در قالب فرابرنامه اى و 
يادگيرى هاى غيررسمى درنظر گرفته شده است كه 
مى تواند به ارتقاى صالحيت هاى دانشجو پس از 
فراغت از تحصيل و هنگام ورود به جرگه متقاضيان 

كار كمك موثرى نمايد.
دكتر معماريان اظهار نمود: در بخش دانشجويى نيز 
تمهيدات و برنامه ريزى خوبى جهت ارائه خدمات بهتر 
به دانشجويان صورت گرفته است. وى بيان نمود: در 
خصوص طرح ايجاد رستوران مكمل، اسكان كليه 
دانشجويان غير بومى در سراهاى دانشجويى، افزايش 
كيفيت تغذيه دانشجويان و اعطاى تسهيالت صندوق 
رفاه به دانشجويان متقاضى برنامه ريزى هاى الزم 

صورت گرفته است. 
همچنين در راستاى عملى نمودن طرح پايش سالمت 

تندرستى  و  آمايش  دانشجويان، طرح  امور  سازمان 
دانشجويان از ابتداى نيم سال تحصيلى جديد در مركز 

آموزش عالى كاشمر اجرايى خواهد شد.
دكتر معماريان افزود: در حوزه فرهنگى و اجتماعى، 
اصلى  دروس  گرفتن  فرا  موازات  در  دانشجويان 
مربوط به گرايش خود، مهارت هاى فردى و اجتماعى 
نظير: چگونگى برقرارى ارتباطات و تعامالت موثر، 
تفكر انتقادى، كار گروهى و استفاده از اطالعات را 
اهميت  داراى  كه  مهارت هايى  گرفت؛  خواهند  فرا 
فراوانى بوده و قبل از ورود به بازار كسب و كار نياز به

آموزش دارند.
وى در پايان اظهار داشت: با لطف و عنايت خداوند 
متعال، همدلى و هميارى كليه كاركنان حوزه هاى 
ادارى  دانشجويى،  و  پژوهشى  آموزشى،  معاونت 
ارايه  جهت  كامل  آمادگى  با  فرهنگى  و  مالى  و 
تحقق  و  گرامى  دانشجويان  به  مناسب  خدمات 
تحصيلى جديد  سال  عتف  وزارت  هاى  برنامه 

را آغاز كرده ايم.

از  كاشمر  فرماندار  ساقى  مسلم 
نو  دانشجويان  نام  ثبت  فرآيند 
ورودد مركز آموزش عالى كاشمر 
بازديد و در جريان روند ثبت نام 

آنان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى و امور 
عالى  آموزش  مركز  الملل  بين 
اين  حاشيه  در  فرماندار  كاشمر، 
اشاره  با  سخنانى  طى  بازديد 
در  دانشگاهى  مراكز  فعاليت  به 
خوشبختانه  گفت:  شهرستان 
در  كاشمر  عالى  آموزش  مركز 
فعاليتهاى  اخير  دوسال  يكى 
مسئوليت  حوزه  در  اى  گسترده 
اميدواريم  كه  برداشته  اجتماعى 
ادامه  چنان  هم  روند  اين 

داشته باشد .
عالى  آموزش  مركز  رييس 
به  بازديد  اين  در  نيز  كاشمر 
خصوص  در  توضيحاتى  بيان 

روند ثبت نام از دانشجويان نو 
ورود پرداخت.

دكتر هادى معماريان خليل آباد 
گفت: به رغم همه تنگناها، تالش 
شده امكانات رفاهى مناسبى براى 

دانشجويان ارائه شود.
وى با اشاره به رشد چشمگير 
افزود:  مركز  اين  دانشجويان 
ها  خانواده  كه  شرايطى  در 
دست  اقتصادى  مشكالت  با 
مركز  كنند  مى  نرم  پنجه  و 

به  كاشمر  عالى  آموزش 
دولتى  دانشگاه  يك  عنوان 
ها  خانواده  اعتماد  توانسته 
فرزندان  تحصيل  براى  را 
شان در منطقه ترشيز و حتى 
نمايد. اطراف جلب  شهرهاى 

وى ابراز اميدوارى كرد؛ با توجه 
انجام  و  آمايش  سند  تهيه  به 
مركز  اين  پرديس  مطالعات 
دانشگاهى، مسير رو به توسعه آن 

با سرعت بيشترى پيموده شود.

بازدید فرماندار از روند ثبت نام دانشجویان نو ورود 
مرکز آموزش عالی کاشمر  
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مركز آموزش عالى كاشمر از سال 90 با 30 دانشجو راه اندازى شد.  اينك افزايش 
حدود 30 برابرى جمعيت دانشجويى، رشد شش برابرى تعداد اعضاى هيئت علمى 
اين دانشگاه نسبت به سال 90 و افزايش رشته ها به دو شش رشته گواه اين است؛ 
اين مركز به عنوان يك مركز علمى پيشرو در توسعه پايدار، افزون بر نقش موثر در 
پويايى اجتماعى و فرهنگى منطقه تالش دارد؛ سهم مهمى در زمينه توسعه اقتصادى 
منطقه و ارتقاى ديار ترشيز ايفا كند. در حال حاضر با تملك زمينى براى ساخت پرديس 
دانشگاه، تهيه سند آمايش، افزايش تعداد دانشجو و افزايش جذب اعضاى هيئت علمى، 
افق روشنى پيش روى مركز آموزش عالى كاشمر ترسيم شده است. اينك در مركز 
آموزش عالى كاشمر، در مقطع كارشناسى در دوره هاى روزانه و شبانه دانشجويان در 
رشته هاى علوم و مهندسى آب، علوم كامپيوتر، مهندسى كامپيوتر گرايش نرم افزار، 

علوم ورزشى و مترجمى زبان انگليسى مشغول تحصيلند.
حوزه  آموزشى  و پژوهشى

در كنار ساختمان ادارى مركز آموزش عالى كاشمر، ساختمان آموزشى عميد الملك 
كندرى با جانمايى 10 كالس درس قرار دارد. 13 كالس متمركز در ساختمان مركز 
آموزش عالى كاشمر وجود دارد و دو كالس در مركز نوآورى ترشيز داير است. انجام 
كليه امور پژوهشى و فناورى دانشگاه، برنامه ريزى در امور پژوهشى و فناورى، انجام 
مطالعات الزم در زمينه ارزشيابى فعاليت هاى پژوهشى و ارزيابى عملكرد پژوهشى 
امور  در  به منظور همكارى  داخلى و خارجى  با موسسات  تماس  دانشگاه،   ساالنه 
پژوهشى و مبادله خدمات علمى، برگزارى سمينارها و كنفرانس هاى علمى و اجراى 
كليه امور قراردادهاى تحقيقاتى و خدماتى بين دانشگاه و ساير موسسات  نظارت بر كليه 
امور پژوهشى دانشگاه، كتابخانه ها و بانك هاى اطالعاتى و ...  برعهده اين حوزه است. 

امور فرهنگى و اجتماعى و فوق برنامه
حوزه امور فرهنگى و اجتماعى و فوق برنامه از بخش هاى داراى اهميت در مركز 
آموزش عالى كاشمر است. رشد خالقيت ها و پرورش استعدادهاى دانشجويان در
زمينه هاى فرهنگى، هنرى برعهده اين حوزه است. امور فرهنگى و فوق برنامه با 
شناسايى قابليت ها و توانمندى هاى دانشجويان و فراهم آوردن امكانات مورد نياز 
و سازماندهى فعاليت ها در راستاى ارتقا سطح فرهنگى و هنرى دانشجويان عزيز 
گام برمى دارد. در حال حاضر  در مركز آموزش عالى كاشمركانون ها، تشكل ها و 
انجمن هاى مختلفى شامل هالل احمر، شعر و ادب، فيلم و عكس، موسيقى، قرآن و عترت، 
گردشگرى، انجمن هاى علمى، پايگاه بسيج دانشجويى شهيد امين ا... اصغرى، كانون 
هميارن سالمت دانشجويى و اتاق فكر فعالند كه دانشجويان مى توانند براى مشاركت 
در امور مربوطه درهر كدام از اين تشكل هاى دانشجويى عضو شوند.  برنامه ريزى
و برگزارى مراسم به مناسبت هاى ملى، مذهبى، زمينه سازى فعاليت هاى فرهنگى 
دانشجويان، برگزارى اردوهاى علمى و تفريحى و برگزارى مسابقات فرهنگى و ورزشى 

و ... از جمله  فعاليت هاى اين حوزه به شمار مى رود.   
حوزه دانشجويى

حوزه دانشجويى مركز آموزش عالى كاشمر، مسئوليت برنامه ريزى و رسيدگى به بخشى 
از امور رفاهى و معيشتى و غيرآموزشى دانشجويان را برعهده دارد و جهت تأمين 
نيازهاى اجتماعى و مالى دانشجويان، تالش هاى پيگير به عمل مى آورد كه در قالب 
خدمات دانشجويى (بخش وامـ  و تسهيالت ) و تغذيه دانشجويان  و امور خوابگاه ها و 
مشاوره و سالمت ارائه خدمت مى نمايد. در حال حاضر خوابگاه هاى دانشگاه  واقع در  
بلوارسيدمرتضىـ  نبش بلوار دانشگاهـ  جنب شعبه بانك ملى با فاصله حدود 500 متر تا 

دانشگاه با اتاق هاى اختصاصى 4 و 6 نفره مجهز، به امكانات رفاهى است.
كتابخانه

كتابخانه مركز آموزش عالى كاشمردر فضايي بالغ بر350متر مربع در طبقه هم كف 
ساختمان ادارى اين مركز قرار گرفته است. در اين كتابخانه استانداردها به لحاظ 

مركـز آمـوزش عالـى كاشمـر در يـك نـگاه

تعداد صندلى و قفسه ها رعايت شده و امكان جستجوى عنوان كتاب در سيستم در 
هرلحظه به دليل اتصال به اينترنت وجود دارد.

معرفـى مراكـز زيـر مجموعـه
 مركز آموزش عالى كاشمر

مركز علمى ارزيابى تندرستى،  ساختار تركيب بدن و مشاوره ورزشى
مركز علمى ارزيابى تندرستى، ساختار ـ تركيب بدن و مشاوره ورزشى مركز آموزش 
عالى كاشمر با استفاده از توانمندى هاى آزمايشگاهى اين مركز دانشگاهى، تحت 
نظارت و مشاوره اساتيد دانشگاه و متخصصين علوم ورزشى طراحى و راه اندازى شدكه 
ضمن رصد وضعيت تندرستى و سالمتى افراد، مشاوره هاى صحيح را جهت حفظ و 

ارتقا آن ارائه مى نمايد
مركز آموزش هاى آزاد و مجازى

مركزآموزش هاى آزاد  و مجازى  مركزآموزش  عالى كاشمر ، به ارائه آموزش هاى غير 
رسمى باالتر از سطح متوسطه در قالب دوره هاى آموزشى تخصصى و كاربردى كوتاه 
مدت و ميان مدت فعاليت دارد. رسالت  مركز آموزش هاى آزاد، برنامه ريزى درسى و 
اجراى دوره هايى است كه مورد نياز بخش هاى گوناگون جامعه نظير سازمان ها، نهادها 
و صنايع اعم از دولتى و خصوصى و هم چنين آموزش هاى مورد نياز كليه شهروندان و 

آحاد جامعه است.
مركز نوآورى و شتابدهى ترشيز

مركز نوآورى و شتابدهى ترشيز زيرمجموعه مركز آموزش عالى كاشمر است كه با هدف 
تقويت اكوسيستم كارآفرينى و شتابدهى به رشد از سال95آغازبه كار نموده است. اين 
مركز با حمايت از رويدادهاى كارآفرينى گوناگون سعى در توسعه فرهنگ كار و تالش 
بين دانشجويان و جوانان و آشنا نمودن عالقه مندان به كارآفرينى با فرصت هاى كسب 
و كارى موجود با توجه به زيست بوم و مفاهيم نوين اين عرصه در جهت توانمندسازى 

در حوزه اقتصاد دانش بنيان دارد. 
دفتر كارآفرينى و ارتباط با صنعت

و  ها  دانشگاه  بين  فنى  و  علمى  اطالعات  تبادل  زمينه  ايجاد  اين مجموعه جهت 
مراكز صنعتى، شناسايى و پياده سازى الگوهاى ارتباط با صنعت در داخل و خارج 
كشور و تالش جهت بهره گيرى از الگوهاى موفق، هماهنگى و برنامه ريزى جهت 
انجام بازديدهاى علمى و تحقيقاتى از مراكز فنى و صنعتى فعاليت دارد. تمركز كليه 
فعاليت هاى نياز سنجى آموزشى و پژوهشى و ساير فعاليت هاى منجر به همكارى و 
ارتباط دانشگاه با مراكز اقتصادى و فراهم شدن زمينه مشاركت اعضاى هيأت علمى و 
كارشناسان فعال و خبره در امور مديريت پژوهش و طرح هاى دانش محور و كاربردى 
و شناسايى و ارزيابى واحدها و مراكز صنعتى و تماس مستمر با آنها جهت تخصيص 
سهميه و امكانات براى اعزام كارآموزان و نيز تعامل دوطرفه از ديگر هدف هاى تشكيل 

اين مجموعه محسوب مى شود.
مركز مشاوره و سالمت

مركز مشاوره و سالمت مركز آموزش عالى كاشمر با توجه به ضرورت ها و به منظور كمك 
به دانشجويان جهت اداره و مديريت مسائل عمده دوران زندگى دانشجويى راه اندازى 
شده و خدمات متعددى  در زمينه كاهش مشكالت روان شناختى دانشجويان و كمك 
به سازگارى بهتر با محيط دانشگاه از طريق ارائة كمك هاى روان شناختى، پيش گيرى از 

مشكالت احتمالى روان شناختى و تحصيلى ارائه مى كند.
فضاهاى ورزشى و آموزشى

مركز آموزش عالى كاشمر داراى فضاهاى ورزشى و آموزشى است. هم اكنون  اين 
مركز داراى كارگاه عمومى و تخصصى كامپيوتر، البراتوار زبان ويژه دانشجويان رشته 
مترجمى زبان انگليسى، آزمايشگاه هاى فيزيك پايه و فيزيك 2 ، رباتيك، آزمايشگاه 

مدار منطقى و معمارى كامپيوترو آزمايشگاه مهندسى آب و خاك است.
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مركز  ارزيابى  و  نظارت  گروه  رييس 
مهمترين  گفت:  كاشمر  عالى  آموزش 
عناصر استقرار نظام نظارت، ارزيابى و 
تضمين كيفيت  شامل فرهنگ، نيروى 

انسانى، مديريت و ساختار است.
امين حسينى در گفتگو با روابط عمومى 
عالى  آموزش  مركز  الملل  بين  امور  و 
كاشمر طى سخنانى  با اشاره به برگزارى 
پنجمين كارگاه آموزشى تخصى مديران 
كيفيت  تضمين  و  ارزيابى  و  نظارت 
عالى  آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه 

دولتى مناطق 2  و 9 در مركز نظارت، ارزيابى  و تضمين 
كيفيت  گفت: خوشبختانه فعاليت هاى نظارت و ارزيابى 
دانشجويان،  توسط  اساتيد  ارزيابى  شامل  بسيارى 
دانشجويان ممتاز، مدير گروه و معاونت آموزشى مركز 
ارائه طرح درس و  از طريق  اتمام سرفصل  و كنترل 
و  مشترك،  دروس  بين  هماهنگ  امتحان  برگزارى 
نظارت بر نحوه ارزيابى مواد درسى از طريق بازبينى 
تصادفى اوراق امتحانى، در مركز آموزش عالى كاشمر 

انجام مى شود.
وى افزود: ايجاد و درج ايميل مربوط به دفتر نظارت و 
ارزيابى در سايت مركز به منظور تسهيل ارتباط با مدير 
نظارت و ارزيابى و همين  طور مساله يابى، مصاحبه با 
اساتيد متقاضى تدريس، انجام نظارت هاى دوره اى يا 
تصادفى مدير نظارت و ارزيابى مركز از كليه واحدهاى
بر  نظارت  رئيس،  به  ارزيابى  نتايج  بيان  و  مركز 
ميزان  ارزيابى  و  مركز  علمى  هيات  اعضاى  حضور 
پايبندى به برنامه فعاليت هاى هفتگى شان، تشكيل 

و  نظارت  تخصصى  هاى  كارگروه 
وفناورى،  پژوهشى  آموزشى،  ارزيابى 
واجتماعى،  فرهنگى  دانشجويى، 
ادارى، مالى و طرح و برنامه از جمله 
درمركز  شده  انجام  اقدامات  ديگر 

آموزش عالى كاشمر است.
وى افزود : دو اقدام  مصاحبه با اساتيد 
هاى  نظارت  تدريس،انجام  متقاضى 
و  نظارت  مدير  تصادفى  يا  اى  دوره 
ارزيابى مركز از كليه واحد هاى مركز 
مورد  رئيس  به  ارزيابى  نتايج  بيان  و 
آموزشى  اين كارگاه  در  توجه ساير شركت كنندگان 

قرار گرفت.
تواند مركز آموزش عالى  :آنچه مى  وى تصريح كرد 
كاشمر و هر موسسه ديگرى را به افقى روشن هدايت 
نمايد تمركزمديريت در تمام سطوح به ساختارى است 
كه در آن نيروى انسانى خود آگاه يا ناخودآگاه،فرهنگ 

نظارت را بپذيرد.
دانشگاه هاى  حضور  با  كه  روزه  دو  كارگاه  اين  در 
جنوبى،  خراسان  شمالى،  خراسان  هاى  استان 
خراسان رضوى، سمنان، گيالن، مازندران و گلستان 
با  آشنايى  ضمن  كنندگان  شركت  شد،  برگزار 
مؤسسات  ناتك  مديريت  و  تشكيل شورا  نامه  آيين 
آموزش عالى، شيوه هاى اجرايى كردن اين آيين نامه 
و فرايند برنامه ريزى بهبود كيفيت، مهارت هاى الزم 
و  دانشگاه ها  راهبردى  جامع  برنامه  ارزيابى  درباره 
ارزيابى فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى دانشگاه  ها را 

كسب كردند.

رييس گروه نظارت و ارزيابى مركز آموزش عالى كاشمر مطرح كرد ؛

مهمترين عناصر استقرار نظام نظارت، ارزيابى و
تضمين كيفيت فرهنگ، نيروى انسانى، مديريت و ساختار است

خبـرنامه داخلـى
مركز آموزش عالى كاشمر  آبـــــان مـاه 1398  شمـاره 4 

لزوم تدوين سند راهبردى مركز آموزش 
عالى كاشمر برمبناى آينده پژوهى

بودجه و نظارت راهبردى دانشگاه  برنامه و  مدير 
فردوسى مشهد بر تدوين سند راهبردى اين مركز 

برمبناى آينده پژوهى تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل مركز 
آموزش عالى كاشمر  دكتر يعقوب مهارتى در ديدار 
با رييس اين مركزحمايت دانشگاه فردوسى مشهد، 
به عنوان دانشگاه مادر، از مراكز علمى و پژوهشى در 

مناطق مختلف استان را ضرورى دانست .
اجتماعى  مهارتى طى سخنانى مسئوليت پذيرى 
دانست  راهبردى  سند  اصلى  رويكرد  را  دانشگاه 
به  منوط  راهبردى  سند  سازى  فرهنگ  گفت:  و 

تشكيل شوراى راهبردى دانشگاه است.

پژوهى  آينده  بر  مبتنى  آمايشى  مدل  افزود:  وى 
محور تدوين سند راهبردى است.

مديريتى  رويكرد  از  استقبال  مهارتى ضمن  دكتر 
مركز آموزش عالى كاشمر در توسعه دانشگاه مبتنى 
بر سند آمايش و سند راهبردى، بيان كرد: متدولوژى 
مورد نياز جهت تدوين سند تهيه شده و در اختيار است 
و با همكارى مركز آموزش عالى كاشمر مى توان

اين سند را در مدت كوتاهى تهيه كرد.
رييس مركز آموزش عالى كاشمر نيز در اين ديدار 
ضمن قدردانى از حمايت هاى دانشگاه فردوسى و 
شخص دكتر كافى (رياست دانشگاه)  از مركز آموزش 
عالى كاشمر به بيان ظرفيت ها و پتانسيل هاى

مركز آموزش عالى كاشمر پرداخت.
دكتر هادى معماريان خليل آباد اظهار داشت: داده ها 
و اطالعات مور نياز اين سند در اسرع وقت توسط 
اعضاى هيئت علمى و كاركنان مركز تهيه و در 

اختيار تيم مطالعاتى قرار مى گيرد.  
كاشمر  عالى  آموزش  مركز  تقويت  خواستار  وى 
از جانب وزارت عتف و حمايت دانشگاه فردوسى 
و  محلى  وظايف  بتواند  تا  شد  پا  نو  مركز  اين  از 

منطقه اى خود را به خوبى ايفا نمايد.
وى يادآور شد؛ مركز آموزش عالى كاشمر در مسير 
در  مركز  اين  كه  طورى  به  گرفته  قرار  پيشرفت 
اندازى  با دو رشته و 30 دانشجو راه  سال 1390 
شد و اكنون حدود 800 دانشجو در شش رشته در 
آن مشغول تحصيل هستند. هم چنين شاهد رشد 
شش برابرى تعداد اعضاى هيات علمى اين دانشگاه 
هستيم و اين مركز علمى پيشرو در توسعه پايدار 
عالوه بر نقش موثر در پويايى اجتماعى و فرهنگى 
منطقه تالش دارد سهم مهمى در توسعه اقتصاد 

منطقه و ارتقاى ديار ترشيز ايفا كند.

آموزش  مركز  دانشجويى  و  پژوهشى  آموزشى،  معاون 
عالى كاشمر گفت: ثبت نام دانشجويان نوورود در مركز 
آموزش عالى كاشمر از روز چهارشنبه دهم مهرماه 98 
آغاز  با اعالم سازمان سنجش آموزش كشور  هم زمان 
و فرآيند ثبت نام تا تاريخ هفدهم مهرماه 98 انجام شد.

دكتر ميثم عابدين پور در گفتگو با روابط عمومى و امور 
به  تبريك  ضمن  كاشمر  عالى  آموزش  مركز  الملل  بين 

پذيرفته شدگان گرامى و خانواده هاى محترم آنان، از حسن نظر و اعتماد جامعه به اين مركز دانشگاهى 
به عنوان تنها دانشگاه دولتى منطقه و استقبال بسيار خوب به عمل آمده جهت ثبت نام و تحصيل در 
رشته هاى مختلف اين مركز ابراز تشكر و خرسندى نمود و براى تمامى پذيرفته شدگان موفقيت و سرافرازى 
را در همه مراحل زندگى آرزو نمود. عابدين پور با اشاره به فراهم شدن امكان اسكان دانشجويان در سراهاى 
دانشجويى (خوابگاه) و برقرارى سرويس اياب و ذهاب دانشجويان گفت: در اين مركز دانشگاهى تغذيه 
دانشجويان در دو وعده ظهر و شب با قيمت مصوب صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و 
فناورى ارائه مى گردد. وى همچنين ابراز نمود: جهت افزايش اشتغال پذيرى و مهارت هاى تخصصى و
فردىـ  اجتماعى دانشجويان برنامه هاى خوبى در نظر گرفته شده است كه با استعانت از درگاه خداوند متعال 

و همت همه همكاران دلسوز در حوزه هاى مختلف دانشگاه، اجرايى مى شود.

انجام فرآيند ثبت نام دانشجويان نوورود در مركز آموزش عالى كاشمر
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آموزش  مركز  عمرانى  امور  كارشناس 
پروژه  چندين  گفت:  كاشمر  عالى 
تعميراتى، تأسيساتى، برقى و مكانيكى در 

اين مركز عملياتى شد.
تابستان  طى  گفت:  مجيدى  مهندس 
ظرفيت  با  مركز  اين  پاركينگ  امسال 
11 خودرو با انجام عمليات آرماتوربندى 
در حال  و  احداث شد  اسكلت  و نصب 
حاضر قابل استفاده است و با توجه به 
سند توسعه مركز آموزش عالى ظرفيت 

آن تا 22 خودرو قابل افزايش است.
وى  گفت: طبق پيش بينى هاى انجام 
شده باشگاه ورزشى و مركز تندرستى با 
و  رفاهى  تجهيزات  و  امكانات  بهترين 
استفاده دانشجويان و  براى  دو منظوره 
عموم، تا يك ماه ديگر تعمير و تجهيز 
و راه اندازى مى شود كه قابليت كسب 
درآمد براى دانشگاه را نيز دارد و عالوه 
بر آن يك كالس آموزشى براى گروه 
تربيت بدنى و جانمايى مركز تندرستى در 
فضايى به مساحت 90 متر مربع در آن 

صورت گرفته است.
وى گفت: در اين فضا از مصالحى استفاده 

مى شود كه عايق حرارت 
و صوت است و در مصرف 
جويى صرفه  نيز  انرژى 

مى شود.
وى همچنين به بهسازى 
و  نوآورى  مركز  تعمير  و 
ابراز  و  اشاره  شتابدهى 
عمليات  انجام  با  كرد: 
اجرايى ظرف چند ماه اخير 

و تعمير و تجهيز بنا و تغيير دكوراسيون 
و رنگ آميزى و طراحى داخلى و اجراى 
سقف راهروها، تعويض شيرآالت و انجام 
تعميرات اساسى در حال حاضر فضا به 

لحاظ فيزيكى تكميل شده است.
در  داشت:  اظهار  مجيدى  مهندس 
برگزارى  به  توجه  با  امسال  ابتداى 
همايش ملى توسعه پايدار، سالن سلف 
كه در گذشته فقط به عنوان غذاخورى 
بهسازى  گرفت  مى  قرار  استفاده  مورد 
و  سقف  و  دكوراسيون  تغيير  با  و  شده 
تجهيزات، با تامين سيستم صوت و نور و 
زيباسازى هاى مورد نياز به يك سالن 

چند منظوره تبديل شده است.

وى افزود:  انجام تعميرات سالن ورزشى 
و آب بندى سقف ها و عايق كارى پشت 
بام، رنگ آميزى نرده ها در ضلع شرقى و 
جنوبى مركز از ديگر اقدامات انجام شده 

به شمار مى رود.
طرح هاى  بر  نظارت  و  فنى  امور  مدير 
عمرانى مركز آموزش عالى كاشمر اظهار 
داشت: تابستان پارسال نيز تجهيز سالن 
متر   100 داراى  كه  دانشورى  مسيح 
زيربناست و ظرفيت 90 نفر را دارد اجرا و 
مجهز به سيستم گرمايشى و سرمايشى  
برگزارى  جهت  استفاده  قابل  كه  شد 

همايش ها و مراسم مختلف است.
نيز  مركز  بالاستفاده  انبار  افزود:  وى 

كالس  يك  استقرار  براى  تغييراتى  با 
به مساحت 70 متر مربع مناسب براى 
قابل  عمومى  هاى  كالس  برگزارى 
استفاده شد و برخى كانون ها به اين فضا 
انتقال يافت. هم چنين آزمايشگاه فيزيك 

در اين فضا جانمايى گرديد.
وى به برنامه هاى آتى مركز در حوزه 
ابراز  و  اشاره  فضا  زيباسازى  و  عمرانى 
كرد: به منظور استفاده بهينه از سيستم 
مركز  در  بهينه  فضاى  و  بوم  خشك 
فضاى  براى  اى  برنامه  عالى  آموزش 
سبز اين مجموعه داريم كه فضاى سبز 
از  استفاده  با  رنگى  دانه هاى  با سنگ 
حداقل امكانات براى استفاده دانشجويان 
بهينه سازى شود  كه طرح آماده شده و 
با تاييد مديريت دانشگاه براى بهار امسال 

اجرايى مى شود.
مهندس مجيدى در بخش پايانى سخنان 
خود ابراز اميدوارى كرد: با توجه به اينكه 
مشاور، طراحى پروژه پرديس دانشگاه را 
به اتمام رسانده، با تخصيص اعتبار مورد 
پروژه  شدن  اجرايى  زمينه  بتوانيم  نياز 

ساختمان اين مركز را  فراهم كنيم.
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انجام چندين پروژه بهسازى و  تعمير و ساخت فضاهاى مورد  نياز در مركز آموزش عالى كاشمر

طى مراسمى با حضور رئيس و اعضاى هيئت رئيسه 
مركز آموزش عالى كاشمر و اعضاى هيئت علمى و 
غيرهيئت علمى، از كارمندان نمونه اين مركز تجليل 
شد. به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل مركز 
آموزش عالى كاشمر، دكترهادى معماريان خليل آباد 
رئيس مركز آموزش عالى كاشمر، در اين مراسم طى 
سخنانى با قدردانى از تالش هاى مجموعه كاركنان در 
يك سال اخير گفت: در اين مدت از يك سو بايد مسير 
توسعه مركز آموزش عالى كاشمر را با سرعتى بيشتر 
از گذشته طى مى كرديم و از سوى ديگر با تنگناهاى 
برگزارى  با  شد  تالش  اما  بوديم  مواجه  اقتصادى 
برنامه ها، سمينارها و دوره ها و جلسات مختلف زمينه 
شناساندن هرچه بهتر مجموعه مركز آموزش عالى 

كاشمر به جامعه را فراهم آوريم.
به گفته او ظرفيت خوبى در مركز ايجاد شده و در شش 
رشته در مقطع كارشناسى دانشجو پذيرش شده كه 
همين باعث ايجاد فضاى رقابتى براى ساير واحدهاى 

دانشگاهى منطقه شده است.
انعقاد  از تملك زمين مركز و  ابراز خرسندى  با  وى 
قرارداد با مهندسين مشاور و تالش براى تهيه طرح 
مطالعاتى گفت: در زمينه جذب اعضاى هيئت علمى و 
افزايش تعداد رشته ها  اقداماتى انجام شده و اميداواريم 
راهبردى  ماموريت  با  مرتبط  هاى  رشته  در  بتوانيم 
دانشگاه رشته هاى جديد اضافه كنيم و با توجه به 

از كارمندان نمونه مركز آموزش عالى كاشمر تجليل شد

قطعيت پرونده جذب هيئت علمى جديد بتوانيم زمينه 
جذب اعضاى هيئت علمى را نيز فراهم آوريم.

اولويت ها در سال 98 برگزارى  از  وى گفت: يكى 
همايش ملى توسعه پايدار بود كه به همت همه عزيزان 
توانستيم اين همايش را آبرومند و با رعايت استانداردها 
برگزار كنيم و در اين راستا هرچه بهتر توانمندى مركز 

آموزش عالى كاشمر را به جامعه نشان دهيم.
دكترمعماريان با اشاره به ايجاد تحول در بخش ادارى 
مركز، گفت: در يك سال اخير تالش شده تصميمات 
براساس نظر جمعى و شورايى اتخاذ شود تا كمترين 
نقص را داشته باشد از اين رو شوراها و گروه هاى 
مختلفى در مركز از جمله شوراى ادارى مالى و شوراى 
ارزيابى،  و  نظارت  گروه  و  رفاهى  شوراى  راهبردى، 

گروه آموزش هاى آزاد و كارآفرينى شكل گرفت.
وى با ابراز خرسندى از اخذ اعتبار براى مركز نوآورى 

اظهار  جمهورى،  رياست  فناورى  معاونت  از  ترشيز 
عالى  آموزش  مركز  بتواند  مركز  اين  كرد؛  اميدوارى 

كاشمر را  در مسير دستيابى به توسعه پايدار پيش ببرد.
وى با اشاره به اين كه نياز است اعضاى هيئت علمى 
و  بررسى  اولويت  با  پژوهشى  فعاليتهاى  به موضوع 
رفع مشكالت منطقه ورود كنند ،گفت: ما بايد برروى 
كميت و كيفيت فعاليت هاى پزوهشى متمركز شويم .
به گفته او در حال حاضر با جذب اعتبار امكان نصب 
و  ورزشى  باشگاه  اندازى  راه  براى  نياز  مورد  سوله 
افزايش تعداد كالس هاى مركز از 10 به 15 كالس 

اقدام شده است .
آموزش  مركز  رئيسه  تمام هدف هيئت   : افزود  وى 
عالى كاشمر اعتالى اين مركز و ايجاد امنيت شغلى 
براى كاركنان است، لذا انتظار مى رود؛ با هم افزايى و 

همدلى در همه امور مركز مشاركت نماييم.
مجموعه  ميان  از  نمونه  كارمند  انتخاب  او  گفته  به 
كاركنان مركز، كار سخت و دشوارى بود ليكن ناگزير 
شديم تعدادى از همكاران را انتخاب كنيم هر چند كه 
اين تقدير گوشه اى از اجر زحمات، صادقانه اين عزيزان 

را به مركز آموزش عالى كاشمر جبران نمى كند.
الزم يه يادآورى است؛ در پايان اين مراسم از خانم ها
مهماندوست،  روحى،  آقايان  و  سبحانى  و  خواجه 
سجادى، مجيدى و محبوبى به عنوان كاركنان نمونه 

اين مركز تجليل شد.
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رئيس مركز آموزش عالى كاشمر و دبير 
گفت:  پنبه  جهانى  روز  ملى  همايش 
اشتغال بيش از 92 درصد مردم منطقه 
در كشاورزى و دامپرورى، سابقه كشت 
سال هاى  طى  منطقه  در  پنبه  فراوان 
با  كشاورزان  آشنايى  و  دور  چندان  نه 
مهمترين  از  يكى  وجود  محصول،  اين 
در  كشور  پنبه  تحقيقات  ايستگاه هاى 
كاشمر، وجود كارخانه لينترگيرى پنبه و 
پنبه پاك كنى در كاشمر و تربت حيدريه، 
وجود و توسعه صنايع نساجى پيشرفته 
صنعت  و  كشت  وجود  بردسكن،  در 
انابد تحت پوشش آستان قدس رضوى 
و تجربه باالى اين كشت و صنعت در 
توليد پنبه، وجود مراكز آموزش عالى در 
حوزه كشاورزى در منطقه و حضور مركز 
نوآوران  مأمن  عنوان  به  ترشيز  نوآورى 
هاى  حوزه  در  خالقان  و  مخترعان  و 
مختلف كشاورزى و صنايع پايين دستى 
پنبه، هنرهاى خالق و صنايع دستى را 
از جمله داليلى دانست كه مى شود اين 
منطقه را به عنوان پايلوت و منطقه نمونه 

كشت پنبه تقويت كرد.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل 
مركز آموزش عالى كاشمر، دكتر هادى 
معماريان خليل آباد در همايش ملى روز 
جهانى پنبه كه در كاشمر برگزار شد ؛ گفت: 
استان خراسان رضوى رتبه نخست سطح 

زير كشت پنبه را در كشور دارد.
هادى معماريان بيان كرد: مركز آموزش 
عالى كاشمر پيشرو در آموزش، پژوهش 
و ظرفيت سازى جهت استقرار تفكر هم 
بست آب ـ غذا ـ انرژى و ارايه رويكرد 
توسعه بستر  در  بوم  زيست  خشك 

پايدار است.
در حل  را  اين مركز  اصلى  وى رسالت 
تفكرات  با  همگام  منطقه   مشكالت 
توسعه  توان  ارتقاء  و  علم  توليد  نوين، 
در  پذيرى  مسئوليت  نوآورى،  بر  مبتنى 

و محلى،  منطقه اى  ماموريت هاى  قبال 
ظرفيت سازى و تربيت نيروى انسانى ماهر 
با اتكاء به ارزش هاى اسالمى ـ ايرانى

و مبانى اقتصاد مقاومتى دانست.
معماريان بيان كرد: پنبه و زراعت آن، 
قرار  مقاومتى  اقتصاد  محصوالت  جزء 
گرفته است، در همين راستا بايد كنترل 
آفات و بيمارى ها و توسعه مكانيزاسيون 
افزايش عملكرد،  پنبه، شرايط  برداشت 
افزايش بهره ورى آب، كاهش هزينه ها 
و كسب درآمد مناسب براى كشاورزان 

را فراهم سازد.
وى ادامه داد: با بهينه سازى الگوى كشت 
كشاورزى كه در استان خراسان رضوى 
توسط محققان اقتصاد كشاورزى دانشگاه 
از  پنبه  شده  انجام  مشهد  اسالمى  آزاد 
نظر مزيت نسبى جزء 10 محصول اول 
استان قرار گرفته كه پس از بهينه سازى 
مساحت، رتبه پنجم سطح زيركشت را 

مى تواند به خود اختصاص دهد.
پژوهش هاى  براساس  گفت:  معماريان 
فاكتورهاى  به  توجه  با  و  گرفته  صورت 
اقليمى، توپوگرافى، خاك شناسى و نياز 
ترشيز  منطقه  درصد   48 از  بيش  آبى 
شامل شهرستان هاى كاشمر، خليل آباد و 
بردسكن كه جزء مهمترين شهرستان هاى

رضوى  خراسان  استان  در  پنبه  كشت 
هستند در رده عالى، خيلى خوب و خوب 

براى كشت پنبه قرار گرفته است.
رئيس مركز آموزش عالى كاشمر با بيان 
فرآورده مختلف  نوع  از 50  بيش  اينكه 
به دست مى آيد كه در  پنبه  از محصول 
كرد:  بيان  دارد،  كاربرد  مختلف  صنايع 
پنبه از نظر اشتغال زايى و ارزش افزوده 

محصول بسيار حائز اهميت است.
معاون زراعت وزارت 

جهادكشاورزى:
 بايد به محصول پنبه توجه كرد

جهادكشاورزى   وزارت  زراعت  معاون 

به  توجه  لزوم  بر  همايش  اين  در  نيز 
با  گفت:  و  كرد  تاكيد  پنبه  محصول 
بررسى صورت گرفته در سال 92 حدود 
8 محصول 94 درصد واردات كشور را 

تشكيل  مى دهد.
عباس كشاورز افزود: به نوعى وابستگى، 
كشور  از  كه  ارزى  غذايى،  امنيت 
كه  اشتغالى  فرصت  و  مى شود  خارج 
اين هشت خاطر  به  مى دهيم  دست  از 

محصول است.
شكر  مثل  پنبه  اينكه  به  اشاره  با  وى 
آنها  از  بعضى  در  ما  كه  نيست  وگندم 
هنوز وارد كننده هستيم، اظهار كرد: پنبه 
محصولى است كه اسباب توسعه است و 

ايجاد ارزش افزوده مى كند.
از  يكى  پنيه  داد:  ادامه  كشاورز 
تمام  كه  است  محصولى  چند 
اين  و  دارد  را  تكنولوژى هاى كشاورزى 
محصول اين  به  بايد  مى دهد  نشان 

توجه كرد.
اميدوارم برگزارى همايش ملى پنبه 

راهى براى رونق توليد اين
محصول باشد 

گروه  مديرعامل  و  مديره  هيئت  رئيس 
اقتصادى  معين  دماوند،  گذارى  سرمايه 
منطقه ترشيز كهن در اين همايش ابراز 
اميدوارى كرد؛ اين همايش، راهى براى 

رونق توليد اين محصول باشد.
مجتبى صميمى با تقدير از كسانى كه در 
برگزارى اين همايش همكارى و همراهى 
داشتند، بيان كرد: بدون بروكراسى ادارى، 
وزارت جهاد و سازمان جهاد كشاورزى در 
استان خراسان رضوى در برگزارى اين 

همايش همكارى داشتند.
فرمانداران  از  تقدير  ضمن   وى 
و  خليل آباد  كاشمر،  هاى  شهرستان 
بردسكن، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اندركاران به  و ديگر مسئوالن و دست 
و  كاشمر  عالى  آموزش  مركز  خصوص 

تيم اجرايى اين مجموعه گفت: اميدوارم 
اين همايش كه اولين همايش روز جهانى 
پنبه در كشور است موجب خير و بركت 
براى برداشتن گام هاى استوارى در راه 
بخش  در  توليد  اشتغال  و  توليد  رونق 
صنعت ارزش  زنجيره  و  كشاورزى 

پنبه شود.
وى بيان كرد: بايد از مزرعه تا سفره مردم 
اين زنجيره گشوده و كشاورزان بركات 

اين را در سفره خود ببينند.
ترشيز منطقه  در  اينكه  بيان  با  وى 

تصميم گيران مجموعه نساجى كاشمر 
هاى  معين  جزء  ترشيز  فوالد  مدرس، 
منطقه قرار داردند، گفت: نساجى كاشمر 
مدرس زير مجموعه اداره صمت بردسكن، 
معين اقتصادمقاومتى ششطراز شهرستان 
خليل آباد و معين اقتصادى بخش مركزى 
كاشمر است لذا گروه سرمايه گذارى دماوند 
كه يكى از سهامداران است و گروه نساجى 
تالش داشته اند در اين حوزه حركتى را 

آغاز كنند.
پنج  با  اظهار كرد: كارخانه نساجى  وى 
هزار سهامدارد كه با فرازو نشيب هايى 
كار مى كند، گفت: آخرين ماشين آالت 
كاشمر  نساجى  كارخانه  در  اروپا  روز 
مدرس نصب شده است. وى بيان كرد: 
برنامه ريزى هايى براى توسعه آينده اين 

واحد در نظر است.
گفتنى است؛ با حضور معاون وزير جهاد 
كشاورزى، و با همت گروه سرمايه گذارى 
دماوند و شركت نساجى كاشمر مدرس 
معين اقتصادى منطقه ترشيز كهن، اولين 
همايش ملى روز جهانى پنبه در كاشمر 
برگزارشد همچنين نمايشگاه جنبى با 20 
غرفه با موضوع زنجيره توليد محصول 
پنبه داير شد. هم چنين عالوه بر تجليل 
از پنبه كاران برتر كشور در اين مراسم از 
تمبر اختصاصى همايش ملى روز جهانى 

پنبه رونمايى شد.

رئيس مركز آموزش عالى كاشمر و دبير همايش ملى روز جهانى پنبه

بايد«ترشيـز» را به عنوان منطقه نمونه كشت پنبه تقويت كرد
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برگزارى دوره مربيگرى درجه 
3 آمادگى جسمانى در مركز 

آموزش عالى كاشمر 

دوره مربيگرى درجه 3 آمادگى جسمانى 
با همكارى اداره ورزش و جوانان كاشمر 
و مركز آموزش عالى كاشمر برگزار شد. 
مسئول تربيت بدنى و فوق برنامه مركز 
آموزش عالى كاشمر در گفتگو با روابط 
عمومى و امور بين الملل مركز آموزش 
عالى كاشمر گفت: اين دوره از بيست و 
سوم تا بيست و هفتم شهريور ماه امسال 
كاشمر  عالى  آموزش  مركز  ميزبانى  به 
برگزار شد. دكتر ناظمى افزود: در اين دوره 
كه با حضور 30 نفر از دانشجويان رشته 
علوم ورزشى مركز آموزش عالى كاشمر و 
ساير فعاالن ورزشى منطقه ترشيز برگزار 
شد، متقاضيان پس از موفقيت در آزمون 
مربيگرى  در حوزه  فعاليت  مجوز  پايانى 
رشته آمادگى جسمانى را كسب نمودند. 
وى گفت: سركار خانم مهرجو به عنوان 

مدرس اين دوره بودند.

معاونت دانشجويى مركز آموزش 
عالى كاشمر از اجراى طرح پايش 
سالمت توسط بخش تربيت بدنى 
و فوق برنامه وسالمت بهداشت 
و  مشاوره  بخش  توسط  روان  و 
درمان سازمان امور دانشجويان از 
مهر ماه امسال در مركز آموزش 

عالى كاشمر خبر داد.
دكتر ميثم عابدين پور در گفتگو 
با روابط عمومى و امور بين الملل 
مركز آموزش عالى كاشمر با اشاره 
به برگزارى شصت و چهارمين 
دانشجويى  معاونان  همايش 
به  كشور  سراسر  هاى  دانشگاه 
ميزبانى دانشگاه عالمه طباطبائى 
ماه  درشهريور  روز  دو  مدت  به 
امسال، گفت:وزير علوم، تحقيقات 
تاكيد  نشست  دراين  فناورى  و 
سخت  شرايط  نبايد  ما  داشتند 
مديريتى را به گيرندگان خدمات 
اگر در نظر  داريم  منتقل كنيم، 

به تعداد بيشترى خدمات رسانى 
شود، بايد دقت كنيم  خدمات در 
حال انجام دانشگاه ها زير سئوال 
نرود و معاونان دانشجويى حداكثر 
خدمات را با بهترين كيفيت به 
نبايد  اما  دهند  ارائه  دانشجويان 
اين  كه  خدماتى  اعظم  بخش 
زير  را  مى دهند  انجام  عزيزان 
پور  عابدين  دكتر  برد.  سوال 
افزود: همچنين در اين همايش 
رئيس سازمان امور دانشجويان با 
تاكيد بر اين كه در سازمان امور 
زيادى  برنامه هاى  دانشجويان 
شده  اجرا  دانشجويى  حوزه  در 
را  برنامه ها  اين  از  يكى  است؛ 
”طرح جامع خدمات دانشجويى“ 
دانست كه براساس آن قرار است 
اختيارات حوزه دانشجويى بيشتر 
شده و سرويس دهى بيشترى به 

دانشجويان ارائه شود.
به گفته او در ادامه اين نشست 

مشكالت  به  صديقى  دكتر 
خاص صندوق رفاه دانشجويان 
و  پرداخت  آن  دارايى  كاهش  و 
اعالم كرد؛ اگر حمايت دولت و 
نباشد،  صندوق  سرمايه گذارى 
مشكالت بيشتر مى شود؛اين در 
حالى است كه در بخش تغذيه 
50 درصد دانشجويان از فضاى 
دانشگاه استفاده مى كنند كه در 
اين آمار به  از دانشگاه ها  برخى 
و 126  مى رسد  درصد   70-80
ميليون پرس غذا در ناهار و شام 
زمينه  اين  در  و  مى شود  توزيع 

دو طرح پايش سالمت جسم و سالمت بهداشت و روان دانشجويان در مركز آموزش عالى كاشمر اجرا مى شود 

حدود 500 ميليارد كسرى بودجه 
وجود دارد؛ كه بايد توسط سازمان 

برنامه و بودجه حل شود.
معاون دانشجويى مركز آموزش 
اين  افزود:در  كاشمر  عالى 
ايجاد  بررسى طرح  به  همايش 
مسائل  مكمل،  هاى  رستوران 
و آسيب هاى روانى و اجتماعى 
دانشجويان در دانشگاه ها، تبيين 
آيين نامه هاى دانشجويان نمونه 
با  آشنايى  انضباطى،  شوراى  و 
سازى  بهينه  و  سجاد  سامانه 
غذاى دانشجويان با هدف ارتقاى 

كيفيت سالمتى پرداخته شد.
در  داشت:  اظهار  پور  عابدين 
زمينه اسكان دانشجويان مركز 
در سراهاى دانشجويى و تغذيه 
هاى  ريزى  برنامه  دانشجويان 
همچنين  گرفته  صورت  الزم 
نمودن  عملى  راستاى  در 
سازمان  سالمت  پايش  طرح 
پايش  طرح  اموردانشجويان، 
آمايش و تندرستى دانشجويان از 
مهر ماه در مركز آموزش عالى 

كاشمر اجرايى مى شود.
وى اعالم كرد: با عنايت خداوند 
منان، حمايت ها و پيگيرى هاى  
مركز،  رييس  معماريان  دكتر 
همدلى و هميارى ساير همكاران 
و  دانشجويى  معاونت  حوزه 
ساير بخش ها با آمادگى كامل 
به  مناسب  خدمات  ارايه  جهت 
دانشجويان به استقبال سال جديد 

تحصيلى مى رويم.

 مركز آموزش عالى كاشمر
ميزبان مسابقات بدمينتون

پسران نونهال 
مسابقات  از  كاشمر  عالى  آموزش  مركز 
بدمينتون پسران نونهال كه به مناسبت هفته 
دولت برگزارشد؛ ميزبانى كرد. مدير تربيت 
عالى  آموزش  مركز  برنامه  فوق  و  بدنى 
كاشمر درگفتگو با روابط عمومى و امور بين 
الملل مركز آموزش عالى گفت: اين دوره از 

مسابقات به صورت دوره اى در دو رده سنى 
زير 13 و 9 سال برگزار شد. مهدى ناظمى 
افزود: در پايان اين دوره از مسابقات از نفرات 
برتر در هر دو رده سنى تقدير شد. به گفته 
او در مراسم پايانى، هيات بدمينتون كاشمر 
مشاور  زاده  رييس  خانم  از حضور سركار 
امور بانوان فرماندارى، جناب آقاى شايگان 
رياست اداره ورزش و مدير تربيت بدنى مركز 
آموزش عالى كاشمر تقدير شد. هم چنين از 
حمايت هاى مجموعه مركز آموزش عالى 
مجيدى  مهندس  آقاى  جناب  و  كاشمر 

قدردانى گرديد.

برگزارى دوره مربيگرى درجه 
3 هندبال  با همكارى گروه علوم 

ورزشى مركز آموزش عالى كاشمر 

امور  و  عمومى  روابط  گزارش  به 
كاشمر،  عالى  آموزش  مركز  بين الملل 
دوره مربيگرى درجه 3 هندبال با حضور 
25 شركت كننده در شهرستان كاشمر 
كه  آموزشى  دوره  اين  در  شد.  برگزار 
توسط هيئت هندبال شهرستان كاشمر 
با همكارى گروه علوم ورزشى مركز  و 
آموزش عالى كاشمر برگزار شد، تعدادى 
از دانشجويان دختر رشته علوم ورزشى 
مركز آموزش عالى كاشمر حضور داشتند 
و اصول علمى و عملى مربيگرى درجه 
تكتم  خانم  سركار  توسط  را  هندبال   3
فدراسيون  رسمى  مدرس  بابازاده  خان 
هندبال آموزش ديدند. در اين دوره، كه 
از 20 تيرماه آغاز شد، پس از 60 ساعت 
به  تيرماه  در 25  عملى  فشرده  آموزش 
ميزبانى دانشگاه آزاد اسالمى در كاشمر 

به پايان رسيد.

اعزام تيم دانشجويان پسر و دختر 
مركز آموزش عالى كاشمر به 

المپياد كشورى ورزشهاى همگانى  
مركز  برنامه  فوق  و  بدنى  تربيت  مدير 
آموزش عالى كاشمر از اعزام دانشجويان 
پسر و دختر اين مركز به المپياد كشورى 
مهدى  داد.  خبر  همگانى  هاى  ورزش 
ناظمى در گفتگو با روابط عمومى و امور 
كاشمر  عالى  آموزش  مركز  الملل  بين 

گفت: پس از برگزارى مسابقات داخلى 
مركز، دو تيم به مسابقات ورزش هاى
دختر  و  پسر  دانشجويان  همگانى 
رضوى  خراسان  استان  هاى  دانشگاه 
كه به ميزبانى دانشگاه فردوسى مشهد 
با درخشش  اعزام شدند كه  برگزار شد 
دانشجويان دختر و پسر در اين مسابقات 
هاى  ورزش  المپياد  در  حضور  سهميه 
المپياد  در  و  نمودند  كسب  را  همگانى 
كشورى ورزش هاى همگانى به عنوان 
دانشجويى   ورزش  بزرگ  رويداد  يك 

حضوريافتند. 
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فردوسى  دانشگاه  رئيس 
هييت  با  ديدار  در  مشهد 
رئيسه مركز آموزش عالى 
كاشمر گفت: اين مجموعه 
راستاى  در  درستى  راه 
در  علوم  وزارت  اهداف 

پيش گرفته است.
عمومى  روابط  گزارش  به 

وامور بين الملل مركز آموزش عالى 
ضمن  كافى  محمد  دكتر  كاشمر 
شده،  انجام  هاى  فعاليت  از  تشكر 
خواستار ادامه اين فعاليت ها جهت 
رسيدن مركز به استانداردهاى مدنظر 

وزارت عتف شد.
وى با تاكيد بر جلوگيرى از توسعه 
عالى،  آموزش  گسيخته  لجام 
خواهان تمركز مركز آموزش عالى 
كاشمر بر ماموريت هاى منطقه اى 
خود شد و گفت: توسعه رشته هاى 
جديد بايد منطبق بر نيازهاى منطقه 

و ماموريت راهبردى مركز باشد.
از  تبعيت  لزوم  بر  كافى  دكتر 
سياست هاى وزارت عتف تاكيد و 
مركز  آينده  در  كرد:  اميدوارى  ابراز 
به  بتواند  كاشمر  عالى  آموزش 
عنوان يك بازوى توانمند برخى از 
حوزه  در  فردوسى  دانشگاه  وظايف 
هاى ماموريت راهبردى مركز (آب، 
كشاورزى و محيط زيست در خشك 
بوم با محوريت توسعه پايدار) را در 

منطقه به انجام رساند.
كاشمر  عالى  آموزش  مركز  رئيس 
و  ها  حمايت  از  تشكر  ضمن  نيز 
مجموعه  و  رئيس  هاى  پشتيبانى 
مديريتى دانشگاه فردوسى از مركز 

آموزش عالى كاشمر، خواهان ادامه 
تشريح  به  و  شد  ها  حمايت  اين 
مجموعه  و  خود  عملكرد  گزارش 

مديريتى مركز پرداخت.
مهمترين  معماريان  هادى  دكتر 
مدت  اين  در  شده  انجام  اقدامات 
قراردادها  ادارى،  ساختار  اصالح  را 
و افزايش سطح كيفى نيروها، راه 
اندازى و فعال سازى گروه نظارت و 
ارزيابى، آموزش هاى آزاد و مجازى، 
و  صنعت  با  ارتباط  و  كارآفرينى 
مشاوره  و  درمان  بهداشت،  مركز 
تخصيص  و  تجهيز  دانشجويى، 
مركز  به  جديد  فيزيكى  فضاى 
قرارداد  امضاى  و  ترشيز  نوآورى 
پشتيبانى با معاونت علمى و فناورى 

رياست جمهورى عنوان كرد.
تملك  با  نمود:  نشان  خاطر  وى 
زمين به مساحت 7 هكتار و انعقاد 
جهت  مشاور  مهندسين  با  قرارداد 
(تكميل  پرديس  مطالعات  انجام 
با  نامه  تفاهم  با  همراه  صفر)  فاز 
ساله  انتفاع 10  حق  در  فرماندارى 
از ساختمان موجود، ساخت و تجهيز 
سالن همايش دكتر مسيح دانشورى 
شهاب  رفاهى  ـ  فرهنگى  سالن  و 
ترشيزى، راه اندازى و تجهيز مركز 

تندرستى،  ارزيابى  علمى 
و  بدن  تركيب  ساختار، 
مشاوره ورزشى و آزمايشگاه 
تدوين  پايه،  فيزيك 
كمك  به  آمايش  سند 
دانشگاه  مطالعاتى  تيم 
سازى فعال  فردوسى، 

فرهنگى  هاى  كانون 
و ها  كانون  ايجاد  دانشجويى،  و 

انجمن هاى جديد دانشجويى و انعقاد 
تفاهم نامه هاى همكارى با مراكز 
مختلف دولتى، خصوصى و سمن ها 
از جمله ديگر اقدامات انجام شده در 

مدت مزبور است.
از  بيش  برگزارى  به  اشاره  با  وى 
12 كارگاه آموزشى افزايش مهارت 
و  دانشجويان  براى  كارآفرينى  و 
برگزارى 6 نشست منطقه اى، يك 
همايش ملى و يك همايش استانى 
در مركز گفت:افزايش جذب دانشجو 
همراه با جذب اعضاى هيات علمى 
انتشار  برابرى  افزايش سه  و  جديد 
هيات  اعضاى  كتب  و  مقاالت 
علمى و انعقاد قراردادهاى پژوهشى 
تجهيز  علمى،  هيات  اعضاى  با 
هاى  خوابگاه  استانداردسازى  و 
دانشجويى استيجارى از جمله ديگر 
اقدامات انجام شده در اين مركز به 

شمار مى رود.
انتظارات  افزايش  بر  تأكيد  با  وى 
كاشمر  عالى  آموزش  مركز  از 
خواستار ادامه حمايت هاى دانشگاه 
توسعه  جهت  مركز  از  استان  مادر 
ها  رشته  افزايش  و  ها  زيرساخت 

منطبق بر ماموريت راهبردى شد.

دكتر كافى رئيس دانشگاه فردوسى مشهد:

مركز آموزش عالى كاشمر راه درستى در راستاى تحقق 
اهداف عالى وزارت علوم پيش گرفته است

برگزارى آزمون كنكور در مقاطع
و رشته هاى مختلف در مركز

آموزش عالى كاشمر
در خرداد، تير و مرداد ماه 98 مركز آموزش عالى كاشمر 
مجرى برگزارى سه آزمون كنكور كارشناسى ارشد، آزمون 
سراسرى كنكور كارشناسى و آزمون كارشناسى ناپيوسته و 
دوره هاى كاردانى نظام جديد دانشگاه فنى و حرفه اى و 

موسسات غيرانتفاعى بود.

نماينده تام االختيار سازمان سنجش كشور در كاشمر گفت: 
با همت واال و تالش بى دريغ همه همكاران و عوامل 
اجرايى شهرستانى  عالوه بر كنكور كارشناسى ارشد، آزمون  
كنكور سراسرى و كارشناسى ناپيوسته در كمال نظم، آرامش 

و سالمت در مركز آموزش عالى كاشمر برگزارشد.
دكتر هادى معماريان خليل آباد با اشاره به اينكه بى شك 
برگزارى منظم و دقيق اين پروژه ها  بسيار حساس و 
خطير بوده است  و خوشبختانه مركز آموزش عالى كاشمر 
به عنوان دانشگاه پيشروى توسعه پايدار در راستاى ايفاى 
سراسرى  آزمون  اجراى  خويش  اجتماعى  مسئوليت 
كارشناسى ارشد، آزمون سراسرى 1398 و آزمون كنكور 
كارشناسى ناپيوسته و كاردانى ناپيوسته98 در شهرستان  را 

بر عهده داشت.
وى از مساعى ارزشمند و مسئوليت پذيرى همه همكاران 
روابط  بخشهاى  بويژه  مختلف  سختكوش بخش هاى 
عمومى، آموزش و حراست و ساير كاركنان در امر برگزارى 
و همچنين همكاران خدوم آموزش و پرورش شهرستان، 
نيروهاى انتظامى، پرسنل اورژانس و آتش نشانى در  انجام 

اين مهم تقدير نمود.

مقاالت همايش توسعه پايدار با رويكرد چالش ها و فرصت هاى سرمايه گذارى 
منطقه ترشيز با نام مركز آموزش عالى كاشمر نمايه شده و قابل دانلود است

رويكرد  با  پايدار  توسعه  نخستين همايش  مقاالت 
منطقه  گذارى  سرمايه  هاى  فرصت  و  ها  چالش 
ترشيزدر سيويليكا با نام مركز آموزش عالى كاشمر 

نمايه شده و قابل دانلود است.
مركز  الملل  بين  امور  و  عمومى  روابط  گزارش  به 
عزيزان  تالش  و  همت  كاشمر،با  عالى  آموزش 
دبيرخانه همايش خانم ها منتظرى، شرافتى و خواجه 
و تالش دبيران همايش آقايان دكتر مجيدى، دكتر 
عابدين پور و دكتر عاقل و همه همكاران ارجمند، 
آموزش  مركز  نام  با  سيويليكا  در  همايش  مقاالت 
عالى كاشمر نمايه شده و قابل دانلود است. اين رويداد 

«افتخارى ديگر براى مركز آموزش عالى كاشمر» به 
شمار مى رود.

يادآورى مى شود؛ در اين همايش كه در فروردين ماه 
امسال برگزار شد، بالغ بر 160 مقاله به دبيرخانه ارسال 
شد كه از آن ميان 110 مقاله انتخاب و ارائه گرديد. مركز 

آموزش عالى كاشمر در 
دارد  قرار  توسعه  مسير 
به  بخشيدن  سرعت  و 
حركت آن جز با همراهى 
اين  اساتيد  و  همكاران 

مركز امكان پذيرنيست .
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تعامـل بين دانشگاه و مراكـز تحقيقات كشـاورزى
به حل مشكالت منطقه ترشيز كمك مى كند

رييس مركز آموزش عالى كاشمرتعامل بين 
دانشگاه و مراكز تحقيقات كشاورزى  را 
در كمك به حل مشكالت منطقه ترشيز 

ضرورى دانست.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل 
مركز آموزش عالى كاشمر هادى معماريان 
خليل آباد، در ديدار با رييس مركز تحقيقات 
دستاوردهاى  تشريح  ضمن  كشور  پنبه 
مركز در زمينه هاى آموزشى و پژوهشى 
و لزوم هم افزايى آموزش و پژوهش در 
دانشگاه  در  دانش  سازى  بومى  راستاى 
اين  ماموريت  داشت:  محوراظهار  جامعه 
مركز در حل مسايل و مشكالت منطقه 
ترشيز بر اساس سند آمايش مصوب خود بر 
مبناى آب، كشاورزى و منابع طبيعى جهت 

نيل به توسعه پايدار است.
درصد   85 از  بيش  افزود:  معماريان   
اشتغال و درامد منطقه برپايه  كشاورزى 
است و با ارائه راه حلهاى علمى و كمك 
دانشگاه مى توان زمينه افزايش اشتغال 
زايى و درامد مردم منطقه را فراهم نمود. 
معاون آموزشى، پژوهشى و دانشجويى مركز 
آموزش عالى كاشمر نيز  آمادگى اعضاى 
هيات علمى اين مركز را جهت گسترش 
همكارى هاى دو جانبه و اجراى طرح هاى 
پژوهشى و كاربردى مشترك با  اعضاى 
هيات علمى ايستگاه تحقيقات پنبه شرق 
كشور اعالم داشت. دكتر ميثم عابدين پور 
براستفاده حداكثرى از پتانسيل هاى موجود 

رئيس مركز آموزش عالى كاشمر  در ديدار با رئيس 
سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوى بر كمك 
به تامين اعتبارات مورد نياز جهت تعمير و تجهيز 

دانشگاه تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل مركز 
آموزش عالى كاشمر، دكتر هادى معماريان در اين 
مراكز  مالى گسترده  به مشكالت  اشاره  با  ديدار 
گذشته  سال  يك  طى  داشت:  اظهار  دانشگاهى 
به دليل تورم و افزايش قيمت كاالهاى مختلف 
دانشگاه ها با مشكالت مختلفى مانند تامين تغذيه 
دانشجويان، تامين مواد اوليه آزمايشگاهى و تعمير 
مطالعاتى  اجراى فرصت  و  ها  تجهيز خوابگاه  و 
اساتيد مواجه بودند بنابراين باوجود اين مشكالت 
در صورتى كه افزايش بودجه اين مراكز متناسب با 
تورم و افزايش كاالها نباشد، فعاليت اين مراكز با 

دو موسسه و لزوم همكارى هاى علمى و 
پژوهشى  ما بين دو موسسه تاكيد شد.

عدم توسعه مناسب 
مكانيزاسيون كاشت، داشت و 

برداشت پنبه، مهم ترين چالش 
پيش روى اين محصول است

كشور  پنبه  تحقيقات  موسسه  رييس 
مهمترين چالش در موضوع توسعه كشت 
پنبه را عدم توسعه مكانيزاسيون كاشت، 

داشت و برداشت اين محصول دانست.
دكتر قربانعلى روشنى در ديدار با  رييس 
مركز آموزش عالى كاشمر لزوم توجه به 
اولويت  مهمترين  را  پنبه  تبديلى  صنايع 

كشور در اين زمينه دانست.
وى با  بيان دستاوردهاى علمى و پژوهشى 
بخش هاى مختلف موسسه تحقيقات پنبه 
كشور، در خصوص اهميت پنبه در صنايع 
در صنايع  فراوان  اشتغال  ايجاد  نساجى، 

مختلف وابسته نظير: پنبه پاك كنى، نخ 
ريسى، پارچه بافى، توليد پوشاك و روغن 
كشى به خلق ارزش افزوده 2200 درصدى 
نساجى،  توليدات  باالدستى  صنايع  در 

افزايش اشتغال و رونق توليد اشاره كرد.
روشنى افزود: همزمان با نياز روزافزون 
اهميت  و  شده  اصالح  جديد  ارقام  به 
و  عملكرد  افزايش  در  زراعى  مديريت 
پيشرفت علوم مختلف بويژه در بخش 
تحقيقات  توسعه  كشاورزى،  و  صنايع 
بويژه امور به نژادى و بيوتكنولوژى پنبه ، 
يكى از اهداف اساسى مؤسسه تحقيقات 

پنبه است.
به گفته او نتايج تحقيقات اين بخش از 
موسسه توانسته است با توجه به شرايط 
اراضى  آب و هوايى مناطق مختلف در 
آن  با  سازگار  ارقام  كشور،  كارى  پنبه 

محيط را معرفى نمايد.

تاكيد رئيس مركز آموزش عالى كاشمر بر كمك به
اعتبارات تعمير و تجهيز دانشگاه

آغاز به كار كانون فيلم مركز 
آموزش عالى كاشمر  در 

سال تحصيلى جديد
مركز  فرهنگى  امور  كارشناس 
آموزش عالى كاشمر از آغاز به كار 
كانون فيلم سينماى اين مركز در 

سال تحصيلى جديد خبر داد.
با  گفتگو  در  نيا  رمضان  محبوبه 
الملل  بين  امور  و  عمومى  روابط 
مركز آموزش عالى كاشمر،  اظهار 
سال  براى  فيلم  كانون  داشت: 
اكران  به  نسبت  جديد  تحصيلى 
فيلم هاى سينمايى به روز شده در 
شبكه نمايش خانگى و همچنين 
فيلم هاى نوستالژيك و برتر سينما 

اقدام مى كند. 
نقد  جلسات  برگزارى  او  گفته  به 
هاى  جشنواره  در  شركت  فيلم، 
فيلمنامه نويسى و فيلم كوتاه، برگزارى 
نويسى  فيلمنامه  آموزش  كارگاه 
و  كوتاه  فيلم  هاى  طرح  بررسى 
سينمايى و همكارى با اداره ارشاد 
اسالمى جهت ساخت فيلم كوتاه با 
استفاده از تكنولوژى تلفن همراه از 
ديگر فعاليت هاى كانون فيلم است. 
سينماى  با  همكارى  افزود:  وى 
شهرستان كاشمر جهت تهيه بليط 
براى  دانشجويى  تعرفه  با  سينما 
دانشجويان گرامى از ديگر فعاليت هايى 

است كه اين كانون انجام مى دهد.

كانال هاى مرتبط با مركز آموزش عالى كاشمر
 كانال رسمى مركز

@ihe_unikashmar
 كانال مركز نوآورى و شتابدهى ترشيز

@IEO2016
 كانال مركز علمى ارزيابى تندرستى و مشاوره ورزشى

@HealthCenter_KashmarUniversity

كانال اطالع رسانى انجمن هاى علمى مركز
@tsweb مهندسى كامپيوتر
@Englishcommunityha مترجمى زبان
@waterscienceihe مهندسى آب
@computer_sihe علوم كامپيوتر
@sport_ihe_kashmar علوم ورزشى
@�lmihe اكران فيلم
http://ytre.ir/GreenUniدانشگاه سبز        

مشكالت جدى بسيارى مواجه است.
وى با اشاره به سابقه فعاليت مركز آموزش عالى 
كاشمر و آغاز عمليات اجرايى پروژه پرديس اين 
مركز افزايش بودجه عمرانى دانشگاه  را ضرورى 
دانست و خاطر نشان كرد: بايد به افزايش اعتبارات 

از محل بودجه هاى توازن استانى كمك كرد.
 به گفته او شيوه هاى رايج سياستگذارى، ديگر 
قابليت پاسخگويى به مسائل مهمى چون بيكارى و 
تورم مزمن، فقر، عدم تعادل در نظام پولى و بانكى، 
سوءمصرف  بازنشستگى،  صندوق هاى  كسرى 
ذخاير آبى كشور، فرونشست زمين در سراسر كشور، 
آسيب هاى  افزايش  زيست،  محيط  بحران هاى 
اجتماعى، مسائل جمعيتى، سياست گذارى فرهنگى 
و اجتماعى و... را ندارند و ما در كشور، با نوعى 

بن بست سياستگذارى مواجه هستيم.
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اهميت ترجمه در دنياى امروز غير قابل انكار است

30سپتامبر روز جهانى ترجمه ناميده شده 
«سنت  گراميداشت  مناسبت  به  است. 
به  انجيل  كتاب  شهير  مترجم  جروم»  
زبان التين، روز مرگ وى را به عنوان روز 
بين  فدراسيون  اند.  ناميده  ترجمه  جهانى 
پيشنهاد   1991 در   (FIT) ترجمه  المللى 
جهانى  روز  عنوان  به  را  روز  اين  تعيين 
ترجمه ارائه مى دهد و طبيعتاً پذيرفته مى 
شود. فدراسيون هدف خود را از اين اقدام 
ارج نهادن به مترجمان و تأكيد بر اهميت 
حرفة ـ به اصطالح مظلوِم ـ ترجمه اعالم 
كرد و اين روز را انگيزه اى براى مترجمان 
و مؤسسات ترجمة سراسر جهان دانست 
كنندگاِن  استفاده  و  غيرمترجمان  به  تا 
خدمات ترجمه يادآور شوند كه ترجمه (از 
هر نوع آن) حرفة بسيار مهم و حياتى در 
جهان امروز است. بدين مناسبت به سراغ 
دكتر مصطفى بهرامن مدير گروه  مترجمى 
زبان انگليسى  مركز آموزش عالي كاشمر 
ترجمه  اهميت  خصوص  در  او  با  و  رفته 
كه ايم  پرداخته  گفتگو  به  امروز  دنياى  در 

با هم مى خوانيم.
آقاى دكتر بهرامن با سالم و عرض ادب و 
قدردانى از فرصتى كه در اختيار روابط عمومى 
و امور بين الملل مركز آموزش عالى كاشمر 
گذاشتيد؛ به عنوان اولين سوال در خصوص 
اهميت ترجمه در دنياى امروز براى ما بگوييد؟

ترجمه عبارت است از درك و تفسيرمفاهيم 
زبان مبدأ و سپس معادل يابى و بازسازى آن ها 
در زبان مقصد. يوجين نايدا از برجسته ترين 
نظريه پردازهاى اين رشته، ترجمه را اينگونه 
معادل  نزديكترين  توليد  باز  كند:  تعريف مى 
طبيعي پيام زبان مبدأ در زبان مقصد، نخست 
از لحاظ معنايي و دوم ازلحاظ سبك. او معتقد 
مى  حاصل  زمانى  مطلوب  ترجمه  كه  است 
شود كه متن ترجمه شده بتواند در خوانندة متن 
مقصد همان تاثيرى را ايجاد كند كه متن مبدأ 
در خوانندة متن مبدأ ايجاد كرده است. در تمرين 
ترجمه بايد توجه كرد كه يك ترجمه مطلوب 
هميشه حاصل جايگزينى مواد متنى زبان مبدأ 
با مواد متنى معادل از زبان مقصد نيست به اين 
دليل كه يك ترجمه به عوامل زيادى از جمله 
هدف مترجم از ترجمه متن، مخاطب يا خواننده 
متن و نوع سبك و سياق متن مورد ترجمه 
بستگى دارد. اثر پذيرى فرهنگ ها از يكديگر 
آنها  پيشرفت  و  شكوفايى  در  بسزايى  تاثير 
دارد و نقش ترجمه در انتقال عناصر فرهنگى 
از  يكى  ترجمه  حقيقت  در  است.  انكارناپذير 

بين  فرهنگى  رابطه  و  پيوند  ايجاد  هاى  راه 
ملت هايى است كه زبان مشتركى ندارند و وسيله 
اى براى انتقال انديشه ها، آيين ها، قصه ها، هنرها، 

دانش ها و... از زبانى به زبان ديگر است. بنابراين 
مى توان با اديت گراسمن هم آوا شد و گفت ترجمه 
امرى گريزناپذير است و هيچ انسانى و فرهنگى

نمى تواند خود را از تجربه هاى علمى و ادبى كه 
در صدها و بلكه بيش از يك هزار زبان زنده دنيا 

عرضه مى شود، بى نياز گرداند.
در مورد اهميت ترجمه مى توان گفت بدون 
ترجمه چه بسيار هنرها، تمدن ها و علومى كه 
پيش از به بلوغ رسيدن و شناخته شدن از همان 
ابتدا ناكام باقى مانده، و چه بسيار انسان هايى 
كه از مزاياى اينها بى بهره مى ماندند. از اين رو 
نمى توان ناديده گرفت كه پيشرفت و گسترش 
علوم و تمدن در زمينه هاى مختلف فرهنگى و 
اجتماعى و هنرى و آموزشى و علمى و پزشكى 
به شدت تحت تاثير ترجمه و اهميت آن است و 
اگر مقوله اى به نام ترجمه وجود نداشت اميد به 
اينكه سرعت تبادل علوم در ميان ملل به گونه اى

باشد كه هم زمان در هر نقطه از دنيا انسان ها 
بتوانند از آن بهره مند شوند ناچيز بود، كه اين  

بخشى از اهميت ترجمه را تشكيل مى دهند.
و  علمى  مقاالت  ترجمه  لطف  به  امروزه 
هنرى  آثار  كلى  طور  به  و  كتب  تخصصى، 
و علمى بسيارى به راحتى در اختيار مردم در 
سرتاسر جهان قرار گرفته كه مى توان به صورت 
فورى و در كمترين زمان و با به صرفه ترين 
هزينه ها به راحتى در اختيار مردم قرار گيرد تا از 

مزاياى آن استفاده بهينه داشته باشند.
وضعيت ترجمه در مغرب زمين چگونه است؟

آن طور كه از يافته هاى باستان شناسى برمى آيد، 
باز  پيش  پنج هزار سال  به  ترجمه  تاريخچه 
مى  گردد. اسناد موجود نشان مى دهند سه هزار 
سال پيش از تولد مسيح در منطقه الفاتين مصر 
نوشته هايى وجود دارند كه به دو زبان نگاشته 
در  نوشته ها  سنگ  و  الواح  اينگونه  شده اند. 
تمدن هاى باستانى ايران نيز يافت شده اند. اما 
اگر بخواهيم تاريخ دقيقى براى ترجمه رسمى 
متون بيان كنيم، بايد گفت كه در حدود 240 
سال پيش از ميالد شخصي به نام ليويوس 
آندريكوس براى اولين بار كتاب اديسه هومر را 
از زبان يونانى به التين ترجمه كرد. شايد بتوان 
اين اثر را اولين متن ترجمه شده به طور رسمى 
انگاشت. پس از آن در حدود 200 سال پيش از 
ميالد مسيح، نياز به ترجمه تورات در بين جامعه 
يهودى اسكندريه موجب شد تا براى اولين بار 
تورات به زبان التين ترجمه شود. اين جمعيت 
به زبان التين تكلم مى كردند كه براى ترويج 
دين، جمعى متشكل از 70 نفر از علماى يهودى 

دست به ترجمه تورات زدند.
در  و  شفاهى  به صورت  ترجمه  آن  از  پيش 
قلمرو دين و به خصوص در جوامع يهودى رواج 
داشت. روحانيون براى تفهيم تورات مردم را در 
ميدان هاى شهر گرد مى آورد و از كالم خداوند 
آنچه را مبهم مينمود مورد تفسير قرار مى دادند. 
پس از آن ترجمه انجيل به زبان هاى التين، 
ارمنى، سريانى و قبطى انجام گرفت. اين ترجمه ها
عموما به صورت لغت به لغت بود و ترجمه اى 
ابتدايى و بدون تفسير محسوب مى شد. اولين 
ترجمه تحت اللفظى نيز مربوط به قسمتى از 
انجيل است كه بسيار جنجال برانگيز شد و 
مورد انتقاد شديد مذهبيون قرار گرفت. تاريخچه 
ترجمه در اروپاى غربى مربوط به قرون وسطى 
و ترجمه كتاب هاى مذهبى مى شود. در آن 
زمان  لزوم تعيين اصول و مبانى ترجمه نياز 

جامعه مذهبى بود.
تا ابتداى قرن نوزدهم ميالدى ترجمه منوط 
به كتب مذهبى، فلسفه و يا ادبيات بود ولى با 
پيشرفت دانش بشرى در قرن نوزدهم به بعد 
از ترجمه به عنوان ابزار ارتباطى بين دانشمندان 
تحول  سير  در  شد.  مى  استفاده  متفكران  و 
تاريخچه ترجمه، قرن بيستم را مى توان عصر 
ترجمه لقب داد زيراترجمه تخصصى در همه 
قسمت هاى زندگى بشر زندگى ديده مى شود.

ترجمه در ايران هم خاستگاهى دارد؟ در اين 
زمينه وضعيت كشورمان چگونه است؟

زمين  مغرب  از  كمتر  ايران  در  ترجمه  سابقه 
نيست.  در دوره ساسانيان كتاب هاى بسيارى از 
زبان سانسكريت و زبان هاى ديگر ترجمه شده. 
در قرن نهم و دهم ميالدى عده اى از مترجمان 
آثار كالسيك  بغداد،  ترجمه  مركز  در  ايرانى، 
يونانى را به زبان عربى ترجمه كردند و پس از 
آن در قرن دوازدهم مركز ترجمه آثار اسالمى به 

زبان التين نيز به اين مركز افزوده شد.
از  ترجمه  براى  سرآغازى  دارالفنون  تاسيس 
زبان هاى اروپايى به ويژه زبان فرانسه بود. هم 
زمان با تحصيل دانشجويان در دارالفنون، نياز به 
ترجمه نمود عينى پيدا كرد. تحصيالت تكميلى 
و آشنايى با برجسته ترين علوم دوران منوط 
به درك و فهم زبان مبدا علم است. اهميت 
دارالفنون بسيار زود  براى دانشجويان  ترجمه 
حس شد و در اين راستا افرادى كه آشنايى با 
زبان هاى ديگر داشتند شروع به فعاليت نمودند. 
اولين ترجمه مربوط به كتاب دكارت بود كه 
بعدها توسط محمدعلى فروغى از نو ترجمه 
شد. بديهى است به دليل اهميت ترجمه براى 
تحصيل دانش در آن دوران، اولين ترجمه ها در 

ايران ترجمه متون علمى بود.
رفته رفته نهضت ترجمه در ايران فراتر از متون 

علمى نيز گسترش يافت و آثار ادبى غربى نيز 
در زمره اولين ترجمه ها قرار گرفت. شناخته 
شده ترين ترجمه متعلق به كتاب حاجى باباى 
اصفهانى اثر جيمز موريه بود كه مى توان آن را 
نخستين رمان ترجمه شده ايرانى دانست. اين 
اثر فاخر توسط ميرزا حبيب اصفهانى به طرز 

ماهرانه اى ترجمه شده است.
ترجمه ادبى بعد از ترجمه دانشجويى در ايران 
مترجمين  گرفت.  قرار  استقبال  مورد  بسيار 
برجسته ايرانى از جمله: ابراهيم يونسى، محمد 
قاضى، احمد آرام، شاهرخ مسكوب در عرصه 
اثر  اصلى  نويسنده  سطح  هم  ادبى،  ترجمه 
محسوب مى شوند. اين آغاز دوران اثرگذارى 
فرهنگ غربى بر ادبيات ايرانى است. تاثير ادبيات 
اروپايى در فرهنگ ايران حتى در آثار نويسندگان 

ايرانى نيز اثرگذار شد.
يافته  اهميتى  چه  معاصر  دوران  در  ترجمه 

است ؟
اعتبار يك زبان به تعداد افراد متكلم به آن زبان 
نيست كه اگر چنين بود زبان چينى معتبرترين 
زبان بين المللى محسوب مى شد. بدون ترديد 
موقعيت اقتصادى، سياسى، فرهنگى و علمى هر 
كشور مى تواند در اعتبار زبان آن نقش داشته 
باشد. به اين ترتيب زبان انگليسى معنبرترين 
زبان دنيا در فعاليت هاى بين المللى و توليد علم 
است و اهميت ترجمه انگليسى با توجه به اين 
موارد مشخص مى شود. معيار خواندن درك 
صحيح مطلب است و آشنايى نسبى با زبان 
انگليسى نمى تواند در درك عميق تمامى متون 
موثر باشد. بديهى است خواندن متون به زبان 
مادرى مى تواند توام با درك عميق ترى باشد و 
مترجم بايد بتواند اين درك عميق را در ترجمه 
انتقال دهد.ترجمه پيش از آن كه علم باشد يك 
هنر است چرا كه مترجم عالوه بر فهم لغات و 
جمالت نياز به ذوق هنرى نيز دارد. ترجمه ى 
خوب، مى تواند يك اثر را زنده نگه دارد و ترجمه 
بد، كتابى را از ارزش و اعتبار مى اندازد. در يك 
زبان  به  مترجم  كه  است  نياز  خوب،  ترجمه 

مادرى و زبان هدف تسلط كافى داشته باشد.
آن  جاى  همه  در  انگليسى  كه  جهانى  در 
صحبت مى شود، آيا ترجمه هنوز هم اهميت 

دارد؟ آيا حتى ضرورتى دارد؟
زبان،  بومى  گويندگان  حسب  بر  انگليسى، 
زبان  دارد.  بومى  گويندة  ميليون   400 حدود 
كشورهاى  در  مردم  مادرى  زبان  انگليسى 
انگلستان،اياالت متحده آمريكا، كانادا، استراليا، 
ايرلند، نيوزلند، سنگاپور، آفريقاى جنوبى، غنا 
انگليسى  است.  ديگر  كشورهاى  بسيارى  و 
امروزه از نظر تعداد گوينده، پس از زبان هاى 
چينى و اسپانيايى، سومين زبان جهان است.اما 

                                    دكتر مصطفى  بهرامن 
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اهميت ترجمه در دنياى امروز غير قابل انكار است
با احتساب افرادى كه زبان دوم شان انگليسى 
است.  جهان  زبان  رايج ترين  زبان  اين  است، 
بنابراين، دليل اهميت ترجمه چيست؟ در اين جا، 
5 دليل ارائه مى شود كه نشان مى دهد على رغم 
رايج بودن زبان انگليسى، چرا ترجمه مهم است 

و هميشه مهم خواهد ماند.
زبان  به  افراد  همه  زيرا  است،  مهم  ترجمه 

انگليسى صحبت نمى كنند.
مسلماً انگليسى رايج ترين زبان جهان به شمار 
نيست كه  معنا  بدان  اين موضوع  اما  مى رود، 
تكلم  آن  به  كه  را  افرادى  تمامى  مى توانيد 
نمى كنند ناديده بگيريد. حتى در انگلستان هم 
جمعيت هاى قابل توجهى از مردم به زبان هاى 
خارجى و اقليت سخن مى گويند. تنها به اين 
دليل كه فردى مى تواند اندكى انگليسى صحبت 
كند به معناى آن نيست كه آنقدر خوب مى تواند 
برآيد.  موقعيتى  هر  پس  از  كه  كند  صحبت 
براى مثال، نتيجة پايش سال 2002 كميسيون 
اتحادية اروپا نشان داد تنها يك چهارم اروپايى ها 
مى توانند انگليسى را آن قدر خوب درك كنند كه 
بتوانند اخبار انگليسى را دنبال كنند. اينكه كسى 
يك مكالمه ابتدايى انجام دهد مقوله اى كامال 
متفاوت است از اينكه كسى بتواند به راحتى با 

ديگران ارتباطى موثر برقرار كند.
ترجمه مهم است، زيرا مردم ترجيح مى دهند 

به زبان مادرى شان سخن بگويند.
به  است،  جهان  زبان  پرتكلم ترين  انگليسى 
شرطى كه گويندگانى كه انگليسى زبان دوم شان 
است را نيز به حساب آوريم و مشكل همين جا 
است. تقريباً بدون استثنا، افراد به زبانى كه با آن 
بزرگ شده اند واكنش بهترى نشان مى دهند. 
به  اينكه  فروش،  هنگام  در  تأثيرگذارى  براى 
زبانى كه خريداران متوجه مى شوند صحبت كنيد 
(به خصوص اگر درك شان از آن زبان محدود 
باشد) به تنهايى كافى نيست، بلكه بايد با آن ها به 
زبان دل شان سخن بگوييد.ديل كارنگى احتماًال 
درست گفته است كه «نام هر فرد به هر زبانى 
براى او شيرين ترين و مهم ترين صداهاست». 
اما بعد از آن، شيرين ترين صدا زبان مادرى  اش 
است. ثابت شده است كه كودكان 5ماهه زبان 

مادرى را تشخيص و ترجيح مى دهند.
ترجمه سبب يك پارچگى اقتصاد مى شود.

افزايش تقاضا براى خدمات ترجمه يك دليل 
دارد. درحالى كه انگليسى در تمام دوران به عنوان 
«زبان تجارت جهانى» در صدر مهم ترين زبان ها 
قرار داشته است، خدمات ترجمه هنوز هم بخش 
محسوب  جهان  سراسر  در  تجارت  از  مهمى 
مى شود. پيشرفت در سطح بين المللى هنوز هم 
كليد افزايش درآمد و سودآورى است و شركت ها 
خارجى  بازارهاى  با  تجارت  به دنبال  همواره 

هستند. محصوالتى كه در خارج از مرزها عرضه 
مى شوند هم چنان بايد مطابق با استانداردهاى 
برچسب زنى و بسته بندِى مربوطه باشند و اين 
موضوع بدان معناست كه اين استانداردها هنوز 

هم الزم است كه ترجمه شوند.
بازارهاى نوظهور مستلزم زبان هاى نوظهور 

هستند.
انگليسى اكنون در صدر زبان هاى دنياست، اما 
اين موضوع بدان معنا نيست كه تا ابد در صدر 
خواهد ماند. اهميت ساير زبان ها رو به افزايش 
به  توسعه  حال  در  كشورهاى  چراكه  است، 
جايگاه شان در اقتصاد جهانى مى رسند و بيش تر 

شهروندان به اينترنت دسترسى پيدا مى كنند. 
ترجمه سبب نشر ايده ها و اطالعات مى شود

از فرهنگى  را  ايده ها و اطالعات  ترجمه نشر 
به فرهنگى ديگر امكان پذير مى سازد. پيشرفت 
به  زيادى  ميزان  به  فرهنگ  هر  شكوفايى  و 
اثرپذيرى از فرهنگ هاى ديگر بستگى دارد و 
ترجمه يكى از راه هاى انتقال عناصر فرهنگ 
به يكديگر است. ترجمه عامل پيوند و رابطه 
فرهنگى ميان مردمانى است كه همزمان نيستند 
و ابزارى براى نقل انديشه ها، آيين ها، قصه ها، 

هنرها  ودانش ها از زبانى به زبان ديگر است.
به نظر شما به عنوان يك استاد  در اين حوزه 

اصول ترجمه  براى يك مترجم كدامند ؟
مترجم بايد پيش از اقدام به ترجمه دست كم يك 
بار متن اصلى را از آغاز تا انجام با دقت بخواند 
و پس از پايان كامل ترجمه نيز يك بار خود او 
و يك بار فرد ديگرى سراسر متن ترجمه شده 
را بخواند تا اشكال هاى آن معلوم و رفع شود. 
ميزان فهم و درك ساير ساير خوانندگان از متن 
ترجمه شده در واقع نشان دهنده رسا بودن ترجمه 
است زيرا چه بسا خودمترجم به سبب آشنايى 
ذهنى با متن اصلى متوجه معايب و نارسايى هاى 
متن در زبان مقصد نباشد. بهتر است مترجم اصل 
ترجمه جمله به جمله را اساس كار خود قرار دهد 
وازترجمه كلمه به كلمه خوددارى كند. به عبارت 
ديگر مفهوم جمله را به فارسى برگرداند بى آنكه 
الزم باشد يك يك كلمه ها يا زمان همه افعال 
را حتماً مطابق متن اصلى به فارسى برگرداند. در 
چند دهه اخير بر اثر نفوذ زبان هاى فرهنگى از راه 
ترجمه ها، نوعى جمله بندى در فارسى رايج شده 
كه در قديم سابقه نداشت. براى نمونه به جاى 
اينكه بگويند پنجره رابچه شكست مى گويند 
پنجره توسط بچه شكسته شد اين نحوه بيان 
كه امروز در روزنامه ها و راديو و تلويزيون به حد 
اشباع رسيده است ناشى از شتابزدگى مترجمان 
است كه عبارت هاى خارجى را لفظ به لفظ به 
فارسى برمى گردانند. در ترجمه متون خارجى به 
فارسى در درجه نخست بهتر است از فرهنگ 

يك زبانه زبان خارجه مورد نظر استفاده شود و 
پس از يافتن معناى دقيق كلمه در جمله براى 
يافتن معادل فارسى مناسب مى توان به فرهنگ 

دو زبانه فارسى هم مراجعه كرد.
از آنجا كه به ندرت ممكن است حوزه معناى دو 
كلمه معادل در دو زبان دقيقاً بر هم منطبق باشد 
و با توجه به اينكه در هر زبانى براى يك معنا 
كلمه هاى گوناگونى هست، مترجم بايد با توجه 
به معناى كلمه مورد نظر در آن جمله نزديكترين 

معادل را به آن معنا در زبان مقصد  به كار برد.
ترجمه خوب بايد از سالست و روانى برخوردار 
باشد؛ يعنى بايد روان و طبيعى باشد و به اصطالح 
جمالت آن مصنوعى و ترجمه گون نباشد. به 
عبارت ديگر، زمانى كه يك گويشور زبان مقصد 
ترجمه را مى خواند آن را به عنوان يك نوشته 

طبيعى در همان زبان قبول داشته باشد.
دانستن سبك نوشته اى كه قرار است ترجمه 
شود به مترجم كمك مى كند تا شيوه ى بيان 
متن را متناسب با سبك انتخاب كند. براى مثال 
سبك مى تواند رسمى، محاوره اى، كوچه بازارى، 
علمى، طنزآميزو حتى كنايه آميز باشد. مترجم بايد 
آگاهى داشته باشد كه پيام در نظر گرفته شده 
براى چه منظورى و در اختيار چه كسانى قرار 
خواهد گرفت؟ سبك ترجمه چگونه باشد؟ پاسخ 
اين سؤاالت مى تواند نوع ترجمه را تعيين كند. 
يك ترجمه خوب بدون در نظر گرفتن سبك و 
سياق موردنظر مخاطب نتيجه خوبى نخواهد داد.
در خصوص  رشته مترجمى زبان انگليسى در 
مركز آموزش عالى كاشمر براى دانشجويان 

نو ورود توضيحاتى ارائه فرماييد؟
رشته مترجمى زبان انگليسى در مركز آموزش 
عالى كاشمر در سال 94 با جذب 21 دانشجو 
تاسيس شد و اكنون بالغ بر 200 دانشجو در 
اين رشته مشغول به تحصيل هستند. در رشته 
مترجمى زبان انگليسى، ترجمه از زبان انگليسى 
آموخته  دانشجويان  به  بالعكس  و  فارسى  به 
دو  با  مقايسه  در  مترجمى  گرايش  مى شود. 
گرايش دبيرى و ادبيات از بازار كار بسيار گسترده 
آن  به  ادامه  در  كه  است  برخوردار  متنوعى  و 
اشاره خواهد شد. اين رشته در سطح كارشناسى، 
كارشناسى ارشد و دكترا در دانشگاههاى دولتى 
سراسر كشور وجود دارد. شايان ذكر است كه 
در  ليسانس  مقطع  در  رشته  اين  در  تحصيل 
استان خراسان رضوى فقط در مركز آموزش 
عالى كاشمر (دانشگاه دولتى كاشمر) امكان پذير 
است و دانشگاه فردوسى تنها در مقاطع ارشد و 

دكترى دانشجو مى پذيرد.
گانه  دو  اهداف  گرفتن  نظر  در  با  رشته  اين 

زيرتنظيم گرديده است:
(درك  چهارگانه  هاى  مهارت  كسب   – الف 

مطلب ، حرف زدن ، خواندن و نوشتن) به منظور 
تسلط كافى به زبان انگليسى

كافى  تمرين  و  ترجمه  فنون  به  آشنايى  ب- 
ترجمه كتبى و شفاهى (ترجمه متون عمومى، 
مطبوعاتى، مكاتبات و اسناد، سياسى، ترجمه 

فيلم و....)
دروس رشته مترجمى زبان انگليسى چيست؟

سه  به  انگليسى  زبان  مترجمى  رشته  دروس 
تخصصى  واحد)،   18) عمومى  دروس  بخش 
پايه (74 واحد) و تخصصى اصلى (44 واحد) 
تقسيم مى شود كه دروس عمومى بين همه 
و  انگليسى مشترك است  زبان  گرايش هاي 
دروس تخصصى اصلى ترجمه مثل اصول و 
روش ترجمه، ترجمه پيشرفته، ترجمه مطبوعاتى، 
فيلم مجزا  ترجمه  اسناد، سياسى،  و  مكاتبات 
هستند. در ترم هاى اول اين رشته، چارچوب 
دانشجويان  به  زبان ها  تفاوت  و  اوليه ترجمه 
آموزش داده مى شود و تئورى ترجمه به ساده 
ترين وجه مطرح مى گردد. دانشجويان به مروربا 
ترجمه جمالت كوتاه و بلند و سپس جمالت 
پيچيده و مركب آشنا مى شوند و باالخره  به 
اسناد،  و  مكاتبات  مطبوعاتى،  متون  ترجمه 
سياسى، و ترجمه فيلم و يا متونى كه داراى 

محتواى سنگينى هستند مى پردازند.
اين رشته  آينده شغلى  و  كار  بازار  وضعيت 

چگونه خواهد بود ؟
1. وزارت امور خارجه به عنوان اصلى ترين مركز 

جذب دانشجويان مترجمي محسوب مى شود.
2. تاسيس دارالترجمه رسمي

3. تاسيس آموزشگاه زبان انگليسى
4. جذب در صدا و سيما، خبرگزاري جمهوري 
اسالمي ايران، و شبكه هاي خبري به منظور 
ترجمه فيلم ها و سريال ها از جمله كارهاي 

مرتبط با اين رشته است.
آثار  و  نشريات  كتابها،   ترجمه  بازار  رونق   .5
براى  مناسبى  خارجى مى تواند فرصت شغلى 

فارغ التحصيالن اين رشته ها باشد.
6. امكان دبيرى در آموزش و پرورش، همچنين 
فارغ التحصيالن اين رشته با تحصيل در مقاطع 
باالتر (ارشد و دكترا) مي توانند به تدريس در 
علمى  هيات  عضو  و  شوند  مشغول  دانشگاه 

دانشگاه شوند.
7. ترجمه شفاهى درهمايش ها بين المللى  هم 
از جمله ديگر مواردي است كه فارغ التحصيالن 
اين رشته مي توانند به شرط تسلط كامل به زبان 

مبدا و مقصد به آن مبادرت ورزند.
پيش بينى ها نشان مى دهد ميزان استخدام 
اين رشته رشد42  درصدى خواهد داشت. در 
حالى كه متوسط اين رشد براى همه مشاغل 14 

درصد مى باشد.
در كشور استراليا در بازه زمانى 5 سال گذشته 
ميزان استخدام مترجمان رشد 32,6 درصدى 
داشته  و رشد زيادى در آينده براى آن پيش 

بينى شده است.
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نماينده مردم كاشمر در مجلس شوراى 
اسالمى گفت:  براى استفاده از سايت 
مركز  عنوان   به  آباد  خليل  ادارى 
انگور و مركز  تحقيقاتى و پژوهشكده 
رشد توسط مركز آموزش عالى كاشمر 

رايزنى  شد.
بين  امور  و  عمومى  روابط  گزارش  به 
الملل مركز آموزش عالى كاشمر، بهروز 
امكان  و  پيگيرى  نشست  در  بنيادى 
سنجى انتقال مالكيت ساختمان فعلى 
وزارت  به  كاشمر  عالى  آموزش  مركز 
علوم كه با حضور نماينده مردم كاشمر 
معاون  اسالمى،  شوراى  مجلس  در 
استاندارى  منابع  و  مديريت  توسعه 
شهرستان  فرماندار  و  رضوى  خراسان 
هاى  دوره  در  زيادى  زحمات  گفت: 
گذشته و اخير، آموزش عالى و همكاران 
اين مجموعه متحمل شده اند و خيرين 
امدند و برخى فضاها ساخته  پاى كار 
شده هرچند زيبنده نيست لذا با توجه 
است  گسترشى  روبه  حوزه  اينكه  به 
بايد تالش كنيم حوزه آموزش عالى به 

جايگاه واقعى برسد .
براى  فضا  اين  اگرچه  افزود:  وى 
فرماندارى ساخته شده اما از نظر پدافند 
غيرعامل رد شد و چند سالى است به 
صورت آموزشى درآمده تا فضاى جديد 
به  اينكه  به  توجه  با  اما  شود  فراهم 
اين سرعت اين فضا ساخته نمى شود 
ووزارت علوم آمادگى دارد نقل و انتقل 
و تهاتر انجام شود بايد مسئوالن استانى 

در اين خصوص تصميم بگيرند.
وى گفت: براى استفاده از سايت ادارى 
خليل آباد هم به يك مركز تحقيقاتى و 
پژوهشكده انگور و مركز رشد توسط مركز 
آموزش عالى كاشمر رايزنى هايى شده 
كه اميدوارم در استان تصميمات خوبى

اتخاذ شود.
معاون توسعه مديريت و منابع استاندارى 
برمبناى  گفت:  رضوى  خراسان 
به  توجه  تمركز،  عدم  سياستگذارى 
اميدواريم  و  شهرستانها ضرورى است 
بتوانيم با اين سياستگذارى زمينه توسعه 

را در شهرستانها محقق كنيم.
كوكب موسوى افزود: در سايت ادارى 
خليل آباد با توجه به درخواست ها بايد 
را  خود  عملياتى  برنامه  عالى  آموزش 

تدوين كند .

گفت:  موسوى 
موضوع  براى 
فرماندارى  ساختمان 
فضابه  واگذارى  و 
عالى  آموزش  مركز 
استاندار  بايد  كاشمر 
بدهند  را  نهايى  نظر 
بخشنامه  با  هرچند 
اقتصاد  وزارت  اخير 
اجازه  اين  دارايى  و 
كه  شود  مى  داده 

اقدام  فضاها  سازى  مولد  راستاى  در 
شود منوط به اين كه برنامه مشخصى 

وجود داشته باشد.
وى افزود: اگر به اين نتيجه برسيم كه 
به نفع شهرستان است با نگاه توسعه اى 

بدون تعصب قدم برمى داريم.
بايد  عالى  آموزش  مركز  گفت:  وى 
برنامه خود را رائه دهد و ببينيم چه افقى 
در برنامه آن ها پيش بينى شده و بر اين 

اساس و طبق قانون كار كنيم.
فرماندار كاشمر در ادامه طى سخنانى 
اظهار كرد: هرچند ديدگاه مركز آموزش 
عالى ديدگاه توسعه اى است اما ما هم 

با محدوديت هاى بسيارى مواجهيم .
مسلم ساقى ابراز كرد: ما بايد به طريقى 
باشد  برد  برد  برايمان  تعامل كنيم كه 
وضعيت  و  شهرستان  توسعه  حوزه  و 
فرماندارى را همزمان پيش ببريم زيرا 
و  فيزيكى  لحاظ  به  هم  فرماندارى 
افزارى  نرم  و  افزارى  سخت  امكانات 
در مضيقه است با اينحال در مجموع 
اگر خرد جمعى تصميمى بگيرد كه اين 
ساختمان به مركز آموزش عالى واگذار 

شود؛ ما پذيراييم.
رئيس مركز آموزش عالى كاشمر گفت: 
عالى  آموزش  مركز  فعلى  ساختمان 
كاشمر متعلق به فرماندارى شهرستان 

است و انتقال مالكيت آن به
اظهار  آباد  خليل  معماريان  دكترهادى 
مركز  پرديس  احداث  براى  داشت: 
آموزش عالى كاشمر، زمينى با موقعيت 
با  ولى  شده  تملك  خوبى  جغرافيايى 
و  كشور  اقتصادى  شرايط  به  توجه 
يا  سه  تا  اعتبارات  تخصيص  وضعيت 
چهار سال آينده امكان تكميل آن وجود 
ندارد لذا انتقال مالكيت ساختمان فعلى  
به مركز آموزش عالى مى تواند مشكل 

ما را در نبود امكان ساخت كالسهاى 
مجموعه  فضاى  توسعه  و  جديد 

مرتفع كند.
وى افزود: در سال هاى اخير توانسته ايم
زمينه جذب هيئت علمى جديد را در اين 
مركز فراهم آوريم و براى رشته هاى 
جديد هم اسناد و طرح هاى توجيهى 
مركز  براى  براين  عالوه  كنيم  آماده 
نوآورى ترشيز هم با كمك مسئوالن 
با موافقنامه با معاونت علمى و فناورى 
رياست جمهورى مكانى اجاره كرده و در 
حال تجهيز هستيم تا به عنوان شتاب 
دهنده كسب و كار فعاليت كند همچنين 
با رايزنى با پارك علم و فناورى براى 
راه اندازى مركز رشد اقدام ومجوز آن 
اخذ  حال  در  اقمارى  مركز  به صورت 
است. اما هروقت از هيئت امنا خواستيم 
فضا  افرايش  و  ساخت  مجوز  ما  به 
بدهد با توجه به اينكه ساختمان مركز 
فرماندارى  به  متعلق  ملكى  لحاظ  به 
داده نشده و  ما  به  اجازه ساخت  است 
اين  در  سبك  سازه  فقط  ايم  توانسته 
نيازهاى  كفاف  كه  كنيم  بنا  مجموعه 
ما در اين مجموعه نيست به طورى كه 
علوم  در حوزه  االن سازه هاى سبك 
را  ما  نياز  اما  شده  احداث  ورزشى 

برآورده نمى كند.
كنون  تا   97 سال  از  كرد:  اظهار  وى 
آموزش  مركز  در  ساختارى  تغييرات 
عالى كاشمر داشته ايم؛ چارت مصوب 

هيئت امنا را گرفتيم و مشكالت ادارى 
فصل  و  حل  مجموعه  زيرساختى  و 
ما حمايت  از  علوم هم  وزارت  و  شده 
اوليه برطرف  مى كند و ديدگاه منفى 
درصد   15 پارسال  طوريكه  به  شده 
افزايش جذب دانشجوداشته ايم وامسال 
اما  ادامه مى دهيم  هم همين روند را 
در زمينه كالس ها مشكل داريم و به 
دليل عدم مالكيت بنا، هيئت امنامجوز 
احداث هشت كالس جديد را به ما نداد 
و توصيه به اجاره بنايى در داخل شهر 
داشت كه اجاره كردن ساختمان با توجه 
به پراكندگى فضاها توجيه اقتصادى و 

فنى ندارد.
در  مركز  اى  بوجه  پايه  او  گفته  به 
و  شده  گذاشته  ضعيف   90 سال 
كفاف هزينه هاى جارى و دانشجويى 
است  حالى  در  اين  دهد  نمى  را 
تعداد  افزايش  با  طرف  يك  از  كه 
علمى جذب  مركز،هيئت  دانشجويان 
كرده ايم ولى نتوانستيم به طور كامل 

مطالبات آنها را بپردازيم.
وى اظهار كرد: تعلق اين ساختمان به 
آموزش عالى منافع شهرستان به شمار 
داريم  انتظار  از مسئوالن  لذا  رود؛  مى 
تالش كنند تا مالكيت اين مجموعه به 
ما انتقال يابد تا بتوانيم ساختمان ها را 
توسعه دهيم و بر اساس آن رشته هاى 
دانشجو  و  داده  افزايش  را  تحصيلى 

بگيريم .
علوم  وزير  مقام  قائم  افزود:  معماريان 
كاشمر  به  خود  ماه  فروردين  سفر  در 
و  كشور  وزارت  رايزنى  با  دادند  قول 
به  اين مجموعه  وزارت علوم مالكيت 
دانشگاه منتقل شود و ما بتوانيم در اين 
فضاساخت و ساز كنيم كه اميدوارم اين 
اتفاق هرچه سريع تر بيفتد به ويژه آن 
كه ما تالش مى كنيم در راستاى ايفاى 
مسئوليت اجتماعى دانشگاه، به جامعه 
وصل شويم وبا نشست ها و همايش ها 
به ويژه در حوزه آب و كشاورزى فعاليت 
هاى مثمر ثمرى انجام دهيم به طوريكه 
توسعه  ملى  همايش  توانستيم  امسال 
پايدار را برگزار كنيم و براى شكل گيرى 
ساختار دبيرخانه دايمى همايش توسعه 
پايدار در حال برنامه ريزى هستيم تا با 
همكارى ساير دستگاه ها در اين زمينه 

اقدام كنيم.

براى استفاده مركز آموزش عالى كاشمر از سايت ادارى خليل آباد به عنوان
 مركز تحقيقاتى و پژوهشكده انگور و مركز رشد رايزنى شد

نماينده مردم كاشمر در مجلس شوراى اسالمى:

آموزش عالى، حوزه    حوزه 
بايد  و  است  گسترشى  به  رو 
واقعى  جايگاه  به  كنيم  تالش 

خود برسد.
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يـارمهـربـان

كتابخانه مركز آموزش عالى 
كاشمر ساختارى مناسب و 

پويا دارد
در دنياي امروز رسالت كتابخانه هاي دانشگاهي 
تأمين منابع، گسترش و ارتقاء امكانات جهت 
دستيابي آسان اساتيد، دانشجويان و ديگر اعضاء 
به اسناد و منابع علمي مورد نياز فعاليت هاي 
پيشبرد  به  كمك  نيز  و  پژوهشي،  آموزشي، 
برنامه هاي اجرايي و توسعه دانشگاه، از طريق 
ايجاد ساختار مناسب و پويا براي كتابخانه به 

با  اطالعات،  تبادل  و  دسترسي  كانون  عنوان 
پيشرفت علمي   و  آموزشي  توسعه  به  رويكرد 
ابتداي راه اندازي مركز  از  اين مهم  لذا  است  
قرار  ويژه  توجه  مورد  كاشمر   عالى  آموزش 
گرفته و كار تجهيز و راه اندازي كتابخانه  اين 

مركز از سال 1394آغاز گرديده است.
كاشمر  عالى  آموزش  مركز  رئيس  گفته  به 
كتابخانه  مركز آموزش عالى كاشمر در فضايي 
بالغ بر350متر مربع در طبقه همكف ساختمان 

ادارى اين مركزقرار گرفته است.
با  آباد در گفتگو  دكتر هادى معماريان خليل 
روابط عمومى و امور بين الملل مركز آموزش 
عالى كاشمر  افزود: اين كتابخانه كه فعاليت خود 
را با چهار هزارو 700عنوان كتاب و با مجموع 
دوهزارو 600 نسخه كتاب فارسي و هزارو 100 
عليرغم  حاضر  حال  در  كرده،  آغاز  جلدالتين 
نوپايي ، طي يكى دو سال اخير به كتابخانه اي 
تبديل شده كه روزانه به طورميانگين جوابگوى 
تعداد 50 مراجعه كننده بوده و فضاي مناسب 
و شايسته اي را جهت اساتيد و دانشجويان و 

كاركنان فراهم آورده است.
وى با اشاره به اينكه در حال حاضر دركتابخانه 
ثبت،  فرآيند  كاشمر  عالى  آموزش  مركز 
داخل  در  عنوان  و  كد  مهرزنى  و  زنى  شماره 
سيستم انجام شده قرارگرفتن كتب در داخل 
قفسه و داشتن شماره عطف آماده تحويل به 
صورت امانت به مراجعين است؛ گفت: در اين 
كتابخانه استانداردها به لحاظ تعداد صندلى و 
قفسه ها رعايت شده و امكان جستجوى عنوان 
كتاب در سيستم در هر لحظه به دليل اتصال به 
اينترنت وجود دارد. سالن كتابخانه مركز آموزش 

عالى كاشمر گنجايش 64 نفرى دارد.

يك  در  كاشمر  عالى  آموزش  مركز 
سال اخير با سرعت در مسير پيشرفت 
و تعالى حركت كرده است . اين مركز 
كه بيم تعطيلى آن در سال هاى قبل 
سند  تهيه  با  توانسته  داشت  وجود 
و  دانشجو  تعداد  افزايش  و  آمايش 
افزايش جذب هيئت علمى جديد افق 

روشنى راپيش روى خود ترسيم كند.
كاشمر  عالى  آموزش  مركز  رييس 
در گفتگويى اظهار كرد: خوشبختانه 
توانسته  مركز  اين  اخير  دريك سال 
در راستاى رسالت دانشگاه ها در انجام 
مسئوليت اجتماعى پيشتاز باشد و به 
خوبى به جامعه وصل شده و در مسائل 

مبتال به جامعه نقش آفرينى كند .
دكتر هادى معماريان خليل آباد خاطر 
مركز  كه   90 سال  از  كرد:  نشان 
و  رشته  دو  با  كاشمر  عالى  اموزش 
رغم  به  اندازى شد  راه  دانشجو   30
همه تنگناها و مشكالت مسير روبه 
هرچند  است  پيموده  را  پيشرفتى 
اين  تعطيلى  بيم  زمان  از  برشى  در 
خوشبختانه  ولى  داشته  وجود  مركز 
به  گذشته  العبور  صعب  مسيرهاى 
و  اساتيد  و  پرسنل  مجموعه  همت 
مسئوالن  و  علمى  هيئت  اعضاى 
نماينده مردم در  به ويژه  شهرستان 
فرماندار  و  اسالمى  شوراى  مجلس 
سپرى شده و اينك روزهاى روشنى 
وى  است؛  مجموعه  اين  انتظار  در 
اين  دانشجويى  جمعيت  افزود: 
دانشگاه از سال 90 تاكنون حدود 30 
برابر شده است و در حال حاضر حدود 
800 دانشجو در مركز آموزش عالى 

كاشمر مشغول به تحصيلند.
وى با اشاره به رشد 6 برابرى تعداد 
دانشگاه  اين  علمى  هيئت  اعضاى 
كرد:  تصريح   90 سال  به  نسبت 
مركز آموزش عالى كاشمر به عنوان 
توسعه  در  پيشرو  علمى  مركز  يك 
پايدار افزون بر نقش موثر در پويايى 
تالش  منطقه  فرهنگى  و  اجتماعى 
توسعه  زمينه  در  مهمى  سهم  دارد 
ترشيز  ديار  ارتقاى  و  اقتصاد منطقه 
با پيگيرى هاى  از اين رو  ايفا كند. 
جناب  محترم  نماينده  شده  انجام 
آقاى دكتر بنيادى و موافقت معاونت 
علمى رياست جهمورى اعتبار الزم 
براى توسعه و تجهيز مركز نوآورى 
و شتابدهى كسب و كار ترشيز اخذ 
شده كه وجود اين مركز مى تواند به 
شتاب دهى در زمينه توسعه اقتصادى 

و ايجاد كسب و كارهاى جديد و به 
ايده هاى خالقانه  آوردن  فعليت در 

كمك كند.
كاشمر  عالى  آموزش  مركز  رييس 
اين  اخير  تصريح كرد: در يك سال 
تفاهم  هفت  انعقاد  به  موفق  مركز 
و  ها  سازمان  با  همكارى  نامه 
دستگاه هاى دولتى و بخش خصوصى 
مورد  هاى  حوزه  در  بتواند  تا  شده 
نظر دستگاه هاى مختلف را از نتايج 
فعاليت هاى پژوهشى اساتيد اين مركز 

بهره مند نمايد.
ها  ده  برگزارى  به  اشاره  با  وى 
همايش و جشنواره در مناسبت هاى 
با دعوت از چهره هاى نام  مختلف 
آشنا از شب شعر شور شيدايى گرفته 
تا همايش تجليل از واقفين در استاى 
افزود:  دانشگاه؛  اجتماعى  مسئوليت 
با درك  عالى كاشمر  آموزش  مركز 
اهميت موضوع اطالع رسانى نسبت 
به فعال كردن حوزه روابط عمومى 
چند  ظرف  و  نمود  اقدام  مركز  اين 
از  مندى  بهره  با  توانستيم  اخير  ماه 
ابزارهاى اطالع رسانى، زمينه اطالع 
رسانى به موقع و بيان مناسب اهداف 

سازمانى را به خوبى انجام دهيم.
دانشگاه  موفقيت  به  همچنين  وى 
برگزارى مطلوب «همايش ملى  در 
توسعه پايدار با رويكرد فرصت ها و 
چالش هاى سرمايه گذارى در منطقه 
ترشيز» اشاره كرد و افزود: اين رويداد 
از 160  با جذب بيش  ملى توانست 
با كسب  و  مقاله علمى و پژوهشى 
مجوز از مركز منطقه اى علوم جهان 
يك  شروع  نقطه   ،(ISC) اسالم 

تحول بزرگ در منطقه ترشيز باشد.
معماريان با اشاره به اينكه عقالنيت، 
از مهمترين  آزادانديشى  و  خردورزى 
اجتماعى  و  فرهنگى  راهبردهاى 
است؛  كاشمر  عالى  آموزش  مركز 
گفت: اهميت برگزارى كرسى هاى 
آزادانديشى، دعوت از سخنرانان مطرح 

طيف هاى مختلف فكرى، برگزارى 
جشنواره هاى مختلف علمى، فرهنگى 
و هنرى بخشى از فعاليت هاى امور 

فرهنگى و اجتماعى اين مركز است.
افزود: خوشبختانه در يك سال  وى 
تندرستي،  ارزيابي  علمي  مركز  اخير 
مشاوره  و  بدن  تركيب  و  ساختار 
با صرف  مركز  (مجهزترين  ورزشي، 
بيش از 6 ميليارد ريال تجهيزات) كه 
اين مركز از نظر تجهيزات و امكانات 
نمونه است توانسته خدمات بسياري 
در زمينه آموزش و پژوهش به مراكز 
دانشگاهي و غير دانشگاهى ارائه دهد. 
هم چنين اين مركز آموزش عالى در 
اين مدت با برگزارى بيش از 10 كارگاه 
آموزشى توسط مركز آموزش هاى آزاد 
در  ترى  جدى  فعاليت   ، مجازى  و 
راستاى  در  كه  داشته  سبز  مديريت 

اهداف سند آمايش دانشگاه است.
وى يادآور شد: عالوه براين با نقش 
آفرينى مناسب و مطلوب مركز عالى 
كاشمردر حوزه شناسايى راه حل ها 
براى مشكالت و آسيب هاى اجتماعى 
اميد مى رود؛ بتوانيم در راستاى رونق 
منطقه و كاهش آسيب هاى اجتماعى 

تالش كنيم.
وى با اشاره به برخى مشكالت پيش 
روى مركز از جمله كمبود فضا و پايه 
دانشگاه  اعتبارات  و  بودجه  ضعيف 
خاطر نشان كرد: با حمايت مسئوالن، 
مى توانيم مركز آموزش عالى كاشمر 
و  تعالى  و  توسعه  ركن  عنوان  به  را 
از  و  كرده  معرفى  منطقه  پيشرفت 
ظرفيت دانشگاه و دانشگاهيان در حل 

مشكالت ديار ترشيز بهره ببريم.
وى افزود: با ايجاد اين باور در مسئوالن 
كه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى، 
كشور  مشكالت  رفع  اصلى  محل 
است مى توان براى همه حوزه ها از 
حل  جهت  دانشگاه  هاى  ظرفيت 
مسائل و مشكالت كشور و در راستاى 

منويات مقام معظم رهبرى بهره برد.

مركز آموزش عالى كاشمر در مسير پيشرفت و تعالى
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نشست هم انديشى اعضاى هيات 
علمى گروه علوم و مهندسى آب 

مركزآموزش عالى كاشمر برگزارشد
هم  نشست  جديد  تحصيلى  سال  آغاز  با  همزمان 
انديشى اعضاى هيات علمى گروه علوم و مهندسى آب 

مركزآموزش عالى كاشمر برگزارشد.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل مركز آموزش 
عالى كاشمر، در اين نشست رييس مركز آموزش عالى 
كاشمر با اشاره به اهميت برگزارى جلساتى از اين دست 

خواستار تداوم آن شد.

دكتر هادى معماريان خليل آباد با بيان اين موضوع كه 
گروه مهندسى آب مركز آموزش عالى كاشمر به عنوان 
اولين گروه مصوب مركز، از سال 1390 فعاليت خود را 
شروع نموده است، حركت در راستاى مأموريت تعريف 
معضالت  و  مشكالت  رفع  جهت  مركز  براى  شده 
منطقه ترشيز به خصوص در زمينه كشاورزى و مسائل 
اصلى  وظايف  از  را  منطقه  در  آب  بحران  به  مربوط 

گروه برشمرد.
دكتر معماريان پتانسيل باالى اعضاى هيات علمى و 
همچنين اساتيد مدعو را فرصت مناسبى جهت تحقق 
شعار مركز در راستاى حل مشكالت منطقه و رسيدن 

به توسعه پايدار دانست.
عرض  ضمن  ادامه  در  نيز  آب  مهندسى  گروه  مدير 
از  هدف  مهمانان،  به  گويى  آمد  خوش  و  خيرمقدم 
برگزارى جلسه را همفكرى و هم افزايى اعضاى محترم 
هيات علمى و اساتيد مدعو، جهت افزايش كمى و كيفى 

آموزش و پژوهش در گروه مهندسى آب عنوان كرد.
دكتر مهدى مكارى خواستار تالش هر چه بيش تر 

اساتيد جهت كاربردى نمودن دروس شد.
وى استفاده از نقطه نظرات اساتيد جهت حركت رو 
به جلو گروه مهندسى آب را مهم برشمرد و انتقاد و 
پيشنهادات سازنده را به عنوان نقطه عطفى در اين 

حركت رو به جلو عنوان كرد.
دكتر عابدين پور معاونت آموزش، پژوهش و دانشجويى 
مركز نيز در اين نشست نكاتى در زمينه مسايل آموزشى 
كارشناس  همچنين  نمود.  عنوان  انظباطى  كميته  و 
آموزش مركز، به بيان برخى نكات آموزشى كه معموًال 

اساتيد محترم با آن مواجه مى شوند، پرداخت.
مورد  در  اساتيد  نشست  اين  پايان  در  است؛  گفتنى 
افزايش  و  دانشجويان  در  انگيزه  ايجاد  چگونگى 
مهارت و توانايى هاى آن ها در دانشگاه به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.

آموزش  مركز  رييس 
نشست  در  كاشمر  عالى 
مديران  با  انديشى  هم 
منتخب  مشاوران  و 
طى  كاشمر  شهرستان 
هدف  گفت:  سخنانى 
دانشجو  جذب  فقط  ما 
نيست بلكه به دنبال اين 

هستيم تا به جوانان مهارتهاى كليدى در رشته تخصصى 
شان را آموزش دهيم در اين راستا ضمن جذب هيئت 
علمى جديد و تامين امكانات و تجهيزات و برگزارى 
با  همكارى  نامه  تفاهم  انعقاد  و  آموزشى  كارگاههاى 
موسسات و دستگاههاى مختلف به سمت كيفى سازى 

آموزش اقدام نموده ايم.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل مركز آموزش 
عالى كاشمر ، دكتر هادى معماريان خليل آباد با اشاره 
مركز  داشت:  اظهار  دانشگاه  اجتماعى  مسئوليت  به 
آموزش عالى كاشمر در راستاى توجه به مقوله مسئوليت 

اجتماعى ماموريتهاى خود را تعريف كرده است.
به  كاشمر  عالى  آموزش  مركز  اينكه  بيان  با  وى 
رسالتى  ترشيز  منطقه  در  دولتى  دانشگاهى  عنوان 
فراتر از آموزش دارد و در حوزه كارآفرينى، پژوهش، 
نواورى و حل مسائل مبتالبه جامعه نقش آفرينى مى 
مشى  خط   ، دانشگاه  اجتماعى  مسئوليت  كند؛افزود: 
اخالقى عملكرد جامعه دانشگاهى از طريق مديريت 
مسئول تاثيرات آموزش در گفتمانى تعاملى با جامعه به 
منظور ترويج و بهبود توسعه انسانى پايدار و مسئوليت 
پذيرى اساتيد و پژوهشگران نسبت به محيط اطراف 
خود، فضاى دانشگاه، شهر و منطقه و در ك علمى 
و  است  جامعه  مبتالبه  مسائل  و  موضوعات  از  آنان 
اين مشاركت آنان مى تواند از طريق نقد كارشناسى 
برنامه  اجراى  و  نهاد  مردم  با سازمانهاى  و همكارى 

هاى تحقيقى باشد.
مسئوليت  مكمل  را  اجتماعى  مسئوليت  معماريان 
اخالقى و قانونى دانست و گفت: اين حوزه از مسئوليت 
اطراف  محيط  برتاثيرات  و  ماست  براعمال  مسلط 

حكمفرمايى مى كند.
وى به ارتباط مسئوليت اجتماعى با توسعه پايدار كه از 
جمله چشم اندازهاى مركز آموزش عالى كاشمر است 
اشاره و ابراز كرد: در شرايط فعلى كه اغلب دانشگاهها 
در زمره دانشگاههاى نسل اول باقى مانده اند وزارت 
علوم تالش دارد مراكز دانشگاهى به سمت دانشگاههاى 
نسل سوم و چهارم حركت كنند لذا بايد تالش كنيم 
از دانشگاههاى نسل اول كه آموزش محور هستند به 
سمت دانشگاههاى نسل دوم كه پژوهش محورند و 
دانشگاه هاى نسل سوم و چهارم كه كارآفرين و خالق 

به شمار مى روند؛ حركت كنند.
معماريان تصريح كرد : ما تالش داريم در راستاى تربيت 
و پرورش دانشجويانى با مسئوليت اجتماعى و مساعدت 
دانشگاهيان در راستاى حل مسائل جامعه، ماموريتهاى 

راهبردى مركز آموزش عالى كاشمر را تعريف كنيم.

هدف ما فقط جذب دانشجو نيست بلكه  آموزش 
مهارتهاى كليدى به جوانان است

يك  طى  افزود:  وى 
آمايش  سند  اخير  سال 
تدوين  مركز  راهبردى 
شده و در ماه هاى اخير 
سند توسعه راهبردى اين 
مركز با كمك مشاورانى 
سطح  هاى  دانشگاه  از 
يك كشور كليد زده شده 
تا بتوانيم به توسعه پايدار كه بزرگترين چالش قرن اخير 
پايدار داراى  به توسعه  است و دانشگاه ها در رسيدن 

مسئوليت اجتماعى هستند نقش خود را ايفا نماييم.
معاون متوسطه اداره آموزش و پرورش كاشمر
مركز آموزش عالى كاشمر نياز منطقه را

تشخيص داد
معاون متوسطه اداره آموزش و پرورش كاشمر نيز در 
اين نشست گفت: مركز آموزش عالى كاشمر براساس 
برنامه راهبردى خود، نيازمنطقه را تشخيص داده و به 

دنبال تامين زيرساختهاى توسعه است.
عزت ا... طاهريان افزود:يكى از آفت هاى مراكز علمى 
اين است كه وظيفه خود را فقط تربيت دانشجو بدانند 
حال آن كه مركز آموزش عالى كاشمر در يك سال 
اخير نيازها را تشخص داده و در تالش است از تمام 
پتانسيلهاى شهرستان جهت رسيدن به توسعه پايدار 

منطقه بهره ببرد.
وى افزود: مشاوران بايد شرايط مطلوب مركز آموزش 
عالى كاشمر را براى دانش آموزان بومى بيان كنند و 
آنان را در انتخاب رشته آگاهانه و عاقالنه كمك نمايند.

وى تصريح كرد: ما بايد دانش آموزانى داراى مسئوليت 
اجتماعى تربيت كنيم تا نگاه تيزى به مسائل داشته 
تا اين نوع پرورش مقدمه اى  باشندو راه حل بدهند 

براى حضورموفق آنان در مراكز آموزش عالى باشد.
وى به اهميت موضوع انتخاب رشته اشاره و ابراز كرد: 
انتخاب رشته اشتباه اُفت علمى كشور را به دنبال دارد، لذا 
بايد مشاوران تالش كنند دانش آموزان منطقى در فرآيند 

انتخاب رشته وارد شوند .
تاب  طاهريان اعالم كرد: در شرايط فعلى خانواده ها 
تحميل هزينه هاى اضافى براى تحصيل را ندارند لذا بايد 
از ظرفيت دانشگاه هاى منطقه از جمله مركز آموزش 

عالى كه دانشگاهى دولتى است افراد بومى بهره ببرند.
هسته  گفت:  نيز  پرورش  و  آموزش  مشاوران  از  يكى 
مشاوره از سال نهم در مقطع متوسطه دانش آموزان را با 
هدايت تحصيلى به سمت شناخت رشته ها و استعداديابى 

و پيش بينى آينده سوق مى دهد.
محمد ابراهيمى گفت: ما بايد تالش كنيم خانواده ها 
نسبت به فرزندان خود از تفكر پرورش كارمندى بيرون 
آيند و براى تحصيل فرزندان شان به دنبال رشته هاى 

كاربردى باشند.
وى ابراز كرد: براى نيل به دانشگاههاى نسل سوم و 
چهارم، نيازبه معلم و دانش آموز و خانواده اى به روز 
داريم تا شرايط را درك كنند و به تحصيل نگاه سنتى 

نداشته باشند.
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در يكى دو دهه اخير بنا بر ضرورت 
ملى،  ارتقاى  اقتدار  هدف  با  و 
كيفيت  افزايش  و  ثروت  توليد 
افزايش  طريق  از  مردم  زندگى 
نوآورى  و  فناورى  توانمندى هاى 
ملى  «نظام  ارتقاى  و  كشور  در 
و  مؤلفه ها  تكميل  و  نوآورى» 
حلقه هاى آن ايجاد شده است.  در 
رياست  فناورى  معاونت  راستا  اين 
جمهورى اهداف ديگرى همچون 
از  دانش بنيان»  «اقتصاد  توسعه 
هم افزايى  و  هماهنگى  طريق 
بين بخشى و بين دستگاهى، ارتقاى 
و  «صنعت»  با  «دانش»  ارتباط 
بين  تبادالت  تسهيل  «جامعه»، 
تقاضاى  و  عرضه  بخش هاى 
تجارى سازى  و  نوآورى  و  فناورى 
و  نوآورى  و  فناورى  دستاوردهاى 
توسعه شركت هاى دانش بنيان نيز 
مد نظر بوده است. عالوه بر موارد 
اهدافى  معاونت  اين  براى  مذكور 
چون توسعه فناورى هاى راهبردى و 
اولويت دار ملى مصرح در نقشه جامع 
ارتباطات  اعتالى  و  كشور  علمى 
بين المللى علمى، فناورى و نوآورى 
و توسعه ديپلماسى علمى و فناورى 

نيز تعيين شده است. 
در كنار اين وظايف كالن، وظايف 
حمايت  محوريت  با  نيز  ديگرى 
به  و  دانش  بنيان  شركت هاى  از 
اقتصاد  پايه هاى  تقويت  كل  طور 
دانش بنيان در نظر گرفته شده كه 
برگيرنده مواردى چون، توسعه  در 
فناورى، تقويت فرآيند تجارى سازى 
و حمايت از موسسات و شركت هاى 
طراحى  و شركت هاى  دانش بنيان 
گسترش  از  حمايت  مهندسى، 
فعاليت تحقيق و توسعه در كشور 
و ارتقاى توان «مديريت فناورى» 
در شركت هاى دانش بنيان، ارتقاى 
كارآفرينى فناورانه و بهبود فضاى 
كسب و كار دانش بنيان و هدايت 

توليد  جهت  كشور  سرمايه هاى 
دانش بنيان،  خدمات  و  كاالها 
توسعه ساز و كارهاى سرمايه گذارى 
در  الزم  مالى  تأمين  و  خطر پذير 
اقتصاد دانش  بنيان، حمايت از ايجاد و 
توانمندسازى تشكل هاى خصوصى 
صادرات  توسعه  و  توليد  زمينه  در 
دانش بنيان،  خدمات  و  كاالها 
و  بازارسازى  تقاضا،  تحريك 
تضمين بازار براى توليدات داخلى و 
بازاريابى و صادرات كاالها و خدمات 

دانش بنيان و... است.
در يك نگاه سريع اهداف و وظايف 
رياست  فناورى  و  عملى  معاونت 
ارتقاى  توان  مى  را  جمهورى  
افزايش  طريق  از  ثروت  توليد 
نوآورى  و  فناورى  توانمندى هاى 
در كشور، ارتقاى زيست بوم نوآورى 
دانش بنيان،  اقتصاد  شتاب دهى  و 
افزايش  علمى،  مرجعيت  تحقق 
سهم اقتصاد دانش بنيان پژوهشى 
از توليد ناخالص داخلى و مصرف 
از  حمايت  ،گسترش  منابع  بهينه 
توسعه اقتصاد دانش بنيان و حمايت 
مسأله  هاى  پژوهش  و  نوآورى  از 

محورعنوان كرد.
نهاد  اين  اساسى  وظايف  واقع  در 
تقويت  و  ارتقا  خالصه  طور  به 
فرآيند شتاب دهى به توسعه اقتصاد 
قوانين،  چارچوب  در  دانش بنيان 
مقررات و اسناد باالدستى، ايجاد و 
تقويت زيست بوم نوآورى و تكميل 
مولفه ها و حلقه هاى آن و تقويت 
زيرساخت هاى نهادى آن، حمايت 
توسعه  و  توانمندسازى  ايجاد،  از 
شركت ها و موسسات دانش بنيان، 
توسعه و تجارى سازى فناورى هاى 
در  كشور  نياز  مورد  و  راهبردى 
چارچوب نقشه جامع علمى كشور، 
نوآورى و پژوهش هاى  از  حمايت 
تجارى سازى  و  محور  مسأله 
نوآورى،  و  فناورى  دستاوردهاى 

از صاحبان ايده هاى نوآورانه و خالق
 حمايت مى شود

موسسات  ميان  ارتباط  تقويت 
آموزش عالى، پژوهشى و فناورى 
با بخش هاى صنعتى، اقتصادى و 
اجتماعى و تقويت زيرساخت هاى 
نهادى مورد نياز براى اجراى اين 
فعاليت هاى  تقويت  مأموريت، 
تحقيق و توسعه بنگاه هاى اقتصادى 
با هدف افزايش توليد، رصد، پايش 
تقاضاى  تحريك  از  حمايت  و 
محصوالت فناورانه و دانش بنيان، 
خدمات  و  كاالها  ارتقاى صادرات 
ارتباطات  اعتالى  دانش بنيان، 
و  نوآورى  و  فناورى  بين المللى 
فناورى،ايجاد  ديپلماسى  توسعه 
و  فناورى  يكپارچه  مديريت  نظام 
اجرايى،  دستگاه هاى  در  نوآورى 
ارتقاى يادگيرى فناورى در سطح 
توانمندى هاى  تقويت  و  ملى 
استفاده  طريق  از  داخلى  فناورانه 
طرح هاى  ظرفيت  از  حداكثرى 
دولتى  خريدهاى  ملى،  توسعه اى 
از خارج و فعاليت و سرمايه گذارى 
شركت هاى خارجى در داخل كشور 

از جمله اين وظايف است.
معاونت علمى رياست جمهورى در 
از شركت ها  اجراى قانون حمايت 
بيش  بنيان  دانش  موسسات  و 
اين  به  خدمت   150 تا   140 از 
اين  كه  مى كند  ارائه  شركت ها 
خدمات در حوزه تسهيل صادرات، 
اعمال  بانكى،  تسهيالت  پرداخت 
معافيت هاى سربازى، معافيت هاى 
شركت هاى  به  بيمه  و  مالياتى 
نوآورانه  طرح هاى  و  بنيان  دانش 
يك  عمل  در  و  شود  مى  ارائه 
آن ها  اختيار  در  جديد  بوم  زيست 
قرار مى گيرد. به طورى كه پارسال 
200 هزار ميليارد ريال تسهيالت 
شركت هاى  به  بانك ها  سوى  از 
است  شده  پرداخت   بنيان  دانش 
البته اين تسهيالت غير از مبالغى 
است كه توسط صندوق نوآورى به 
شركت هاى دانش بنيان و طرح هاى

نوآورانه پرداخت شده است.
و  نوآورانه  طرح هاى  شك  بدون 
شركت هاى دانش بنيان با تسهيالت 
شكل  مالى  كمك هاى  و  بانكى 
نمى گيرند بلكه اين سرمايه گذارى
توسعه  باعث  كه  است  خطرپذير 
و  بنيان  دانش  هاى  شركت 

استارتاپ ها مى شود.

 دكتر هادى معماريان به عنوان عضو هيات تحريريه 
مجله water Harvesting Research برگزيده شد.

در  كاشمر  عالى  آموزش  مركز  كارشناس  شركت   
چهارمين بزرگداشت روز جهانى ورزش دانشگاهى

پانزدهمين  در  مركز  بدنى  تربيت  مسئول  حضور   
هاى  دانشگاه  بدنى  تربيت  مديران  گردهمايى 

منطقه 9 كشور

جلسه هماهنگى برگزارى همايش ملى پنبه در مركز 
آموزش عالى كاشمر برگزار شد

 برگزارى اولين نشست مدير امور دانشجويى مركز در 
سال تحصيلى جديد (98-99)

 برگزارى دوازدهمين نشست هيأت امناى دانشگاه ها 
و  رضوى  خراسان  استان  عالى  آموزش  مؤسسات  و 
حضور دكتر معماريان رياست مركز آموزش عالى كاشمر 

در اين نشست

 حضور رييس و كاركنان مركز آموزش عالى كاشمر در 
نماز جمعه هفته دولت و سخنرانى فرماندار محترم

 برگزارى نشست مديران مالى دانشگاه هاى دولتى 
خراسان رضوى و حضور آقاى طيفورى در اين نشست

عالى  آموزش  مركز  رياست  معماريان  دكتر   حضور 
هيات  دائمى  كميسيون  جلسه  شانزدهمين  در  كاشمر 

امناى دانشگاه هاى دولتى استان خراسان رضوى

در  كاشمر  عالى  آموزش  مركز  نماينده  حضور   
گردهمايى مديران بودجه و تشكيالت دانشگاه ها مراكز 
آموزش عالي و پارك هاي علم و فناوري منطقه 9 كشور 

در گناباد

عالى  آموزش  مركز  دختر  دانشجويان  دوتيم  اعزام   
كاشمر به المپياد كشورى ورزش هاى همگانى

 برگزارى ترم تابستان در مركز آموزش عالى كاشمر
مركز  مالى  مديريت  انديشى  هم  نشست  برگزارى   

آموزش عالى كاشمر
 برگزارى مسابقات و فعاليت هاى جشنواره ورزشى بهار 98

 رقابت 3486 داوطلب كنكور امسال در كاشمر

 بازديد مدير آموزش و پرورش از حوزه برگزارى كنكور 
آزمون سراسرى مركز آموزش عالى كاشمر

 دكتر امين حسينى عضو هيأت علمى مركز آموزش عالى 
 journal مجله Editorial Board كاشمر به عنوان

of mathematical extension برگزيده شد.

هاى  ورزش  و  ها  بازى  آموزشى  كارگاه  برگزارى   
هدفمند رشدى حركتى كودكان

 برگزارى انتخابات شوراى صنفى دانشجويان مركز 
آموزش عالى كاشمر

 برگزارى مراسم جشن دانش آموختگى دانشجويان 
مركز آموزش عالى كاشمر
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به  واقع  در  آپ  استارت  يا  استارتاپ 
كسب و كار نوپايى گفته مى شود كه 
هسته اصلى تشكيل دهنده آن افرادى 

متخصص و باانگيزه كارآفرينى هستند.
اين روزها واژه استارتاپ آنقدر در ايران 
خاص  و  باكالس  واژه  يك  به  تبديل 
شده كه اغلب كمپانى هاى بزرگ اين 
اسم را به درست و غلط به خود نسبت 
مى دهند و اين موضوع باعث مى شود

معناى واقعى اين كلمه براى ما چيزى جز 
يك عالمت سوال نباشد. اما استارتاپ

هايى اكوسيستم  در  افتاده  جا  و  قديمى  واژه  يك 
در  جديد  تقريبا  واژه  يك  و  ولى1  سيليكون  مانند 

اكوسيستم كارآفرينى ايران محسوب مى شود.
هايى  حرف  كه  شنويم  مى  محافل  از  بسيارى  در 
اى  عده  و  شود  مى  گفته  استارتاپ  تشكيل  درباره 
از  و  بيندازند  راه  خود  آپ  استارت  دارند  قصد  جوان 
اين طريق كارآفرينى كنند.اما معنا و مفهوم واقعى اين

واژه چيست؟
بى گمان ، استارتاپ نهادى است انسانى كه براى خلق 
محصول يا خدمتى جديد در شرايط عدم قطعيت زياد 
ايجاد شده است اما تعريف خيلى ساده يك استارتاپ، 
كسب و كارى است كه قسمتى از آن مبتنى بر فناورى 
است البته هر كسب و كار كه بر پايه فناورى است، لزوما 
استارتاپ نيست، ولى همه استارتاپ ها به طرزى از وب، 
موبايل، اينترنت و تكنولوژى هاى جديد استفاده مى كنند 

تا رشد كنند و به تعداد كاربران بااليى برسند.
اينك اگر عالقه اى به استارتاپ ها داريد و مى خواهيد يك 
استارتاپ راه اندازى كنيد، بد نيست بدانيد استارتاپ ها 
از «مد»  از مدتى  بعد  نيستند كه  چيز عجيب غريبى 
بيفتند. اما يادتان باشد ؛ در راه اندازى استارت آپ بر اين 
مسئله تاكيدى وجود ندارد كه حتماً فعاليت آن در حوزه 
تكنولوژى يا فن آورى اطالعات باشد، اما به دليل اينكه 
بسيارى از استارت آپ ها در سال هاى اخير، حول اين 
زمينه ها شكل گرفته اند، گاهى در تعريف استارت آپ به 
اين مسئله هم اشاره مى شود كه استارت آپ بايد در حوزه 

فن آورى هاى نوين فعال باشد.
اما يادتان باشد استارتاپ كسب و كارى  است كه قصد 
دارد ارزش آفرين باشد. كسب و كارى كه پايدارى براى 
اعضاى آن دغدغه است و فرصت جو است اما فرصت طلب

نيست. كسب و كارى كه الزاماً مقياس پذير نيست. اگر 
مطلوب  و  مزيت  آن  براى  پذيرى  مقياس  طبيعتاً  چه 
است. پس اگر مادر يك خانواده كسب و كارى نوپايى 
ايجاد كند كه فقط هزينه ماهيانه آنها را تامين كند و 
هرگز بزرگ نشود، همين كه پايدار باشد، يك استارت 
بر مبتنى  است  ممكن  كه  كارى  و  كسب  است.  آپ 

تكنولوژى هاى نوين باشد يا نباشد. كسب و كارى كه 
هنوز در شرايط ابهام است 

چند ايده براى شروع يك استارت آپ
با اين تفاسير  اگربه دنبال ايده هاى كسب و كار جديد 
هستيد؟ مى خواهيد يك كسب و كار راه بيندازيد ولى 
ايده ى خوبى براى يك استارت آپ نداريد؟ خوب ديگر 

درباره «استارتاپ »ها بيشتر بدانيم

نگران نباشيد بهترين ايده هاى كسب و كار جديد  كه 
اين ايده ها ابعاد تازه اى به فكر كسب و كارى تان خواهد 

بخشيد اين موارد مى تواند باشد؛
فناورى هاى سبز و پاك

به زودى جهان با كمبود منابع طبيعى مواجه مى شود. 
اين امر يك فرصت كسب و كارى خوبى دارد.

ايده كسب و كارى برپايه ى فناورى هاى سبز و پاك: 
فناورى اطالعات سبز (Green IT) و بازيافت لوازم 

الكترونيكى.
كسب و كار پنل هاى خورشيدى و سلول هاى خورشيدى.
توليد يا داد و ستد دستگاه هاى الكترونيكى با مصرف 

بهينه ى انرژى.
مشاوره ى ساختمان هاى سبز

مشاوره ى مستقل BYOD (در محل كار، ابزار خودتان 
را همراه بياوريد)

دنياى فناورى اطالعات امروز  پويا است. ابزارهاى جديد 
فناورى اطالعات مانند تبلت، آيپد و عينك گوگل در 
بازار موجود و در دسترس هستند. بسيارى از افراد به اين 
دستگاه ها به عنوان جايگزينى براى لپ تاپ ياد مى كنند.

حتى سازمان ها نيز مى خواهند از اين مزيت بهره بگيرند و 
به كارمندان شان اجازه بدهند تا وسايل خودشان را بياورند 
و شركت بتواند از اين طريق در هزينه ها صرفه جويى كند 

ولى نگران مديريت و امنيت داده ّهاى شان هستند.
اگر از دانش فناورى اطالعات برخوردار هستيد، مى توانيد 
كسب و كار خودتان را به عنوان مشاور در زمينه ى ”در 

محل كار ابزار خودتان را همراه بياوريد“ شروع كنيد.
كسب و كار خدمات رسانى از راه دور

ايده استارت آپ بعدى ارائه ى خدمات از راه دوراست كه 
بر مبناى هزينه استوار است. اين ايده چيزى است شبيه 

.justdial به
كاربر، در سايت Justdial، اطالعات را بدون هزينه 
برخى  مى تواند  كاربر  اين جا  در  ولى  مى كند  دريافت 
وظايف محلى را مانند پرداخت قبوض، كارهاى مرتبط با 

بانك، رزرو بليت و كارهاى ديگر، قرار دهد.
سازنده ى اپليكيشن موبايل

بازار گوشى هاى هوشمند سه برابر شده است و از اين رو 
نياز به اپليكيشن موبايل نيز افزايش يافته است. گوگل 

پلى و اپ استور امروزه به معرفى نياز ندارند.
هر كسب و كار يا وب سايتى به دنبال فردى براى ايجاد 
اپليكيشن موبايل مى گردد. اگر در اين زمينه تخصص داريد
مى توانيد از اين موقعيت نهايت استفاده را ببريد و يك 

كسب و كار راه بياندازيد.

وب سايت همسريابى ويديويى
اگر مى خواهيد در فضاى اينترنت كارآفرينى 
شما  مى خورد.  به دردتان  ايده  اين  كنيد، 
مى توانيد يك سايت همسريابى ويديويى 
راه اندازى كنيد، افراد در اين سايت مى توانند 
از خودشان ويديويى ثبت كنندـ  كه هستند، 

و به دنبال چه جور آدمى مى گردند.
دوستان هم مى توانند ويديويى ضبط كنند 
و درباره ى دوست شان صحبت كنند. اين 
قسمت مى تواند بخشى از حساب كاربرى 
آن ها باشد. همچنين مى توانند ويديوهايى 
سرگرمى هاى شان  و  عاليق  از  آن  در  و  كنند  ارسال 

صحبت كنند.
موتور جستجوى شبكه هاى اجتماعى

موتور جستجوى شبكه هاى اجتماعى يك ايده كسب و 
كارخوب است. اين موتور جستجوى شبكه هاى اجتماعى 
دهد،  ارائه  افراد  درباره ى  اجتماعى  اطالعات  مى تواند 

مانند اطالعات تماس، حساب شخصى آن ها، و غيره.
ديگر  يا  لينكدين،  فيسبوك،  از  مى توان  را  داده ها 
كرد.  جمع آورى  اينترنتى  فعال  كاربرى  حساب هاى 
شما مى توانيد اين اطالعات را به شركت هايى كه براى 

استخدام، به دنبال اين اطالعات مى گردند بفروشيد.
فروشگاه هاى سيار مواد خوراكى

راه اندازى يك فروشگاه سيار مواد خوراكى نيز يك ايده ى 
عالى است. مردم هميشه به دنبال خوراكى هاى خوشمزه 
مى گردند. راه اندازى فروشگاه هاى زنجيره اى سيار مواد 

خوراكى يك استارت آپ بسيار خوب خواهد بود.
 مشاوره ى بهينه سازى انرژى

امروزه، استفاده ى بهينه از انرژى يك نياز حياتى است و 
بسيار از افراد و سازمان ها حاضرند بهاى زيادى بابت آن 
بپردازند. اگر در زمينه ى انرژى مهارت داريد و از برق هم 
سررشته داريد، پس مى توانيد كسب و كارى راه بياندازيد 

و در زمينه ى مصرف انرژى مشاوره بدهيد.
مبادله ى كتاب يا خدمات آموزشى

كتاب  تبادل  زمينه ى  در  كار  و  كسب  يك  راه اندازى 
براى دانشجويان مهندسى، پزشكى و كارشناسى ارشد 

مديريت كسب و كار (MBA)،  ايده اى بى نظير است.
همان طور كه مى دانيم، هزينه هاى آموزش و تحصيل به 
شدت افزايش يافته است از اين رو دانشجويان از ايده ى 
مبادله ى كتاب يا اجاره ى آن استقبال خواهند كرد. در 
اين ايده ى كسب و كار شما مى توانيد كتاب اجاره دهيد 

يا اين كه تقاضاى مبادله كنيد.
انجام امور شخصى – خانوادگى

امروزه بسيارى از افراد حتى براى ساده ترين امور هم 
وقت ندارند، امورى مانند رساندن بچه ها از مدرسه به 

خانه، خريد دارو، هديه يا لوازم منزل.
شما مى توانيد در ازاى دريافت پول اين كارها را براى شان 
انجام دهيد. در اين ايده، رشد شما به اين امر بستگى دارد 

كه مشتريان تان  شما را به ديگران توصيه كنند، 
(1) سيليكون ولى، به معنى دره سيليكون، در حومه سانتا كالرا، كاليفرنيا، 
اياالت متحده آمريكا است ,  شهرت اين منطقه به دليل قرار داشتن 

بسيارى از شركت هاى مطرح انفورماتيك جهان در آن  است. 
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مركز  آب  مهندسى  و  علوم  گروه  مدير 
آموزش عالى كاشمر از تهيه چندين مقاله 
علمى- پژوهشى طى يك سال اخير توسط 

اين گروه آموزشى خبر داد. 
مهدى مكارى در گفتگو با روابط عمومى و 
امور بين الملل مركز آموزش عالى كاشمر 
مركز  كه  اين  به  اشاره  با  سخنانى  طى 
آموزش عالى كاشمر به عنوان تنها دانشگاه 
را  خود  رسالت  ترشيز  منطقه  در  دولتى 
راستاى  در  انرژى  ـ  غذا  ـ  آب  همبست 
توسعه پايدار تعريف نموده است؛ گفت: به 
همين منظور كادر علمى و مجرب گروه 
تمام تالش  مركز،  اين  در  آب  مهندسى 
خود را به كار بسته اند تا در راستاى تحقق 
چشم انداز مركز حركت نموده و كارهاى 
پژوهشى خود را  جهت نيل به اين هدف 

بزرگ به انجام رسانند.
وى با اشاره به اينكه بزرگ ترين رسالتى كه 
امروز بر عهده دانشگاه و دانشگاهيان است 
شناسايى مشكالت و معضالت منطقه و 
يكى  آن هاست؛ گفت:  رفع  تالش جهت 
از مهم ترين مشكالتى كه كشور ما با آن 
مواجه است كميابى آب و خطر از بين رفتن 
رضوى  خراسان  واستان  است  آبى  منابع 
اين  از  نيز  ترشيز  منطقه  خصوص  به  و 
امر مستثنى نبوده و طبق آمار و مطالعات 
بحرانى ترين  ممنوعه  از  يكى  شده  انجام 
دشت هاى استان خراسان رضوى و كشور 
محسوب مى شود. اين منطقه از نظر نشست 
زمين و افت سفره هاى آب زيرزمينى بعد از 
رفسنجان در كشور ركوردار است و اين به 
معناى رخ دادن فاجعه  اى بزرگ انسانى در 
اين منطقه در آينده نه چندان دور است و 
درصد زيادى از جمعيت شاغل در اين منطقه 
مشغول  دامدارى  و  كشاورزى  بخش  در 
فعاليت هستند و از اين طريق براى خود و 
خانواده شان كسب روزى مى نمايند. بنابراين 
توجه به مشكالت و محدوديت هاى موجود 
در بخش كشاورزى و تالش  جهت مرتفع 
اصلى  دغدغه هاى  جمله  از  آن ها  نمودن 
مركز آموزش عالى كاشمر و به ويژه گروه 

علوم و مهندسى آب اين مركز است.
وى با بيان اينكه طبق بررسى هاى به عمل 
آمده شهرستان كاشمر در زمينه دامدارى و 
دامپرورى و توليد محصوالت لبنى سهم 
قابل توجهى در استان دارد؛ اظهارداشت:  
يكى از محصوالت استراتژيك و پرمصرف 
اين  است  علوفه اى  ذرت  دامدارى ها  در 
محصول هم به صورت تازه و هم سيلو 

شده مورد مصرف قرار مى گيرد. 

دكتر مكارى گفت: با توجه به سايه سنگين 
در  آبى  منابع  محدوديت  و  آب  بحران 
منطقه كاشمر از يك سو و اهميت كشت 
گياهان علوفه اى از جمله ذرت علوفه اى 
به منظور تأمين خوراك دام دامدارى ها در 
منطقه ترشيز، پژوهشگران گروه مهندسى 
آب مركز آموزش عالى كاشمر بر آن شدند 
تا با همكارى پژوهشگران مركز تحقيقات 
كشاورزى و منابع طبيعى اين شهرستان، 
همين  به  را  مشتركى  تحقيقاتى  طرح 

منظور به انجام رسانند.
از انجام اين طرح را  بررسى  وى هدف 
استراتژى هاى جديد كم آبيارى در افزايش 
مناسب تر  و مديريت  كارايى مصرف آب 
منابع آبى در منطقه عنوان و ابراز كرد:  اين 
زراعى 97 در محل مركز  طرح در سال 
تحقيقات به انجام رسيد  كه حاصل آن 
در  پژوهشى  ـ  علمى  مقاله  يك  انتشار 
منابع  و  فنون كشاورزى  و  علوم  «مجله 
طبيعى دانشگاه صنعتى اصفهان» و يك 
مقاله تحت داورى در «نشريه تحقيقات آب 
و خاك ايران» با عنوان تاثيراستراتژى هاى 
جديد كم آبيارى در حالت پويا و ثابت بر 
عملكرد و بهره ورى مصرف آب دو رقم 
ذرت علوفه اى  توسط بنده و آقايان هادى 

دهقان و مجيد طاهريان بود.
وى در ادامه با اشاره به  فعاليت پژوهشى 
مركز  آب  مهندسى  گروه  پژوهشگران 
آموزش عالى كاشمر، پژوهشى  با عنوان 
بر  تأثير همزمان تنش شورى و خشكى 
ويژگى هاى مورفولوژيك و عملكرد شلغم به 
عنوان يك  گياه دارويى و ارزشمند افزود: 
گياهان دارويى يكى از منابع بسيار ارزشمند 
در گستره وسيع منابع طبيعى ايران هستند 
كه در صورت شناخت علمى، كشت، توسعه 
و بهره بردارى صحيح مى توانند نقش مهمى 
در سالمت جامعه، اشتغال زايى و صادرات 

غيرنفتى  داشته باشند.
وى با بيان اينكه خوشبختانه در سال هاى 

اخير، تالش هاى فراوانى براى شناخت همه 
جانبه گياهان دارويى از نظر نوع گياهان و 
پراكنش آن ها در ايران، شرايط اكولوژيك، 
تجزيه،  استخراج،  دارويى،  استفاده  هاى 
شناسايى مواد مؤثره، كشت و اهلى كردن، 
اصالح گونه هاى مهم، بررسى روش هاى 
نوين در افزايش مواد مؤثره و مطالعات اثرات 
دارويى آن ها صورت گرفته و نتايج جالب 
توجهى نيز حاصل شده است؛گفت: منطقه 
ترشيز و به ويژه بخش كوهسرخ شهرستان 
كاشمر پتانسيل بااليى براى كاشت گياهان 
دارويى از جمله شلغم دارد و هر ساله بخش 
وسيعى از اراضى اين منطقه به كاشت اين 

گياه اختصاص مى يابد.
مركز  آب  مهندسى  و  علوم  گروه  مدير 
نشست  كرد:  ابراز  كاشمر  عالى  آموزش 
سفره هاى آب زيرزمينى و شور شدن منابع 
آب زيرزمينى در منطقه مشكالتى را براى 
كشاورزان  به وجود آورده لذا با توجه به 
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تهيه چندين مقاله علمىـ  پژوهشى گروه علوم و مهندسى آب
 مركز آموزش عالى كاشمر

و  كاشمر  عالى  آموزش  مركز  چشم انداز 
حل  جهت  دانشگاهى  واحد  اين  رسالت 
مشكالت و معضالت منطقه به ويژه در 
راستاى  در  و  آب  منابع  مديريت  زمينه 
اين  سخت كوش  كشاورزان  به  كمك، 
منطقه پژوهشى  با عنوان تأثير همزمان 
ويژگى هاى  بر  خشكى  و  شورى  تنش 
عنوان  به  شلغم  عملكرد  و  مورفولوژيك 

يك  گياه دارويى و ارزشمند انجام شد.
وى هدف از انجام اين پژوهش را دست 
آبيارى  آب  شورى  مناسب  حد  به  يافتن 
ابراز  و  عنوان  گياه  اين  كاشت  براى 
چاپ  پژوهشى  كار  اين  ماحصل  كرد: 
مجالت  در  پژوهشى  ـ  علمى  مقاله  دو 
وزرات  تأييد  مورد  پژوهشى  ـ  علمى 
عنوان  با  فناورى  و  تحقيقات  ـ  علوم 
تأثير همزمان تنش شورى و خشكى بر 
ويژگى هاى مورفولوژيك و عملكرد شلغم 
توسط بنده و آقايان هادى دهقان و ميثم 
عابدين پورپذيرفته شده در مجله پژوهش 
آب در كشاورزى (مؤسسه تحقيقات خاك 
و آب و تعيين ضرايب حساسيت و بهترين 
تابع توليد آب ـ شورى ـ عملكرد شلغم 
در منطقه كاشمر پذيرفته شده در مجله 

پژوهش آب ايران دانشگاه شهركرد  بود.
ابراز اميدوارى كرد؛ اساتيد اين مركز  وى 
بتوانند با ايفاى نقش خويش در حوزه انجام 
مسئوليت اجتماعى، خود را به جامعه متصل 
نموده و براى رفع مشكالت منطقه نسخه 

قابل قبول علمى ارائه نمايند.
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مدير مركز نوآورى و شتابدهى ترشيز:

رسالت ما حمايت از  ايده هاى 
نوآورانه و  كسب و كارهاى 

دانش بنيان است
مدير مركز نوآورى و شتابدهى ترشيز گفت: 
و  نوآورانه  هاى  ايده  از   حمايت  ما  رسالت 
كسب و كارهاى دانش بنيان است.  از اين رو 
به منظور حمايت عملى از اين كسب و كارها 
و  نوآورى  مركز  نوآوران،  و  پژوهشگران  و 

شتابدهى ترشيز راه اندازى شده است.

دكتر مجيد عاقل در گفتگو با روابط عمومى 
و امور بين الملل مركز آموزش عالى كاشمر با 
اشاره به اختصاص مكانى خاص به اين مركز 
و تخصيص اعتبار مناسب جهت تجهيز آن، 
گفت: در اين مركز دانشجويان و ايده پردازان با 
مهارت هاى كسب و كار، نحوه ورود به بازار و 
رشد ايده هاى نوآورانه آشنا و توانمند مى شوند.

تا  شده  مدت  بلند  ريزى  برنامه  افزود:  وى 
ايده هاى كسب و كار نوآورانه در قالب هسته ها 
و واحدهاى نوآور و فناور به شركت هاى دانش 

بنيان تبديل شود.
وى گفت: حمايت از ايده براى تبديل به نمونه 
اوليه، در قالب ارائه خدمات جهت اخذ تسهيالت 
استقرار،  فضاى  تخصيص  ارزان قيمت، 
مشاوره هاى  و  ايده  صاحبان  توانمندسازى 
مرحله  در  ايده  شود.  مى  انجام  نيز  كاربردى 
اول با حمايت اين مركز به نمونه اوليه آن يا 
به خدمت و يا محصول نوآورانه تبديل و سپس 
كار  و  كسب  ايجاد  و  عرضه  براى  محصول 
در بازار ارائه مى شود كه در تمام اين مراحل 
صاحبان ايده، از حمايت اين مركز براى بازاريابى

برخوردار مى شوند.
به گفته او در يك سال اخير اقدامات خوبى در 
مركز نوآورى انجام شده و در عمل اين باور كه 
دانشگاه ها اتاق فكر پيشرفت و توسعه محسوب 

مى شوند؛ در شهرستان اتفاق افتاده است.
به  كاشمر  عالى  آموزش  مركز  گفت:  عاقل 
عنوان يكى از 9 شهر در كشور با اخذ مجوز 
سايه  در   ،96 سال  در  نوآورى  مركز  فعاليت 
حمايت ويژه معاونت علمى و فناورى رياست 
جمهورى، حركت به سمت نوآورى و شتابدهى 
و برنامه ريزى در زمينه ايجاد كسب و كارهاى 
نوين را، با همراهى و هم افزايى همه نهادها 
قرار خود  اولويت  در  مربوطه  سازمان هاى  و 

داده است.

مركز آموزش عالى كاشمربا توجه به 
طرح جامع خود، با ايجاد سه دانشكده 
كشاورزى، آب و محيط زيست پايدار، 
انرژى و توسعه پايدار، جامعه و توسعه 
مصوب   هاى  رشته  اخذ  و  پايدار 
به  ؛به مجتمع و سپس  تالش دارد 
دانشگاه تبديل شده و مسير توسعه را 

با سرعت بيشترى طى نمايد.
بر اين اساس ماموريت هاى كليدى 
كاشمرحركت  عالى  آموزش  مركز 
هماهنگ و هم راستا با نظام آموزش 
عالى كشور و همراهى با اهداف عالى 
توليد  حوزه  در  باالدستى  سندهاى 
عنوان  به  نقش  فناورى،ايفاى  علم، 
پايگاه رشد تحصيلى و توليد علم و 
دانش كاربردى به نفع عموم منطقه 
ترشيز و بهره گيرى برابر آحاد جامعه 
از دانشگاه دولتى ـ محلى، تاكيد بر 
كالن  حركت  در  محورى  رسالت 
جامع  دانشگاهى  سمت  به  مركز 
برنامه هاى  و  ماموريت ها  با  همسو 
تفكر جهانى هم  بست آب ـ غذا و 
ارائه رويكرد خشك زيست بوم در بستر 
توسعه پايدار و عملگرايى منطقه اى به 
ويژه منطقه ترشيز،كمك به اكتشاف 
گلوگاه هاى توسعه منطقه ترشيز، در 
فرهنگى،  طبيعى،  مسايل  با  ارتباط 
ريشه يابى  و  اقتصادى  و  اجتماعى 
بحران هاى منطقه،كمك به راهبرى 
توسعه پايدار شهر و محل از طريق 
كوتاه  و  بلندمدت  راهبردهاى  ارائه 
مدت متناسب با مسايل منطقه، تربيت 
متخصص  انسانى  نيروى  هدايت  و 
و كارآمد و كالن نگر و تقويت توان 
مديريتى اين نيروها همسو با تقاضاى 
جامعه محلى و شرايط منطقه و… كه 
در اين راستا  ضمن تهيه سند آمايش، 
با توجه به شعار سال تحصيلى آينده، 
توانمندى  ارتقاى  و  افزايى  «مهارت 
دانش آموختگان»،  پذيرى  اشتغال 
مورد  اى  حرفه  هاى  صالحيت 
جهت  آموختگان  دانش  نياز 
رح  ط  كار  و  كسب  بازار  به  ورود 
شد  تهيه  مركز  افزايى  مهارت 
كيفيت  ارتقاى  راستا،  اين  در  كه  
هاى برنامه  روزآمدسازى  آموزش؛ 

ها،  آزمايشگاه  تجهيز  درســى؛ 
كارگاه ها و ساير فضاهاى يادگيرى 

آموزش  عملى  جنبه  به  كه 
سازماندهى  است؛  مربوط 
كارورزى  كارآموزى،  اجراى 
كاربردى  هاى  بخش  و 
يادگيرى مهارت در دانشگاه 
ها؛ انتخاب دروس اختيارى 
افزايش  تقاضامحور؛ 
آموزش هاى آزاد دانشجويان 
و  اى  فرابرنامه  قالب   در 
غيررسمى؛  هاى  يادگيرى 
ارتقاى  به  تواند  مى 
دانشجو  هاى  صالحيت 
تحصيل  از  فراغت  از  پس 
جرگه  به  ورود  هنگام  و 
متقاضيان كار كمك كند. با 

بازنگرى مداوم در برنامه هاى درسى 
و يكپارچگى سياست ها، برنامه ها و 
اقدامات در دوران تحصيل دانشجو، 
و  برنامه  اثربخشى  ارتقاى  امكان 
و  مهارت  در  بهبود  طريق،  آن  از 
افزايش  دانشجويان  پذيرى  اشتغال 

خواهد يافت.  
الزم به يادورى است؛ اقسام  مهارت هاى
جهت  مركز  دانشجويان  نياز  مورد 
پذيرى:  اشتغال  و  مهارت  افزايش 
تخصصى  هاى  مهارت  شامل 
فردى،  هاى  مهارت  دانشگاهى، 
اى،  حرفه  و  فنى  هاى  مهارت 
مهارت هاى فرهنگى ـ اجتماعى و 

ارتباط با جامعه است .
همچنين برنامه هاى مهارت افزايى 
هاى  برنامه  شامل   تخصصى 
هاى  گروه  تخصصى  و  مشترك  
مهندسى  آب،  مهندسى  آموزشى، 
كامپيوتر، مترجمى زبان انگليسى و 

علوم ورزشى مدنظر است.
در اين راستا دانشجويان مركز آموزش 
گرفتن  فرا  موازات  در  كاشمر  عالى 
دروس اصلى مربوط به گرايش خود، 
توانايى شهودى،  مانند  مهارت هايى 
و  گروهى  كار  انتقادى،  و  استداللى 
خواهند  فرا  را  اطالعات،  از  استفاده 
گرفت. مهارت هايى كه داراى اهميت 
بازار  از ورود به  فراوانى بوده و قبل 

كسب و كار نياز به آموزش دارند. 
دانش  جذب  كه  است  بديهى 
كار  بازار  در  ها  دانشگاه  آموختگان 
و  هـا  توانايى  داشـتن  به  منوط 

ويژگى هايى است كه بخشى از آنها بايد 
در طول دوران تحصيل ايجاد شود.

زا  اشتغال  و  كليدى  مهارت هاى 
آموزش  با  همزمان  دانشجويان  كه 
آكادميك براى افرايش اشتغال پذيرى 
و...  آموزش  نحوه  گذارنند،  مى 

شناسايى و معرفى مى شوند. 
انسانى  نيروى  تربيت  شك  بدون 
مجهز به مهارت كه قادر باشد علم 
قابل  خدمات  و  كاال  به  را  دانش  و 
عرضه در اقتصاد كشور تبديل نمايد از 
يك سو و تربيت افراد خالق و كارآفرين 
كه بتوانند با ايجاد ارزش افزوده و توليد 
پايدارى  شغلى  هاى  فرصت  ثروت، 
براى ديگران ايجاد نمايند به عنوان 
در  مؤثر  هاي  استراتژي  از  يكى 
فرآيند توسعه در روند جهاني به شمار 
آموزش هاي  ميان  اين  در  رود.  مي 
مهارتي و فني و حرفه اي به عنوان 
هاي بسته  الينفك  اجزاي  از  يكى 

مسير  در  ها  دولت  همه  اقتصادي 
توسعه به شمار مي روند كه مي توانند

انساني  نيروي  آموزش  طريق  از 
ماهر و تكنسين ازيك سو و تقويت 
و رشد قابليت هاي انساني از سوي 
در  بزرگ  تحولي  ايجاد  بستر  ديگر، 
بخش هاي مختلف اقتصادي را فراهم 
نمايد اميد آن كه با اجراى اين طرح 
به عنوان  مركزآموزش عالى كاشمر 
يك  دانشگاه كارآفرين كه توانمند در 
شناسايى سرمايه هاى فكرى جوانان 
است بتواند از اين سرمايه هاى فكرى 

در توليد علم نقش ايفا  كند.

از طرح مهارت افزايى مركز «امكان»
چه مى دانيد؟!
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شــور حسينـى

فرماندار كاشمر گفت: در راستاى بهره مندى از ظرفيت 
شبكه  اجرا  و  صنعت  حوزه  با  ارتباط  و  ها  دانشگاه 
دانشگاهى شهرستان با حضور تمامى دانشگاه ها و 

مراكز آموزش عالى كاشمر راه اندازى مى شود.
الملل مركز  بين  امور  و  روابط عمومى  به گزارش 
آموزش عالى كاشمر مسلم ساقى در ديدار با مدير 
مراكز رشد پارك علم فناورى خراسان رضوى كه 
نوآورى  مركز  مدير  و  عالى  آموزش  مركز  رئيس 
كاشمر حضور داشتند؛ طى سخنانى اظهار داشت: 
تعريف پروژه هاى جديد در شهرستان بايد بر اساس 
بر  تصميم  اگر  و  باشد  پژوهشى  و  مطالعاتى  كار 
تعريف پروژه جديدى است ضرورت دارد كه از قبل 
كارهاى مطالعاتى آن با همكارى و استفاده از نظر 

دانشگاه ها صورت پذيرد.
وى با تاكيد بر هم افزايى و وحدت رويه در تمامى 
بخش ها و حوزه هاى اجرايى از راه اندازى شبكه 
دانشگاهى شهرستان خبرداد و ابرازاميدوارى كرد؛ 
موازى  از  دور  به  بتوايم  شبكه  اين  اندازى  راه  با 
كارى از ظرفيت دانشگاه ها و اساتيد دانشگاهى، 
و  صنعت  حوزه  با  تعاملى  و  دوسويه  ارتباط  يك 

اجتماعى برقرار نماييم.
فرماندار تصريح نمود: براى ارتقا مركز نوآورى از تمام 

ظرفيت ها بايد بهره گيرى نماييم.

در  انديش شهرستان  خير  مردم  اينكه  بيان  با  وى 
زمينه وقف پيشگام بوده اند بر لزوم ترويج و هدايت 
موقوفه هاى جديد در زمينه علم و فناورى و حمايت 

از مبتكرين و نوآوران ومخترعين تاكيد كرد.
فرماندار با بيان اينكه كارهاى پژوهشى و تحقيقاتى 
بايد بيشتر كاربردى و تاثيرگذاردر زندگى روزمره مردم 
باشد تشكيل و راه اندازى بنياد نخبگان در شهرستان 
را خواستار شد. مدير مراكز رشد پارك علم وفناورى 
خراسان رضوى بابيان اينكه مراكز رشد بازوى مشورتى 
اجرايى شهرستان در بخش هاى مختلف  مديريت 
فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و صنعتى خواهد بود؛ 
گفت: هدف مان بهره گيرى از پتانسيل هاى مراكز 

در راستاى بهره مندى از ظرفيت دانشگاهها و ارتباط با حوزه صنعت،
شبكه دانشگاهى دركاشمر راه اندازى مى شود

رشد در جهت ارتباط بين حوزه پژوهش با سيستم 
اجرايى و حمايت از نوآوران و طرح هاى دانش بنيان و

ايده پردازان است.
سيد ايمان شريعتى درادامه برلزوم همراهى و تعامل 
و همگرايى مراكز رشد با سيستم اجرايى شهرستان 

تاكيد كرد.
رئيس مركز آموزش عالى كاشمر نيز طى سخنانى 
عالى كاشمر 800  آموزش  در مركز  اينكه  بيان  با 
دانشجو در شش رشته مشغول به تحصيلند؛ افزود: 
توسعه  و  آمايش  اساس سند  بر  مركز  توسعه  افق 
راهبردى مركز برمبناى توسعه پايدار در بخش هاى 

آب و جامعه تعريف شده است.
دكترهادى معماريان خليل آباد با اشاره به پتانسيل هاى

شهرستان در زمينه كشاورزى از امادگى اين مركز در 
حمايت از استقرار واحدهاى دانش بنيان براى توسعه 

و پيشرفت منطقه خبرداد .
وى به ارائه گزارشى از آخرين وضعيت مركز نوآورى 
كاشمر و زيرساخت هاى الزم در خصوص ارتقاء به 

مركز رشد پرداخت.
دكتر عاقل مدير مركز نوآورى شهرستان نيز گزارشى 
از فعاليت ها و اقدامات اين مركز در زمينه حمايت از 
نخبگان و دانش پژوهان و ايده پردازان در شهرستان 

ارائه نمود.

اجتماعى   ، فرهنگى  معاون 
كاشمر  عالى  آموزش  مركز 
آتى ريزى  برنامه  گفت: 

و  فرهنگى  هاى  فعاليت 
اجتماعى مركز براساس استفاده 
هاى  ظرفيت  از  حداكثرى 
نخبگان فرهنگى و اجتماعى، 
و  دانشگاهى  بين  تعامالت 
ها  برنامه  ارزيابى  و  پايش 

صورت مى گيرد.
در  پور  عابدين  ميثم  دكتر 
گفتگو با روابط عمومى و امور 
بين الملل مركز آموزش عالى 
كاشمر گفت: در جلسه معاونين 
و مديران فرهنگى و اجتماعى

 9 منطقه  هاى  دانشگاه 
دكتر  حضور  با  كه  كشور 
فرهنگى  معاون  غفارى 
علوم،  وزارت  اجتماعى  و 

تحقيقات و فناورى به ميزبانى 
شد؛ برگزار  بجنورد  دانشگاه 

عملكرد فرهنگى و اجتماعى 
دانشگاه هاى منطقه 9 كشور 
برترين  از  يكى  عنوان  به 
كشور  گانه   10 مناطق 

عنوان شد.
با  جلسه  اين  در  افزود:  وى 
اشاره به پيشرفت تكنولوژى 
و آسيب هاى احتمالى آن، بر 
كارآفرينى دانشگاهها در حوزه 
فرهنگى و اجتماعى تاكيد شد.

افزود:  پور  عابدين  دكتر 
محورهاى اصلى بحث و تبادل 
نظر در اين جلسه بررسى آيين 
دانشجويى،  نشريات  نامه 
عفاف و حجاب و تشكل هاى

اسالمى دانشجويى بود.
وى گفت: مواردى همچون 

برگزارى اردوهاى دانشجويى 
و فضاى مجازى در اين جلسه 

مورد بررسى قرار گرفتند.
وى ضمن پر بار دانستن اين 
ريزى  برنامه  گفت:  جلسه 
فرهنگى  هاى  فعاليت  آتى 
براساس  مركز  اجتماعى  و 
خروجى اين جلسه و استفاده 
نخبگان  هاى  ظرفيت  از 
بين  تعامالت  شهرستان، 
دانشگاهى و پايش و ارزيابى 

برنامه ها صورت مى گيرد.
در جلسه معاونين و مديران 
فرهنگى دانشگاه هاى منطقه 
شهداى  قطعه  در  كشور   9
گمنام دانشگاه بجنورد حضور 
ياد  گل  اهداى  با  و  يافته 
فداكارى شهداى واالمقام را 

گرامى داشتند.

مركز آموزش عالى كاشمر از ظرفيت هاى نخبگان 
براى پنجمين سال صورت گرفت؛فرهنگى و اجتماعى استفاده مى كند

برپايى موكب پذيرايى عزاداران حسينى توسط  
پايگاه بسيج مركز آموزش عالى كاشمر

براى پنجمين سال، در مسير پياده روى حرم تا حرم ويژه جاماندگان 
اربعين در كاشمر به همت پايگاه بسيج شهيد امين ا.. اصغرى مركز 
آموزش عالى كاشمر، موكب پذيرايى از عزاداران حسينى برپا شد.

عالى  الملل مركزآموزش  بين  امور  و  روابط عمومى  به گزارش 
مسير  در  مرتضى  سيد  بلوار  عمود32   در  موكب  اين  كاشمر 
پياده روى جاماندگان اربعين برپا شد  و پذيراى عزاداران حسينى بود 
كه مسير حرم تا حرم ،از امامزاده سيد حمزه تا امامزاده سيدمرتضى 

را پياده روى نمودند.
براى برپايى اين موكب طى يك حركت خودجوش چند تن از 

دانشجويان مشاركت داشتند و به ارائه خدمت به زائران پرداختند.
مركز آموزش عالى كاشمر خوشبختانه  در راستاى انجام مسئوليت 
اين رو  از  به جامعه متصل كند  را  اجتماعى تالش داشته خود 
به  خدمات  ارائه  براى 
شهروندان در همايش 
تا  حرم  روى  پياده 
مناسبت   به  حرم 
اربعين حسينى حضور 

باشكوهى داشت.
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عضو هيات گروه مهندسى آب 
با  كاشمر  عالى  آموزش  مركز 
بيان اين كه از تعريف و تدوين 
رشته تحصيلى جديد دانشگاهى 
با عنوان «فناورى و بازچرخانى 
هيات  اعضاى  توسط  آب» 
علمى گروه مهندسى آب مركز 

آموزش عالى كاشمر خبر داد.
مسئول  مجيدى  ميثم  دكتر 
كارگروه ايجاد و راه اندازى رشته 

جديد تحصيلى فناورى و بازچرخانى آب، 
اين كه دغدغه و مساله اصلى  بيان  با 
امروز و آينده حل مساله آب به عنوان 
است،  منطقه  و  كشور  اصلى  اولويت  
بازچرخانى آب را يكى از راه هاى جبران 
در  كه  نمود  عنوان  دنيا،  در  آب  كمبود 
قابل شرب  (غير  نامتعارف  آب هاى  آن 
قابل استفاده  آب هاى  به  فاضالب ها)  و 
تبديل مى شوند و دوباره به چرخه طبيعت 
در  را  موضوع  اين  ايشان  بازمى گردند. 
چارچوب مديريت يكپارچه منابع آب و 
حركت در بستر توسعه پايدار بسيار حائز 
اهميت دانست و ابراز اميدوارى نمود كه 
شايد آب اصالح شده يكى از روش هايى 
باشد كه بتواند تا حدودى كمبود آب در 
كشور را جبران كند و راه نجاتى براى 

نسل آينده پيش پاى مان بگذارد.
دكتر مجيدى گفت، بازچرخانى آب يكى 
آينده كشور  امروز و  نيازهاى اساسى  از 
است در حالى كه به دليل ماهيت چند 
بعدى و ميان رشته اى اين فنون، دانش و 
مهارت كافى در بدنه كارشناسان در كشور 
در اين زمينه وجود ندارد؛ لذا بازنگرى در 
آموزش هاى دانشگاهى در زمينه آب به 
طورى كه با نيازهاى امروز و آتى و نيز 
يك  باشد،  هماهنگ  جهانى  تحوالت 
قلمداد مى شود.  ناپذير  اجتناب  ضرورت 
تغييراتى كه نيازمند نسل جديدى از افراد 
علوم  در  كه  است  متعهد  و  متخصص 
بين رشته اى چون علوم آب، مديريت و 
تصميم گيرى، آموزش ديده باشند. ايشان 
ماهيت اين رشته تحصيلى جديد را بين 
رشته اى و در زيرگروه فنى و مهندسى 
سند  در  كه  كرد  بيان  و  نمود  عنوان 
آمايش مركز آموزش عالى كاشمر، از سال 
جهت  در  متعددى  تالش هاى  گذشته 
ماموريت گرايى اين مركز صورت گرفته 
و تالش شده است تا چشم انداز اين مركز 
چه در حوزه آموزش و چه در پژوهش، در 
چارچوب هم بست آب ـ غذا ـ انرژى و 

در بستر توسعه پايدار، تحقق يابد. بنا به 
گفته هاى دكتر مجيدى، فقر مهارت در 
رشته هاى دانشگاهى، كه در تضاد جدى 
با نيازهاى جامعه امروز بويژه شرايط آتى 
كشور است، به دليل رفتار بخشى نگرى 
و جزيره اى حتى در حوزه آموزش است 
كه خود آسيب جدى محسوب مى شود 
را  مطلوب  وضع  به  رسيدن  مسير  كه 
براى كشور ناهموار مى سازد. به همين 
ايجاد تحول در  اهتمام جدى در  دليل، 
آب،  حوزه  در  دانشگاهى  آموزش هاى 
در دهه اخير شكل گرفته است اما اين 
تالش ها، بيشتر متمركز بر جامع تر شدن 
از  فاصله  و همچنان  موجود  رشته هاى 
آموزه هاى بين رشته اى منطبق با شرايط 

فعلى و آتى بوده است.
را  تالش ها  اين  از  هدف  او  گفته  به 
با  همراه  آينده،  براى  ظرفيت سازى 
تربيت مديران و كارشناسان جامع نگر، 
با تمركز بر حوزه بازچرخانى آب است كه 
نيازمند آگاهى و دانش در زمينه منابع و 
مصارف آب، مبناى هيدروليكى، آب هاى 
تامين،  با روش هاى  آشنايى  زيرزمينى، 
تصفيه و توزيع آب، آشنايى با روش هاى 
كيفيت  فاضالب،  تصفيه  و  جمع آورى 
منابع آب و آلودگى هاى زيست محيطى 
بخش هاى  در  آبى  نيازهاى  مرتبط، 
مختلف مصرفى، فناورى هاى نوين در 
زمينه مديريت آب و پساب، تجهيزات 
در  و  هيدرومكانيكى  و  افزارى  سخت 
نهايت مدل ها شبيه سازى است. وى در 
راه اندازى  از  اميدوارى  ابراز  ادامه ضمن 
براى نخستين  اين رشته  الوقوع  قريب 
عالى  آموزش  مركز  در  كشور  در  بار 
كاشمر، بيان داشت. اين رشته تحصيلى، 
مى تواند، در حوزه فناورى و مديريت آب، 
افرادى توانمند و در عين حال كارآفرين 
اساسى  نيازهاى  از  يكى  تامين  براى 
شرايط آتى كشور و دنيا، جهت كاهش 

فاصله علم و عمل، تربيت نمايد.

بر  او رشته تحصيلى  به گفته 
مبناى كاربرد واقعى و اجرايى 
بازچرخانى آب تعريف مى شود 
كه در آن بر اساس كمبودهاى 
در  موجود  تخصصى  علمى 
در  حياتى  حوزه  اين  فعاالن 
الزامات  از  تركيبى  كشور، 
آموزشى و مهارتى بايد مد نظر 
قرار گيرد. وجوه مشترك صنعت 
خدمات،  كشاورزى،  معدن،  و 
گردشگرى  روستايى،  و  شهرى  جوامع 
و ابنيه تاريخى در يك سو و تسلط بر 
دانش مهندسى منابع آب، مسائل حقوقى 
و ديپلماسى، اقتصاد مهندسى، مكانيك و 
تجهيزات هيدرومكانيكى، زمين شناسى، 
محيط زيست و بهداشت در سوى ديگر، و 
هم افزايى همه در كالبد نوآورى و فناورى 
در بستر توسعه پايدار، ابعاد مختلف اين 

رشته تحصيلى را تشكيل مى دهند.
همكاران  زحمات  از  تقدير  ضمن  وى 
بيان  مركز،  اين  آب  مهندسى  گروه 
و  ساعت  نفر   3500 از  بيش  داشت: 
تالش  در  هم انديشى  نشست  چندين 
براى ايجاد اين رشته تحصيلى و تدوين 
سرفصل هاى آن در مركز آموزش عالى 

كاشمر فعاليت شده است. 
رشته هاى  تدوين  كارگروه  مسئول 
تحصيلى جديد، گفت: اعضاء اين كارگروه، 
اعضاء هيات علمى گروه مهندسى آب 
مركز مشتمل بر آقايان دكتر عابدين پور، 

دكتر مكارى و دكتر دهقان هستند. 
رشته  توجيهى  طرح  است؛  گفتنى 
به  آب  بازچرخانى  و  فناورى  تحصيلى 
دوره  قالب  در  آن،  همراه سرفصل هاى 
تحصيلى كارشناسى پيوسته، هم اكنون 
پس از ماه ها تالش تهيه شده و روى ميز 
وزارت علوم تحقيقات و فناورى، در انتظار 
تاييد و تصويب است. با تصويب اين رشته، 
كشور  دولتى  دانشگاه  نخستين  كاشمر 
است كه اين رشته تحصيلى را ايجاد و 

راه اندازى مى نمايد.

تعريف و تدوين رشته تحصيلى جديد دانشگاهى با عنوان 
«فناورى و بازچرخانى آب» توسط اعضاء هيات علمى

گروه مهندسى آب مركز آموزش عالى كاشمر
سند تحول مهارت افزايى و اشتغال 
پذيرى دانشجويان مركز آموزش 

عالى كاشمر تهيه شد
معاونت آموزشى مركز آموزش عالى كاشمر 
از تهيه سند تحول مهارت افزايى و اشتغال 

پذيرى دانشجويان خبر داد.
روابط  با  پور در گفتگو  ميثم عابدين  دكتر 
عمومى و امور بين الملل مركز آموزش عالى 
رييس  دستور  به  بنا  داشت:  اظهار  كاشمر 
مركز و با توجه به شعار امسال وزارت علوم، 
فناورى تحت عنوان «مهارت  و  تحقيقات 
افزايى و اشتغال پذيرى دانش آموختگان»، 
سند تحول مهارت افزايى و اشتغال پذيرى 
دانشجويان تهيه شده و اميدواريم با استعانت 
از خداوند متعال و حمايت رييس محترم مركز 
دكتر معماريان و هميارى ساير بخش ها گام 
بلندى جهت افزايش مهارت دانشجويان در 

محقق نمودن اين مهم برداريم.
معاونان  اجالس  برگزارى  به  اشاره  با  وى 
آموزشى دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى 
كشور گفت:پنجاه و دومين اجالس معاونان 
آموزشى و تحصيالت تكميلى دانشگاه هاى 
كل كشور در شهريور ماه به ميزبانى دانشگاه 
بين المللى امام خمينى(ره) و با حضور وزير 
علوم، تحقيقات و فناورى و معاونان وزارت 
علوم و دانشگاه هاى سراسر كشور برگزار 
از  اين اجالس دو روزه پس  گرديد كه در 
جمع بندى نشست ها با حضور دكتر منصور 
و  فناورى  و  تحقيقات  علوم  وزير  غالمى 
معاون آموزشى وزير علوم و مديران حوزه 
معاونت آموزشى وزارت و معاونان آموزشى 
سراسر  عالى  آموزش  مراكز  و  ها  دانشگاه 
كشور همراه بود؛ معاون آموزشى و پژوهشى 
مركز آموزش عالى كاشمر نيز در آن حضور 
شامل  تخصصى  نشست  شش  داشت؛ 
برنامه ريزى درسى، مقررات و آيين نامه هاى 
استعدادهاى  و  دانشجو  پذيرش  آموزشى، 
(پذيرش  المللى  بين  ارتباطات  درخشان، 
دانشجوى خارجى و دوره هاى مشترك با 
دانشگاه هاى ديگر)، سياست هاى آموزشى 
مبتنى بر تحليل نتايج سياست هاى آموزشى 
آينده  در  عالى  آموزش  موقعيت  و  گذشته 

برگزار شد.
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