
به نام خدا

اخبار مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

شد،  برگزار   1399 ماه  اسفند   19 شنبه  سه  روز  در  که  نشست  این  در 
رؤسای دو مرکز علمی مهم در ایران و افغانستان طی نشستی به بررسی چشم 
انداز های همکاری دو جانبه پیرامون مسایل علمی -  پژوهشی با دیدگاه 
توسعه و کارآفرینی پرداختند.در این نشست که با هماهنگی دفتر امور بین 
الملل دانشگاه بینالود برگزار گردید، طرفین با تاکید بر نقش همکاری در 
توسعه ی محیط های دانشگاهی به بررسی ظرفیت های موجود پرداختند. 
در پایان نشست مقرر گردید که عالوه بر همکاری های دو جانبه طرح های 

آموزشی از سمت دانشگاه بینالود به طرف افغانستانی ارائه گردد.

2. نشست بررسی همکاری های دو جانبه بین دانشگاه بینالود و دانشگاه خاتم النبیین افغانستان 

انجمن علمي طبیعت گردي ایران » دومین کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت 
مخاطرات محیطی« را در تاریخ 14و 15 اسفند ماه 99 در مؤسسه آموزش عالی 
بینالود مشهد به صورت مجازی برگزار کرد. در افتتاحیه این کنفرانس که روز 
14 اسفند برگزار شد آقای نادر علیزاده ریاست محترم مؤسسه به ایراد سخنرانی 
پرداختند. ایشان ابتدا از برگزارکنندگان و محققین ارجمند در حوزه گردشگری و 
طبیعت گردی در دومین کنفرانس طبیعت گردی تشکر و قدردانی کردند .  ایشان 
فرمودند: نتایج درخشان حاصل از اولین کنفرانس طبیعت گردی که در سال گذشته 
برگزار شد، ما را برآن داشت تا افتخار میزبانی شما را داشته باشیم. در دوره سختی 
که بیماری منحوس کرونا همه جا را فرا گرفته الزم است تشکر کنم از همکاران 
ارجمندی که زحمت برگزاری همایش را متحمل شدند. ایشان نیز همچنین از 
آقای دکتر والیتی » رئیس همایش « آقای دکتر جواهرزاده » رئیس انجمن « 
آقای دکتر بانژاد » دبیر اجرایی همایش « و خانم دکتر تیموری » دبیر علمی 
همایش « تشکر نمودند. سپس ریاست انجمن، آقای دکتر فرید جواهرزاده اتفاقات 
ناگوار سال 1399 در حوزه محیط زیست، طبیعت  و گردشگری عنوان نموده و در 
ادامه دغدغه های انجمن را پیرامون مسایل مبتالبه تشریح کردند. این کنفرانس با 
سخنرانی شش تن از اساتید برجسته بین المللی و ملی با موضوعات ذیل ادامه یافت:  
پروفسور جعفر جعفری» استاد و مشاور سازمان جهانی جهانگردی « عنوان سخنرانی: 
گردشگری و مدیریت مخاطرات محیطی. پروفسور علی فرقانی» عضو هیئت علمی 
دانشکده اکولوژی کاربردی استرالیا  « عنوان سخنرانی: اکوتوریسم و بازیابی بالیای 
طبیعی در استرالیا. دکتر محمدرضا مجیدی» دبیر کل مجامع آسیایی دانشیار 
دانشگاه تهران « عنوان سخنرانی:  نقش دیپلماسی گردشگری در مدیریت شرایط 
بحران و پسابحران. ماهان مدون» مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان 
منطقه آزاد کیش « عنوان سخنرانی: تاب آوری مقاصد گردشگری در شرایط بحران. 

دکتر رضا سلطانی » متخصص بازاریابی گردشگری از دانشگاه بروکسل بلژیک« 
عنوان سخنرانی: بازاریابی مقاصد اکوتوریستی در شرایط بحران و پسابحران. دکتر 
روشن بابایی همتی» عضو هیئت علمی دانشگاه گیالن و رئیس مرکز گردشگری 
خالق ایران«  عنوان سخنرانی: مفاهیم کاربردی طبیعت درمانی. در ادامه 4 پنل 
تخصصی با محوریت موضوعی، گردشگری و مخاطرات طبیعی و انسانی، گردشگری 
روستایی، شهری و منطقه ای، گردشگری سالمت و بازاریابی گردشگری، گردشگری 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برگزارشده که 8 تن از افراد متخصص مقاالت خود را 
ارائه نمودند. سپس سرکار خانم دکترتیموری» دبیر علمی کنفرانس « گزارشی را در 
ارتباط با تعداد مقاالت دریافت شده ارائه دادند.ایشان اشاره کردند در این کنفرانس 
بیش از ۶۰ مقاله دریافت شد که توسط 3۰ تن از اساتید خبره و متخصص در حوزه 
اکوتوریسم و مخاطرات محیطی ارزیابی گردید. نتیجه ارزیابی ها، پذیرش تعداد4۰ 
مقاله کامل ) 32 مقاله به صورت سخنرانی و 8 مقاله به صورت پوستر( بوده است 
که در سایت سیویلیکا و ISC نمایه خواهد شد. در ادامه بیانیه کنفرانس توسط 
سرکار خانم دکترنگار حسینیان، مسئول کمیته داوران قرائت شد که درنهایت ارکان 
کنفرانس بر آن شدند براساس نظرات کارشناسانه دریافت شده در این رویداد علمی 
برنامه های را در دستور کار خود قرار دهند. از دیگر برنامه های این کنفرانس، 
برگزاری  8 کارگاه تخصصی با موضوعات:گردشگری خالق، طبیعت درمانی، مسائل 
حقوقی و بازاریابی طبیعت درمانی، زیستگاه های طبیعی، ژئو اکوتوریسم و توریسم 
پایدار در غار بود که 18 تن از اساتید خبره طی روزهای 14و 15 اسفندماه 1399 
در این کارگاه ها به ارائه مطالب پرداختند بعالوه در حاشیه این کنفرانس، نشست 
تخصصی ارزیابی تفرجگاه های طبیعی پیرامون شهر مشهد به میزبانی شورای 

اسالمی شهر و شهرداری مشهد  نیز با حضور کارشناسان تخصصی برگزار شد.

1. دومین کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات طبیعی



6.  دوره »مدیریت آموزش عالی، ویژه مدیران« با مشارکت دانشگاه گوهرشاد کابل 

25 جلسه آموزشی با سرفصل های ذیل برگزار شد.این دوره به مدت 45 ساعت از تاریخ 1۰ دی ماه الی 12 بهمن ماه 99 در 

4. گزارش وبینار هفتمین همایش توسعه و ترویج معماری و شهرسازی در ایران 
این همایش به همت مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد و مرکز مطالعات علوم و فنون 
بنیادین در جامعه در روز چهارشنبه 24 دی ماه 1399 به صورت وبینار برگزار شد. 
همایش که از ساعت 15 تا 19 به طول انجامید، با تالوت آیاتی از قرآن مجید و پخش 
سرود ملی آغاز گردید. در ابتدا مجری برنامه، اطالعات کلی در مورد همایش و سین 
برنامه را اعالم نمودند. در بخش افتتاحیه آقای نادر علیزاده »ریاست مؤسسه آموزش 
عالی بینالود مشهد«به ایراد سخنرانی پرداختند و از برگزارکنندگان همایش تشکر و 
قدردانی نمودند. سپس خانم دکتر سارا ُزهری » نماینده مرکز مطالعات و تحقیقات 
علوم و فنون بنیادین در جامعه« سخنرانی خود را با عنوان »چالش های موجود در 
حوزه معماری« ارائه نمودند. در ادامه خانم دکتر نگار حسینیان» رئیس همایش و مدیر 
پژوهشی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد« پیرامون محورهای همایش با تأکید بر 
چهار محور تخصصی هویت و بازآفرینی شهری؛ شهر هوشمند؛ مبلمان شهری خالق و 
اکولوژی در منظر شهری به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان ضمن اشاره به چالش هایی 
که هم اکنون شهرهای ما با آن مواجه هستند، بر نقش چنین رویدادهایی در هدایت 
مسائل و امور شهری تأکید ورزیدند و در پایان از کلیۀ دست انکاران در امر برگزاری 
همایش تشکر و قدردانی کردند. بعدازآن، خانم دکتر فائزه نبوی »دبیر علمی همایش و 
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد« سخنانی را که پیرامون فرآیند 
داوری مقاالت در کنفرانس بیان نمودند و آماری اعالم کردند مبنی بر اینکه تعداد 
کل مقاالت دریافت شده در همایش 337 مقاله می باشد، که از این تعداد 192 مقاله 
به صورت پوستر و 93 مقاله به صورت شفاهی پذیرش شده اند. در بخش معماری، آقای 
مهندس عباس تقوایی» استاد مدعو مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد« به عنوان 
سخنران اصلی این بخش مطالبی پیرامون ویژگی های معماری در قیاس با سایر هنرها 
بیان نمودند. در بخش شهرسازی خانم دکتر فروزان طاهری »استاد مدعو مؤسسه 
آموزش عالی بینالود مشهد « سخنران اصلی بودند که سخنان ارزنده ای پیرامون نظریه 

شهر اکولوژیک با تأکید بر تجربیات جهانی ارائه کردند. کارگاه های آموزشی تعریف شده 
ذیل همایش طی روزهای پنج شنبه و جمعه 25 و 2۶ دی ماه، طبق برنامه زمان بندی 
در دو نوبت صبح و بعدازظهر از ساعت 9 الی 13 و 1۶ الی 2۰ برگزار شد و با حضور 
حداکثری مخاطبین مواجه گردید. در پایان هر دوره پس از بخش پرسش و پاسخ، 
آزمون آنالین از طریق وب سایت کاروپ برگزار گردید و کلیه متقاضیانی که خواستار 

اخذ گواهی بودند در این آزمون شرکت نمودند. 

3. هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران

این همایش در روز یکشنبه 23 آذرماه 1399و به همت مؤسسه آموزش عالی 
بینالود مشهد و مرکز مطالعات علوم و فنون بنیادین در جامعه به صورت وبینار 
برگزار شد. همایش که از ساعت 15 تا 18 به طول انجامید، با تالوت آیاتی از 
قرآن مجید و پخش سرود ملی آغاز شد. سپس مجری برنامه آغاز به سخن نمود و 
اطالعاتی را پیرامون همایش ارائه نمود. نخست، آقای نادر علیزاده »ریاست محترم 
مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد« سخنان ارزنده ای را در ارتباط با کمبود بارش 
و مشکالت آب در ایران ایراد نمودند و در ادامه از کارگزاران و برگزار کنندگان 
همایش تقدیر و تشکر کردند. سپس آقای دکتر والیتی »معاون پژوهشی مؤسسه« 
به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان ابتدا از اساتید و دانشجویانی که مقاالتی را در 
حوزۀ کشاورزی و منابع طبیعی ارائه نمودند، تشکر کرده و سپس در خصوص منابع 
طبیعی و پتانسیل های موجود در طبیعت و مشکالت آنها صحبت کردند. ایشان نیز 
در مورد زمین های کشاورزی و استفاده صحیح از محصوالت آن و استفاده درست 
از خاک و برداشت بی رویه و نادرست و نیز مشکالت مدیریتی و استفاده نادرست 
از کودهای شیمیایی در کشاورزی مطالبی را بیان نمودند. وی افزود: انسان ها از 
پتانسیل باالی جنگل ها، کوه ها و سواحل برای جذب گردشگران بی اطالع اند و 
متاسفانه با بهره برداری بی رویه این منابع، درحال تخریب آن هستند. ایشان متذکر 
شدند که دانشجویان و اساتید می توانند با فرهنگ سازی و آگاه کردن افراد از این 
منابع گران بها و نیز با مدیریت صحیح جلوی بهره برداری نادرست از این منابع 
تمام شدنی را بگیرند. در ادامه سرکار خانم دکتر مژگان ثابت تیموری »استاد مدعو 
مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد و عضو محترم هیأت علمی جهاد دانشگاهی 

مشهد« در رابطه با گردشگری کشاورزی صحبت کردند. موضوع سخنرانی ایشان 
»جایگاه گردشگری کشاورزی در توانمندسازی جامعه محلی« با تأکید بر توانمندی های  
گردشگری کشاورزی و جنبه های مثبت و منفی آن بود. سپس در بخش ارائه 
مقاالت، تعدادی از دانشجویان در مقطع دکتری به ارائه کارهای پژوهشی با عناوین   
» نقش سیاست و قانون در توسعه پایدار«،  » بررسی رنگیزه های فتوسنتزی و محتوای 
پرولین در گیاهان موتانت 1 کرچک تحت تنش خشکی«، » تأثیر زمان افزودن 
سولفات آمونیوم در رفع اثر نامطلوب امالح آب سخت بر کارآیی سولفوسولفورون 
علیه یوالف وحشی زمستانه«، »متنوع سازی اقتصاد روستایی با رویکرد گیاهان 
دارویی در مقایسه با محصوالت زراعی«، »بررسی مقاومت به آبشویی چوب نراد 
تیمار حرارتی شده و اشباع شده با بورات سدیم«، » مدل سازی فضایی پتانسیل آب 
زیرزمینی با استفاده از تکنیک یادگیری ماشین جنگل تصادفی« پرداختند. پس از 
اتمام بخش ارائه مقاالت در اختتامیه همایش، خانم دکتر انوش سادات امینی نسب« 
معاونت آموزشی مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه و دبیر 
کل همایش« به ایراد سخنرانی با عنوان» آب مجازی و اصالح الگوهای کشاورزی« 
پرداختند. ایشان ابتدا آماری از منابع آبی موجود در کره زمین ارائه نمودند و فرمودند 
کل آب موجود در کره زمین 138۶ میلیون کیلومتر مکعب است و حجم آب 
اقیانوسها 1338میلیون کیلومتر مکعب می باشد. در پایان سخنرانی، ایشان از آقای 
علیزاده، ریاست مؤسسه؛ آقای دکتر والیتی، معاونت پژوهشی مؤسسه؛ خانم دکتر 
حسینیان، مدیر پژوهشی مؤسسه و تمام افرادی که در برگزاری هرچه بهتر همایش 

همکاری داشته اند، تشکر و قدردانی نمودند.

5. کنگره سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

مطالعات  مرکز  و  بینالود مشهد  عالی  آموزش  مؤسسه  به همت  کنگره  این 
علوم و فنون بنیادین در جامعه به صورت وبینار برگزار شد. برنامه با تالوت 
آیاتی از قرآن مجید و پخش سرود ملی آغاز شد. سپس مجری برنامه آغاز 
به سخن نمود و اطالعاتی را پیرامون همایش ارائه کرد. در ادامه سرکار خانم 
دکتر انوش سادات امینی نسب »رئیس کنگره و سرپرست انجمن حمایت 
منابع طبیعی  و  پیرامون کشاورزی  را  ای  ارزنده  ایران« سخنان  از طبیعت 
و  کنگره  علمی  دبیر   « زاده  عابدین  نیلوفر  دکتر  نمودند. سپس خانم  ارائه 
ادامه   در  و  کردند  صحبت   » زیست  محیط  پژوهشکده  پژوهشی   معاونت 
آقای مهندس مسلم مومنی اصل »دبیر اجرایی کنگره و سرپرست مرکز بین 
المللی همایش و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسالم« ایراد سخن 
نمودند. در بخش ارائه مقاالت، تعدادی مقاله در حوزه های مختلفی همچون 
و  پایدار  طبیعی  منابع  حوزه  زیست،  محیط  حوزه  پایدار،  کشاورزی  حوزه 
حوزه انرژی توسط شرکت کنندگان ارائه شد. ابتدا آقای سید سعید شمسي 
عنوان  کردند.  صحبت  کشور  در  کاغذسازی  صنعت  اصلی  چالش  مورد  در 
سخنرانی ایشان»بهبود خواص مقاومتی کاغذ کنگره ای بازیافتی با استفاده 
صنایع  اولیه  ماده  تأمین  راهکارهای  به  ایشان  بود.  الیاف«  بندي  از کالسه 
سلولزی در کشورشامل: بازیافت کاغذ، واردات چوب، زراعت چوب و منابع 
غیر چوبی اشاره نمودند. سپس خانم فاطمه حاتمیه »عضو هیات علمی گروه 
زراعی و باغی، دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران« در مورد کشاورزی 

کشاورزی  بر  »مروری  ایشان:  سخنرانی  عنوان  نمودند.  سخن  ایراد  شهری 
بود.  اقتصاد، اجتماع و محیط زیست شهری«  بر  اثرات مثبت آن  شهری و 
در  ها  کارخانه  از  زیادی  تعداد  صنعتی،  انقالب  دوران  در  فرمودند:  ایشان 
روستاییان  از  زیادی  تعداد  نتیجه  در  گرفت.  شکل  شهری  مراکز  نزدیکی 
این  به  آوردند.  روی  شهرها  به  پایدار  درآمدی  و  شغل  به  دستیابی  جهت 
ترتیب شهرها ناگزیرند، فشار زیادی را بر محیط زیست وارد نمایند، که در 
نهایت باعث تضعیف و نابودی شهرها خواهد شد. در ادامه خانم فروغ شادمان 
انرژی های  به اهداف  با عنوان»راهکارها وچالشهای دستیابی  را  مقاله خود 
ایشان اشاره کردند  ارائه نمودند.  اقتصاد سبز« را  تجدیدپذیر برای ورود به 
تاثیر متقابل اقتصاد، انرژی و محیط زیست بر یکدیگر واقعیتی غیرقابل انکار 
است. انرژی با ایفای نقش اساسی در رشد اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی، 
محیط زیست را تحت تاثیر قرار می دهد، و بخش انرژی، مسئول دو سوم 
و محدود  افزایش جمعیت جهان  با  نیز  و  است،  ای  گازهای گلخانه  انتشار 
بودن منابع انرژی، کلیه کشورها با مشکل مصرف انرژی مواجه می باشند. در 
اختتامیه کنگره آقای دکترمصطفی نوری»معاون حقوقی و امور بین الملل 
از دستانکاران  مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه « ضمن تقدیر و تشکر 
ارائه نمودند. این همایش در ساعت  برگزاری همایش سخنان ارزنده ای را 

19:3۰به پایان رسید. 
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10. قبولی استعدادهای درخشان در مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

در سال تحصیلی 99-1398 تعدادی از دانش آموختگان مقطع کارشناسی به عنوان 
استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی بینالود پذیرفته 

شدند که اسامی آنان به شرح جدول ذیل می باشد. 

7. برگزاری جلسه معارفه و هماهنگی با اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی و کانون های فرهنگی
به حول و قوه الهی، جلسه معارفه و هماهنگی با اعضای شورای مرکزی انجمن 
های علمی و کانون های فرهنگی- دانشجویی موسسه آموزش عالی بینالود مورخ 
99/1۰/17 در فضای مجازی با استفاده از نرم افزار ادوب کانکت برگزار گردید. 
در این جلسه که با حضور اکثریت منتخبان شوراهای مرکزی برگزار گردید، دکتر 
یزدان بخش » مدیریت فرهنگی موسسه « توضیحات الزم در رابطه با اهداف، 
اساسنامه، ارکان و مصادیق فعالیت های علمی انجمن ها و کانون ها را بیان 
نموده و بر احترام به دانشجو، جذب و ساده سازی شیوه های تشکیل انجمن ها و 
کانون ها به عنوان راهکارهای اصلی عملکرد در مدیریت فرهنگی تأکید نمودند، 
همچنین مدیریت فرهنگی بر آمادگی موسسه جهت همکاری و صدور مجوز 
ایجاد کانال و گروه های مجازی، نشریه الکترونیکی و غیره، اعالم آمادگی نمودند. 
در ادامه، نکات اجرایی امور مربوطه، از جمله شیوه الکترونیکی درخواست فعالیت، 
انتخاب دبیر و پیشنهاد و انتخاب استاد مشاور توسط کارشناس واحد فرهنگی؛ 

سرکار خانم عالئی بیان گردید. این جلسه با بیان نقطه نظرات دانشجویان در 
زمینه های مختلف و پرسش و پاسخ در خصوص فعالیت های فرهنگی و راه های 
ارتباط با موسسه و مدیریت فرهنگی به پایان رسید. با توجه به کمبود وقت جهت 

بیان نظرات منتخبان گرامی و در راستای ترویج مطالبه گری دانشجویان عزیز، 
نزدیک  آینده  در  گردید  مقرر 
مدیریت فرهنگی، مقدمات تشکیل 
یک جلسه پرسش و پاسخ با حضور 
دبیران منتخب و مسئوالن موسسه 

را فراهم نماید. 
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مؤسسه آموزش در مقطع کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان به عنوان مقطع کارشناسی  آموختگاندانشتعدادی از  1398-99در سال تحصیلی 
  شدند که اسامی آنان به شرح جدول ذیل می باشد. عالی بینالود پذیرفته

 

 

 

   

 تحصيلیرشته  نام و نام خانوادگی ردیف رشته تحصيلی نام و نام خانوادگی ردیف

 گرایش مدیریت جهانگردی علی فیض 7 حسابداری محمدامین جوادی 1
 بازاریابی جهانگردی

 (توریسم اکو) گردیطبیعت سیدشایان آل داوود 8 حسابداری آذر عباس نژاد 2
 (توریسم اکو) گردیطبیعت زهرا اعتمادیان راد 9 مهندسی معماری نگین ضیاء نبویان 3

مهندسی عمران گرایش  سبحان اخالقی 10 تغذیه ورزشی -فیزیولوژی ورزشی فاطمه ساربانی قوژدی 4
 مهندسی و مدیریت ساخت

 امیرحسین قرائی  11 تغذیه ورزشی -فیزیولوژی ورزشی فائزه فهمیده راد 5
 ئی ورزه گل

مهندسی عمران گرایش 
 مهندسی و مدیریت ساخت

گرایش مدیریت جهانگردی  مینا املقانی طوسی 6
    بازاریابی جهانگردی

9. ثبت اختراع ماسک بیولوژیکی مبتنی بر فناوری نانو

به گزارش واحد پژوهشی و فناوری مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد، آقای 
دکتر بابک عظیمی ثانوی، عضو هیأت علمی مؤسسه موفق به ثبت اختراع 
لحاظ  به  ماسک  این  گردید.  نانو  فناوری  بر  مبتنی  بیولوژیکی  ماسک  در 
تکنولوژی به کار رفته و طراحی منحصر به فرد خود قابل جذب و فلیتراسیون 
تمام آالینده ها و ریزذرات محیطی ) ویروس، باکتری، ریزگرد و ...( را دارا 
می باشد. از ویژگی های آن خاصیت خود ترمیمی و استفادۀ مکرر بوده و نیز 

التیام بخش پوست می باشد. 

8. مسابقه ملی سخنی با سردار دل ها

به مناسبت فرارسیدن سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی به همت مدیریت 
با سردار دل ها  بینالود، مسابقه ملی سخنی  فرهنگی موسسه آموزش عالی 
دل  می بایست  عالقه مندان  منتشرشده  فراخوان  اساس  بر  گردید.  برگزار 
نوشته های خود را درباره شهید سردار سلیمانی به آیدی معرفی شده از طرف 
مدیریت فرهنگی ارسال می نمودند که شرکت کنندگان از اقصی نقاط کشور 
به این امر مبادرت نمودند. گفتنی است به نفرات برتر جوایز ارزشمندی اهدا 

گردید.


