
زن در تاریخ کهن ایران             نادر علیــزاده
رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی بینالود:

زن در فرهنـگ مـا مقـام واال حتـی برتـر از مردان 
دارد. از آثـار و نقـوش باقی مانـده از ایـران باسـتان و 
عصـر حجر که بـر دیـوار غارها و ظروف گلی نقاشـی 
شـده می تـوان بـه هویـت و شـخصیت و ارزش زن در 
کهن تریـن ازمنـه از جهـان پی بـرد. مختصـر مدارکی 
کـه از دوران باسـتانی باقی مانـده اسـت، دورانـی کـه 
هنـوز مـردم بومی در ایران مسـکنی دارنـد و آریایی ها 
بـه ایـن سـرزمین پـا ننهاده انـد، نشـان می دهـد کـه 
دوران کهـن سـنگی و نوسـنگی زندگـی عشـیره ای 
حاکـم و خانواده هـای عشـایر را تشـکیل می دادند و در 

رأس آن عشـایر زنـان قرار داشـتند.
در ایـن هنـگام مردهـا بـه شـکار می رفتنـد و زنان 
ریشـه گیاهـان را جمـع آوری می کردنـد، مردان شـکار 
خـود را در اختیـار مـادر عشـیره قـرار می دادنـد تا بین 
مـردم تقسـیم کننـد. دورانـی کـه هنـوز آهـن و مفرغ 
و نیز آتش کشـف نشـده اسـت. سـخن بر سـر انسان 
بـدون عصـر حجر اسـت که خام خـوار هسـتند، هرچه 
از ایـن دوران بـه جلـو پیـش می رویـم، شـاهد تحـول 
بیشـتر زندگی انسـان ها هسـتیم. در آن هنگام انسـان 
صاحـب اسـلحه برای شـکار و اسـتفاده از آتـش برای 

گرمـا و روشـنایی و پختـن غذا اسـت.
ــردان  ــر م ــان ب ــدرت زن ــم ق ــن دوران بازه در ای
ــوار  ــه خان ــوب ب ــدان منس ــی فرزن ــد و حت می چرخ
زن هســتند و ایــن مــردان هســتند کــه وارد قبیلــه زن 
ــه  ــا ک ــدن ایالمی ه ــوند. تم ــیره زن می ش ــا عش ی
ــی  ــامل مناطق ــع و ش ــی واق ــران کنون ــرب ای در مغ

در لرســتان، کردســتان، کرمانشــاه و قســمتی از 
ــکارترین  ــن و آش ــی از بارزتری ــد، یک ــارس می باش ف
ــاالری  ــر زن س ــان گ ــه نمای ــت ک ــی اس تمدن های
اســت، مجســمه ای کــه از یــک بانــوی ایرانــی در این 
دوران یافــت شــده اســت، مربــوط بــه ملکــه ایــالم به 
نــام ناپیراســو اســت کــه 1750 کیلوگرم وزن داشــته و 
از برنــز ساخته شــده اســت. ایــن مجســمه کــه اکنــون 
ــوط  ــود مرب ــداری می ش ــس نگه ــوور پاری ــوزه ل در م
بــه 14 الــی 5 هــزار ســال قبــل از میــالد اســت. ایــن 
زن بــر مــردم حکومــت می کــرد و درســت اســت کــه 
ــود ولــی مقــام او از پادشــاه باالتــر  همســر پادشــاه ب
بــود. در زمــان مادهــا نیــز قــدرت مــادر شــاهی وجــود 
ــر  ــتند و دخت ــاز داش ــردان امتی ــر م ــان ب داشــت و زن
ــه ســلطنت می رســید.  پادشــاه عیــن پســر پادشــاه ب
از دوران مادهــا بــه بعــد و در دوران هخامنشــیان 
کــه  می رســیم  مــرد  و  زن  حقــوق  به تســاوی 
برگرفتــه از قوانینــی بــود کــه در دیــن زرتشــت قــرار 
داشــت. در آئیــن زرتشــت اهورامــزدا شــش صفــت و 
یــا امشاســپند دارد کــه ســه تــا آن مؤنــث و ســه تــای 
آن مذکــر هســتند، بعــد از امشاســپندان، ایــزدان قــرار 
ــث و دارای خیروبرکــت  ــزد مؤن ــا ای ــد کــه آناهیت دارن

ــت. ــه شــمار می رف ــم ب ــران قدی آســایش در ای
یکـی از درخشـان ترین ادوار تاریخی ایران باسـتان، 
دوران ظهـور زرتشـت اسـت کـه بعـد از میترائیسـم 
پرسـتش خورشـید بـود و ایـن  یکـی از بزرگ تریـن 

افتخـارات ایرانیـان اسـت که هیـچ گاه سـنگ و چوب 
را پرسـتش نکرده اند و همواره روبه آسـمان داشـتند. در 
این دوران جامعه ایران، جامعه ای کوچ نشـین و شـبانی 
بود که مردم در سـایه تعالیم زرتشـت زراعت را پیشـه 
کردنـد و درنتیجه یکجانشـینی و پایبنـدی و به تبع آن 
حـس وطن خواهـی و مهـرورزی به سـرزمین به وجود 
آمـد. زرتشـت در گات هـا کـه اولیـن اشـعار مکتـوب 
جهـان اسـت بـه زنـان و مـردان، دختـران و پسـران، 
یکسـان خطـاب می کنـد. در گات هـا برابـری، ازدواج، 
اندیشـه و عقیده هـای  آزادی در گفتـار و  مسـافرت، 
زنـان و مردان یکسـان وجـود دارد و می توان گفت که 
اعالمیـه جهانی حقوق بشـر به همان مسـائلی اشـاره 

دارد کـه در گات هـا وجود داشـت.
مطابـق بـا این تعالیـم مـردان و زنان هیـچ تفاوتی 
نسـبت به هم ندارند. در کشـفیاتی که در سـال 1928 
در تخـت جمشـید انجـام گرفـت، صدهـا لـوح گلـی 
پرداخـت  صورت حسـاب  آن  در  کـه  به دسـت آمده 
حقـوق کارگـران بـرای احـداث بنـای تخت جمشـید 
حک شـده بـود. ایـن کشـفیات نشـانگر آن اسـت کـه 
نه تنهـا تخت جمشـید بـا بیـگاری گرفتـن از کارگران 
بنا نشـده، بلکـه مدارک حاکـی از آن اسـت که حقوق 
یـک زن متخصـص از یک مرد عادی به مراتب بیشـتر 
بـوده اسـت. باید فریاد بزنیـم تا جهان بدانـد که تمدن 
امـروز مدیـون پنج تمـدن کهن جهـان شـامل: هند ، 
چیـن ، مصـر ، ایـران و یونـان اسـت کـه ایـران مانند 

نگینـی در میـان ایـن تمدن ها درخشـیده اسـت.



نشسـتی پیرامـون کنفرانـس ACOB در روز دوشـنبه 5 مهرمـاه 1400 برابر با 27 سـپتامبر 2021 با حضور 
مدیـران ارشـد دانشـگاه بین المللـی نورث وسـت به صورت مجـازی برگـزار گردید. در ابتـدا آقای دکتـر والیتی؛ 
"معـاون پژوهشـی مؤسسـه آمـوزش عالی بینالود مشـهد" فرمودنـد: راه حل هـای جهانی می تواند مسـائل ملی 
در کشـورها را حـل کنـد. براین اسـاس مؤسسـه آمـوزش عالی بینالـود این وظیفـه را بر خـودش در نظر گرفته 
که هرسـاله افرادی از مجامع علمـی را در مجمـع )ACOB(ر Annual Conference of Binaloud گرد 
هـم آورد تـا بتوانـد گامـی مؤثر در این زمینـه بردارید، سـپس، آقای دکتر امیر مرشـدی؛ "مدیـر روابط بین الملل 
دانشـگاه بین المللـی نـورث وسـت" فرمودنـد: الزم اسـت از جوانـب کلی برنامـه ACOB اطالع کافی کسـب 
نمایم تا مشـخص گردد به چه صورتی می توانیم همکاری الزم در این زمینه را داشـته باشـیم. در ادامه ایشـان 
افزودنـد: بایـد در اهداف دانشـگاه فضایـی را ایجاد کنیم که بـا برگزاری دوره هـای کوتاه مدت یا میان مـدت وارد 
آموزش هـای علمی و اجرایی شـویم، نیروهـا را آموزش دهیم به طوری که نقاط ضعف  را در حوزه های پرسـتاری، 
هلدینـگ، خدمـات درمانی و خدمات گردشـگری پوشـش دهد و ایـن آموزش مرجعی بـرای ترویج حرکت های 
آتـی باشـد. به عـالوه ایـن زمینه وجـود دارد کـه کارگاه هایی با همکاری دانشـگاه نورث وسـت برگـزار گردد که 
در پایـان، دانشـگاه نـورث وسـت گواهی معتبری بـه آنها ارائـه بدهد. همچنین اگر شـرایط برگـزاری کنفرانس 
ایـن امکان را بدهد، غرفه های نمایشـگاهی در گرجسـتان در اختیار مؤسسـه قرار گیرد تا بازخـورد فراگیرتری در 
زمینه برگزاری کنفرانس داشـته باشـیم. سـپس آقای دکتر اکبرپور ؛ "نماینده امور گردشـگری سـالمت دانشگاه 
بین المللی نورث وسـت در کشـور آلمان" فرمودند: متأسـفانه بحث گردشـگری سـالمت در ایران بر اساس یک 
سیسـتم علمی پیش نمی رود و حتی بخش گردشـگری به صورت تخصصی و سـازمان یافته شـکل نگرفته و هر 
سـازمانی سـنگ خودش را به سـینه میزند. در ادامه آقای دکتر غالمرضا محمد زاده "رئیس دانشـگاه بین المللی 
نورث وسـت" فرمودند: متأسـفانه مقوله گردشـگری در کشـور ایران مغفول واقع شده اسـت و در مقایسه با کشور 
ترکیه، ما از پتانسـیل های باالیی برخورداریم اما متأسـفانه در این زمینه از ترکیه عقب افتاده تر هسـتیم. در ادامه 
ایشـان در مورد گردشـگری سـالمت در ایران فرمودند: باید در یکی از دانشـگاه های ایران مثل مؤسسـه آموزش 
عالـی بینالـود دبیرخانه دائمی کنفرانس های گردشـگری سـالمت را داشـته باشـیم تـا بتوانیـم از آن طریق، این 
صنعـت را پیگیـری کرده و با دانشـگاه های مختلف خارجی و داخلی در ارتباط باشـیم. در ادامه آقای دکتر سـعید 
هاشـم زاده؛ "رئیس اسـبق گردشگری سـالمت وزارت بهداشـت درمان و آموزش پزشکی کشور، استاد اکرودیته 
و رئیـس کنفرانـس" فرمودنـد: در برنامه ریـزی کارگاه ها بایسـتی حتمـاً از اسـاتید خارجی دعوت به عمـل آید و 
تعداد کارگاه های آموزشـی مشـخص شـود. پیشنهاد می گردد چهار کارگاه آموزشـی در حوزه گردشگری سالمت 
طراحـی شـود، ایشـان عناویـن "برنـد سـازی و بازاریابی گردشـگری سـالمت" و "خدمات سـالمت بین الملل 
به عنـوان یـک اسـتارتاپ" را برای کارگاه های جانبی کنفرانس پیشـنهاد نمودند. همچنین آقای دکتر محمدعلی 
مرشـدی؛ "قائم مقام دانشـگاه بین المللی نورث وسـت" فرمودند: حمایت باید از سـوی وزارت بهداشـت و وزارت 
میـراث فرهنگـی و گردشـگری صورت بگیرد. ایشـان افزودند: اسـامی کارگاه های آموزشـی بایسـتی با توجه به 
نیازهـای ایـران و بـا نـگاه بین المللـی تنظیم گـردد به نحوی که با سـایر رویدادهای جـاری در حوزه گردشـگری 

سـالمت هم پوشـانی نداشته باشد.

ــا  ــاه 1400 ب ــنبه 17 مهرم ــه ای در روز ش جلس
ــط  ــر رواب ــر مرشــدی مدی ــر امی ــای دکت حضــور آق
بین الملــل دانشــگاه نــورث وســت، پیرامــون 
فی مابیــن  همــکاری  زمینه هــای  ســنجش 
مؤسســه آمــوزش عالــی بینالــود بــا دانشــگاه نــورث 
وســت برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه آقــای دکتــر 
والیتــی "معــاون پژوهشــی مؤسســه آمــوزش عالی 
بینالــود"، آقــای دکتــر حافــظ "مدیــر امــور اداری و 
دانشــجویی مؤسســه"، خانــم دکتــر نگار حســینیان، 
"مدیــر پژوهشــی مؤسســه" و آقــای رضــا ورزشــی 
"مدیــر روابــط عمومــی مؤسســه" حضــور داشــتند. 
ــزه  ــده و انگی ــوص ای ــه، در خص ــدای جلس در ابت
تشــکیل دانشــگاه نــورث وســت و ضــرورت وجودی 
ــن  ــدی ضم ــر مرش ــای دکت ــد. آق ــت ش آن صحب
اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه نــورث وســت به عنــوان 
یــک دانشــگاه نســل پنجمــی به صــورت ســتادی 
و غیرمتمرکــز فعالیــت می کنــد، تأکیــد کردنــد 
ایــن دانشــگاه مبنــای فعالیــت خــود را بــر برگــزاری 
دوره هــای کوتاه مــدت و دوره هــای متوالــی گذاشــته 
اســت کــه ایــن دوره هــا را بــا همــکاری دانشــگاه ها 
می نمایــد.  برگــزار  ایــران  در  مؤسســات  و 
دانشــگاه  ایــن  فعالیــت  مبنــای  به بیان دیگــر، 
همــکاری بــا مراکــز علمــی و آموزشــی اســت کــه 
داخــل کشــور فعالیــت می کننــد. مؤسســه درواقــع 
ــورث وســت  ــی دانشــگاه ن ــازوی اجرای ــوان ب به عن
ــن  ــان ای ــب، متقاضی ــن ترتی ــد. بدی ــل می کن عم
ــرادی می باشــد کــه دارای  ــده اف دانشــگاه دربرگیرن
ــدارک دانشــگاهی  ــا م ــی هســتند ام ســوابق اجرای
ندارنــد. درصورتی کــه مخاطــب یــا متقاضــی 
ــاص  ــته خ ــود را در آن رش ــای خ ــد مهارت ه بتوان
ــپری  ــه س ــی ک ــدارک دوره های ــه م ــطه ارائ به واس
ــات  ــه اثب ــون ب ــدن آزم ــا گذران ــا ب ــرده اســت ی ک

 ACOB2021 نشست تخصصی پیرامون  کنفرانس
با عنـوان مدیریت گردشگری و خدمات سالمت بین الملل

سنجش زمینه های همکاری 
فی مابین مؤسسه آموزش 
عالی بینالود با دانشگاه 
بین المللی نورث وست



ایـن جلسـه در تاریخ 13 آبان مـاه 1400 در محل 
مؤسسـه آمـوزش عالـی بینالـود مشـهد برگزار شـد. 
در ایـن جلسـه، آقای دکترسـعداله والیتـی "معاونت 
پژوهشـی مؤسسـه "، آقای دکتر هاشـم زاده "رئیس 
مدیـر  حسـینیان"  نـگار  دکتـر  خانـم  کنفرانـس، 
پژوهشـی مؤسسـه "، خانم نازیال زرقی"عضو هیأت 
علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد" آقـای دکتر 
حسـین کریمـی و آقـای دکتـر سـیامک منصـوری 
به عنـوان نمایندگان کمیته علمی حضور داشـتند. در 
ابتـدای جلسـه، خانـم دکتر نگار حسـینیان محوریت 
موضـوع بحث را در چند حوزه شـامل تدوین عناوین 
کارگاه هـا و پنل های تخصصـی، هزینه های مربوط 
)به صـورت  بـه کارگاه هـای تخصصـی و مقـاالت 

پوسـتر و سـخنرانی( مطرح نمودند.
در ادامـه آقـای دکتـر سـعید هاشـم زاده ضمـن 
اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه داسـتان فرصت هـا و 
چالش هـا در حـوزه گردشـگری سـالمت پیش تر در 
سـازمان نظـام پزشـکی احصا شـده فرمودنـد: نکتۀ 
مهـم ایـن اسـت کـه تدویـن عناویـن کارگاه هـای 
آموزشـی می بایسـت منجر به یـک حرکت عملیاتی 
در حـوزه گردشـگری سـالمت شـود. همانطورکـه 

تجربه سـایر کشـورهای موفـق در این حوزه نشـان 
بایسـتی  سـالمت  گردشـگری  صنعـت  می دهـد، 
تبدیـل به یک سیسـتم شـود و برنامه مدونـی برای 
توسـعه ایـن صنعـت تدوین گـردد که بر اسـاس آن 

برنامـه عمل شـود.
بـه  اشـاره  ضمـن  زرقـی  دکتـر  خانـم  سـپس 
موضوعاتـی که تا سـال 2023 در حوزه گردشـگری 
می بایسـت  فرمودنـد  هسـتند،  سـالمت  ترنـد 
کارگاه هایـی تعریف شـود کـه ترمونولـوژی موضوع 
را در خـود جـای دهـد. بعـالوه فرمودنـد یـک نیش 
مارکـت یـا بـازار دسـت نخورده در حوزه گردشـگری 
سالمت شناسایی شـود و عناوین یکی از کارگاه های 
آموزشـی بـر ایـن اسـاس تنظیـم گـردد. در ادامه به 
ایـن موضوع اشـاره شـد کـه آنچه در حـال حاضر در 
ایران تحت عنوان گردشـگری سـالمت شکل گرفته 
اسـت، در واقـع بیمـاران بین المللی می باشـد. بعالوه 
پیشـنهاد برگـزاری یـک رویـداد اسـتارتاپی در حوزه 
گردشـگری سـالمت را مطرح شد. به نحویکه محور 
می توانـد  آموزشـی  کارگاه هـای  از  یکـی  موضـوع 
معرفـی اسـتارتاپ هـای موفـق در ایـران و تجـارب 
آن هـا در حـوزه صنعت گردشـگری سـالمت باشـد. 
بعـالوه پیشـنهاد شـد درصورتی کـه بتوانیـم یـک 
مرکـز درمانـی موفق در حوزه گردشـگری سـالمت 
در مشـهد را شناسـایی نماییم، می تـوان زمینه بازدید 
از ایـن مرکـز و آشـنایی بـا فرآیندهـای آن به عنوان 
نظـر  در   ACOB کنفرانـس  جانبـی  برنامه هـای 

گرفته شـود.
بعـدازآن، آقـای دکتـر سـعداله والیتـی فرمودنـد 
بـرای گردشـگری  تقاضـا  از دالیـل وجـود  یکـی 
سـالمت در ایران، ارائه خدمات پزشـکی ارزان قیمت 
در مقایسـه با سـایر کشـورها است. ایشـان فرمودند: 

در کشـور ما بسـیاری از داروهای گیاهـی با توجه به 
شـرایط خاص اقلیمـی و ژئومورفولوژیـک وجود دارد 
کـه در دنیا نیسـت، لذا طب سـنتی یا طـب ایرانی از 
ایـن حیـث اهمیت می یابـد و تمرکز بر ایـن حوزه در 
تعریـف کارگاه هـا یـا پنل هـای تخصصـی می تواند 
بسـتری را فراهـم کنـد تـا بـه موضوع گردشـگری 

سـالمت از جایـگاه متفاوتی نـگاه کنیم.
در پایـان جلسـه مقـرر شـد، دو پنـل تخصصی با 
عناوین "آموزش در توسـعه صنعت خدمات سـالمت 
در  تندرسـتی  گردشـگری  و"جایـگاه   " بین الملـل 
صنعـت خدمـات سـالمت بین الملل " تعریف شـود. 
بعـالوه برنامه ریـزی جهـت برگـزاری چهـار کارگاه 
آموزشـی دوسـاعته انجام شـود که دو کارگاه به زبان 
فارسـی و دو کارگاه دیگـر بـه زبان انگلیسـی برگزار 
گـردد. کارگاه های آموزشـی داخلی مبتنی بر"معرفی 
اسـتارآپ موفـق در حـوزه گردشـگری سـالمت " 
و"چالش هـا و معضـالت حقوقـی، قانونـی و اخالقی 
گـردد.  تعریـف  سـالمت"  گردشـگری  حـوزه  در 
کارگاه های آموزشـی خارجی نیز در حـوزه "بازاریابی 
دیجیتـال در مراقبت هـای بهداشـتی و گردشـگری 
پزشـکی" و"جایـگاه مدیریـت خدمـات مشـتری در 
زنجیـره ارزش گردشـگری سـالمت " تعریف شـود.

در ادامـه، آقـای دکتـر سـیامک منصـوری ضمن 
کارگاه هـا  عناویـن  کـه  موضـوع  ایـن  بـر  تأکیـد 
می بایسـت به نحوی تنظیم شـود که برای دانشـگاه 
بینالود دسـتاوردهایی داشته باشـد، پیشنهاد برگزاری 
یـک کارگاه آموزشـی پیرامـون موضوع گردشـگری 
تندرسـتی را ارائـه دادنـد کـه می توانـد بـر نقـش و 
جایـگاه طبیعت در امر سـالمت و درمان تأکید نماید 
و در کنـار آن زمینـه آشـنایی بـا طب ایرانـی و طب 

سـنتی )گیاهـان دارویـی( را فراهـم نماید.

برنامه ریـــزی و هماهنـــگی 
کنفــرانس ملی مدیریت گردشگــری و خدمـات سالمت بین الملل

ــب  ــرد در غال ــوابق ف ــه س ــکان اینک ــاند، ام برس
واحدهــای دانشــگاهی معادل ســازی شــود و بــه آن 
فــرد مــدرک معتبــر در ســطح کاردانی، کارشناســی، 
ــود  ــردد، وج ــه گ ــری ارائ ــد و دکت ــی ارش کارشناس
ــد  ــه عق ــی ک ــا مزایای ــاط ب ــه، در ارتب دارد. در ادام
ــه  ــرای مؤسس ــد ب ــن می توان ــه فی مابی تفاهم نام
ایجــاد کنــد، صحبــت شــد. ایــن تفاهم نامــه 
می توانــد زمینــه همــکاری مؤسســه بــا ســایر 
دانشــگاه های همــکار دانشــگاه بیــن المللــی نــورث 
وســت را فراهــم کنــد. بعــاوه اگــر دانشــجویی از 

ایــران بخواهــد بــرای تحصیــل بــه اروپــا بــرود و آن 
دانشــگاه جــزو دانشــگاه های همــکار دانشــگاه بیــن 
المللــی نــورث وســت باشــد، داشــتن مــدرک معتبــر 
ــد فرآینــد اخــذ پذیــرش و  از ایــن دانشــگاه می توان
ــای شــغلی را تســهیل  ــن فرصت ه ــن یافت همچنی
نمایــد. بعــاوه بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر 
دانشــگاه بیــن المللــی نــورث وســت، 25 دپارتمــان 
دارد  مختلــف  شــاخه های  در  فعــال  آموزشــی 
ــن  ــا ای ــا ب ــر دنی ــته ای از سرتاس ــاتید برجس و اس
ــوان  دپارتمان هــا در حــال همــکاری هســتند، می ت

ــت علمــی دانشــگاه در راســتای برگــزاری  از ظرفی
ــه  ــود ازجمل مجموعــه کنفرانس هــای ســاالنه بینال
)ACOB2021( کــه بــا محوریــت موضــوع 
گردشــگری ســامت اســت و همچنیــن برگــزاری 
ــای  ــزاری دوره ه ــا برگ ــی آن ی ــای جانب کارگاه ه

ــرد. ــره ب ــن به ــورت آنای ــدت به ص کوتاه م
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ــه  ــش، مؤسسـ ــه پژوهـ ــبت هفتـ ــه مناسـ بـ
آمـــوزش عالـــی بینالـــود مشـــهد مجمـــوع 
گروه هـــای  بـــرای  تخصصـــی  وبینارهـــای 
آموزشـــی به صـــورت مجـــازی از روز دوشـــنبه 15 
ــزار نمـــود. ــاه 1400 برگـ ــاه الـــی 25 آذرمـ آذرمـ
ابتـــدا گـــروه حســـابداری در روز دوشـــنبه 15 
آذرمـــاه کـــه مصـــادف بـــا روز حســـابدار بـــود، 
برنامـــه خـــود را بـــا ســـخنرانی آقـــای مهنـــدس 
مهـــدی حـــداد؛ "مدیرعامـــل مؤسســـه مشـــاور 
ســـرمایه گذاری و کســـب وکار راهبـــرد" آغـــاز 
ـــازار  ـــن ب ـــرد. موضـــوع ســـخنرانی ایشـــان "بهتری ک
ــان  ــود. ایشـ ــت؟" بـ ــدام اسـ ــرمایه گذاری کـ سـ
در مـــورد ســـرمایه گذاری در بازارهـــای طـــال، 
ــده ای را  ــخنان ارزنـ ــکن سـ ــورس، دالر و مسـ بـ
ــاه  ــنبه 17 آذرمـ ــد. در روز چهارشـ ــرح نمودنـ مطـ
ـــوش  ـــر کیان ـــای دکت ـــی آق ـــوم ورزش ـــروه عل در گ
ـــردی در ورزش؛  ـــت راهب ـــری مدیری ـــجیع؛ دکت ش
بـــه ایـــراد ســـخنرانی پرداختنـــد. موضـــوع 
ـــتاگرامی در  ـــب وکار اینس ـــان " کس ـــخنرانی ایش س
ـــا و کســـب وکار  ـــود. ایشـــان در مـــورد کرون ورزش"ب
ــت  ــروز، صحبـ ــای امـ ــن و ورزش در دنیـ آنالیـ
نمودنـــد. ایشـــان تأکیـــد کردنـــد کـــه دو کلیـــد 
طالیـــی در موفقیـــت کســـب وکارهای آنالیـــن، 
شـــناخت کامـــل فضـــا و بســـتر آنالیـــن و نیـــز 

شـــناخت مخاطبیـــن اســـت.
دکتـر  آقـای  جهانگـردی  مدیریـت  گـروه  در 
سـیامک منصـوری؛ "عضـو هیـأت علمی مؤسسـه 
انجمـن  دبیـر  و  مشـهد  بینالـود  عالـی  آمـوزش 
علمـی طبیعت گـردی ایـران" بـا عنـوان "تاریخچه 
امـروز"  بـه  تـا  گذشـته  از  ایـران  در  اکوتوریسـم 
سـخنرانی نمودند. سـخنان ایشـان حول سـه محور 
طبیعـت  بـه  احتـرام  ریشـه های  همچـون:  مهـم 
در ایـران باسـتان، تاریخچـه گردشـگری ایـران در 
سـده های اخیـر و مقایسـه تاریخچه اکو توریسـم در 
جهـان و ایـران بـود. در ادامه مراسـم هفتـه پژوهش 
در روز پنج شـنبه 18 آذرمـاه، خانـم دکتـر زهرا کیافر؛ 
سـخنرانی خـود را بـا عنـوان " حقیقـت عشـق در 
رابطه" در گروه روان شناسـی برگزار نمودند. سـخنان 
عشـق  واقعـی،  عشـق  محورهـای  حـول  ایشـان 
رمانتیـک، تفاوت عشـق سـالم و عشـق بیمارگونه و 
نیز شکسـت عشـقی بـود. گـروه مدیریـت بازرگانی 
و صنعتـی در روزهـای شـنبه 20 آذرمـاه و دوشـنبه 
22 آذرمـاه برنامـه خـود را برگـزار نمودنـد. در ایـن 
وبینـار آقـای مهنـدس بهـروز کریمـی؛ "مدیرعامل 
شـرکت فناور پـالن دور کیمـی" سـخنان ارزنده ای 

بـا موضـوع " برند عاطفـی" ارائـه نموند. ایشـان در 
مـورد عصـر برندینـگ عاطفی، برند سـازی حسـی؛ 
بـه معنـای ایجـاد تجربه ای احساسـی در مشـتریان 
از طریـق حـواس پنج گانـه انسـانی و ترغیـب آنـان 
بـه خرید صحبـت کردنـد. همچنین آقـای مهندس 
مسـعود نوروز زاده "سرپرسـت فروش شـعب شرکت 
نسـتله در شـرق کشور" سـخنرانی خود را با موضوع 
" فـن و هنر فـروش در خرده فروشـی ها" ارائه نمود. 
در ادامـه گـروه مترجمـی زبـان انگلیسـی وبینـار 
خـود را در روز یکشـنبه 21 آذرمـاه بـا حضـور چهـار 

سـخنران برگـزار نمود.
آقـای رضـا ورزشـی و   وبینـار  ایـن  سـخنرانان 
آقـای حسـین تفکـری منش "عضـو هیـأت علمی 
مؤسسـه آمـوزش عالـی بینالود مشـهد" بـا موضوع 
سـخنرانی " ترجمه دیداری – شنیداری"، " آموزش 
زبـان"، خانم سـتاره مجاهدی و آقـای دکتر علیرضا 
فیـروزی "اسـاتید مدعـو مؤسسـه آمـوزش عالـی 
بینالود مشـهد" بـا موضـوع سـخنرانی "پژوهش در 
حوزه هـای میان رشـته ای زبان شناسـی کاربـردی" و 
" تکنولـوژی و آمـوزش زبان" بودنـد. محور مباحث 
مطرح شـده توسـط خانـم دکتـر مجاهـدی در مـورد 
علـم میان رشـته ای و تاریخچـه آن، زبان شناسـی و 
مطالعـات میان رشـته ای بـود. همچنیـن ایشـان در 
مـورد روانشناسـی زبـان، جامعه شناسـی زبـان و نیز 

عصب شناسـی زبـان بـود.
گـروه معمـاری وبینـار خـود را با سـخنرانی آقای 
طـراح  و  "معمـار  اسـماعیل پور  پیمـان  مهنـدس 
شـهر- فارغ التحصیـل معمـاری از مدرسـه معماری 
اشـتیدل فرانکفـورت" بـا موضـوع " معماری شـهر 
)Architecture of the city(" را در روز یکشنبه 
21 آذرمـاه برگزار نمودند. ایشـان سـخنان خـود را با 
طرح این سـوال که معماری چیسـت؟ آغـاز کردند و 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال فرمودند هرکس مـی تواند 
از نقطـه نظـر خـودش معمـاری را تعریـف کنـد که 
ایـن نظـرات مـی تواند شـباهت هـا یا تقابـل هایی 
داشـته باشـد. به بیان سـاده کاری که معماری انجام 
می دهـد بهتـر کـردن زندگی هاسـت. امـا معمـاری 
معاصـر به نحـو دیگری به شـهر و محیـط اطرافش 
پاسـخ می دهد کـه شـناخت و درک مـا از آن فاصله 

دارد.
آقـای  آذرمـاه   23 سه شـنبه  روز  در  همچنیـن 
دکتـر علـی جاویـد "معمـار، مـدرس و پژوهشـگر 
دکتـری در حـوزه تاریـخ، تئـوری و نقـد معمـاری 
در دانشـکده طراحـی دانشـگاه اسـترالیا غربـی" بـا 

موضـوع سـخنرانی " دانشـگاه شـهر به مثابـه یـک 
پـروژه رادیـکال: گمانه زنی قلمـرو دانشـگاه در اواخر 
دهـه 60" ارائـه دادنـد. ایشـان دربـاره اعتراضـات و 
انقالب هـای دانشـگاه ها در دهـه 60 و 70 میـالدی 
در حـوزه معمـاری و رابطـه دانشـگاه ها بـا شـهر در 
ایـن دوره صحبـت کردنـد و فرمودنـد: دانشـگاه ها 
به مثابـه یـک سـاختمان در یک بسـتر کاماًل بسـته 
در شـهر هسـتند کـه خیلـی از مسـائل شـهر بـه 
سیسـتم آموزشـی وارد نمی شـد و در فضاهای آتلیه، 
سلسـله مراتب هرمی داشـتند که موجـب اعتراضات 

بود. دانشـجویان 
روز  در  پژوهـش  هفتـه  پایـان  در  و  ادامـه  در 
چهارشـنبه 24 آذرمـاه گـروه عمـران برنامه خـود را 
بـا ارائه سـخنرانی آقای مهندس عطااهلل عنبر سـوز؛ 
مهنـدس معمـار؛ بـا موضـوع" ارزیابی سیسـتم های 
پایـدار در مدیریـت پـروژه" برگـزار نمود. ایشـان در 
مـورد مدیریـت پـروژه در سـطح کالن، در سـطح 
صحبـت  پـروژه  اسـتراتژیک  مدیریـت  و  اجرایـی 
کردنـد. همچنیـن به توضیح توسـعه پایـدار از منظر 

کمیسـیون جهانـی محیط زیسـت پرداختنـد.
در ادامــه آقــای پروفســور علــی فرقانــی "دارنــده 
ــات از  ــاوری، مهندســی و ریاضی ــوم، فن ــدرک عل م
ــترالیا"  ــد اس ــی، آدالی ــترالیای جنوب ــگاه اس دانش
دکتــر شــارون کاظمــی"اداره حــوزه  خانــم  و 
موری–دارلینــگ، کانبــرا، اســترالیا" ســخنرانی خود 
ــی  ــای مکان ــا موضــوع "زیرســاخت های داده ه را ب
ــد.  ــه نمودن ــدار" ارائ ــرای شــهرهای هوشــمند پای ب
آقــای دکتــر فرقانــی فرمودنــد: سیســتم اطالعــات 
مکانــی در دنیــا در جاهــای مختلــف اجــرا شــده کــه 
در بررســی آلودگــی آب، شهرســازی، تغییــر اقلیــم، 
ــائل  ــت و مس ــت و بهداش ــاورزی، محیط زیس کش
ــه  ــا توج ــرد دارد. ام ــی کارب ــی و باستان شناس مکان
اصلــی مــا در ایــن وبینــار کاربــرد اطالعــات مکانــی 
در شهرســازی و برنامه ریــزی شــهری اســت. ایــن 
تکنولــوژی در اکثــر کشــورها نظیــر اســترالیا و اروپــا 
اجــرا شــده اســت. بــرای تأمیــن کارایــی بیشــتر این 
تکنولــوژی بایســتی حکمروایــی هوشــمند شــهری 
ــردان  ــر آن دولت م ــالوه ب ــد. ع ــته باش ــود داش وج
ــت  ــردم می بایس ــوم م ــان و عم ــه مهندس و جامع
ــت  ــه دول ــی ک ــات مکان ــد از سیســتم اطالع بتوانن
یــا ســایر ســازمان ها ایجــاد کرده انــد، بهــره ببرنــد 

کــه ایــن نیــاز بــه یــک شــبکه ICT قــوی دارد.

وبینـــارهفته پژوهش گروه هــای آموزشی


