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 9گروه علوم دامی ،دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  ،کرج ،ایران

دامستیک در آخرین دوره از دهۀ دوم فعالیت خود،
ساختار علمی ترویجی به خود میگیرد
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3058

به گزارش کمیته رسانه و نشریات انجمن علمى -دانشجویى گروه علوم دامى پردیس کشاورزى و منابع طبیعى
دانشگاه تهران ،دوره بیستم نشریه دامستیک با طراحى و ساختارى مطابق با نشریات استاندارد علمی -ترویجی منتشر خواهد شد.
دبیر کمیته رسانه و نشریات عنوان کرد ،با دریافت مجوز علمی -ترویجی (حرفهای) از معاونت پژوهشی دانشگاه
تهران ،نشریه دامستیک با حضور داوران و اعضای تحریریه به سمت هرچه بهتر شدن کیفیت محتوی علمی خواهد رفت .همچنین در
جلسه کارگروه تخصصى نشریه مقرر شد که تغییراتى متناسب با یک نشریه علمى -ترویجى (حرفهاى) در طراحى نشریه لحاظ شود.
این تغییرات شامل طراحى جلد نشریه ،ساختار صفحات داخلی و طراحى مقاالت و مطالب خواهد بود .تالش شده است که تغییرات
اعمال شده متناسب با جدیدترین استانداردهاى علمى نشریات باشد .هدف اعضای تحریریه در نشریه دامستیک ،ترویج یافتههای علمی
در قالبی استاندارد و معتبر است .وی همچنین از فعالشدن بخش "مقاالت آماده انتشار" بر روى سایت نشریه به آدرس
 Domesticsj.ut.ac.irاز اول مرداد ماه خبر داد؛ هدف از راه اندازی این بخش آن است که اساتید ،دانشجویان ،متخصصان و فعاالن
صنعت دام و طیور و رشتههاى مرتبط بتوانند جدیدترین مقاالت و گزارشهاى علمى پذیرفته شده در نشریه دامستیک را از این بخش
پیگیرى نمایند.

*نویسنده مسئولAnimSSAUT@gmail.com :

تاریخ دریافت9911/21/91 :

تاریخ بازنگری----/--/-- :

تاریخ پذیرش9911/21/04 :

تاریخ انتشار آنالین9911/21/01 :

رفرنسدهی :انجمن علمی دانشجویی .اخبار انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران در تابستان و پاییز  .9911علمی -ترویجی
(حرفهای) دامستیک9911 ،؛ .5-8 :)0(02

… Students Scientific Association; News of Animal Science Students Scientific Association

6

افتخار آفرینی انجمن علمی -دانشجویی مهندسی علوم دامی
دانشگاه تهران در دوازدهمین جشنواره بینالمللی حرکت
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3067

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بینالمللی حرکت امروز
سه شنبه  09مرداد ماه با حضور دکتر منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،در دانشگاه الزهرا (س) به صورت برخط برگزار شد
و دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه برگزیده انتخاب شد .انجمنهای علمی -دانشجویی دانشگاه تهران با کسب  98مقام در این جشنواره
نسبت به دانشگاههای دیگر در جایگاه اول قرار گرفتند.
در این رقابت ،نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک به صاحب امتیازی انجمن علمی -دانشجویی گروه علوم دامی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در بخش "نشریات کشاورزی و محیط زیست" ،عنوان شایسته تقدیر را کسب کرد .همچنین اتحادیه
انجمنهای علمی -دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور که مسئولیت دبیری و دبیرخانه مرکزی سومین دوره آن با اعضای
انجمن علمی -دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران بوده است ،رتبه سوم در بخش اتحادیههای این جشنواره را کسب کرد.

|این توفیق و درخشش را به دانشجویان ،اساتید و همکاران محترم انجمن علمی -دانشجویی علوم دامی
دانشگاه تهران و اعضاء تحریریه نشریه دامستیک تبریک عرض مینماییم|.
گفتنی است؛ دوازدهمین جشنواره بینالمللی حرکت  91تا  09مرداد به صورت مجازی برگزار شد .در این دوره از جشنواره
فعالیتها و دستاوردهای انجمنهای علمی -دانشجویی در سال تحصیلی  9911-9918مورد رقابت قرار گرفتند و منتخبان جشنواره
معرفی شدند.
به نقل از معاون فرهنگی وزیر علوم ،یک هزار و  548اثر علمی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در نهایت  052نفر از عضو
هیات علمی دانشگاه این آثار را داوری کردند 922 .دانشگاه در این جشنواره مشارکت کردند و  92هزار اثر نیز در بخش بین المللی به
ثبت رسید که این آثار از  901کشور ارسال شده است.
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در پیامی این موفقیت را تبریک گفت .در متن این پیام اشاره شده است« :این موفقیت
بزرگ را که مرهون همت و تالش فعاالن انجمنهای علمی -دانشجویی دانشگاه است ،به دانشگاهیان و بهویژه خانواده بزرگ انجمنهای
علمی -دانشجویی دانشگاه تهران تبریک و تهنیت عرض میکنیم».
اخبار مرتبط:
https://cultural.ut.ac.ir/?p=8850
https://www.irna.ir/news/83903799
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انتخاب عضو هیئت تحریریه نشریه علمی -ترویجی (حرفهای)
دامستیک به عنوان مدرس دانشگاه
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3080

به گزارش انجمن علمی -دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران ،سرکار خانم شهگل رهبری عضو هیئت تحریریه
نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک و دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه طیور دانشگاه تهران ،به عنوان مدرس دانشگاه علمی
کاربردی تهران توسط هیئت اجرایی جذب مدرسین دانشگاه تأیید صالحیت و انتخاب شد.

|هیئت تحریریه نشریه دامستیک ،این انتخاب شایسته را تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون ایشان را
خواستار است|.

پذیرش سردبیر و مدیر مسئول سابق نشریه دامستیک به عنوان
دانشجوى دکترى در دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبیعى سارى
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3087

قبولی جناب آقای على اصغر خلیلى ،سردبیر و مدیر مسئول سابق نشریه دامستیک و دبیر کمیته ارتباط با جامعه و صنعت
انجمن علمی -دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در مقطع دکتری تخصصی فیزیولوژى
دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبیعى سارى را به ایشان تبریک عرض مینماییم و برای ایشان در ادامه مراحل
تحصیل و زندگی موفقیت و سالمتی را از خداوند متعال خواستاریم.

مدیر جدید گروه آموزشی مهندسی علوم دامی
دانشگاه تهران منصوب شد
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3101

با حکم دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،دکتر ابوالفضل زالی عضو
هیئت علمی گرایش تغذیه دام ،به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران منصوب شد .انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،انتصاب شایسته
ایشان را تبریک عرض مینماید.
امید است در سایه الطاف الهی و بهرهمندی از ظرفیتهای موجود ،شاهد توسعه هرچه بیشتر گروه و دانشگاه باشیم.
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معرفی اعضای جدید شورای مرکزی انجمن علمی -دانشجویی
گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3114

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی -دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛
نظر به برگزاری انتخابات الکترونیک انجمنهای علمی -دانشجویی دانشگاه تهران ،اعضای شورای مرکزی انجمن علمی -دانشجویی
گروه علوم دامی معرفی شدند (لیست اعضای شورای مرکزی و علی البدل در زیر اشاره شده است) .در نخستین جلسه شورای مرکزی
این انجمن در تاریخ 9911/28/28؛ جناب آقایان اشکان غالمی و فرزاد غفوری به عنوان دبیر و نائب دبیر انجمن انتخاب شدند ،در
ادامه نیز سایر کمیتهها و کارگروههای تخصصی انجمن مشخص شدند.
اسامی اعضای شورای مرکزی و معرفی کمیتهها و کارگروههای تخصصی:
اشکان غالمی :دبیر انجمن و دبیر مشترک کمیته آموزش و پژوهش انجمن
فرزاد غفوری :نائب دبیر و دبیر مشترک کمیته رسانه و نشریات انجمن
زهرا ندایی فرد :منشی انجمن و دبیر مشترک کمیته رسانه و نشریات انجمن
سامان حسین آبادی :خزانهدار انجمن و دبیر مشترک کمیته آموزش و پژوهش انجمن
امین کاظمی :مسئول پشتیبانی و تدارکات انجمن و دبیر کمیته برگزاری سمینارها و سخنرانیهای انجمن
نجمه رسولی :مسئول کمیته اجرایی انجمن و دبیر کمیته ارتباط با صنعت انجمن
ملیکا ستودهئیان :مسئول روابط عمومی انجمن و دبیر کمیته روابط عمومی و بینالملل انجمن

مراسم معارفه نودانشجویان ورودی سال 9911

گروه مهندسی علوم دامی برگزار شد
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3115

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی -دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛
مراسم معارفه نو دانشجویان گروه مهندسى علوم دامى پردیس کشاورزى و منابع طبیعى دانشگاه تهران به همت گروه آموزشی و انجمن
علمی -دانشجویی این گروه در روز سه شنبه  24آذر ماه  ،9911با حضور جناب آقای دکتر ابوالفضل زالی مدیر محترم گروه و جناب
آقای دکتر کامران رضا یزدی معاون و مسئول تحصیالت تکمیلی گروه برگزار شد.
در این جلسه که با توجه به محدودیتهای کرونایی به صورت مجازی برگزار گردید؛ ضمن تبریک به پذیرفتهشدگان و ورود نو
دانشجویان به گروه مهندسی علوم دامی و دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور ،به معرفی اساتید محترم هر کدام از
گرایشها (ژنتیک و اصالح نژاد دام و طیور ،فیزیولوژی دام ،تغذیه دام ،تغذیه طیور و پرورش زنبورعسل) پرداخته شد و قوانین آموزشی
در طول تحصیل نیز مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه به معرفی انجمن علمی -دانشجویی ،اعضای شورای مرکزی انجمن علمی-
دانشجویی و نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامِستیک پرداخته شد و اهداف و چشمانداز انجمن نیز مورد بحث قرار گرفت .در پایان
جناب آقای دکتر ابوالفضل زالی و جناب آقای دکتر کامران رضا یزدی مدیریت و معاونت محترم گروه ،ورود نو دانشجویان به جمع
خانواده گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران را تبریک گفتند و افزودند که کسب علم و تجربه در رشته
مهندسی علوم دامی فرصتی است تا نقش بسزایی در کارآفرینی و پیشرفت کشور داشته باشند.
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