ا ز میان خبر ها
گوناگون

رئیسحوزههنری:

مادران شهدا مصداق واقعی
ایثار وحماسهآفرینی هستند
رئیس حــوزه هنری گفــت :مادران شــهدا مصداق
واقعــی ایثــار و حماســه آفرینــی هســتند چــرا کــه
وجودشــان را در راه حفــظ آرمانهــا و ارزشهــای
این مــرز و بــوم تقدیــم کردند .بــه گزارش تســنیم،
محمدمهــدی دادمــان در آییــن افتتاحیــه دومین
جایــزه سراســری داســتان حماســی که بــا حضور
جمعی از هنرمندان و مسئوالن در آرامگاه فردوسی
مشهد برگزار شد ،اظهار کرد :بر این باوریم که هنر
حماســی بهعنوان یــک ادبیات و ســپهر پیشــرو در
ادبیات فارســی ،جایگاه خویش را پیدا کرده است.
وی افزود :بهبهانه برگزاری دومین افتتاحیه جایزه
سراســری داســتان حماســی ،ما افتخــار میزبانی
از بانــوی افتخارآفریــن ایرانــی ،هاشــمیه متقیــان
ورزشــکار مدالآفریــن پاراالمپیکــی در رشــته دو
ومیدانــی پرتاب نیــزه را داریم و از امســال  ،نشــان
«گرد آفریــد» باحضور وی بــه این جشــنواره اضافه
میشــود ،ایــن نشــان ویــژه بانــوان افتخارآفرین و
حماســهآفرین خواهــد بــود .رئیــس حــوزه هنری
انقالب اســامی درباره فلسفه نشــان «گرد آفرید»
گفت :وجود این نشــان به این دلیل بــود که به همه
ما یادآوری شــود ،این مــرز و بــوم سرشــار از زنان و
بانوان افتخارآفرینی اســت که برای ایران اسالمی
حماسهســازی میکننــد .عســکری ،رئیــس حوزه
هنری انقالب اسالمی خراســانرضوی نیز در این
مراســم اظهار کرد :دبیرخانه هنر حماسی از سال
 97با سه رویکرد اصلی شکل گرفت و در دوره جدید
امیدواریم شــاهد ارتقای آن باشیم .مسئله اول این
بود که در فضــای فرهنگی هنــری از ادبیات کهن و
ادبیات حماسی به طور شایسته استفاده نشده و این
گنجینه کهن تبدیل به اتفاقات روز آمد نشده است.

برگزاریرویداد«نشانی»بامحوریت
کسبوکارهایحاشیهمشهد
طی مراسمی رویداد منتورینگ «نشانی» با تمرکز
بر کســب و کارهای حاشیه شــهر در مشهد برگزار
شــد .به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری
مشــهد ،آیدا مهربان ،معاون برنامه ریزی و توسعه
سرمایه انسانی شــهرداری مشــهد در حاشیه این
رویــداد گفت :بــه دنبال حل مســائل و مشــکالت
شهر با نوآوری و خالقیت هستیم و طی این رویداد
قصد داریم به طور ویژه بر کسب و کارهای حاشیه
شهر تمرکز کنیم و بتوانیم در رشد و حمایت مدون
کسب و کارهای خانگی حاشیه شهر مفید باشیم.
وی افزود :یکی از موضوعاتی که به عنوان مســئله
و معضل در شــهرمان وجود دارد مســئله حاشــیه
شهر هست و از سوی دیگر موضوع عمده در حوزه
کسب و کار بحث کسب و کارهای خانگی است که
در تمام دنیا شناخته شده و به عنوان یکی از بنگاه
های اقتصادی زود بازده مطرح هست .وی گفت:
ما در رویداد «نشــانی» به دنبال این هستیم که هم
از کسب و کارها حمایت و از طرفی دیگر هم مسیر
کســب و کار را با اســتفاده از اســتادان دانشگاه و
منتورهای مجموعه مشخص تر کنیم.

حمایتبنیادکرامترضوی
از 20خانواده سادات ایتام
در آســتانه والدت بــا ســعادت پیامبر اعظــم(ص) و
روز اخــاق و مهــرورزی ،بنیاد کرامــت رضوی 20
خانواده سادات ایتام را تحت پوشش و حمایت قرار
داد .بــه گزارش آســتان نیوز ،پرداخــت هزینههای
درمانــی ،بدهــی رهــن و اجار ه معــوق ،بهســازی و
بازســازی منازل فرسوده ،تســهیالت کارگشایی،
کمکهزینه تحصیلی ،کمکهزینه معیشتی و تهیه
اقالم اساســی منزل به ارزش  120میلیون تومان
بخشــی از خدمات ارائه شــده به ایــن  20خانواده
اســت .همچنیــن بــرای تعــدادی از خانوادههــای
ساداتکهدرتکمیلجهیزیهبامشکلمواجهبودند،
برخی لوازم ضروری ازجمله یخچال ،لباسشویی،
تلویزیون ،کولر و اجاق گاز خریداری و اهدا شد.

سرپرستهاللاحمراستاناعالمکرد:

کمک 4میلیاردی داوطلبان
به مناطق محروم

سرپرســت جمعیــت هاللاحمر خراســانرضوی
از ارســال بیــش از  ۳۵میلیــارد ریــال کمکهــای
مردمی به مناطق محروم سیســتان و بلوچســتان و
 ۵میلیارد ریال به منطقه سربیشه خراسانجنوبی
خبر داد .سیدصالحی در گفتوگو با تسنیم اظهار
کرد:کمکهــای مردمــی داوطلبــان هاللاحمــر
خراســانرضوی در حــوزه آبرســانی ،معیشــتی،
بهداشــتی و درمانی به ارزش بیــش از  38میلیارد
ریال به مناطــق محــروم شهرســتانهای کنارک،
زابل ،نیکشــهر ،چابهار ،هیرمند و زاهدان اســتان
سیســتان و بلوچســتان و نیــز منطقــه سربیشــه
خراســانجنوبی ارســال شــد .وی افزود :خیران و
نیکوکاران جمعیت هاللاحمر خراسانرضوی در
قالبطرحملینذرآب،4خدماتوکمکهایخود
را برای اهدا به مردم محروم استانهای سیستان و
بلوچستان و خراسان جنوبی شروع کردند.
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باپیگیریمعاونتپیشگیریازوقوعجرم
دادسرایمشهدوموافقتشهرداریانجامشد

مهر تغییر بر نام های تکراری
 80معبر در مشهد

یعقوبعلی نظری  ،استاندار جدید خراسان رضوی:

اولویتاصلیمعیشتمردماست
بهبودی /روزگذشــته مراســم تجلیــل از جهادگران
سالمت در «قرارگاه شهید سلیمانی» با حضور نماینده
ولی فقیه در اســتان برگزار شــد و اســتاندار خراســان
رضــوی در ایــن جلســه اولویــت اصلــی خــود را رفــع
گرفتاری معیشتی و اقتصادی مردم اعالم کرد.

آمده از این بزنگاه ها با حضور مردم مدیریت می کنیم
و ان شــاءا ...توفیقات زیادی را در این استان به دست
خواهیــم آورد .یعقوبعلی نظری اظهارکــرد :ما در این
برهه از زمان در قالب ســپاه امام رضــا (ع) در مقابله با
ویــروس کرونا ،یــاری دهنــده و کمک کننــده بودیم و
از دانشــگاه علوم پزشــکی که وظیفه اصلی را بر عهده
داشت تشــکر می کنیم ،شــاهد اتفاق و اتحاد فکری با
عزم مشترک برای مدیریت مقابله با کرونا در کنار گروه
های مردمی بودیم.
•تقویت قرارگاه شهید سلیمانی در دستور کار

سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد نیز در این
مراســم اظهارکرد :در پیک ســوم و پنجم کرونا ،کشور
دچــار وضعیــت خاصــی شــد و تعــداد بــاالی بیمــار،
کمبودهایــی را در حوزه درمان به وجــود آورد و حضور
افرادی که در «طرح شهید سلیمانی» به کمک ما آمدند
در بسیاری از موارد گرهگشــا بود .دکتر کیانی افزود:
تقویت این طرح را به منظور کمک به ریشــه کنی کرونا
در دســتور کار قرار داده ایم و در این مسیر از اقدامات
موثــر بســیج تقدیر مــی کنیم.مســئول بســیج جامعه
پزشکی اســتان نیز در این مراسم به تشــریح برخی از
فعالیت های بسیج جامعه پزشکی اشاره کرد و گفت :
در هر حوزهای که به کمک گرفتن از ظرفیت مردمی در
بیمارســتان ها نیاز پیدا میکردیم بیش از میزان نیاز،
مردم پای کار بودند و اقدامات مهمــی در این قرارگاه
رقم خورد .دکتر ذاکریان افزود :برخی اقدامات انجام
شده در این قرارگاه عبارتند از ایجاد مجموعه نقاهتگاه
ها ،واکسیناســیون اتوبوســی ،انجام تســت مسافران
خارجــی در فرودگاه ،طرح مســجد ســنگر ســامت،
فعالیت های فرهنگی رســانهای ،اســتفاده از ظرفیت
دانشآموزان ،طالب ،دانشجویان و سامان دهی بیش
از  ۵۰۰نیروی همیار سالمت.
شــایان ذکــر اســت ،در ایــن مراســم از تعــدادی از
جهادگران ســامت قرارگاه عملیاتی مردمی شــهید
سلیمانی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،بنیاد کرامت
آســتان قــدس رضــوی و تالشــگران عرصه ســامت
شهرداری مشهد تقدیر شد.

 43واحدصنعتیوخدماتیاستان
گریددانشبنیانیدریافتکردند
مدیرعامل شــرکت شــهرک هــای صنعتی
خراســان رضــوی گفــت :در  6ماه نخســت
امسال 43واحد صنعتی و خدماتی شهرک
های صنعتی اســتان موفق به کســب گرید
دانشبنیانیشدهیاگریددانشبنیانیآنها
تمدید شده است.به گزارش روابط عمومی
شــرکت شــهرک هــای صنعتــی خراســان
رضوی،علیبهرامیزادهافزود:گریددانش
بنیانیبهشرکتیاعطامیشودکهصالحیت
دانشبنیانیبودنآنتوسطکارگروهارزیابی
و تشــخیص تایید شــود .وی اظهار کــرد :در
 6ماه نخست امســال همچنین شناسایی و
فرایند پیش ممیــزی واحدهای مســتعد در
زمینهاخذگریددانشبنیانیتوسطشرکت
شهرک های صنعتی خراسان رضوی برای
 9واحدصنعتیصورتگرفت.ویبیانکرد:
اخذ گرید دانش بنیانی از جمله برنامه های
شرکت شــهرک های صنعتی اســتان برای
ارتقایسطحفناوریودانشفنیواحدهای
صنعتی است که کســب آن ،واحد را از100
مزیت و تمــام حمایتها و تســهیالت قانون
حمایتازشرکتهاومؤسساتدانشبنیان
و تجاریســازی نوآوریها و اختراعات بابت
محصوالت تأیید شــده ،بهره منــد می کند.
مدیرعامل شــرکت شــهرک هــای صنعتی
خراســان رضوی ادامه داد :در 6ماه نخست
امسالبهمنظورارتقایسطحفناوریودانش
فنیواحدهایصنعتیاستان،پنجپروژهرفع
نیازفناورانه باتوجهبهنیازواحدهایصنعتی
در حوزه فرماالســیون ،تامین دســتگاه ها و
ماشــین آالت هایتک ،منطبق بــا اعالم نیاز
به شــرکت شــهرک های صنعتی و استفاده
از مشــاوره های تخصصی شــهرک از طریق
فناورها و شــرکت های دانش بنیان ســطح
استاناجراشدهاست.بهرامیزادهپنجپروژه

خیرهست
زمین نیست!

مدیرکلآموزشوپرورش:تعدادکالسهای
بدونمعلمدراستانزیر 1000کالساست

•استفاده از نیروهای جوان جهادی در دستورکار
مدیران باشد

به گزارش «خراســان رضــوی» ،نماینده ولــی فقیه در
استان در این مراسم ضمن تشکر از جهادگران عرصه
سالمت گفت :دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان
تشــکیالت دانشــگاه و کمیته علمی مقابلــه با ویروس
کرونــا در مدت شــیوع ویــروس کرونــا  ،ایــن موضوع
را به خوبــی مدیریــت کرد کــه از همــه مســئوالن این
دانشــگاه تشــکر می کنیم .آیت ا ...علم الهدی افزود:
باید از جهادگرانی کــه در این زمینــه فعالیتهایی را
به جــا آوردند تشــکر کنیم ،انگیــزه معنــوی و اخالص
ایــن بزرگــواران فوقالعــاده اثــر داشــت و آن هــا را با
حرکتهای خستگیناپذیر پیش می برد ،خصوصیت
دیگر این عزیزان جهادگر ظرفیت جهادگرانه آن ها بود
که در مدت زمانی کوتــاه حجم عظیمــی از فعالیت را
انجام می دادند .امام جمعه مشهد گفت :امروز کشور
ما در شرایطی اســت که با اقدامات روتین و ساعت کار
عادی اداره نمیشــود و تنها چیزی که کشــور را اداره
میکند جهــاد و حرکتهــای جهادی اســت .آیت ا...
علم الهدی افــزود :البتــه مدیریت نظام بــه تجربه نیاز
دارد اما مســئله مهم ،بهره بــرداری از فعالیت جهادی
این افــراد اســت و زمانی کــه بیــن فعالیت جهــادی و
تجربه ،جمع شود شاهد شرایط مناسبی هستیم  .وی
ضمن تبریک انتصاب اســتاندار و سرپرســت دانشگاه
علوم پزشکی مشهد گفت :ســردار نظری در مدتی که
فرماندهی ســپاه امام رضا (ع) را بر عهده داشــتند چه
در زمان کرونا و چــه در بحران های دیگــر با ابتکاراتی
در حیطههای مختلف حضور یافتند و مشکالت را حل
کردند ،خوشــبختانه بــا تجربیاتی که مســئوالن ما در
مدیریت موضوعات بحرانی در این اســتان داشتند به
این نتیجه رسیدند که از وی برای مدیریت جامع استان
به عنوان استاندار استفاده شود.
اســتاندار خراســان رضوی نیــز در این مراســم گفت:
رهبر معظم انقــاب  ،اولویت اول امــروز را در موضوع
اضطــراری ،مقابله با ویــروس کرونا اعــام کردند چرا
که سالمت و امنیت دو زیرســاخت قابل توجه است ،با
مراقبت و توجه به ایــن دو ،اولویت اصلــی ما گرفتاری
های معیشتی و اقتصادی مردم است که باید به صورت
گسترده در همه دستگاه ها مورد توجه باشد ،ما هم به
عنوان خدمت گزار قبلی در سپاه امام رضا (ع) و هم در
مسئولیت بعدی با همین نگاه و همین تجارب به دست

مهمترینمعضلحاشیهمشهد،کمبود
فضایآموزشیدانشآموزاناست

رفع نیازهای فناورانه مزبور را شامل تولید و
بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و آنتی
اکسیدانیپودرعصارهزیرپوشانیشدهخرفه
وکاربردآنبهمنظوراستفادهدریکسیستم
غذایی و لبنــی ،بررســی پایــداری و کاربرد
فــراورده های مــواد غذایــی مورد اســتفاده
قنــادی در محصــوالت مختلــف ،طراحی و
ســاخت فرمانتور تولیــد خمیر تــرش ،تهیه
کامپوزیت های پلیمری زیست تخریب پذیر
برای ســاخت ظروف یــک بار مصــرف مواد
غذاییوفرموالسیونبستنیپروبیوتیکغنی
شدهبرشمرد.مدیرعاملشرکتشهرکهای
صنعتی خراســان رضوی گفت :در راستای
ارتقای ســطح فنــاوری واحدهــای صنعتی
اســتان ،این شــرکت به منظور بهــره مندی
واحدهاازهیئتعلمیدانشگاههاوخبرگان
علمیودانشگاهیدرصددانعقادتفاهمنامه
هایی با مراکز آموزشــی و نهادهای مختلف
برآمــده اســت.بهرامی زاده افــزود :در ایــن
زمینه در 6ماه نخست امسال امضای تفاهم
نامه همکاری با پارک علم و فناوری خراسان
رضوی،دانشگاهفردوسی،جهاددانشگاهی
و اداره کل آمــوزش فنــی و حرفه ای اســتان
صــورت گرفــت و امضــای تفاهم نامــه های
دیگرینیزبابرخیازنهادهایمختلفاستان
در جریان اســت.وی بیــان کرد :ایــن تفاهم
نامه ها ،برنامه ریــزی و حمایــت از برگزاری
دوره های آموزشی برای شرکت های دانش
بنیان و فناور به منظور ارتقای توانمندی ها و
توسعهبازارصادراتی،اتخاذرویکردمبتنیبر
ارزش گذاری دارایی های فکری و مدیریت و
بهره برداری تجاری از آن ها ،برگزاری وبینار
نیازســنجی دارایی هــای فکری ،تجــارت با
پاکســتان و هند و کمپیــن فکــری و تجاری
سازیاختراعاترادنبالمیکنند.

یکــی از مشــکالت آموزشــی همیشــگی مناطق حاشــیه شــهر
مشهد ،کمبود فضاهای آموزشی اســت؛ در حاشیه شهر ،تراکم
کالسهای درســی باالست ودر مقایســه با چالش کمبود معلم،
مهمترین معضــل ایــن مناطــق ،کمبود فضــای آموزشــی برای
دانشآموزان اســت .نکته قابل تامل در این زمینه این اســت که
بنابر اعالم مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان ،در صورت تامین
و ارائــه زمین با کارکرد آموزشــی ،اعتبار ســاخت فراهم اســت و
خیران مدرسهســاز در این باره آماده فعالیت هستند؛ موضوعی
که نشــان می دهد برای جبران کمبود فضاهای آموزشی در این
مناطق ،خیر هست اما زمین نیست! به گزارش تسنیم ،مدیرکل
آموزش و پرورش استان در این زمینه گفت :در حاشیه شهر مشهد
،تراکم کالسهای درسی باالست و در مقایسه با چالش کمبود
معلم ،مهمترین معضل این مناطق ،کمبود فضای آموزشی برای
دانشآموزان اســت که در صورت ارائه زمین با کارکرد آموزشی،
اعتبار ساخت فراهم است و خیران مدرسهساز در این باره آماده
فعالیتهستند.خدابندههمچنینکمبودمعلمراهمیکیازدیگر
معضالت بیان کرد و افزود :کمبود معلم در سال تحصیلی جدید،
معضلی کشــوری اســت و مختص خراسانرضوی نیســت اما به
دولت برای جبران کمبود بیش از هزار معلم در خراســانرضوی
درخواست دادهایم ،به نسبت وسعت استان ،دچار کمبود نیروی
انســانی هســتیم البته با راهکارهایی از جمله استخدام و جذب
حقالتدریس ،خرید خدمات آموزشی ،سرباز معلم و طلبهوظیفه
وحقالتدریسشاغلوبازنشستهسعیکردیمکهبتوانیمایننیاز
استان به معلم را برطرف کنیم .وی تصریح کرد :کمبود معلم در
خراسانرضوی تا حدود زیادی جبران شده و تعداد کالسهای
خالی و بدون معلم در اســتان به زیر هزار کالس رســیده اســت و
امیدواریم هرچه زودتر این مســائل برطرف شــود .وی افزود :در
خراســان رضوی  6هزار معلم با عضویت خرید خدمات آموزشی
در حال فعالیت هستند که پس از گذراندن دوره آموزشی ضمن
خدمت بــه عنوان معلــم در مدارس شــروع بــه کار خواهند کرد.
همچنیننماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس در این زمینه
به تسنیم گفت :وظیفه دولت این است که طبق قانون اساسی،
زمینــه آمــوزش رایــگان را بــرای تمامی کــودکان فراهــم کند و
نمیتوانددراینزمینهبیتفاوتباشد،حتیبهصورتاستیجاری
باید مدارسی را ایجاد کند و در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.
پژمانفر افزود :باید فضای مناسبی برای دانشآموزان ایجاد کرد،
گاهی تعداد دانشآموزان اگر در یک محله و منطقه بیش از اندازه
باشد،طبیعتامنجربهافتآموزشیوتاثیراتمنفی،دررشدآنها
میشود ،بنابراین باید در این زمینه پیشبینیهایی انجام شود.

باپیگیریهایانجامشدهازسویمعاونتحفظحقوق
عامه و پیشــگیری از وقــوع جرم دادســرای عمومی و
انقالب مرکز اســتان و موافقت شهرداری مشهد ،نام
های تکراری  80معبر در مشــهد در مسیر تغییر قرار
گرفته اســت .به گزارش «خراســان رضــوی» ،قاضی
شریعتیار،معاونحقوقعامهوپیشگیریازوقوعجرم
دادســرای عمومی و انقالب مرکز استان در پیگیری
گــزارش های مردمــی دربــاره وجود هشــت خیابان
در مشهد به نام گلســتان ،در نامه ای به شهردار وقت
،خواســتار رســیدگی به این موضوع و اعالم نتیجه به
این معاونت شد .رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی
شهرداری مشهد نیز در قالب پاسخ مکتوب به معاون
حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای
عمومیوانقالبمرکزاستاننوشت«:بازگشتبهنامه
درخصوصگزارشهایمردمیمبنیبر«وجودهشت
خیاباندرشهرمشهدبهنامگلستان»طیبررسیهای
میدانی معابر تکراری و هم نام در ســطح شهر مشهد
مورد شناســایی قرار گرفته اســت و در جهت سامان
دهی ،تثبیت و تغییر نام ها در مرحله اول معابر اصلی
 80معبر با 28عنــوان تکراری مورد بررســی و اقدام
قرار گرفت .اعمال تغییرات نیز پس از ابالغ مصوبات
واطالعرسانیمحلیصورتمیگیرد.درمرحلهدوم
ساماندهینامهایتکراریمعابرفرعیومعابربدون
مصوبهدردستورکارقرارمیگیرد».
نکتهمهمیکهدرفرایندتغییرنامتکراریمعابربایدبه
آنتوجهشودایناستکهاینتغییرنامهاکارشناسی
شده و با نام قبلی معبر تناسب داشته باشد و به نوعی
از اهالی آن خیابان یا کوچه نظرســنجی یا مشــورتی
صورتگیردتاباعثنارضایتینشود.

معاونشهردارمشهد:

بستهمدونیبرایتبیین
معماری اسالمی وجود ندارد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت:
در قوانین موجود بســته مدونی برای تبیین معماری
اســامی وجود ندارد کــه بتوانیم آن را بــه عنوان یک
ضابطه در صدور پروانه لحاظ کنیم .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی شــهرداری مشهد ،محمدرضا حسین
نژاد اظهار کرد :در بخش معماری شهری آن قسمت
کــه در برگیرنــده اهــداف متعالی اســام باشــد ،در
شــهر اســتفاده خواهد شــد و بســته ای را در اجتماع
استفاده خواهیم کرد که اهداف مرتبط با دین اسالم
را تامین کند؛ بنابراین این بســته همچنان در قوانین
گنجانده نشــده اســت .وی ادامــه داد :در یک شــهر،
معماریاسالمیتنهابهمراکزمذهبیاختصاصپیدا
نمی کند ،بلکه فراتر از آن اســت .معاون شهرســازی
و معماری شــهرداری مشــهد تصریــح کرد :بنــده در
مصاحبهاخیریکهمنتشرشدبیانکردمکهماقانون
مدونیبرایمعماریاسالمینداریم،نهآنکهدراین
شهرمعماریاسالمیوجودندارد.

 7استاددانشگاهفردوسیدرفهرست
یکدرصددانشمندانپراستناد
ک درصد
براساس آخرین فهرســت پژوهشــگران ی 
برترازپایگاهشاخصهایاساسیعلم،یعنیافرادی
که بیشترین اســتنادها را در هر حوزه موضوعی ،در
طول 10سال گذشته در سطح بینالمللی دریافت
کردهانــد ،هفت عضــو هیئتعلمی دیگر دانشــگاه
فردوسیمشهد،موفقشدنددرفهرستیکدرصد
دانشمندان پر استناد جهان قرار بگیرند .به گزارش
ایسنا،دکترمحمدحاتمیازگروهآموزشیمهندسی
مکانیک ،دکتر امیرحســن امیری از گروه آموزشــی
شــیمی ،دکتر احســان روحــی گل ختمــی از گروه
آموزشی مهندســی مکانیک ،دکتر محمد منفرد از
گروه آموزشی مهندسی برق ،دکتر مسعود میرزائی
شهرابی از گروه شیمی ،دکتر علی کیانیفر از گروه
آموزشی مهندســی مکانیک و دکتر مرتضی اکبری
از گروه آموزشی مدیریت مناطق خشک و بیابانی از
دانشگاهفردوسیمشهددراینفهرستقراردارند.

