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و  ایران  مشترک  سفره  بین المللی  جشنواره  دومین 
کشور  دو  بیشتر  ارتباط  و  آشنایی  با هدف  افغانستان، 
ایران و افغانستان، روز سه شنبه 17 فروردین ماه، با به 
اهتزاز درآمدن پرچم دو کشور در حضور آقای دکتر 
طاهر، رئیس دانشگاه، دکتر بصیری، معاون فرهنگی و 
اجتماعی، دکتر احتشام زاده، معاون پژوهشی و فناوری، 
حجت االسالم والمسلمین سلطان مرادی، رئیس دفتر 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و سایر 

مسئوالن در جمع دانشجویان آغاز به کار کرد.
برپایی  از  خرسندی  ابراز  با  طاهر  محمدعلی  دکتر 
گفت:  افغانستان  و  ایران  مشترک  سفره  دومین 
دانشگاه شهید باهنر برای دومین سال متوالی میزبان 
افغانستان است  و  ایران  آئین فرهنگی سفره مشترک 
پرشور  استقبال  با  گذشته  سال  همانند  نیز  امسال  که 
دانشجویان و مسئوالن مواجه شده است. این جشنواره 
که با هدف معرفی مشترکات دیني، فرهنگی، هنری و 
آداب و سنن ایران و افغانستان برگزار می شود راهکار 
و  یک  سو  از  بین المللی  روابط  افزایش  برای  مناسبی 
از  دانشجویان  میان  صمیمیت  و  دوستی  فضای  ایجاد 
سوی دیگر است. رئیس دانشگاه، حضور دانشجویان را 
انگیزه ای برای استمرار این فعالیت ها دانست و از تمامی 

حوزه های دانشگاه که در برپایی این برنامه همکاری و 
همراهی داشته اند قدردانی نمود.

غرفه  سیزده  با  نمایشگاهی  بخش  در  جشنواره  این 
خوشنویسی،  صنایع دستی،  محلی،  لباس های  ازجمله 
کتاب  خانه  افغانستان،  و  ایران  محلی  و  سنتی  غذاهای 

وحکاکی حروف روی سنگ ماه تولد برگزار شد.
همایش  جشنواره،  این  برنامه های  ادامه  در  همچنین 
مشترک  سفره  بین المللی  نوروزی  جشنواره  دومین 
ایران و افغانستان با حضور میهمانان افغانستانی و جمعی 
از مسئوالن دانشگاهی و استانی در میان استقبال پرشور 
باهنر،  شهید  دانشگاه  افغانستانی  و  ایرانی  دانشجویان 
دانشگاه  وحدت  تاالر  در  فروردین ماه،  چهارشنبه18 

برگزار شد.
جمهوری  اجرایی  رئیس  دوم  معاون  محقق  استاد 
رئیس  هیأت همراه، دکتر طاهر،  و  افغانستان  اسالمی 
استاندارکرمان،  عالی  مشاور  گرامی،  دکتر  دانشگاه، 
و  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  بصیری،  دکتر 
مهاجرین  و  اتباع  امور  مدیرکل  شمس الدینی،  آقای 

خارجی از مهمانان حاضر در این همایش بودند.
مهاجرین  و  اتباع  امور  مدیرکل  شمس الدینی،  آقای 
خارجی سخنان خود را با یاد امام خمینی)ره( آغاز کرد 
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و گفت: حضرت امام دوست داشت، مسلسل ها تبدیل 
که  می بینیم  ایشان  غیاب  در  امروز  و  شوند  قلم  به 
دانشجویان ما پشت میزهای علم و فرهنگ نشسته اند 
و نزد استادانی بزرگ تلمذ می کنند. استان کرمان11 
درصد فضای کشور را به خود اختصاص داده و نهمین 
میهمان  نیز 3۵۰هزار  و  است  پرجمعیت کشور  استان 
دانش آموز  و 23 هزار  دانشجو  افغانستانی، ۵۰۰  تبعه 
داده  جای  خود  مدارس  و  دانشگاه  در  را  افغانستانی 
است. روزانه قریب به 2 هزار نفر و ساالنه 6۰۰ هزار 
مردم  می شوند.  ایران  وارد  افغانستان  اتباع  از  نفر 
مهمان نواز ما آرزو دارند که روزی شاهد توانمندی و 
بالندگی کشور افغانستان باشند. ما افغانستان سربلند را 
دوست داریم و امیدواریم که روزی را شاهد باشیم که 
در کابل سفره مشترک ایران و افغانستان را بگسترانیم.

از هیأت همراه خود گفت:  نمایندگی  به  استاد محقق 
دو  این  دل  حرف  افغانستان  و  ایران  مشترک  سفره 
دو  حرف  این  و  است  باعظمت  و  پرافتخار  سرزمین 
می گیرد.  رونق  کم کم  و  شروع  شده  که  است  سال 
این صدای دل نشین هماهنگی و همدلی  امیدوارم که 
سفره مشترک در تمام کشورهای منطقه رایج شود و 
سفیرهای فرهنگی به منظور همبستگی و هماهنگی بین 

کشورها رفت و آمد کنند. سرزمین ایران و افغانستان 
آن چنان به هم گره خورده اند که تاریخ و فرهنگ آن ها 
از هم قابل تفکیک نیست و بدون شک اگر آب تلخی 
تلخ  هم  را  افغانی ها  کام  برود  پایین  ایرانیان  گلوی  از 
در  تا  می کنیم  پیشنهاد  منطقه  کشورهای  به  می کند. 
عین احترام به حاکمیت کشورها در سطح کالن متحد 
شوند و از منافع یکدیگر حمایت کنند. به زودی ایران و 
افغانستان در قالب 6برنامه مهم مذاکراتشان را آغاز 
خواهند کرد و امیدواریم این مذاکرات بتواند رشدی 
سریع و سیری تصاعدی برای ایران و افغانستان داشته 
باشد. از دانشجویان افغانستانی هم می خواهم تا از هر 
فرصتی برای درس خواندن استفاده کنند و مهاجرت 

را بهانه ای برای تحصیل بدانند.
این همایش با پخش مستندی از برگزاری مراسم نوروز 
در افغانستان و آداب و رسوم نوروزانه این سرزمین 
کرمانی  ارفع  موسیقی  دف نوازی  گروه  بود.  همراه 
و  ایرانی  دانشجویان  مشترک  سفره  همایش  در  هم 
افغانستانی به اجرای برنامه پرداختند و لحظات زیبا و 
خاطره انگیزی را خلق کردند. شعرخوانی کاظم کاظمی 
و اجرای موسیقی افغانستانی توسط صبور صادقی نیز 

از دیگر برنامه های این همایش بود.
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استقبالازمعاوندومرئیساجراییجمهوریافغانستان

باهنر،  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر،  محمدعلی  دکتر 
دکتر  کرمان،  استاندار  عالي  مشاور  گرامی،  دکتر 
بصیری، معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر احتشام زاده، 
معاون پژوهشی و فناوری، دکتر صید نژاد، مدیر گروه 
مسئوالن  از  جمعی  و  بین المللی  و  علمی  همکاری های 
به   سه شنبه17فروردین ماه،  شامگاه  دانشگاه،  و  استان 
رئیس  دوم  معاون  محقق،  استاد  از  استقبال  منظور 
اجرائیه جمهوری اسالمی افغانستان در فرودگاه کرمان 

حضور یافتند.
جمهوری  اجرائیه  رئیس  دوم  معاون  محقق،  استاد 
اسالمی افغانستان به دعوت دکتر محمدعلی طاهر، به 
همراه یک هیئت عالی رتبه از کشور افغانستان، با هدف 
افزایش مراودات بین دو کشور و همچنین شرکت در 
دومین جشنواره علمی و فرهنگی سفره مشترک ایران 

و افغانستان، به کرمان سفر کردند.

در مراسم استقبال از میهمانان افغانستانی، دکتر بصیری، 
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ضمن خوشامدگویی 
داشتن  داشت:  اظهار  همراه  هیأت  و  محقق  استاد  به 
برادرمان  و  دوست  کشور  با  مشترک  زبان  و  تاریخ 
افغانستان، از افتخارات ما است. امیدواریم دانشجویان 
دانشگاه کرمان با حضور شما دلگرم تر شوند و این بهار 

با آمدن شما برای ما زیباتر گردد.
از دکتر طاهر، رئیس دانشگاه شهید  نیز  استاد محقق 
باهنر به خاطر دعوت به این جشنواره قدردانی کرد و 
گفت: با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور افغانستان 
همچنین  و  مشترک  سفره  جشنواره  به  احترام  جهت 

وجود تاریخ و فرهنگ مشترک به اینجا آمدم.
کشور  میهمانان  و  میزبانان  مراسم  این  پایان  در 

افغانستان، جهت نشستی دوستانه گردهم آمدند.
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رئیس  دوم  معاون  با  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
افغانستان روز چهارشنبه 18  اجرائیه جمهوری اسالمی 
فروردین ماه، دیدار کرد. در این دیدار اعضای هیأت 
رئیسه دکتر طاهر را همراهی کردند. همچنین دکتر 
حاج جباری، مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر نصیر احمد نور، سفیر 
انصاری،  جمال  ایران،  در  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
مشاور  احمدی،  قلندر  افغانستان،  سفارت  اول  دبیر 
اقتصادی سفارت افغانستان در ایران، مصطفی رضایی، 
اجرائیه  رئیس  دوم  معاون  فرهنگی  و  علمی  مشاور 
علیزاده، دستیار  افغانستان، غالمرضا  اسالمی  جمهوری 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  اجرائیه  دوم  معاون  عالی 
امور  وزارت  نمایندگی  دفتر  رئیس  اعتمادی  آقای  و 

خارجه در کرمان نیز در این نشست حضور داشتند.
برای  باهنر  شهید  دانشگاه  معرفی  در  طاهر،  دکتر 
باهنر کرمان  افغانستانی گفت: دانشگاه شهید  مهمانان 
جنوب  دانشگاه های  بین  در  منتخب  دانشگاه  به عنوان 
بلوچستان،  و  سیستان  دانشگاه های  شامل  ایران،  شرق 
یزد و هرمزگان عهده دار مسائل آموزشی، پژوهشی 
باهنر  دانشگاه  در  دانشجو  هزار   14 است.  فرهنگی  و 

کرمان مشغول به تحصیل هستند و این واحد آموزشی 
تربیت نیروهای متخصص را به عهده دارد. 3۰۰ رشته 
و  ارشد  کارشناسی  دکترا،  دوره های  در  گرایش  و 
است  دایر  باهنر کرمان  دانشگاه شهید  کارشناسی در 
و حدود 6۵۰ عضو هیأت علمی در این واحد آموزشی 
دانشجوی   ۵۰۰ از  همچنین  هستند.  کار  به  مشغول 
در  آنان  از  نفر   4۰ کرمان،  استان  در  افغانستانی 
دانشگاه شهید باهنر حضور دارند و پذیرش دانشجوی 
تمام  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در  بین المللی 

مقاطع صورت می گیرد.
از  بعد  گفت:  افغانستان  دولت  اجرایی  رئیس  معاون 
چهار دهه جنگ، بسیاری از زیربناهای افغانستان تخریب 
شده است و زیربناهای علمی، فرهنگی و فکری نیز از 
ایران می تواند  نمانده اند. کشور  بی نصیب  این آسیب 
نفع  به  بیشتر  ارتباطات  این  و  کند  کمک  افغانستان  به 
که  است  دانشجویانی  و  افغانستان  آسیب پذیر  مردم 
قصد تحصیل دارند. امیدواریم این مراودات در رشد 
ارتباطات فرهنگی، فکری و سیاسی محصالن و نخبگان 
و  دینی  فرهنگ  در  ما  شود.  واقع  مؤثر  کشور  دو 
در  بهره مندی  و  یکدیگر  با  ارتباط  داشتن  اسالمی مان 
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تمام عرصه های علمی، فکری و سیاسی را در دستور 
ماست.  جامعه  رستگاری  برای  راهی  این  و  داریم  کار 
و  از مسیر  را  ما  دنیا، سعی می کنند  امروز  فضای  در 
مستدام  باید  ما  صبر  اما  کنند  منحرف  آرمان هایمان 
باشد و با یکدیگر ارتباط داشته باشیم. همین ارتباطات 
فرهنگی، علمی و دانشگاهی بهترین نوع ارتباطات است 
و می توانیم از طریق آن پیوند محکم و گسست ناپذیری 
در  موضوع  این  کنیم.  ایجاد  کشور  دو  ملت های  بین 
عرصه های اقتصادی، سیاسی و ... نیز تأثیرگذار خواهد 

بود.

افتتاحدفترامورکنسولیدانشجویانغیرایرانی
حضور  با  ایرانی  غیر  دانشجویان  کنسولی  امور  دفتر 
دکتر طاهر، رئیس دانشگاه، دکتر حاج جباری، مدیرکل 
ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و  امور دانشجویان غیر 
فناوری، دکتر احتشام زاده، معاون پژوهشی و فناوری 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  بصیری،  دکتر  و  دانشگاه 
استاد  توسط  فروردین ماه،   18 چهارشنبه  دانشگاه، 
اسالمی  جمهوری  اجرائیه  رئیس  دوم  معاون  محقق، 
افغانستان در پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران افتتاح 

شد.

هدف  با  ایرانی  غیر  دانشجویان  کنسولی  امور  دفتر 
اقامت این  تسهیل و تسریع امور مربوط به روادید و 
دانشجویان و با حمایت مدیرکل امور دانشجویان غیر 
ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شده 
دانشگاه  به عنوان  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  و  است 
مادر استان، ششمین دانشگاه کشور پس از استان های 
تهران، مشهد، قزوین، اصفهان و شیراز است که دفتر 
راه اندازی  را  ایرانی  غیر  دانشجویان  کنسولی  امور 

کرده است.
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گسترشروابطشرکتملیصنایعمسودانشگاهشهیدباهنر

صبح پنجشنبه، 26 فروردین ماه، در محل دفتر رئیس 
دانشگاه، هیأت رئیسه، میزبان مهندس مراد علیزاده، 
وی  همراهان  و  مس  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
بودند. در این نشست در مورد موضوعات مهمی چون 
همکاری های مشترک علمی، پژوهشی و اقتصادی بین 
تبادل نظر  و  بحث  ملی صنایع مس  و شرکت  دانشگاه 

شد.
دکتر طاهر، رئیس دانشگاه، آماری از وضعیت و جایگاه 
علمی، پژوهشی و آموزشی دانشگاه ارائه کرد و سپس 
مهم ترین  دولتی،  اعتبارات  به محدودیت های  توجه  با 
جامع  دانشگاه  به عنوان  را  باهنر  شهید  دانشگاه  مشکل 
تجهیز  و  نوسازی  سنگین  هزینه های  شرق،  جنوب 
دانشگاه  تأسیسات  و  آزمایشگاه ها  فیزیکی،  فضاهای 
مشکالت  این  حل  مهم  راهکارهای  از  یکی  و  برشمرد 
را حرکت دانشگاه به سمت خودکفا شدن و درآمدزا 
بودن از طریق همکاری با صنایع بزرگ، مانند شرکت 
ملی صنایع مس دانست. وی خواستار در اولویت قرار 
پروژه های  واگذاری  در  باهنر  شهید  دانشگاه  گرفتن 

بزرگ شرکت ملی صنایع مس شد.
مهندس مراد علیزاده ضمن تأیید وجود مشکالت مهم 
پژوهشی  و  آموزشی  علمی،  فعالیت های  مسیر  در 
دانشگاه و دشواری تأمین هزینه ها، با اشاره به مشکالت 
به  ما  همه  کرد:  عنوان  جهانی  رکود  و  کشور  فعلی 
مقدور  که  خدمتی  هر  موظفیم  و  مدیونیم  دانشگاه 
است به دانشگاه و دانشگاهیان ارائه دهیم. ما همواره 
داشته ایم  باهنر  دانشگاه شهید  با  مؤثری  همکاری های 

مشکالت  حل  به  کمک  برای  نیز  جلسه  این  در  و 
دانشگاه اعالم آمادگی می کنیم. پیشنهاد می کنیم رابطه 
معناداری بین حوزه تحقیقات و توسعه شرکت مس با 
باهنر  شهید  دانشگاه  محوریت  به  استان  دانشگاه های 
کرمان تعریف شود تا بتوان بیش  از پیش برای کمک 

به تحقیقات و تجهیزات دانشگاه اقدام کرد.
در این نشست، دکتر احتشام زاده، معاون پژوهشی و 
فناوری دانشگاه، با اشاره به سیاست وزارت علوم مبنی 
بر همکاری 6 دانشگاه بزرگ با 6 صنعت بزرگ، متن 
)مشاور  دانشگاه  و  صنعت  همکاری های  موافقت نامه 
آقای  به  امضا  و  نهایی  مراحل  انجام  برای  را  مادر( 

علیزاده تقدیم کرد.
همچنین دیگر همکاری های فرهنگی، علمی و ورزشی 
توافق ها  این  گرفت.  قرار  اولیه  توافق های  مورد 
علیزاده،  مراد  مهندس  آقایان  جلسه  اعضای  بین 
مدیرعامل  ارجمند،  مس،  ملی  شرکت  مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه، مهندس ناصح 
زاده، معاون توسعه مس منطقه، دالوری، مدیر گروه 
دکتر  ایران،  مس  ملی  شرکت  اجتماعی  و  فرهنگی 
اسالمی، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه، 
دکتر بصیری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دکتر 
عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  مدیرکل  ابراهیمی، 
و  دانشگاه  رئیس  حقوقی  مشاور  خواجویی،  دانشگاه، 
مورد  دانشگاه،  بازنشستگان  کانون  مدیر  ایرانمنش، 

بحث و بررسی قرار گرفت.
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باهنر  شهید  دانشگاه  تمام  استاد  ماشین چی،  ماشااهلل 
کارشناسی  دوره  او  است.  ریاضی  رشته  در  کرمان 
خود را در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته آمار و 

دانشگاه  در  را  ارشد  کارشناسی  حسابگر،  ماشین های 
شیراز در رشته آمار و احتمال و دوره دکتری را در 
دانشگاه واسدا ژاپن در رشته ریاضی گذرانده و از سال 
13۵۵ تاکنون به تدریس و پژوهش در دانشگاه شهید 
زمینه  در  را  خود  تحقیقات  وی  است.  مشغول  باهنر 
مقاله    1۵۰ از  بیش  و  نموده  متمرکز  فازی  ریاضیات 
به چاپ رسانده است.  این زمینه  سه عنوان کتاب در 
او همچنین استاد اولین رساله دکتری ریاضی کشور در 
سال 1369و استاد راهنمای تعدادی پایان نامه و رساله 
استاد  و  بوده  آمار  و  ریاضی  های  رشته  در  دکتری 
دانشگاه شهید  نمونه  استاد   ،8۵ نمونه کشور در سال 
باهنر کرمان، پژوهشگر نمونه استان کرمان و دانشگاه 

باهنر را در کارنامه علمی خود دارد.

آقای دکتر ماشین چی، ضمن تشکر از حضور شما 
دستاوردها،  مورد  در  لطفًا  گفت وگو،  این  در 
مقاالت علمي و کتب انتشار یافته توسط جنابعالي 

توضیح بفرمایید.
از سال 13۵۵ که فعالیت خود را در دانشگاه شهید باهنر 
کارشناسی،  تدریس در دوره های  آغاز کردم  کرمان 
مختلف  دروس  در  را  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
ریاضی، آمار، بهینه سازی و ریاضیات فازی را برعهده 
در  تاکنون  من  تحقیقات  و  پژوهش ها  حاصل  داشتم. 
قالب سه کتاب با عنوان های »نظریه مجموعه فازی«، 
عباس  دکتر  آقای  همکاری  با  آماری؛  کیفیت  »کنترل 
دانشگاه شهید  آمار  بخش  علمی  هیئت  پرچمی، عضو 
آقای  همکاری  با  فازی؛  احتمال  و  »آمار  و  باهنر« 
تهران«  دانشگاه  دانشیار  طاهری،  محمود  سید  دکتر 
داخلی  علمی  معتبر  مجالت  در  مقاله   1۵۰ از  بیش  و 
نمونه  استاد  همچنین  است.  منتشر شده  بین المللی  و 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  پیشنهاد  به  کشور 
رئیس جمهوردر سال 8۵،  از  جایزه  و  لوح  و دریافت 
پژوهشگر  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  نمونه  استاد 
نمونه استان کرمان و دانشگاه شهید باهنر بوده ام.، هم 
ایران  چنین به عنوان سردبیر مجله سیستم های فازی 
از سال 1382 تاکنون،مدیر قطب سیستم های فازی و 
کاربردهای آن، معاون پژوهشی دانشکده علوم دانشگاه 
شهید باهنر کرمان، معاون آموزشی دانشکده ریاضی 

بخش  رئیس  کرمان،  باهنر  دانشگاه شهید  کامپیوتر  و 
پژوهشی  معاون  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  ریاضی 
مرکزپژوهشی ریاضی ماهانی، عضو شورای پژوهشی 
شهید  دانشگاه  مرکزی  ممیزه  هیئت  عضو  دانشگاه،، 
وزارت  مرکزی  ممیزه  هیئت  عضو  و  کرمان  باهنر 
ممیزه  هیأت  عضو  و  ایران  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

مرکزی دانشگاه خواجه نصیر انجام و ظیفه کرده ام.
برای رسیدن به جایگاه استاد تمام چه فرآیندی را 
پشت سر گذاشتید و از چه موانعی عبور نمودید؟

فرایندی بسیار طبیعی. اگر عالقمند به ریاضیات باشید 
اهداف  این  به  کنید  کار  منسجم  و  مداوم  طور  به  و 
البته  نمی بینم.  مانعی  واقعا  راه  این  در  من  می رسید. 
آمده  وجود  به  دانشگاه ها  برای  مالی  مشکالت  اخیرا 
است و به تبع آن شرکت در مجامع علمی بین المللی 
کاهش یافته است و این عدم حضور در مجامع به کار 
رشته های  برای  لطمه می-زند. همچنین  ما  تحقیقاتی 
کاربردی مطمئنا کمبود وسایل و ابزار آزمایشگاهی در 
جلوگیری از پیشرفت علمی اساتید و دانشجویان مؤثر 
ناچار به سمت روش های  این مسئله آن ها را  است و 

تئوری سوق می دهد.
با توجه به تخصص شما در رشته آمار و ریاضی، 
در  ایران  در  را  رشته  این  کاربرد  و  وضعیت 
مقایسه با کشورهاي پیشرفته دنیا چگونه ارزیابي 

مي کنید؟

مصاحبهبااساتیدبرتردانشگاه:
دکترماشااهللماشینچی
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جایگاه  شاید  و  باید  که  آن طور  ایران  در  متأسفانه 
کاربرد آمار شناخته شده نیست در حالی که کشوری 
مثل هند به خوبی از متخصصان آمار استفاده می کند و 

سایر کشورهای پیشرفته هم به همین صورت.
لطفا بفرمایید جایگاه دانشگاه شهید باهنر کرمان 
و  و آمار در مجامع علمی کشور  درحوزه ریاضی 

بین المللی چگونه است؟
در  مقاله هایی  همکاران  است.  خوبی  نسبتا  سطح  در 
نشان دهنده  این  و  می کنند  چاپ  معتبر  ژورنال های 

سطح علمی باالست.
 کشورهای صاحب نام درحوزه ریاضی و آمار چه 
کشورهایی هستند و ارتباط دانشگاه شهید باهنر 

با این کشورها چگونه است؟
در ریاضی کشورهایی که برنده جایزه Fildes هستند 
در بعد تحقیقات در دنیا اولند مثل آمریکا، ژاپن و ... اما 
نداریم.  با آن ها  تنگاتنگی  و  ارتباط مشخص، رسمی  ما 
البته برخی از اساتید ریاضی و کامپیوتر با بعضی استادان 
دنیا ارتباطاتی در حد نوشتن مقاله مشترک دارند اما 
ارتباط رسمی نیست که ای کاش می شد رسمیت داشته 

باشد.
شما  نظر  به  کشور،  علمی  پیشرفت  به  توجه  با 
چه موانعی در روند پیشرفت علمی کشور اختالل 

ایجاد می کند؟
تا چند سال آینده رشته های علوم پایه و بعد رشته های 
فارغ التحصیالن  برای  کار  بازار  نبود  لحاظ  به  فنی 
است  بزرگی  ضایعه  این  و  داشت  نخواهد  متقاضی 
چراکه وقتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه 
انداختن  راه  به  و  می شود  متوقف  تحقیقات  نباشند 
تعدد  است.  هزینه بر  شده  متوقف  زنگ زده  چرخ 
پیام  و  آزاد  غیرانتفاعی،  مختلف  دانشگاه های  تأسیس 
نور و گرفتن تعداد زیادی دانشجو که در بازار کار رها 
شده اند و بدون کار مانده اند می تواند یکی از علل این 

مشکل باشد.
به نظر شما چگونه مي توان با پیشکسوتان دانشگاه 
هاي ایران و جهان ارتباط برقرار نمود و از تبادل 
و  دانشگاه  اهداف  پیشبرد  جهت  آنها  تجارب 

آموزش بهتر دانشجویان بهره جست؟ 
تسهیل رفت و آمدهای علمی بین بخش ها، دانشگاه ها 

و حتی صنعت

مي  جوان  آموختگان  دانش  چطور  شما  نظر  به 
توانند از تجارب شما و دیگر اساتید پیش کسوت 

در جهت خالقیت و نوآوري بهره بگیرند؟
دانش آموزان تا قبل از ورود به دانشگاه سخت مشغول 
کنکور هستند.  برای  تست زدن و کالس های آمادگی 
باید به دنبال کنکور باشند  تا دانشگاه  در واقع از مهد 
به طوری که بعد از ورود به دانشگاه خالقیت خود را 
از دست داده و حتی در طرح سؤال مشکل دارند. بعد 
از فارغ التحصیلی از دانشگاه هم برای ورود به بازار کار 
مشکل دارند. از طرفی اساتید هم گرنت کافی ندارند 
بتوانند دانشجویان نخبه و فعال دوره های دکتری  که 
و کارشناسی ارشد را پس از فارغ التحصیلی برای انجام 
کارهای تحقیقاتی و پژوهشی به همکاری دعوت کنند. 
فارغ التحصیل  دانشجویان  جهان  دانشگاه های  اکثر  در 
کارهای  خود  استاد  نظر  زیر  دوسال  تا  دکتری  دوره 
تحقیقاتی انجام می دهند و این امر حتی برای دانشگاه 
زرینظر  پژوهشی  فعالیت های  چراکه  است  مفید  هم 
دانشگاه انجام می شود و این امر برای حل مشکالت و 
است.  مفید  بسیار  دانشگاه  علمی  سطح  باالبردن  حتی 
در مورد دانشجویان دوره کارشناسی هم پیشنهاد من 
این است که دانشجو دوسال در دانشگاه تحصیل کند و 
بعد یک سال برای کار در کارخانه ها معرفی شود پس 
از یکسال تجربه به دانشگاه بازگردد و دوسال باقیمانده 
تحصیل خود را با دیدی بازتر ادامه دهد کماینکه در 

برخی کشورها این کار انجام می شود.
جایگاه، مزایا و معایب سیستم فعلی آموزش عالی 
با سایر کشورها چگونه می  را در مقایسه  کشور 

بینید و چه راهکارهایی را پیشنهاد می نمایید؟
علمی  نظر  از  کشور  عالی  آموزش  فعلی  سیستم 
از  باید  متمرکز و زیر نظر وزارت است در حالی که 
این لحاظ به دانشگاه ها استقالل داده شود و وزارتخانه 
دانشجو،  گرفتن  و  کند  ابالغ  را  کلی  سرخط های 
استخدام استاد، تعیین سرفصل ها و سایر امور مربوطه 
در اختیار دانشگاه باشد. برای مثال رئیس دانشگاه باید 
از بین اساتید هر دانشگاه و بر اساس نظر کلیه استادان 
انتخاب شود چرا که آن ها واقف اند که چه کسی کارایی 
علمی و اجرایی بهتری دارد که در کشورهای پیشرفته 

با فرایند مناسبی این کار انجام می شود.
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پروژه  پیشرفت  روند  فروردین ماه،   1۵ یکشنبه  روز 
دکتر  حضور  با  آزمایشگاهی  حیوانات  پرورش  مرکز 
طاهر، رئیس دانشگاه شهید باهنر، دکتر موالیی، معاون 
معاون  اسالمی،  دکتر  تکمیلی،  تحصیالت  و  آموزشی 
زاده،  احتشام  دکتر  منابع،  مدیریت  و  مالی  و  اداری 
رئیس  نژاد،  عباس  فناوری،دکتر  و  پژوهشی  معاون 
دفترفنی  مدیر  غفار،  نجات  مهندس  علوم،  دانشکده 
دانشگاه شهید باهنر، دکتر حق دوست، رئیس دانشگاه 
تحقیقات  معاون  پرداختی،  دکتر  پزشکی کرمان،  علوم 
و  مدیریت  توسعه  معاون  کامیابی،  دکتر  فناوری،  و 
منابع، مهندس پورعسکری، کارشناس حقوقی، مهندس 
ایرانمنش، مدیر دفترفنی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
و  اعصاب  علوم  تحقیقات  و دکترشیبانی، رئیس مرکز 
مدیرعامل شرکت دانش بنیان، در دفتر رئیس دانشگاه 

شهیدباهنر مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر پرداختی، معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان ضمن ارائه تاریخچه ای از روند تصویب مرکز 
اعالم آخرین  پرورش حیوانات آزمایشگاهی کرمان و 
مقدماتی  و  اول  فاز  آغاز  و  کار  پیشرفت  از  خبرها 
در  موجود  فضای  از  بخشی  به زودی  افزود:  پروژه 
حدفاصل دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شهید باهنر 
کرمان پس از تغییر کاربری، به مرکز پرورش حیوانات 

آزمایشگاهی استان اختصاص می یابد.
فضای پیش بینی شده برای ایجاد تأسیسات اصلی مرکز 
به وسعت 1۰ هکتار در مرز مشترک دو دانشگاه قرار 
بعد  داشتن  توسعه،  امکان  چون  ویژگی هایی  و  دارد 
مسافت از حوزه آموزشی دانشگاه ها و امکان دسترسی 
مراجعان غیردانشگاهی طبق تأیید اداره محیط  زیست 

برای آن در نظر گرفته شده است.

راهاندازیمرکزملیپرورشحیواناتآزمایشگاهی
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دکترطاهردرشورایورزشیدانشگاه:
کلیهواحدهایدانشگاهبایدفعالباشند

شورای ورزشی دانشگاه روز سه شنبه 7 اردیبهشت ماه، با 
حضور دکتر طاهر، رئیس دانشگاه، دکتر صاحب الزمانی، 
سیف الدینی،  دکتر  تربیت بدنی،  دانشکده  رئیس 
مدیرکل اداره تربیت بدنی، دکتر اسالمی، معاون مالی 
مدیرکل  ابراهیمی،  دکتر  منابع،  مدیریت  و  اداری  و 
حوزه ریاست و روابط عمومی، دکتر قهرمان، معاون 
تربیت بدنی  دانشکده  علمی  هیأت  عضو  و  آموزشی 
اتاق  در  دانشگاه،  مالی  امور  مدیرکل  احمدیه،  خانم  و 

رئیس دانشگاه برگزار شد.
دکتر طاهر، رئیس دانشگاه، گفت: امروزه ورزش یکی 
از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح 
آن  با  گوناگون  اشکال  به  زیادی  گروه های  و  شده 
ورزشکار حرفه ای اند  از مردم،  برخی  دارند.  سروکار 
طرفدار  گروهی  غیرحرفه ای.  ورزشکار  گروهی  و 
و  برنامه ها، مسابقات  و دیدن  به ورزش  و عالقه مند 
نمایش های ورزشی بوده و عده ای نیز از راه ورزش 
وزارتخانه ها  می گذرانند.  را  خویش  زندگی  امور 
مخارج  و  تأسیس شده  فراوانی  ورزشی  ادارات  و 
مجتمع ها  استادیوم ها،  ساختن  ورزش،  صرف  زیادی 
لباس های  و  وسایل  تهیه  نیز  و  ورزشی  باشگاه های  و 

ورزشی و یا تماشای مسابقات ورزشی می شود.
دکتر طاهر در رابطه با تشکیل کمیته ورزش کارکنان، 
شورای  جلسات  تعداد  کمیته،  اختصاصی  بودجه  تعیین 
ورزش در سال و تعیین زمان آن نظراتی را ارائه داد و 

گفت: کلیه واحدهای دانشگاه باید فعال باشند.
دکتر سیف الدینی، مدیرکل اداره تربیت بدنی، با اشاره 
کار  حجم  گفت:  تربیت بدنی،  اداره  کار  باالی  حجم  به 
اداره تربیت بدنی بسیار باالست و طی 3 روز در هفته، 
خدمات رسانی  ورزشی،  رشته   3۵ در  دانشجویان  به 
دانشگاه  تربیت بدنی  دانشکده  این  بر  عالوه  می شود. 
منطقه  دبیرخانه  و  ورزشی  هیأت  رئیس  باهنر  شهید 
است و 14 منطقه از جمله چابهار، جیرفت، بم، سیرجان 
و... زیر نظر آن مشغول به فعالیت هستند. وی با ارائه 
گزارشی از مسابقات منطقه ای سال 94 )انتخابی المپیاد 
اعزام  جهت  تربیت بدنی  کل  اداره  برنامه های   ،)9۵
در  و  نمود  مطرح  را  دانشجویی  المپیاد  مسابقات  به 
مورد احداث زمین چمن مصنوعی در پردیزه افضلی 
پور دانشگاه و احداث زمین فوتسال در خوابگاه پسران 

پیشنهاد هایی را ارائه داد.

دکتر صاحب الزمانی، رئیس دانشکده تربیت بدنی، نیز 
نظرات خود را در رابطه با بودجه اداره کل تربیت بدنی 
وزنه برداری  سالن  احداث  و   9۵ سال  در  دانشگاه 
طاهر  دکتر  از  و  نمود  مطرح  پسران  خوابگاه  برای 
کمک  دانشجویان  ورزش  مناسب  شرایط  ایجاد  برای 
خواست. وی به بررسی موضوعاتی از جمله: پرداخت 
یا عدم پرداخت بلیت استخر بازنشستگان دانشگاه، مبلغ 
سال  در  دانشگاه  کارکنان  برای  استخر  بلیت  پرداختی 
جدید، پاداش تیم های صعودکننده به مسابقات المپیاد 
دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس مصوبه 
هیأت رئیسه دانشگاه در سال گذشته، همچنین دستور 
پرداخت، تصمیم گیری تعیین حق الزحمه برای کارکنان 
اجرایی  فعالیت  که  دانشگاه  تربیت بدنی  کل  اداره 
عهده  بر  را  دانشگاه ها  ورزش  شش  منطقه  دبیرخانه 

دارند، پرداخت.
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کمیته  همکاری  با  بشردوستانه  حقوق  ملی  کمیته 
حقوق  بخش  و  علمی  انجمن  سرخ،  صلیب  بین المللی 
برای  زمینه سازی  و  تکامل  ترویج،  باهدف  دانشگاه، 
به  اقدام  ملی،  سطح  در  بشردوستانه  حقوق  اجرای 
در  بشردوستانه«  »حقوق  آموزشی  کارگاه  برگزاری 

دانشگاه شهید باهنر کرمان نمود.
این کارگاه یک روزه در تاریخ 8 اردیبهشت ماه، در تاالر 

اندیشه و با محورهای زیر برگزار شد:
)ارکان  هالل احمر  و  بین المللی صلیب سرخ  نهضت   .1

کارگاهحقوقبشردوستانه

دبیرخانه  رئیس  اشراقی،  مهرداد  مدرس:  اصول(؛  و 
کمیته ملی حقوق بشردوستانه

مدرس:  )نشان ها(؛  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته   .2
نهضت دفتر  کامران خاکی، مدیر همکاری های درون 

کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران
3. حقوق بین الملل بشردوستانه؛ مدرس: خانم پوالدی، 
ساعدی،  خانم  و  هالل احمر  جمعیت  بین الملل  معاونت 

مشاور حقوقی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران

 13 دکتر طاهر، رئیس دانشگاه شهید باهنر ، دوشنبه 
 DUSIT مؤسسه  مدیران  با  اردیبهشت ماه، 

,)Mr.Giovanni Angelini),)Mr.Rustom Vickers)
پروفسور  و  ضرابی  محسن   ،  )Mr.Andrew Shaw)
کرمان  استان  بازرگانی  اتاق  مدیرکل  نژاد،  رشیدی 

دیدار کردند.
آنجلینا گیووانی، رئیس هتل تانی دوسیت بانکوک، این 
اعالم نمود و  ایران  اولین سفر خود به کشور  سفر را 
با اشاره پتانسیل های زیاد ایران در زمینه گردشگری، 
در  گردشگری  آموزش  خالی  جای  و  هتل  کمبود 
مدارس را از مشکالت ایران و به خصوص کرمان در 
دوسیت  شرکت  معرفی  در  وی  دانست.  زمینه  این 
گفت: این شرکت در بانکوک و در 2۰ کشور جهان شعبه 
دارد و نزدیک به 6۵ سال پیش تأسیس شده است. ما 
و  می کنیم  همکاری  سوئیس  ازجمله  کشورها  دیگر  با 
داری  هتل  آموزش  همزمان،  طور  به   1993 سال  از 
را نیز آغاز کرده ایم. عالوه بر دانشکده آموزش هتل 
داری در بانکوک، مدرسه ای تحت عنوان کسب و کار 
و تجارت راه اندازی شده است که آموزه های کسب و 

کار و تجارت را آموزش می دهد.
دکتر طاهر، رئیس دانشگاه، در خصوص پتانسیل های این 
دانشگاه گفت: دانشگاه شهید باهنر کرمان بیش از 12۰ 
رشته و گرایش در دوره های کارشناسی ارشد و حدود 
فنی،  از  اعم  دکترا  دوره های  در  گرایش  و  رشته   8۰

DUSITدیداررئیسدانشگاهبامدیرانمؤسسه

علوم انسانی و هنر دارد. این امکان برای ما وجود دارد 
تحصیالت  قالب دوره های  را در  این دوره ها  تمام  که 
پتانسیل های  دارای  ما  دانشگاه  نماییم.  برگزار  تکمیلی 
خوبی برای برگزاری دوره های مختلف آموزش هتل 
قالب  در  دوره ها  این  می کنیم  پیشنهاد  و  است  داری 

دوره های کوتاه مدت کار خود را آغاز نمایند.
کوتاه مدت،  آموزشی  دوره های  برای  فضایی  تجهیز 
از  آموزش  برای  اول  گروه  معرفی  و  مدرس  تعیین 
پیشنهادات دکتر احتشام زاده، معاون پژوهشی دانشگاه، 

برای شروع کار بود.
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امضایتفاهمنامهبرگزاریدورههایکوتاهمدتآموزشگردشگریوهتلداری

آموزش  کوتاه مدت  دوره های  برگزاری  تفاهم نامه 
شهید  دانشگاه  بین  داری  هتل  و  گردشگری  مشترک 
باهنر کرمان و موسسه آموزش گردشگری و هتلداری 

تانی دوسیت بانکوک، امضا شد.
موسسه  مدیرعامل  معاون   Mr.Rustam Vickers
که  همراه  هیأت  و  بانکوک  دوسیت  تانی  بین المللی 
برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و هتل داری 
به کرمان سفر کرده بودند، دوشنبه 13 اردیبهشت ماه 
روسا،  کرمان،  بازرگانی  اتاق  مدیران  همراه  به   ،9۵
آزاد  دانشگاه  و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  معاونان 
اسالمی واحد کرمان در استانداری کرمان حضور یافتند 
استاندار  حسینی،  رزم  با  زنی  رأی  و  گفتگو  از  پس  و 
کرمان و رئیس دانشگاه شهید باهنر، تفاهم نامه مذکور 

را به امضا رساندند.

این تفاهم نام با هدف تربیت نیروی متخصص در زمینه 
دانشجوی  از طریق جذب  و  داری  و هتل  گردشگری 
امضای  به  و  است  تنظیم شده  دوره  این  برای  جدید 
باهنر  شهید  دانشگاه  )رئیس  طاهر  محمدعلی  دکتر 
کرمان( و )Mr.Rustam Vickers( معاون مدیرعامل 

موسسه بین المللی تانی دوسیت بانکوک رسید.
شایسته ذکر است این موسسه بین المللی که مرکز آن 
تایلند است در بسیاری از نقاط دنیا کالج ها  در کشور 
و مراکز آموزشی گسترده ای دارد که در حوزه هتل 
اجرایی  و  آموزشی  فعالیت های  گردشگری  و  داری 

انجام می دهد.
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یازدهمیندورهجایزهافضلیپور

پور،  افضلی  علیرضا  مهندس  جایزۀ  دورۀ  یازدهمین 
دورۀ  اولین  پور،  افضلی  علی  جایزۀ  دورۀ  پنجمین 
جایزۀ هنری صبا و اولین دورۀ جایزۀ کارآفرینی، روز 
دانشگاه  وحدت  تاالر  در  اردیبهشت ماه،   1۵ چهارشنبه 

شهید باهنر برگزار شد.
به منظور گرامیداشت یاد، خاطره و تجلیل از بنیان گذار 
افضلی  علیرضا  شادروان  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
پور و در راستای اهداف رفیع او و همسر مرحومه اش 
فاخره صبا، پیشنهاد تجلیل از برترین پژوهشگران ایرانی 
از سال 138۰ توسط دکتر علی میرزایی، اولین رئیس 
وقت  رییس  مصطفوی،  علی  دکتر  و  کرمان  دانشگاه 
زنده یاد  جایزه  و  مطرح  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
بنیان گذاشته شد. این جایزه هر دوره به  افضلی پور 
یک نفر برگزیده کشوری و یک نفر برگزیده استانی 
)عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر و علوم پزشکی 
کرمان( اهدا می شود. امسال همزمان با جایزه مهندس 
علیرضا افضلی پور و دکتر علی افضلی پور، اولین جایزه 
شهید  دانشگاه  کارآفرینی  جایزه  اولین  و  صبا  هنری 

باهنر نیز اهدا شد.
مراسم یازدهمین جایزه علمی افضلی پور با سخنرانی 
باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر،  محمدعلی  دکتر 
نمایندگی  نهاد  رئیس  صباحی،  حجت االسالم  کرمان، 
مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان، دکتر علی 
پور،  افضلی  جایزه  یازدهمین  برنده  زاده،  درویش 
آیدین آغداشلو، برنده اولین جایزه هنری صبا، موسی 
محمدی، برنده اولین جایزه کارآفرینی دانشگاه شهید 
باهنر و شعرخوانی محمدعلی جوشایی، شاعر برجسته 

صبا  هنری  جایزه  اولین  دریافت کننده  و  کرمانی 
)منتخب استانی( همراه بود و برگزیدگان جوایز خود 
باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر،  دکتر  دستان  از  را 
کرمان و دکتر حق دوست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان دریافت نمودند.
اسامی برگزیدگان

منتخبین یازدهمین جایزه علیرضا افضلی پور: منتخب 
رشته  تمام  استاد  زاده؛  درویش  علی  دکتر  کشوری: 
دکتر  استانی:  منتخب  تهران،  دانشگاه  زمین شناسی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  تمام  استاد  اسکندری؛  حسین 

کرمان
دکتری  مالیی؛  علی  مجتبی  دکتر  منتخب:  دانشجویان 
رشته دامپزشکی، دکتر سید هادی شاهچراغی؛ دکتری 
رشته بازیافت و فرآوری مواد، نسیبه مالحسنی؛ دکتری 
رشته ریاضی، نجمه طاهری؛ دانشجوی دکتری رشته 
دانشجوی  مددی؛  محمدرضا  فارسی،  ادبیات  و  زبان 
پور؛  مالحسنی  مژگان  آبی،  سازه های  رشته  دکتری 
دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق-قدرت، راضیه 

کوشکی؛ دانشجوی دکتری رشته فیزیولوژی جانوری
منتخبین اولین دوره جایزه هنری صبا: منتخب کشوری: 

آیدین آغداشلو، منتخب استانی: محمدعلی جوشایی
جایزه  اولین  کارآفرینی:  جایزه  دوره  اولین  منتخب 
کارآفرینی به صورت نمادین به مرحوم علیرضا افضلی 
کارآفرین  محمدی؛  موسی  حاج  یافت.  اختصاص  پور 
برتر کشوری و برگزیده الگوی عملی اقتصاد مقاومتی 

دریافت کننده این جایزه بود.
منتخبین پنجمین جایزه علی افضلی پور: سمیرا سعیدی؛ 
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فرشید  کاربردی،  شیمی  رشته  کارشناسی  دانشجوی 
شریفی؛ دانشجوی کارشناسی رشته آمار

از  پور  افضلی  علی  جایزه  منتخبین  است  ذکر  شایان 
طرف خانم ژینا افضلی پور )فرزند علی افضلی پور( به 

مدت یک سال بورس تحصیلی دریافت می کنند.
تهران،  دانشگاه  تمام  استاد  زاده،  درویش  علی  دکتر 
ماندگار  چهره  برتر،  پژوهشگر  کشوری،  نمونه  استاد 
یازدهمین جایزه  زمین شناسی کشور و دریافت کننده 
علمی افضلی پور، در سخنان خود گفت: افتخار می کنم 
که نوزدهمین جایزه علمی ای که به من تعلق می گیرد، 
جایزه علمی افضلی پور است. کار مرحوم افضلی پور 
کاشته  سرزمین  این  در  که  است  قاصدکی  گل  شبیه 
شده است و نهال آن که همان دانشجویان هستند در 
سراسر کشور علم، هنر، ادب و اخالق را اشاعه می دهند 
و آرزوی افضلی پور این گونه تداوم می یابد. همیشه با 
خود می اندیشم که چطور ممکن است یک مرد از همه 
کرمان  مثل  جایی  به  را  آن  و  بپوشد  چشم  خود  چیز 
و مردمان سخت کوش آن هدیه کند. یادش گرامی، 
ایران  مادامی که  باشد  پایدار  بنیانش  و  شاد  روحش 

پایدار است.
و  ایرانی  برجسته  هنرمند  آغداشلو،  آیدین 
مراسم  در  صبا،  هنری  جایزه  اولین  دریافت کننده 
اشاره  کرمان  در  حضورش  اولین  به  جوایز،  اهدای 
تاریخی،  دوره های  برخی  در  کرمان  گفت:  و  کرد 
است. ذهن درخشان و  معنا و فرهنگ کشور  پایتخت 
روح ظریف مردم کرمان همچنان ثمر می دهد و این 
تعبیر که هنرمند در سختی می شکند و حذف می شود، 
در کرمان رنگ می بازد. تصور کرمان بدون فرهنگ 
یک  مردمان  شاید  بود.  خواهد  ناقصی  تصور  هنر  و 
سرزمین بتوانند بدون فرهنگ و هنر به زندگی خود 
ادامه دهند اما این امر باعث تقلیل حافظه خواهد شد 

و بدون حافظه چیزی برای آن ملت باقی نمی ماند.
نقد  قالب  در  متعددی  آثار  صاحب  آغداشلو،  آیدین 
و معرفی آثار هنرمندان، گفتگو و مقاالت پژوهشی و 
در موضوعاتی چون هنرهای تجسمی، هنرهای سنتی، 
سینما و ادبیات است. او در حوزه شناخت هنر ایرانی، از 
گذشته تا حال، شاخص و کم نظیر است و سال هاست که 
حوزه نقد و پژوهش مدیون و چشم به راه نوشته های 
اوست. وی همچنین در اجرای عملی نقاشی و تذهیب 
مدعا  این  شاهد  و  است  سرآمدان  از  نیز  ایرانی 
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و  است  میرعماد«  اثر  حمد،  »سوره  تابلوی  بازتولید 
خطی  نسخ  مرمت  در  همچنین  آغداشلو  دیگر.  آثار 
از درخشان ترین وجوه  اما  نوادر روزگار است.  از  نیز 
فعالیت استاد آغداشلو در حوزه هنر ایرانی آنجاست 
که او را در کسوت منتقد و تاریخ نگار هنر گذشته ایران 
می بینیم. استاد آغداشلو با هنر ایرانی و سنتی، نسبتی 
دارد به اندازه ای که اغراق نیست اگر او را نماد تبلور 

ارزش های ایرانی در روزگار جدید بدانیم.
حاج موسی محمدی، کارآفرین برتر کشوری، برگزیده 
واقف،  جوان ترین  مقاومتی،  اقتصاد  عملی  الگوی 
دریافت کننده جایزه صلح و مهرورزی و دریافت کننده 
تالش،  باهنر،  شهید  دانشگاه  کارآفرینی  جایزه  اولین 
توکل و توسل را راز موفقیت خود دانست و در مورد 
مرحوم افضلی پور گفت: همه خواهیم مرد، اما عده ای 
برای همیشه باقی خواهند ماند. نگاهی به تاریخ به ما 
نشان می دهد که تنها کسانی که بخشش و بخشندگی 
و  ماندگار شده اند  دارند  کارنامه زندگی خود  را در 

افضلی پور یکی از آن هاست.
پافشاری  خود،  گذشته  خاطرات  از  بخشی  بیان  با  وی 
بر خواسته ها، انسان دوستی، حسادت نداشتن، سحرخیز 
بودن، احترام به والدین، قناعت، داشتن مشاورین خوب 
در  موفقیت  دالیل  از  را  زیردستان  از  قدرشناسی  و 

کارآفرینی عنوان کرد.
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منتخبین یازدهمین جایزه علیرضا افضلی پور:
منتخب کشوری: دکتر علی درویش زاده؛ استاد تمام رشته زمین شناسی دانشگاه تهران

منتخب استانی: دکتر حسین اسکندری؛ استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشجویان منتخب:
دکتر مجتبی علی مالیی؛ دکتری رشته دامپزشکی

دکتر سید هادی شاهچراغی؛ دکتری رشته بازیافت و فرآوری مواد
نسیبه مالحسنی؛ دکتری رشته ریاضی

نجمه طاهری؛ دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی
محمدرضا مددی؛ دانشجوی دکتری رشته سازه های آبی

مژگان مالحسنی پور؛ دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق-قدرت
راضیه کوشکی؛ دانشجوی دکتری رشته فیزیولوژی جانوری

منتخبین اولین دوره جایزه هنری صبا:
منتخب کشوری: آیدین آغداشلو

منتخب استانی: محمدعلی جوشایی

منتخب اولین دوره جایزه کارآفرینی:
اولین جایزه کارآفرینی به صورت نمادین به مرحوم علیرضا افضلی پور اختصاص یافت.

حاج موسی محمدی؛ کارآفرین برتر کشوری و برگزیده الگوی عملی اقتصاد مقاومتی دریافت کننده این جایزه بود.

منتخبین پنجمین جایزه علی افضلی پور:
سمیرا سعیدی؛ دانشجوی کارشناسی رشته شیمی کاربردی

فرشید شریفی؛ دانشجوی کارشناسی رشته آمار

شایان ذکر است منتخبین جایزه علی افضلی پور از طرف خانم ژینا افضلی پور )فرزند علی افضلی پور( به مدت یک 
سال بورس تحصیلی دریافت می کنند.

اسامیبرگزیدگانجایزهافضلیپور
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دکترطاهر:جایزهافضلیپوربرگزرینیدرزندگیدریافتکنندگانآناست

یازدهمین  مراسم  در  دانشگاه،  رئیس  طاهر،  دکتر 
بسی  مایۀ  بنده  برای  گفت:  پور  افضلی  علمی  جایزه 
مباهات و افتخار است که به عنوان یکی از خدمتگزاران 
عرصۀ دانش، میزبان شما بزرگواران برای سه مناسبِت 
فوق العاده باشم. از یکسو این هفته، هفتۀ گرامیداشت 
مقام معلم و استاد است. از دیگر سو، عید بزرگ مبعث 
ارجمند  مراسم  دیگر،  سوی  از  و  داریم  رو  پیش  را 
اهدای جوایز دانشگاه را برگزار می کنیم. مبعث رسول 
هدایت گر  و  دانایی  و  مهربانی  پیامبر  اسالم،  بزرگوار 
حقیقت  در  جاوید،  رستگاری  و  فالح  به سوی  انسان ها 
است.  بشر  زندگی  در  بی سابقه  و  تحّولی عظیم  آغاز 
پیامبر رحمت، ضمن تأیید بسیاری از آموزه های ادیان 
برای  بی نظیری  آموزه هایی  و  تعالیم  خود،  از  پیش 
بود،  انسانیت  اسوۀ  خود  که  او  آورد.  ارمغان  به  بشر 
مبعوث  اخالق  نمودن  کامل  برای  من  که:  می فرمود 
وظیفه اش  که  می دانست  معّلمی  را  خود  شده ام. 
پیامبر  است.  سرور  و  نور  به سوی  انسان ها  هدایت 
بزرگ ترین  و  معلم  بزرگ ترین  خود  اسالم  بزرگ 
مشّوق انسان ها در طریق آموختن علم و ادب بودند. 
کلید همۀ امور ارزشمند و مفیدی که بتوان برای بشر 
با آموزش  است.  تدریس  و  کرد، در آموزش  تصّور 
است که سعادت این جهانی و آن جهانی انسان به دست 
معلمی  فرهنگ ها  همۀ  در  و  جوامع  تمام  در  می آید. 

شریف ترین شغل به حساب می آید. هر چند که به باور 
ما معلمی شغل نیست، بلکه عشق است و پیامبری است. 
از طریق معلمان و استادان است که ارزش ها و فرهنگ 
یک جامعه تداوم پیدا می کند و به نسل های بعد انتقال 
باهنر کرمان در  می یابد. اهدای جوایز دانشگاه شهید 
مقام  بزرگداشت  هنری  و  علمی  مختلف  زمینه های 
کسانی است که هستی و عمر خود را صرف دانایی و 
فرهنگ نموده اند. امروز شاهد یازدهمین دورۀ جایزۀ 
افضلی پور، پنجمین دورۀ جایزۀ علی افضلی پور، اولین 
دورۀ جایزۀ هنری صبا و اولین دورۀ جایزۀ کارآفرینی 
هستیم. بی تردید همۀ آنانی که به دریافت این جوایز 
زندگی  زّرینی در  برگ  را  توفیق می یابند، آن  نفیس 
این  دریافت کنندگان  چراکه  کرد.  خواهند  تلقی  خود 
جوایز با معیارهای بسیار دقیق و علمی و با سختگیری 
مهم تر،  این  از  و  شده اند  انتخاب  حداکثری  و  کامل 
افضلی  دستان  از  بی واسطه  و  باواسطه  را  خود  جوایز 
دریافت  او  نزدیک  دوستداران  و  یاران  و  صبا  و  پور 
می کنند و برای استادان و دانش پژوهان هیچ افتخاری 
از این باالتر نمی توان تصّور نمود که مورد عنایت این 

بزرگواران باشند.
دکتر طاهر به منظور بیان تالش های بی وقفه و مستمر 
دانشگاهیان در حفظ و بالندگی میراث افضلی پور در 
حال  در  باهنر  شهید  دانشگاه  گفت:  دانشگاه  معرفی 
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حاضر 97,666 مترمربع فضای آموزشی و 1۰9,392 
مترمربع فضای کمک آموزشی دارد و 174 آزمایشگاه، 
مجتمع  یک  دانشکده،   11 کتابخانه،   ۵ کارگاه،   12
پردیس  یک  عالی،  آموزش  مرکز  دو  عالی،  آموزش 
خودگردان، 6 پژوهشکده و دو مرکز پژوهشی در این 
فضا جای گرفته اند. همچنین تعداد 1442۰ نفر دانشجو، 
6۵۰ نفر عضو هیأت علمی و 79۰ نفر کارمند در این 
فضا مشغول فعالیت هستند. دانشگاه شهید باهنر 298 
رشته و گرایش تحصیلی دارای مجوز دارد که از این 
در  رشته   14۰ کارشناسی،  مقطع  در  رشته   8۰ تعداد 
مقطع کارشناسی ارشد و 78 رشته در مقطع دکتری 
سال   4۰ در  که  دارد  افتخار  باهنر  دانشگاه  هستند. 
دانشجو  هزار   7۰ خود  پژوهشی  و  آموزشی  فعالیت 
را به جامعه تقدیم کرده است. در 2۰ سال اخیر، 672 
طرح پژوهشی در داخل دانشگاه، 642 طرح پژوهشی 
خارج از دانشگاه، بیش از 2۰۰۰۰ مقاله منتشرشده در 
مجالت علمی ISI معتبر، همایش های داخلی و خارجی 
)که از این تعداد بیش از ۵۰۰۰ مقاله ISI هستند( و 72 
فرصت مطالعاتی در کارنامه دانشگاه باهنر وجود دارد.

دکتر طاهر همچنین موارد زیر را به عنوان چشم انداز 
توسعه دانشگاه عنوان کرد:

- آموزش علمی و مهارتی برای جذب آسان در بازار 
کار و کسب مشاغل ارزشمند با نگاه به منطقه جنوب 

شرق
اعتقادی،  اخالقی،  زمینه های  در  چندبعدی  پرورش   -
اجتماعی، سیاسی، ورزشی و غیره جهت کسب آمادگی 
با  متناسب  اجتماع  در  موفق  زندگی  یک  تجربه  برای 

جایگاه دانشگاه در استان و کشور
- قرار دادن قلمرو تمامی علوم از جمله علوم انسانی، 
پایه،  علوم  مهندسی،  و  فنی  رفتاری،  و  اجتماعی  علوم 
برنامه های  اولویت  در  معماری  و  هنر  کشاورزی، 
دانشگاه  علم افزایی  جایگاه  ارتقای  راستای  در  دانشگاه 

مادر
- اثرگذاری بین المللی در قالب اثرگذاری و جهت دهی 
رشد علمی و فناوری در جامعه جهانی با نگاه ویژه به 

کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس
- تعامل با سایر دانشگاه ها و اندیشمندان ملل دنیا در 
اصول  با  همسو  تکنولوژی های  و  علوم  توسعه  جهت 
و  بالفعل  ظرفیت های  به  توجه  با  اسالم  ارزش های  و 

بالقوه دانشگاه
- رسیدن دانشگاه در بین پنج دانشگاه برتر کشور

- تقویت جایگاه دانشگاه در منطقه جنوب شرق کشور
مزیت های  با  دانشگاهی  رشته های  کردن  متناسب   -

ملی و بین المللی استان
- افزایش سهم مشارکت دانشگاه در صنعت و رسیدن 

به هدف ۵۰ درصدی اعضای هیأت علمی
با  فناوری  و  علم  شاخص های  کردن  متناسب   -

استاندارهای جهانی
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بررسیمعضالتزیستمحیطیدراتاقفکراستان
دانشگاه،  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  بصیری،  دکتر 
اتاق  کارگروه محیط زیست و کشاورزی  در جلسه 
فکر استان که با حضور اعضای کارگروه، دوشنبه 2۰ 
اردیبهشت ماه، در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی 
مابین  تفاهم نامه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  دانشگاه 
جمهوری  ریاست  استراتژیک  بررسی های  معاونت 
علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  و 
تحقیقات و فناوری مبنی بر تشکیل اتاق های فکر در 
استان  اتاق فکر  استان گفت:  دانشگاه های مادر هر 
کرمان به مدت 2 سال است که در دانشگاه شهید 
باهنر کرمان با حضور استادان برجسته دانشگاهی، 
افراد  و  مدنی  فعاالن  دولتی،  مسئوالن  و  مدیران 
شاخص در بخش خصوصی برگزار می شود. اتاق فکر 
کرمان دارای 7 کارگروه محیط زیست و کشاورزی، 
اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، بهداشت 
و  اجتماعی  و  نوآوری  و  فناوری  علم،  سالمت،  و 
و  محیط زیست  کارگروه  امروز  است.  فرهنگی 

کشاورزی با مسئولیت دکتر محمدی نژاد، رئیس 
پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهید باهنر، به منظور 
کرمان  استان  زیست محیطی  معضالت  بررسی 

تشکیل جلسه داده است.
دکتر یزدان پناه، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر و مدیر اتاق فکر 
زیست محیطی  مشکالت  به  اشاره  با  کرمان  استان 
کارگروه  کرد  امیدواری  ابراز  کرمان،  استان 
محیط زیست و کشاورزی اتاق فکر بتواند عملکردی 
مؤثر در این زمینه داشته باشد و صدای نخبگان و 
اندیشمندان این حوزه را به گوش سیاستمداران و 
رهبران سیاسی کشور برساند. وی با اشاره به اینکه 
بستر اصلی اتاق فکر استان کرمان در دانشگاه شهید 
باهنر قرار دارد از همه نخبگان استان برای همفکری 

جهت حل معضالت استان دعوت به همکاری کرد.
باغبانی  پژوهشکده  رئیس  نژاد،  محمدی  دکتر 
دانشگاه شهید باهنر و رئیس کارگروه محیط زیست 
مشخص  بر  تأکید  با  استان،  فکر  اتاق  کشاورزی  و 

و  فکر  اتاق های  در  حرکت  چارچوب  کردن 
تمرکزگرایی در سیاست های کالن، هدف از تشکیل 
کارگروه های مختلف در اتاق فکر را تصمیم سازی، 
دانست  ایده  قالب  در  مسئله  حل  و  مسئله  طرح 
کشاورزی  و  محیط زیست  کارگروه  در  افزود:  و 
مسائلی چون امنیت آب، امنیت غذا، امنیت انرژی، 
حفاظت تنوع زیستی، بقای زیست بوم ها و ... مورد 
بررسی قرارگرفته و تالش می شود با همگرایی و 

هم افزایی به نتایج مطلوبی برسیم.
اعضای کارگروه در مورد مسائلی چون باقیمانده 
مواد  در  کشاورزی  کودهای  و  سم  آالینده های 
درآمدهای  صرف  خشکسالی،  و  کم آبی  غذایی، 
استان،  از  خارج  در  کشاورزی  و  باغبانی  از  حاصل 
عدم استفاده از مهارت های متخصصین گیاه پزشکی، 
استفاده غیرقانونی از سموم کشاورزی و ... به بحث 
ارائه  را  الزم  راهکارهای  و  پرداخته  تبادل نظر  و 

دادند.



21

GPRدومینهمایشملیوسومینکارگاهتخصصی

پس از برگزاری موفق »اولین کارگاه تخصصي رادار 
نفوذي به زمین« در ایران در اردیبهشت 1391 و 
تخصصی  کارگاه  دومین  و  ملی  همایش  »اولین 
رادار نفوذی به زمین« در اردیبهشت 1393، بخش 
مهندسي معدن دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه 
مکانیک  انجمن  همکاری  با  کرمان،  باهنر  شهید 
سنگ ایران، »دومین همایش ملی و سومین کارگاه 
تخصصی رادار نفوذی به زمین« را در تاریخ 1۵ تا 

17 اردیبهشت ماه 9۵ برگزار کرد.
کارگاه های  ویژه  به  و  همایش  این  اصلی  محور 
مطالعات  در   GPR روش  کاربرد  آن،  تخصصی 
روش  کاربرد  همچنین  و  ساختمانی  سنگ  معادن 

GPR در آشکارسازی تأسیسات زیرسطحی بود.
 در کارگاه های آموزشی این رویداد به موضوعاتی 
چون کاربرد روش GPR در معادن سنگ ساختمانی 
)به زبان انگلیسی توسط پروفسور لوییجی زانزی، با 

تعیین  در   GPR کاربرد  فارسی(،  همزمان  ترجمه 
توسط  انگلیسی  زبان  )به  زیرسطحی  تأسیسات 
همزمان  ترجمه  با  زانزی،  لوییجی  پروفسور 
اساس  بر  موجلرزهای  سرعت  تعیین  و  فارسی( 
ساختمان  مهندسی  استفاده  جهت   28۰۰ آیین نامه 

)توسط دکتر اصغر آزادی( پرداخته شد.
این همایش، شرکت های  حامیان  است  شایان ذکر 
از  خصوصی  شرکت های  و  دانشگاه ها  دانش بنیان، 
بازرگانی  اتاق  کشور،  زمین شناسی  سازمان  جمله 
شرکت  ایران،  ژئوفیزیک  انجمن  کرمان،  استان 
معدنی کوشا معدن، دانشگاه های صنعتی شاهرود، 
فنی  معاونت  اراک،  صنعتی  و  یزد  اصفهان،  صنعتی 
و عمرانی شهرداری تهران و... بودند. همچنین دو 
مستقیم  طور  به  همایش،  این  در  برگزیده  مقاله 
در مجله علمی پژوهشی »پژوهش های ژئوفیزیک 

کاربردی« چاپ خواهند شد.

رئیسجمهورودانشگاهیان

 در سفر رئیس جمهور، دکتر حسن روحانی و هیأت 
ایشان  مهم  برنامه های  از  یکی  کرمان،  به  همراه 
بود  استان  برگزیدگان  و  ایثارگران  علما،  با  دیدار 
محل  در  اردیبهشت،   21 بعدازظهر،  سه شنبه  که 

حسینیه ثاراهلل کرمان برگزار شد.
در این نشست صمیمانه، از تعداد 6 سخنران انتخابی 
دانشگاهیان  از  نفر  سه  رئیس جمهور،  حضور  در 
رجبعلی  پروفسور  بودند.  باهنر  شهید  دانشگاه 
زاده،  یوسف  احمد  و  ریاضی  برجسته  استاد  پور، 
فرهنگی  امور  مدیرکل  و  مقدس  دفاع  نویسنده 
دانشگاه به سخنرانی و بیان مطالب پرداختند. دکتر 

حامد حسین خانی، شاعر، پژوهشگر و مدیر روابط 
عمومی دانشگاه نیز در این جلسه شعرخوانی کرد. 
شعرخوانی ها  و  سخنرانی ها  این  که  است  گفتنی 
و  همراه  هیأت  رئیس جمهور،  توجه  مورد  بسیار 

دیگر حاضران قرار گرفت.
قابل ذکر است در این نشست دکتر طاهر، رئیس 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  بصیری،  دکتر  دانشگاه، 
دانشگاه، دکتر اسالمی، معاون اداری، مالی و مدیریت 
و  دانشجویی  معاون  نظری،  دکتر  دانشگاه،  منابع 
استادان دانشگاه شهید  و  از مدیران  تعدادی دیگر 

باهنر حضور داشتند.



22

هجدهمیننشستمدیرانشبکهآزمایشگاهیفناورینانو

هجدهمین نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری 
دانشگاه  میزبانی  با  اردیبهشت ماه،   22 چهارشنبه  نانو 
ادبیات و علوم  اندیشه دانشکده  تاالر  باهنر، در  شهید 
انسانی دانشگاه و با حضور مدیران شبکه آزمایشگاهی 
فناوری نانو، مدیران مراکز عضو و کارشناسان ارشد 

شبکه برگزار شد.
دکتر احتشام زاده، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، 
ضمن گرامیداشت چهلمین سال تأسیس دانشگاه شهید 
مدیران  هجدهم  نشست  کرد  امیدواری  ابراز  باهنر، 
همفکری  با  بتواند  نانو  فناوری  آزمایشگاهی  شبکه 
مسیر  تعیین  برای  مناسبی  دستاورد  به  حاضر  اعضای 
نشست نوزدهم دست یابد. وی پس از ارائه تاریخچه 
مختصری از دانشگاه شهید باهنر، در مورد برنامه های 
گفت:  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاونت  راهبردی 
از  معنوی  و  مادی  حمایت  پژوهش،  کیفیت  افزایش 
افزایش سهم تولید  ایده به محصول و  تبدیل  فرآیند 
محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته، بین المللی 
و  صنعت  با  ارتباط  گسترش  تقویت  دانشگاه،  سازی 
سمت  به  پایان نامه ها  موضوع  دادن  سوق  و  جامعه 
الکترونیکی و  نیاز جامعه، توسعه کمی و کیفی خدمات 
... از برنامه های راهبردی معاونت پژوهشی و فناوری 

دانشگاه شهید باهنر کرمان است.
دکتر اسدی فرد، مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، 
با قدردانی از میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، هدف 
مورد  در  تبادل نظر  و  همفکری  را  گردهمایی  این  از 
جدیدترین سیاست های شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو 
از  نانو  فناوری  آزمایشگاهی  شبکه  گفت:  و  کرد  اعالم 
سال 83 فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون با 7۵ عضو 

قطعی، 1۵ استان کشور را پوشش می دهد. از اهداف 
تشکیل این شبکه می توان به مواردی چون استفاده بهینه 
از سرمایه ملی در حوزه زیرساخت آزمایشگاهی، بهبود 
تسهیل  آزمایشگاهی،  خدمات  کمی  افزایش  و  کیفی 
خدمات  به  کشور  صنایع  و  پژوهشگران  دسترسی  در 
آزمایشگاهی، استانداردسازی فعالیت های آزمایشگاهی 
ارتقای دانش فنی  قابل اعتماد،  نتایج  با  ارائه خدمات  و 
کارشناسان آزمایشگاه ها از طریق آموزش و ... اشاره 
باشگاه مشتریان شبکه  با راه اندازی  اشاره  با  کرد. وی 
آزمایشگاهی فناوری نانو از شهریورماه 94 خاطرنشان 
کرد: با گذشت 8 ماه از ایجاد این باشگاه تاکنون 27۰۰ 
بنیاد  از میان شرکت های دانش بنیان، برگزیدگان  نفر 
ستادها،  منتخبین  کشور،  علمی  سرآمدان  نخبگان، 
منتخبین دوره های پسادکتری و دانشجویان و استادان 
ما  همچنین  درآمده اند.  مشتریان  باشگاه  عضویت  به 
درصدد هستیم تا با توسعه ارائه خدمات مراکز عضو 
خدمات  تأمین  کشور،  از  خارج  مشتریان  به  شبکه 
خارجی،  توانمند  آزمایشگاه های  از  کشور  نیاز  مورد 
به  پیشرفته خارجی  از مراکز آزمایشگاهی  بهره مندی 
منظور ارتقای توانمندی مراکز داخلی و تأمین نیازهای 
به  خارجی  مراکز  تجربه  و  دانش  انتقال  و  آموزشی 
کارشناسان آزمایشگاه های عضو شبکه، روابط بین المللی 
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو را توسعه و ارتقا دهیم.

شبکه  مدیران  نشست  هجدهمین  در  حاضر  اعضای 
دانشگاه  آزمایشگاه های  از  نانو  فناوری  آزمایشگاهی 
و  امکانات  با  نزدیک  از  و  کرده  دیدار  باهنر  شهید 

تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه آشنا شدند.
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شهید  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده 
نفر  و 2  برجسته  اساتید  از  نفر  از 2  کرمان  باهنر 
از  خارج  مقیم   )Ph.D.( دکترا  دوره  دانشجویان  از 
کشور که مایل به گذراندن دوره فرصت مطالعاتی 
تاریخ   ، فارسی  ادبیات  و  زبان  های  زمینه  در  خود 
ویژه  باشندحمایت  می  باستانی  های  زبان  و  ایران 

بعمل می آورد.
 این حمایت ها شامل موارد زیر می باشد:
- اقامت رایگان در مهمانسرای دانشگاه

- استفاده رایگان از سلف سرویس دانشگاه 
- استفاده رایگان از کتابخانه ، مرکز اسناد ، مرکز 

کامپیوتر و امکانات ورزشی دانشگاه
طول دوره مورد حمایت برای اساتید 2 ماه و برای 

دانشجویان 1 ماه در نظر گرفته شده است.
برای اطالعات بیشتر با ایمیل

 office.intl.rel@uk.ac.ir تماس حاصل فرمایید.

و  اساتید  همکاری  از  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
متخصصان گرامی مقیم خارج از کشور در کلیه زمینه 

های آموزشی و پژوهشی استقبال می نماید.
در صورتی که مایل به تدریس دروس تخصصی در 
کارگاههای  برگزاری  به  مایل  یا  دانشگاهی  هر مقطع 
هر  یا  مشترک  پژوهشی  های  انجام طرح  آموزشی، 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  با  علمی  همکاری  نوع 
هستید، لطفا با گروه همکاری های علمی و بین المللی 

دانشگاه با ایمیل
تماس حاصل   international.relations@uk.ac.ir  

فرمایید. 
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»دانشگاهعاریازدخانیات«

اولین همایش منطقه ای و نمایشگاه دانشجویی پیشگیری 
از اعتیاد با عنوان »دانشگاه عاری از دخانیات« چهارشنبه 
شهید  دانشگاه  وحدت  تاالر  در  اردیبهشت ماه   22
و  استادان  استانی،  مسئوالن  از  جمعی  میان  در  باهنر 

دانشجویان برگزار شد.
دکتر طاهر، رئیس دانشگاه گفت: در بحث اعتیاد دانشگاه 
کار  دستور  در  را  مهم  رویکرد  دو  همزمان  طور  به 
دارد: اول تقویت نشاط و توانمندسازی دانشجویان و 
دانشگاهیان، دوم کاهش آسیب های اجتماعی و زدودن 
عوامل محرک در بروز این آسیب ها از فضای دانشگاه 
است که این دو برنامه محوری با راهبرد عقالنیت و 
ظرفیت های  دانشجویان  می شود.  محقق  پرهیزکاری 
راستا  همین  در  دارند،  مختلف  حوزه های  در  زیادی 
توانمندی های  از  بیش ازپیش  بهره گیری  منظور  به 
پویایی آن ها و  بالندگی و  دانشجویان در جهت رشد، 
در کنار سایر کانون های حوزه فرهنگی تحت نظارت 
نام  به  کانونی  دانشجویی  مشاوره  مرکز  حمایت  و 
هدف  که  است  گرفته  شکل   سالمت  همیاران  کانون 
به  دانشجویان  تربیت  و  اصلی آن جذب، سازماندهی 
انجام خدمات همیاری  منظور آماده ساختن آنان در 
نقش  و  بازآفرینی  اجتماعی،  آسیب های  زمینه  در 
فراگیر  معضل  با  مقابله  و  پیشگیری  در  دانشگاه ها 
اعتیاد همچنین آگاه سازی و ارتقا سطح سالمت روانی، 
اخالقی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان و هویت بخشی 

به فعالیت های داوطلبانه آن ها جهت جلب مشارکت و 
بهداشت  و  سالمت  تأمین  جهت  در  دانشجویان  یاری 
روانی آن ها است. در این راستا تحت عنوان برداشتن 
سالمت  همیاری  کانون های  از  چندی  مهم  گام  اولین 
دانشگاه  همیاران  کانون  محوریت  با   8 منطقه  روان 
برگزاری  در  را  خوبی  اقدامات  کرمان  باهنر  شهید 
پیشگیری  دانشجویی  نمایشگاه  و  منطقه ای  همایش 
به  آن ها  فعالیت های  که  دادند  انجام  اعتیاد  از  اولیه 
همایش امروز ختم شده است. امید است این همایش 
پشتیبانی  و  دانشجویان  راستای جلب مشارکت  که در 
از برنامه های خالقانه خود دانشجویان برای سالم سازی 
محیط تحصیل و زندگی آنان و با رویکرد کاهش تقاضا 
همچنین  و  مخدر  مواد  مصرف  از  پیشگیری  هدف  و 
محیط های  در  قلیان  و  سیگار  مصرف  از  پیشگیری 
دانشجویی است، بتوانیم گامی مهم و اثرگذار برداریم 
و ضمن فعال سازی بیش از پیش دانشجویان در عرصه 
مقابله با آسیب های جدی مواد مخدر ما را در مسیر 

تحقق دانشگاه عاری از اعتیاد یاری کند.
دکتر رحمتی، رئیس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه 
شهید باهنر، در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی در 
دانشگاه  منطقه ای  همایش  برگزاری  ضرورت  مورد 
عاری از دخانیات و نمایشگاه و جشنواره پیشگیری اولیه 
خالی  دانشجویی  زندگی  گفت:  دانشجویی،  اعتیاد  از 
این  نیست و متأسفانه  از استرس و فشار های عصبی 
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فضای پراهمیت از گزند آسیب های اجتماعی از جمله 
امان  در  روان گردان ها  خصوصا  مواد  سوءمصرف 
نمانده است. به همین منظور دفتر مشاوره و سالمت 
با  مبارزه  ستاد  همکاری  با  دانشجویان  امور  سازمان 
مواد مخدر و مراکز مشاوره دانشجویی زیرمجموعه 
نمایشگاه  و  برگزاری همایش منطقه ای  به  اقدام  خود 
از  نمود.  اعتیاد  از  اولیه  پیشگیری  هدف  با  دانشجویی 
در  تالش  چون:  مواردی  به  می توان  همایش  اهداف 
جهت تقویت روحیه انسان دوستی و نوع دوستی در بین 
دانشجویان، جذب، سازماندهی و تربیت دانشجویان به 
انجام خدمات همیاری  منظور آماده ساختن آنان در 
ارائه  ارجاع و تسهیل  اجتماعی و  در زمینه آسیب های 
بازآفرینی  نیازمند،  به دانشجویان  خدمات دانشجویی 
نقش دانشگاه ها در پیشگیری و مقابله با معضل فراگیر 
راستای  در  کشور  دانشگاه های  فضای  تقویت  اعتیاد، 
در  روان گردان  و  مخدر  مواد  مصرف  از  پیشگیری 
دخانیات،  مصرف  از  پیشگیری  ویژه  به  دانشگاه ها 
اخالقی،  روانی،  سالمت  سطح  ارتقاء  و  آگاه سازی 
و  کشور  دانشگاه های  دانشجویان  فرهنگی  و  اجتماعی 
در  دانشجو  داوطلبانه  فعالیت های  به  بخشی  هویت 

جهت کمک به دانشجویان اشاره کرد.
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معرفیطرحهایپژوهشیدانشگاه:
ساختمتمرکزکنندهبانقطهکانونیثابتشفلر

دانشگاه  مکانیک  مهندسی  بخش  استاد  رهنما،  محمد 
خود  کارشناسی  دوره  وی  است.  کرمان  باهنر  شهید 
دانشگاه  را در  ارشد  کارشناسی  دانشگاه شیراز،  را در 

شیراز  دانشگاه  در  را  دکتری  دوره  و  اصفهان  صنعتی 
گذرانده و در 28 سال سابقه کار خود، ریاست بخش 
شهید  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  مکانیک،  مهندسی 
دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  معاونت  کرمان،  باهنر 
پژوهشگاه  ریاست  و  کرمان  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت 
علوم و تکنولوژی پیشرفته را بر عهده داشته است. وی 
ثابت  کانونی  نقطه  با  متمرکزکننده  ساخت  به  موفق 
از  این دستگاه در استفاده  ایران شده است.  شفلر در 
انرژی خورشیدی کاربرد بسیار دارد. در ادامه گفتگوی 

ما را با دکتر رهنما در این رابطه می  خوانید.

با  این که طرح شما  به  توجه  با  آقای دکتر رهنما، 
عنوان »ساخت متمرکزکننده با نقطه کانونی ثابت 
شفلر« منجر به تولید دانش فنی و رفع بخشی از نیاز 
جامعه شده است، لطفا در مورد روند شکل گیری 

)از ایده تا عمل( این طرح توضیح دهید.
انرژی  اینجانب  عالقه  مورد  تحقیقاتی  زمینه های  از  یکی 
انرژی  بی شمار  مزایای  به  توجه  با  و  است  خورشیدی 
خورشیدی از قبیل خورشید به عنوان منبع الیزال انرژی، 
عدم آلودگی محیط زیست و تکنولوژی ساده، همیشه به 
این فکر بودم که سیستمی طراحی و ساخته شود که هم 
ساخت آن ساده باشد و هم قسمتی از نیاز بشر به انرژی 
انجام دادم  حرارتی را تأمین نماید. در بررسی هایی که 
متوجه شدم که یک نوع متمرکز کننده خورشیدی بنام 
دیش شفلر که توسط دانشمند آلمانی به همین نام برای 
که  می  کند  کار  به گونه ای  است،  شده  ساخته  بار  اولین 
افراد عادی و به خصوص روستائیان می  توانند به آسانی 
از آن در موارد مختلف از قبیل آشپزی، تولید آب گرم 
و تولید بخار استفاده کنند بدون اینکه نیاز به هیچ گونه 
طراحی  لذا  باشد.  گاز  یا  و  برق  قبیل  از  دیگری  انرژی 
دانشجویان  از  یکی  پایان نامه  به  عنوان  را  آن  ساخت  و 
)دانشجوی  زاده  طالبی  آقای  بنام  ارشد  کارشناسی 
کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته( 
انرژی های  گروه  از  جهانشاهی  دکتر  آقای  همکاری  با 
تجدید  پذیر پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته حدود 
یک سال پیش آغاز کردیم و علیرغم مشکالت عدیده ای 
نمونه  اولین  توانستیم  بود،  که در مسیر ساخت دستگاه 
می  باشد  مربع  متر   7/2 مساحت  با  دیشی  دارای  که  را 

پژوهشگران  )از  حسنی  محمد  مهندس  آقای  کمک  با 
برجسته استان کرمان( بسازیم. قابل ذکر است که شروع 
ریاست  مسئولیت  اینجانب  که  بود  زمانی  پروژه  این 
پژوهشگاه را بر عهده داشتم و لذا دانشجوی کارشناسی 
ایشان  البته  و  شد  انتخاب  پژوهشگاه  از  مذکور  ارشد 
این  توانستند  و  بودند  سخت کوشی  و  فعال  دانشجوی 
پروژه را به پایان برسانند. همچنین قسمتی از کار شامل 
آموزش  مرکز  در  نیز  مکانیکی  حرکت  مکانیزم  ساخت 
آقای  زحمات  از  اینجا  در  که  انجام شد  حرفه ای  و  فنی 

مهندس رنجبر در این خصوص قدردانی می  گردد.

مزایای این دستگاه چیست و چه کاربردی دارد؟
انواع دیگر  از  این دستگاه مزایای خاصی دارد که آن را 
را  مزایا  این  می  کند.  جدا  خورشیدی  متمرکزکننده های 

می توان به شرح زیر خالصه کرد:
)الف( محور چرخش متمرکزکننده موازی محور چرخش 
زمین بوده و از کانون سهمی )که متمرکزکننده قسمتی 
از آن سهمی می  باشد( می گذرد. این امر از یک سو باعث 
ثابت بودن کانون می  گردد و از سوی دیگر نیاز به سیستم 
دنبال کننده دو محوره را که در سایر متمرکزکننده  های 

فضایی سهمی ضروری دارد، برطرف می  کند.
روز،  طول  در  سهمی  کانون  بودن  ثابت  دلیل  به  )ب( 
نیاز به حرارت در  انجام اموری که  از این دستگاه برای 
گرم  آب  تولید  آشپزی،  قبیل  از  دارند  ثابت  نقطه  یک 
مصرفی و حتی تولید بخار می توان استفاده کرد. در یک 
آشپزخانه در هندوستان، با مجموعه متمرکزکننده  هایی 
انرژی  از  تنها  نفر در روز  که نصب شده، غذای ۵۰۰۰ 
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خورشیدی تهیه می  شود.
سطح  کننده،  متمرکز  کم  بسیار  انحنای  دلیل  به  )ج( 
و  می  شود  ساخته  تخت  آینه های  تکه های  با  انعکاسی 
نیست.  آینه های سهمی  تولید  پیچیده  تکنولوژی  به  نیاز 
دارای  نمونه ساخته شده  این  رفته در  بکار  آینه  قطعات 
ابعاد 1۰ در 1۵ سانتیمتر است که به راحتی امکان تولید 

آن ها وجود دارد.
)د( این دستگاه در ابعاد 8، 16، 2۵ و حتی ۵۰ متری نیز 
یک  نیروگاه  یک  نمونه،  آخرین  در  است.  شده  ساخته 
در  متری   16 متمرکزکننده های  از  استفاده  با  مگاواتی 
هندوستان ساخته شده که قرار است تا پایان سال 2۰16 

به بهره برداری برسد.

آقای دکتر، همان طور که اشاره کردید این دستگاه 
نمونه  بین  تفاوت هایی  چه  دارد.  خارجی  مشابه 

داخلی و خارجی آن وجود دارد؟
بار  اولین  دستگاه  این  شد،  ذکر  قبال  که  همان طور  بله، 
توسط آقای شفلر در سال 198۵ ساخته شد ولی از آن 
زمان تاکنون تغییرات زیادی در آن داده شده است. در 
یک  مکانیکی،  مکانیزم  بر  عالوه  ساختیم،  ما  که  نمونه ای 
که  گیربکس  با  همراه  الکتریکی  موتور  ساده  مکانیزم 
به وسیله یک باطری موتورسیکلت و یک پنل خورشیدی 
برق آن تأمین می  شود، نیز ساخته شده که فکر می  کنم 
برای اولین بار است که روی این سیستم نصب شده است.

و  پژوهشی  یافته های  تجاری سازی  به منظور 
کاربردی نمودن علم تولیدشده در دانشگاه ها چه 

پیشنهاد هایی دارید؟
به نظر من باید در دانشگاه  ها به پروژه های ساخت اهمیت 
ویژه ای داده شود. در حال حاضر تنها منبع مالی برای انجام 
این پروژه ها، گرانت استاد است که به هیچ وجه جوابگوی 
محقق  همین که  من  نظر  به  نیست.  پروژه ها  این گونه 
حاضر به انجام پروژه ساخت باشد، باید از طرف دانشگاه 
قدردانی و حمایت شود و منابع مالی بایستی به راحتی در 
دسترس این گونه افراد باشد، چون پروژه های ساخت به 
 اندازه کافی مشکالت دارد و اگر استاد دانشگاه قرار باشد 
برای مسائل مالی هم هر روز درگیری داشته باشد، عمال 
باید هر  دانشگاه  من،  نظر  به  نخواهد شد.  انجام  کاری 
که  بدهد  فراخوان  پروژه های ساخت  در خصوص  سال 
در این صورت می تواند حداقل از میان آن ها تعدادی را 

انتخاب کند و از لحاظ مالی حمایت نماید.

راه  سر  بر  موانعی  چه  زمینه  این  در  شما  نظر  به 
وجود دارد؟

تجاری سازی  مسئله  در  مشکل  بزرگ ترین  من  نظر  به 
و کاربردی نمودن علم در کشور ما، بروکراسی شدید 
می  بیند  وقتی  ما  محقق  که  معنی  این  به  است.  اداری 
برای جلب کوچک ترین حمایت )چه مادی و چه معنوی( 
کند  توجیه  را  نفر  بگذارد و چندین  باید ساعت ها وقت 
از آن  نیست که موفق شود، معموال  کار معلوم  و آخر 
چشم پوشی می کند و ترجیح می  دهد یا کار را شروع نکند 

و یا مستقل از دانشگاه به آن بپردازد.

و  هیأت علمی  عضو  یک  به عنوان  شما  راهکار 
پژوهشگر در راستای تلفیق علم و صنعت و امتزاج 
کشور  بومی  نیازهای  با  پژوهشی  و  علمی  مقاالت 

چیست؟
فعالیت های  ارتباط  جهت  محرک هایی  باید  من  نظر  به 
که  است  بدیهی  کرد.  ایجاد  بومی  نیازهای  با  پژوهشی 
تا زمانی که یک عضو هیأت علمی می تواند بدون انجام 
یک پژوهش کاربردی که در جهت رفع نیازهای کشور 
باشد، با استفاده از سایر بندهای آیین نامه ارتقا، به مرتبه 
زحمت  که  شد  نخواهد  حاضر  کسی  یابد،  ارتقا  باالتر 
طاقت فرسای ساخت دستگاه )برای رشته های مهندسی و 
علوم( و یا انجام پژوهش کاربردی )برای سایر رشته ها( 
را تحمل کند. به نظر من هیئت ممیزه دانشگاه می  تواند 
پژوهشی  حوزه  البته  و  نماید  ایجاد  را  محرک ها  این 

دانشگاه نیز در این خصوص نقش اساسی دارد.
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دفاعاولیندانشجویدکتریرشتهمهندسینفتدانشگاه

نفت  مهندسی  دکتری  دانشجوی  پور،  حاتم  امیر 
دانشگاه شهید باهنر به عنوان اولین فارغ التحصیل رشته 
باهنر  دانشگاه شهید  نفت در مقطع دکتری  مهندسی 
محل  در  اردیبهشت ماه،   22 چهارشنبه  روز  کرمان، 
تاالر سینایی دانشکده فنی و مهندسی از رساله دکتری 
با عنوان »توصیف هوشمند و مدل سازی خواص  خود 
داده های  و  لرزه ای  نشانگرهای  به کارگیری  با  مخزن 

چاه« دفاع کرد.
دکتر مهین شفیعی به عنوان استاد راهنما و دکتر سعید 
جعفری به عنوان استاد مشاور، این رساله را همراهی 
کردند. همچنین دکتر آیت اللهی، استاد دانشگاه صنعتی 

داوری  فر  جاللی  دکتر  و  رنجبر  محمد  دکتر  شریف، 
این رساله را برعهده داشتند.

دهمینکنفرانسدوساالنهاقتصادکشاورزیایران

دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران در 
استادان  حضور  با  اردیبهشت ماه،   23 و   22 تاریخ های 
بین المللی، داخلی، مقامات کشوری و استانی به میزبانی 
تحصیالت  دانشگاه  محل  در  و  باهنر  شهید  دانشگاه 

تکمیلی و صنعتی پیشرفته کرمان برگزار شد.
در  ایران  کشاورزی  اقتصاد  انجمن  است  گفتنی 
و  فرهیخته  اساتید  از  تعدادی  کمک  به   1372 سال 
اهداف  از  شد.  تأسیس  کشاورزی  اقتصاد  پیشکسوت 
تأسیس انجمن، گسترش، پیشبرد و ارتقاء علم اقتصاد 
کشاورزي و توسعه کمي و کیفي نیروهاي متخصص و 

بهبود بخشیدن به امور آموزشي و پژوهشي است.
پژوهشگران  مطالعات  به  بخشیدن  جهت  منظور  به 
برگزاری  آنان،  پژوهشی  دستاوردهای  ارائه  و 
انجمن  مهم  برنامه های  از  یکی  دوساالنه  همایش های 
است که تاکنون 9 همایش با موضوعات و مسائل روز 
برگزار  منابع طبیعی و محیط زیست  بخش کشاورزی، 
شده است. رویکرد انجمن مشارکت دادن دانشگاه های 
این  بر  است.  بوده  کنفرانس  برگزاری  امر  در  کشور 
اساس پس از اعالم فراخوان برگزاری کنفرانس توسط 
دانشگاه ها،  سوی  از  داوطلبی  اعالم  دریافت  و  انجمن 

انتخاب  برگزاری  محل  و  بررسی  واصله  پیشنهادات 
دهمین  برگزاری  محل  منوال  این  بر   می گردد. 
کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه شهید باهنر 

کرمان انتخاب شد.
محورها و موضوعات کنفرانس دهم با توجه به شرایط 
روز کشور در بخش اقتصاد کشاورزی به ویژه مسائل 
پس از تحریم، مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی و 
... انتخاب گردید که از آن جمله می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
و  1. ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزي 

صنایع وابسته و راه های تأمین مالي کشاورزی
آب،  حسابداري  مجازي،  آب  )بازار،  آب  اقتصاد   .2

نرخ گذاری آب کشاورزی(
کشاورزي:  بخش  در  کار  و  کسب  و  بهره وری   .3

چالش ها و راهبرد
4. سیاست های راهبردي توسعه کشاورزي، صیانت از 

منابع طبیعي و محیط زیست
توسعه  و  تجاري  سیاست های  نسبي،  مزیت های   .۵

تجارت محصوالت کشاورزي
و ...
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هماندیشیمعاونوزیرجهادکشاورزیوقطبعلمیتنشهایمحیطیدانشگاهکرمان

به منظور تشریح دستاوردهای قطب علمی تنش های 
محیطی در غالت و هم اندیشی در خصوص راهکارهای 
همکاری با معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی 22 
اردیبهشت ماه، جلسه ای با حضور دکتر قاسم محمدی 
زراعت  معاون  کشاورز،  مهندس  قطب،  مدیر  نژاد، 
وزیر جهاد کشاورزی، مدیران دفتر غالت و دانه های 
روغنی، مدیر تغییر الگوی کشت وزارت و دکتر ناخدا 
تشکیل  سورگوم  و  ارزن  تحقیقاتی  برنامه های  مدیر 

شد.
این جلسه همکاری قطب علمی تنش های محیطی  در 
در غالت دانشگاه کرمان و وزارت جهاد کشاورزی به 
عنوان الگوی موفق همکاری دانشگاه و بخش کشاورزی 
ارزن، سورگوم  مطرح شد و مقرر گردید در زمینه 
نیازهای کشور  راستای  علمی در  این قطب  گلرنگ  و 

همکاری فعالی داشته باشد.

عنوان  به  غالت  در  محیطی  تنش های  علمی  قطب 
ایران با  تنها قطب علمی در دانشگاه های جنوب شرق 
همکاری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و با 
موافقت وزارت علوم در سال 139۰ تشکیل شد. با توجه 
به اینکه این قطب علمی با همکاری مشترک متخصصین 
باهنر  شهید  دانشگاه  فیزیولوژی  و  به نژادی  ژنتیک، 
و  ایران  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  و  کرمان 
از دانشگاه شیراز تشکیل شده است،  حضور همکارانی 
در  جایگزین  کشت های  ضرورت  به  توجه  با  ابتدا  از 
با ایجاد کنسرسیوم علمی و ایجاد  شرایط بحران آب، 
زمینه  هندوستان  ایکریسات  با  قوی  بین المللی  ارتباط 
ایجاد ارقام جدید ارزن و سورگوم متحمل به خشکی را 
فراهم نمود و هم اکنون چندین رقم امیدبخش ارزن و 

سورگوم و گندم تولید شده است.

ششمینمسابقهملیفناورینانو

 24 جمعه  روز  نانو  فناوری  ملی  مسابقه  ششمین 
کشور  سراسر  در  همزمان  به صورت  اردیبهشت ماه، 

برگزار شد.
مسابقات ملی فناوری نانو هر ساله در اردیبهشت ماه 
امسال ششمین  و  برگزار می گردد  در سراسر کشور 
داوطلب   4۵4۵ دوره  این  در  شد.  برگزار  آن  دوره 
نام نویسی کردند که از این تعداد %۵6 زن و %44 مرد 
بودند. داوطلبین به تفکیک مقطع تحصیلی 2 نفر فوق 
 ،)7/4%( تخصصی  دکتری  نفر   336  )۰/۰4%( دکتری 
۵۵ نفر دکتری عمومی )%1/2(، 12۰6 نفر کارشناسی 
و  کارشناسی  مقاطع  از  نفر   2946 و   )26/۵%( ارشد 

پایین تر )%64/8( بودند.
انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان چهارمین 
دوره ای است که میزبانی حوزه شرق کشور را بر عهده 

دارد. در این دوره تعداد 227 نفر حوزه امتحانی خود را 
مرکز استان کرمان انتخاب کردند. در ششمین مسابقه 
ملی نانو، رشته های تحصیلی شیمی، مهندسی مکانیک، 
با  ترتیب  به  شیمی  مهندسی  و  زیست شناسی  فیزیک، 
913، 3۵6، 341، 288 و 2۵6 داوطلب، در رتبه اول تا 
این  ثبت نام مسابقه قرار داشتند. در  باالی  پنجم آمار 
خوزستان،  اصفهان،  فارس،  تهران،  استان های  مسابقه، 
خراسان رضوی و کرمان به ترتیب با 814، 437، 343، 
321، 289 و 281 داوطلب، در رتبه اول تا ششم آمار 

باالی ثبت نام مسابقه قرار داشتند.
گفتنی است از برگزیدگان این مسابقه با اعطای جوایز 
از  آنالیز  خدمات  دریافت  برای  مالی  اعتبار  و  نقدی 
نانو،  فناوری  آزمایشگاهی  شبکه  عضو  آزمایشگاه  های 

تقدیر به عمل آمد.
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محفلانسباقرآنوتجلیلازبرگزیدگانقرآنی

با  اردیبهشت ماه،   27 دوشنبه  قرآن  با  انس  محفل 
شاکرنژاد،  حمید  دانشگاه،  رئیس  طاهر،  دکتر  حضور 
قاری بین المللی، حجت االسالم والمسلمین سلطانمرادی، 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
دانشگاه، حجت االسالم والمسلمین عسکری، معاون دفتر 
دکتر  دانشگاه،  در  معظم رهبری  مقام  نمایندگی  نهاد 
بصیری، معاون فرهنگی و اجتماعی و جمعی از مدیران، 
دانشجویان  و  علمی  هیأت  اعضای  کارکنان،  مسئوالن، 

در تاالر وحدت دانشگاه برگزار شد.
پیامبر  به سخن  اشاره  با  دانشگاه،  رئیس  طاهر،  دکتر 
اکرم )ص( در مورد حافظان قرآن گفت: پیامبر اکرم 
در  که  مردم  حق ترین  بر  همانا  و  فرموده اند:  )ص( 
پنهان و آشکار نماز و روزه به جا می آورد حامل قرآن 
است. ارزش و مقام واالی حافظ قرآن به سبب اعمال 
و رفتارهای شایسته و خداپسندانه اوست و بزرگ ترین 
از  احکام،  تمام  که  چرا  اوست،  رفتاری  الگوی  او  امتیاز 
همه  و  همه  مکروه  تا  حرام  و  مستحبات  تا  واجبات 

این چنین رفتارها و  نهفته است.  این کتاب آسمانی  در 
گفتارهای خداپسندانه نیز مورد رضایت و مطلوب همه 
مخلوقات خدا خواهد بود. حافظان قرآن که زمره ای 
از مؤمنان محسوب می شوند، تمامی صفات مؤمنان در 
آن ها یافت می شود، چرا که حامل قرآنی که وجودش 
با معانی قرآنی آمیخته گشته، در جای جای زندگی اش 
معانی قرآنی را مشاهده می کند و همواره خود را در 

محضر پروردگار می بیند.
از  قرآني  متنوع  برنامه های  اجراي  با  که  محفل  این 
جمله تواشیح همراه بود، پس از قرائت آیاتي از قرآن 
مجید توسط حمید شاکرنژاد، حافظ و قاری بین المللی 
قرآن کریم و ُمَبّلغ قرآنی، به قید قرعه به تعدادی از 
حاضرین در این برنامه جوایزی تعلق گرفت. همچنین 
کل  اداره  عترت  و  قرآن  کانون  قرآنی  منتخبین  از 
امور فرهنگی دانشگاه شهید باهنر مهدیه قطب  الدینی، 
پروین،  علیرضا  شاهلو،  جهان  حمید  ناصری،  مرضیه 

امین فیاض و سید جواد حسینی تقدیر شد.



31

همایشادبیپاسداشتخیامنیشابوریدرتاالروحدتدانشگاه

حکیم  و  فیلسوف  شاعر،  پاسداشت  ادبی  همایش 
 28 سه شنبه  نیشابوری،  خیام  عمر  غیاث الدین  بزرگ، 
باهنر  شهید  دانشگاه  وحدت  تاالر  در  اردیبهشت ماه، 
ادب دوست  دانشجویان  و  استادان  مسئوالن،  جمع  در 

برگزار شد.
فرهنگ  پژوهشکده  رئیس  صرفی،  محمدرضا  دکتر 
اسالم و ایران، نویسنده کتاب های مختلفی )از جمله کتاب 
افسانه های مردم کرمان( و  باورهای مردم کرمان و 
عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
در مورد خیام و زندگی وی گفت: سخن گفتن از خیام 
برای من دشوار است زیرا او یکی از معماهای ادبیات 
فارسی است و در مورد خیام همیشه اختالف نظر بوده 
و  فرصت طلب  و  لذت جو  الابالی،  را  او  گروهی  است. 
گروهی دیگر اهل عرفان، تدین و انسانیت دانسته اند. 
منشأ این اختالف این است که ما تصور می کنیم آنچه 
شاعران بیان می کنند کامال مطابق با زندگی آن هاست 
که  بپذیریم  باید  ما  نیست.  این گونه  که  صورتی  در 
انسان، در وهله اول انسان است و به طبع انسان بودنش 
گرایش های ملکوتی و زمینی دارد. عده ای با توجه به 
ابیاتی مانند: )گویند کسان بهشت با حور خوشست/ من 
می گویم که آب انگور خوشست( گفته اند خیام ضد دین 

است. اما وقتی در نگاه معاصران او چه فالسفه، چه علما 
با ادب  و شعرا دقت می کنیم متوجه می شویم همه جا 
فوق العاده ای و با القابی مانند االمام، شیخ االمام، عالمه 
زمان، ثانی ابن سینا و حکیم بزرگ از او یاد کرده اند و 
بدیهی است هر یک از این القاب نشان دهنده شخصیت 
علمی و دینی اوست. خیام در نگاه معاصران هم جایگاه 
وی  مورد  در  مصری  خیام شناس  یک  دارد.  بزرگی 
را  او  تهمت زدند و  او  به  اگر خیام شناسان  می گوید: 
شراب خوار و لذت جو خواندند به خاطر این است که با 
دید انسانی به او نگاه کرده اند نه با دید عقل، این نوع 
اتهام زدن ها به خیام ناشی از نظر استعمارگران است 
افراد  از  که می خواهند نشان دهند دنیای اسالم خالی 
بزرگ است. عمر خیام اشعار خود را به خاطر محیط 
جامعه خود مخفی نگه داشت و تا 1۰۰ سال پس از وفات 
او کسی نمی دانست که شاعر است. علت شهرت اشعار 
خیام زیبایی و عادت ستیزی آن هاست. در اشعار وی 
برای اولین بار با معانی جدید مواجه می شویم که تا آن 
دوره رایج نبودند. خیام شکارچی مفاهیم و اندیشه ها و 
شاعر هشدار دادن است که در هرلحظه و رباعی ما 

را آگاه می کند.
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مکانیک  بخش  دکترای  دانشجوی  سجادی،  حسن 
در  اردیبهشت ماه،   28 سه شنبه  باهنر،  شهید  دانشگاه 
تاالر دکتر سینایی دانشکده فنی از رساله خود با عنوان 
و  داخل  محیط  مغشوش  جریان  عددی  »شبیه سازی 
جابجایی و ته نشینی ذرات با استفاده از مدل هیبریدی 
RANS/LES بر پایه روش شبکه بولتزمن« دفاع کرد.

دکتر  و  رساله  این  راهنمای  سلمان زاده  مازیار  دکتر 
گودرز احمدی و دکتر سعید جعفری به عنوان مشاور 
حسینی  مسعود  سید  دکتر  بودند.  رساله  این  همراه 
به  نسب  گنجعلیخان  عبدالرضا  سید  دکتر  و  سروری 
عنوان داوران داخلی و دکتر محمود یعقوبی از بخش 
مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز به عنوان داور خارجی 

این رساله را قضاوت کردند.
استاد  رساله،  این  مشاور  استاد  احمدی  گودرز  دکتر 
در  هوافضا  مهندسی  و  مکانیک  مهندسی  برجسته 
دومین  برگزیدگان  از  و  آمریکا  کالرکسون  دانشگاه 
رشته  در   1381 سال  در  ماندگار  چهره های  همایش 
مهندسی مکانیک است. پروفسور احمدی تاکنون بیش 
از 4۰۰ مقاله در ژورنال های مختلف، دو کتاب و مقاالت 
متعددی را در کنفرانس های ملی و بین المللی منتشر 

کرده است.
خارجی  داور  استاد  یعقوبی  محمود  دکتر  همچنین 
)دانشگاه شیراز( این رساله از استادان بخش مهندسی 
علمی  مجله  افتخاری  شیراز، سردبیر  دانشگاه  مکانیک 
 Iranian Journal of Science and Technology)
و   )Transactions of Mechanical Engineering
از  و  ایران  مهندسی  آموزش  فصلنامه  مدیرمسئول 
برگزیدگان اولین همایش چهره های ماندگار در سال 
138۰ در رشته مهندسی مکانیک است. دکتر محمود 
یعقوبی مقاالت متعددی را در مجالت و کنفرانس های 

ملی و بین المللی منتشر کرده است.
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در چکیده این رساله می خوانیم:
در این پژوهش شبیه سازی جریان مغشوش محیط های 
پایه  بر   RANS/LES هیبریدی  مدل  کمک  به  داخل 
روش شبکه بولتزمن برای اولین بار ارائه گردید. جریان 
مغشوش با استفاده از سه مدل: حل ادی های بزرگ و 
هیبرید و ادی های بزرگ بر پایه روش شبکه بولتزمن 
برای  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  هندسه  چندین  در 
مدل، معادالت و با تعریف دو تابع توزیع جدید بر پایه 
روش شبکه بولتزمن و همچنین استفاده از یک شبکه 
کردن  مدل  برای  گردید.  حل  بار  اولین  برای  یکسان 
ادی های کوچک در مدل حل ادی های بزرگ از دو مدل 
استاندارد و بهبودیافته اسماگورنسکی استفاده شد. از 
زمان آرامش چندگانه به علت پایداری بیشتر استفاده 
با  دیواره  نزدیک  جریان  هیبریدی  مدل  در  گردید. 
استفاده از مدل و نواحی دیگر جریان با استفاده از مدل 
حل ادی های بزرگ تحلیل گردید. نتایج به دست آمده 
بر   RANS-LES هیبریدی  مدل  که  دادند  نشان 
ارائه  اولین مرتبه  برای  بولتزمن، که  پایه روش شبکه 

می شود، به خوبی توانائی شبیه سازی جریان مغشوش 
به  قادر  با دقت و زمان محاسباتی مناسب دارد و  را 
پیش بینی سرعت های نوسانی جریان است. به منظور 
کمک  به  شبیه سازی شده  جریان های  میدان  آزمایش 
با  ذرات  رسوب گذاری  و  انتقال  ارائه شده  مدل های 
اتاق  داخل  همچنین  و  کانال  داخل  مختلف  سایزهای 
سرعت های  تولید  برای  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
نوسانی مغشوش جریان در شبیه سازی به کمک مدل 
 )DRW( به منظور تحلیل رسوب گذاری ذرات از مدل
عمود  نوسانی  سرعت  که  شد  داده  نشان  و  استفاده 
بر دیواره نقش بسیار مهمی در میزان رسوب گذاری 
ذرات دارد. همچنین اثر سرعت نوسانی ادی های زیر 
رسوب گذاری  بر  بزرگ  ادی های  حل  مدل  در  شبکه 
ذرات مورد بررسی قرار گرفت. اعمال اثر سرعت های 
رسوب گذاری  روی  بر  شبکه،  زیر  های  ادی  نوسانی 
ذرات با سایز کوچک تأثیری مهم می گذارد، اما بر روی 

ذرات با سایز بزرگ تأثیر زیادی ندارد.

برگزاریهفتمینکنفرانسملیکاربردCFDدرصنایعشیمیاییونفت

»هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی 
و نفت« چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه، با حضور مهمانانی 
از داخل و خارج از کشور در تاالر سینایی دانشکده فنی 

و مهندسی دانشگاه شهید باهنر برگزار شد.
دکتر علی محبی، رئیس هفتمین کنفرانس ملی کاربرد 
CFD در صنایع شیمیایی و نفت، در مورد روند پذیرش 
ارسال شده  مقاله   9۰ میان  از  گفت:  کنفرانس  مقاالت 
از داوری مورد  به دبیرخانه کنفرانس، 73 مقاله پس 
پذیرش قرار گرفتند که 22 مقاله به صورت سخنرانی 
در  شد.  خواهند  ارائه  پوستر  صورت  به  مقاله   ۵1 و 
مقایسه هفتمین دوره کنفرانس با دوره های پیشین باید 
گفت روند علمی مقاالت در حوزه CFD به طور کلی 
رو به رشد بوده است اما عدم آشنایی دانشجویان با 
برخی نرم افزارهای مرتبط به عنوان یکی از نقاط ضعف 

در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.
و  سلطانی  پروفسور  احمدی،  گودرز  پروفسور 
هفتمین  کلیدی  سخنرانان  هاشم آبادی  پروفسور 
کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت 
سخنرانی  بعدازظهر  و  صبح  بخش  دو  در  که  هستند 

تخصصی خود را ارائه دادند.

پروفسور  کنفرانس  این  برجسته  سخنران  و  مهمان 
مهندسی  و  مکانیک  مهندسی  استاد  احمدی،  گودرز 
هوا و فضا در دانشگاه کالرکسون آمریکا و از پیشگامان 
همایش  دومین  برگزیدگان  از  وی  بود.   CFD
چهره های ماندگار در سال 1381 در رشته مهندسی 
از  بیش  مقاله ژورنالی،  از 4۰۰  بیش  دارای  و  مکانیک 
1۰۰ سخنرانی کلیدی و 2 کتاب در کارنامه علمی خود 

است.
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خالصه:
آزمایشگاه نسوز و سرامیک خدمات آنالیز حرارتی و 
دیرگداز  و  نسوز  مواد  سرامیک  ها،  برای  را  مکانیکی 
توسط دستگاه  های شرکت نچ آلمان )Netzsch( ارائه 
اولیه نشان می  دهند که ترکیب  می  دهد. بررسی  های 
چنین مجموعه  ای از تجهیزات با وضعیت فعال و سرویس 
شده در سایر مرکز پژوهشی ایران برای ارائه خدمات 

عقد  امکان  به  عالوه  است.  فرد  به  منحصر  عمومی 
بالتبع تخفیف در  و  قرارداد پژوهشگر میهمان مستقر 
هزینه  ها از طرف آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ظرفیت 
مناسبی برای آنالیز مواد نسوز و عایق  ها و سرامیک  ها 
از  مختصری  توضیحات  ادامه  در  می  کند.  فراهم 
ویژگی  های این آزمایشگاه و نیز تجهیزات موجود در 

آن ارائه می شود.

معرفی اجمالی

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه آنالیز سرامیک و نسوز
محل استقرار: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید باهنر 

کرمان
نشانی: کرمان، بلوار 22 بهمن، میدان پژوهش، پردیزه 
آزمایشگاه  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  افضلی  پور 
پژوهشی و تحقیقاتی مرکزی. کدپستی: 7616914111، 

صندوق پستی: 76169133
تلفاکس: 332۵7۵11)۰34(

centerallab@uk.ac.ir :ایمیل
centrallab.fa.uk.ac.ir :وب  سایت

ذوالعلی  جعفر  دکتر  آزمایشگاه:  ریاست 
)۰913846299۰(

مهندس  اکبرزاده،  مهدی  مهندس  دستگاه:  کارشناس 
الله رضازاده

 

معرفی تجهیزات
در این بخش تجهیزات و موارد قابل اندازه  گیری این 

تجهیزات معرفی می  گردند.

1- آزمون نسوزندگی و خزش تحت فشار
1-1-آزمون RUL  )نسوزندگی تحت فشار(

طبق استاندارد ISO، از آزمون RUL برای تعیین رفتار 
با  دیرگداز  تغییر شکل محصوالت سرامیکی  قابلیت  و 
افزایش دما تحت تنش فشاری ثابت استفاده می  شود؛ 
استحکام فشاری دیرگدازها  این آزمون  بیان دیگر  به 
میزان  از  شاخصي  و  می  کند  تعین  باال  دمای  در  را 

دیرگدازي مواد برای طراحی  های آتی است. 

1-2-آزمون CIC  )خزش تحت فشار(
طول  کاهش  درصد  به   ISO 3187 استاندارد  طبق 
قطعه نسوز تحت تنش فشاری ثابت در دماهای باال و 
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در مدت طوالنی، آزمون CIC اطالق می شود. خزش 
خاصیتی وابسته به زمان است و تغییر شکل ماده  ي تحت 
بارگذاري را در زمان و در دماي معین نشان می  دهد. 
میزان خزش قابل قبول برای یک ماده دیرگداز عمومًا 
3/۰درصد تغییر طول در ۵۰ ساعت اول بارگذاري در 
منحني  انتهاي  در  است. سرعت خزش  مدنظر  دمای 
لذا چنانچه  ناچیزي کاهش مي  یابد و  به مقدار  خزش 
نسوز  ماده  بود،  درصد   3/۰ از  کمتر  فشاري  خزش 
ایمن تشخیص داده می  شود. البته حد این مقادیر بنا به 

خواسته متقاضی قابل تغییر و اندازه  گیری است. 
 CIC نیز  و   RUL آزمون  برای  نمونه  استوانه  ابعاد 
میزان   . است  ارتفاع  میلی متر  میلی متر قطر و۵۰   ۵۰
نیروی اعمال شده می  تواند از 1 تا 1۰۰۰ نیوتن باشد 
و حداکثر دمای آزمون 17۰۰ درجه سانتی گراد است. 
آزمون را می  توان تحت محیط  های گازی مختلف و به 

صورت کنترل شده نیز انجام داد.

PCE  428  2- تعیین دیرگدازی با دستگاه 
به صورت  تنها  دیرگداز  مواد  ذوب  نقطه  تعیین 
غیرمستقیم و با مشاهده تغییرات نرمینگی مخروط های 
تعیین   PCE 428 در  است.  قابل تعیین  استاندارد 
دیرگدازی تا دمای 17۰۰ درجه سانتی گراد قابل انجام 

RUL و CICشکل 1: دستگاه آزمون  های

است.
ترکیب  غیریکنواختی  دلیل  به  دیرگداز  سرامیک  های 
نسوزندگی  ندارند.  ثابتی  ذوب  نقطه  ساختارشان  و 
استاندارد  از مخروط  های  استفاده  با  به صورت بصری 
مواد  پودر  از  مالت  هایی  می شود.  مشخص   )Seger(
نسوز تهیه شده و در قالب استاندارد به شکل مخروط 
در  می  آیند. مخروط  های مرجع به همراه مخروط  های 
بازه های  در  کوره  یک  در  آزمون  مورد  ماده  نمونه   
1۰ درجه سانتی گراد گرما داده می  شوند؛ دمایی که 
پایین  تاحدی  نرمینگی  دلیل  به  مخروط  نوک  آن  در 
بیاید که صفحه زیرین را لمس کند )شکل 2( با دقت 
نرمینگی  نقطه  عنوان  به  سانتی گراد  درجه   2۰ حدود 

ماده دیرگداز ثبت می  شود.
دستگاه PCE 428 شرکت نچ یک اهرم مکانیکی دارد 
که توسط آن صفحه حاوی مخروط  های نمونه و مرجع 
پنجره  یک  می  شوند،  داده  قرار  کوره  پایین درون  از 
به  که  دارد  قرار  کوره  روی سرپوش  مشاهده  برای 
مسطحی  آینه  و  تشعشع  از  جلوگیری  برای  فیلتری 
را  نسوزندگی  بصری  تعین  امکان  که  است  مجهز 
فراهم می  کند. حداکثر دمای این دستگاه 17۰۰ درجه 
در   ISO 17۰ و   SK 31 مطابق  که  است  سانتی گراد 
 PCE 428 است. کوره DIN EN 993-12 استاندارد
شرکت نچ مجهز به کنترل  گر دما است که مستقل از 

نرم افزار عمل می کند.

دیرگداز  سرامیک های  گسیختگی  مدول  تعیین   -3
) HMOR(

مواد  تشخیص  در  مهم  متغیر  یک  گسیختگی  مدول 
از  باال،  دماهای  در  بار  حداکثر  تعیین  است.  دیرگداز 
جمله خواص ترموفیزیکال است که پارامتر مهمی برای 
کنترل کیفی و توسعه آستری کوره ها است. با محاسبه 
مشخص  ابعاد  با  مستطیلی  صفحه  یک  به  که  نیرویی 
گسیختگی  مدول  می  توان  می شود،  اعمال  نمونه  از 

سرامیک  های دیرگداز را تعیین کرد. 
HMOR )شکل 3( نیروی شکست و یا خمش  دستگاه 
اندازه گیری می  کند. مدول  باال  را در دمای  بار  تحت 
گسیختگی به صورت حداکثر فشاری که بر یک صفحه 
مستطیلی با ابعاد خاص از نمونه در آزمون خمش سه 
دوام  شکستن  بدون  نمونه  و  می شود  وارد  نقطه ای 
می آورد تعریف می شود. این مشخصه با واحد نیوتن 
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شکل 3: دستگاه HMOR برای تعیین مدول گسیختگی
 سرامیک های دیرگداز

بر میلی متر مربع یا مگا پاسکال بیان می شود.
در استاندارد ISO ۵۰13 برای این آزمون ابعاد نمونه 
تا  گسیختگی  مدول  باشد.  میلی  متر   ۵۰×2۵×2۵ باید 
دمای 1۵۰۰ درجه سانتی گراد و حداکثر نیروی۵۰۰۰ 
صورت  به  مربع(  میلی  متر  بر  نیوتن   6۰ )یا  نیوتن 
پیوسته تحت تنش سه نقطه ای قابل اندازه  گیری است. 
به گفته سازنده،  با ابزارهای جانبی امکان اندازه گیری 
بار و تغییر شکل و یا نرخ های تغییر شکل ثابت وجود 
حدود  مورد  در  بیشتری  اطالعات  می  تواند  که  دارد 
االستیسیته و انتشار ترک در نمونه های مورد آزمون 

به دست دهد.
   

4- آزمون هدایت حرارتی با روش کوره - سیم داغ 
TCT  426

مهم ترین  حرارتی  انتشار  ضریب  و  حرارتی  هدایت 
انتقال  خصوصیات  توصیف  در  ترموفیزیکال  پارامتر 
محاسبات  در  که  هستند  اجزاء  یا  مواد  گرمایی 
کوره های  در  انرژی  بهینه  مصرف  برای  مهندسی 
صنعتی با آجرهای نسوز و میزان گرمای انتقال یافته از 

جداره  های عایق کاربردی مهم دارد. 
کار  داغ  سیم  روش  با   )4 )شکل   TCT 426 دستگاه 

اجرام  روی  تحقیق  برای  خاص  به طور  و  می  کند 
نسوز(  آجرهای  )مانند  شکل  مستطیل  مکعب  نسوز 
انتقال  گرمای  داغ،  سیم  روش  در  است.  طراحی شده 
اندازه  گیری می  شود.  منبع گرمایی خطی  یک  از  یافته 
بر  مبتنی  متقاطع  سیم  روش  به  یا  اندازه  گیری  این 
 ISO و یا روش سیم موازی منطبق بر ISO 8894-1
2-9994 است که در نهایت هدایت حرارتی مستقیمًا 
تعیین می  شود.سیم داغ و ترموکوپل با چینش استاندارد 
شروع  از  پس  می شوند.  نهفته  آزمون  قطعه  دو  بین 
به عنوان  با زمان  ترموکوپل  افزایش دمای  گرمایش، 

معیاری از هدایت گرمایی ماده آزمون ثبت می  شود.
دمای  اندازه گیری  تکنیک  که  آزمون  از  دیگر  گونه ای 
در  می شود  نامیده   T)R( تکنیک  یا  پالتینی  مقاومت 
یک  اینجا  است.  شده  داده  شرح   ASTM-C 1113
داغ  سیم  طول  کل  روی  جامع  دمای  اندازه  گیری 
انجام می شود یعنی سیم داغ هم منبع گرمایش و هم 

درعین حال حسگر گرما است. 
امکان   TCT 426 گرمایی  هدایت  سنجش  دستگاه 
استفاده از هر سه روش فوق داده شده را به راحتی و با 
فریم  های اندازه  گیری از پیش سیم بندی شده فراهم 

می  آورد.

شکل 2: دستگاه اندازه  گیری هدایت حرارتی به روش کوره/سیم داغ
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دفاعرسالهاولیندانشجویدکترینانوشیمیدانشگاه

شرق  جنوب  دکتری  دانشجوی  اولین  رنجبر،  مهدی 
)نانوشیمی(  نانو  فناوری  و  علوم  رشته  در  کشور 
 29 چهارشنبه  روز  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  از 
و  »ساخت  عنوان  با  خود  رساله  از  اردیبهشت ماه، 
و  جذب  به منظور  متخلخل  نانومواد  بهینه سازی 
ذخیره سازی گاز، بهبود عملیات فلوتاسیون با استفاده 
از نانومواد فوق آبگریز، ساخت و بهینه سازی نانو مواد 
صنایع  فاضالب  پساب  رنگ زدایی  منظور  به  اکسیدی 

نساجی« دفاع کرد.
دکتر محمدعلی طاهر، رئیس دانشگاه، به عنوان استاد 
این  استاد مشاور  به عنوان  راهنما و دکتر عباس سام 
رساله را همراهی کردند. همچنین دکتر علیرضا بدیعی 
از دانشگاه تهران، داور خارجی و دکتر علی مصطفوی و 
دکتر ابراهیم نوروزیان داوران داخلی این رساله بودند.

به  خود  دکترای  رساله  تقدیم  ضمن  رنجبر  مهدی 
شادروان مهندس افضلی پور، به عنوان مؤسس دانشگاه 
جنبه های  و  اهداف  مورد  در  کرمان،  باهنر  شهید 
نانوساختارهای  گفت:  خود  دکتری  رساله  نوآورانه 
متخلخل MOF با مساحت سطح داخلی زیاد و ساختار 
حذف  همچنین  و  ذخیره سازی  توانایی  خود  اسفنجی 
جنبه  هم  امر  این  که  داراست  را  آالینده  گازهای 
انرژی و هم جنبه زیست محیطی خواهد  ذخیره سازی 
گازهای  جذب  به  موفق  ما  پژوهش  این  در  داشت. 
ساخته شده  نانوساختارهای  روی  بر   SO2 و   CO2
قسمت  در  همچنین  شدیم.  مطلوبی  بسیار  بازده  با 
نانومواد کامپوزیتی و  از  استفاده  با  این پژوهش  دوم 
خاصیت  ایجاد  به  موفق  آبگریز  فوق  نشانی شده  الیه 
که  شدیم  مختلف  سطوح  از  آب  دفع  و  شناورسازی 
این امر کارایی مطلوبی در صنایع دارد. با توجه به اینکه 
از مشکالت عمده صنایع رنگرزی و نساجی ورود  یکی 
پساب آلوده و رنگی به رودخانه و محیط زیست است 
مواد  نانو  از  استفاده  با  پژوهش  این  آخر  قسمت  در 
پساب  از  بلو  متیلن  رنگزای  حذف  به  موفق  اکسیدی 

فاضالب صنایع نساجی با بازده بسیار باالیی شدیم.
گفتنی است نتایج این رساله تحقیقاتی در قالب ۵ مقاله 

ISI منتشر شده است.
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سمینارتخصصیمسوآلیاژهایزیستسازگارآن

در چارچوب تفاهم نامه همکاری علمی فی مابین شرکت 
صنایع مس شهید باهنر و دانشگاه شهید باهنر کرمان، 
اولین سمینار تخصصی مس و آلیاژهای زیست سازگار 
آن، روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه، در تاالر اندیشه 
نمایندگان  و  مسئوالن  حضور  با  باهنر،  شهید  دانشگاه 
شرکت صنایع مس شهید باهنر و استادان و دانشجویان 

دانشگاه برگزار گردید.
ضمن  سمینار،  علمی  دبیر  محمدی،  دوست  دکتر 
قدردانی از تالش دانشگاهیان در برگزاری این سمینار، 
ابراز امیدواری کرد نتایج حاصل از سمینار در آینده ای 
زیست  محصوالت  تولید  صورت  به  دور  نه چندان 
هدف  مهم ترین  وی  برسد.  ظهور  منصه  به  سازگار 
برگزاری سمینار را گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار 
عنوان کرد و گفت: باید در کنار تولید هر محصول و 
رشد اقتصادی ناشی از آن، به مسئولیت های اجتماعی 
و به خصوص مسائل زیست محیطی آن توجه بسیاری 
داشت. در این سمینار با محور قرار دادن سه موضوع 
با  مس  آلیاژهای  در  سرب  »جایگزینی  شامل  اصلی 
ضایعات  از  مس  »بازیافت  سازگار«،  زیست  عناصر 
و  زیست محیطی  »مسائل  و  الکترونیکی«  و  الکتریکی 
خواص ضدمیکروبی مس« درصدد ارتقاء استانداردها 

در این زمینه هستیم.
دکتر احتشام زاده، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، 
با گرامیداشت چهلمین سال تأسیس دانشگاه هدف از 
زیست  آلیاژهای  و  مس  تخصصی  سمینار  برگزاری 
در  دانش  بر  مبتنی  رویکردی  اتخاذ  را  آن  سازگار 
بهره مندی  و  سازگار  زیست  تولید محصوالت  توسعه 
شرکت صنایع مس از توانمندی های دانشگاه دانست و 

بر تقویت و گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت و سوق 
تأکید  جامعه  نیاز  به سمت  پایان نامه ها  موضوع  دادن 

کرد.
اهداف  مورد  در  دانشگاه،  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
شهید  مس  صنایع  شرکت  علمی  همکاری  تفاهم نامه 
و  عارضه یابی  گفت:  باهنر  شهید  دانشگاه  و  باهنر 
و  کارفرما  تحقیقاتی  اولویت های  تعیین  در  مشارکت 
تعریف عناوین در چارچوب برنامه راهبردی کارفرما، 
ارائه مشاوره و انجام تحقیقات کاربردی جهت افزایش 
ساخت  و  طراحی  انرژی،  مصرف  کاهش  و  بهره وری 
قطعات مورد نیاز کارفرما، تهیه نرم افزارها و طراحی 
سایت های مورد نیاز کارفرما، افزایش ایمنی، بهداشت 
و محیط زیست، تولید محصوالت با ارزش افزوده باال با 
رویکرد صادرات و ... در این تفاهم نامه دنبال می شود.

پایان نامه   3۰۰ عناوین  با  اشاره  با  زاده  احتشام  دکتر 
انجام شده در حوزه مس از سال 1378 تاکنون، آمادگی 
از  و  اعالم  را  پژوهشی مس  امور  انجام  برای  دانشگاه 
و  پایان نامه ها  که  استادان خواست  و  دانشجویان  همه 
فعالیت های پژوهشی خود را به سمت کاربردی شدن 

سوق دهند.
مهندس علینقی پور، قائم مقام مدیرعامل شرکت صنایع 
مس باهنر، مهندس علی اکبر متحدی، معاون تکنولوژی 
و توسعه مس، مهندس پیراسته، دکتر دوست محمدی، 
دکتر خیاطی، مهندس شمسی، مهندس حسنی سعدی 
صنایع مس  توسعه  و  تحقیق  مدیر  مقصودی،  دکتر  و 
تخصصی  سخنرانی های  سمینار،  اجرایی  دبیر  و  باهنر 

خود را ارائه دادند.
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نسبت  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
در  غیرایرانی  دانشجویان  پذیرش  به 
اقدام  تحصیلی  مقاطع  و  ها  رشته  کلیه 

می نماید.
به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  لطفا 
 www.vcresearch.fa.uk.ac.ir لینک 

مراجعه فرمایید.

:برنامه هاي علمي
 سخنراني هاي علمي
 كارگاه هاي تخصصي زمين شناسي
 كارگاه هاي تخصصي معدن
 بازديد زمين شناسي
 بازديد از معادن

:  تماس با ما
دانشگاه شهيد باهنر  -بلوار جمهوري -كرمان
بخش  -دانشكده فني و مهندسي -كرمان

مهندسي معدن

:برنامه بازديدها
 بازديد از يكي از جاذبه هاي زمين شناسي استان
بازديد از معدن مس سرچشمه
 بازديد از معادن سنگ ساختماني
  بازديد از كارخانه فرآوري سنگ هاي ساختماني
 بازديد فرهنگي

:محورهاي كارگاه هاي تخصصي
  زمين شناسي و معدن كاري در ايران و

 دا�ه ��ید با��ر ��مان ا�ق بازرگا�ی، �نا�، �عادن و �شاورزی ��مان

بخش  -دانشكده فني و مهندسي -كرمان
مهندسي معدن

  ٠٣٤-٣٢١١٢٧٦٤: تلفن
٠٣٤-٣٢١٢١٠٠٣: دورنگار

r.uk.ac.i2016http://iagm :تارنما

riagm@uk.ac.i :پست الكترونيك

�عدن  �س �ر��ه�عدن ��گ آ�ن �ل ����عدن ��گ سا��ما�ی ���ه ��ردوش

  زمين شناسي و معدن كاري در ايران و
كشورهاي همجوار

 دورسنجي در زمين شناسي و اكتشاف معدن
  روش هاي نوين در اكتشاف، استخراج و

فرآوري سنگ هاي ساختماني

کارگاهتخصصیزمینشناسیومعدنایرانوافغانستان
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انجمندانشآموختگان؛زیرمجموعهایازواحدریاست

دانش آموختگان  انجمن  جلسه  خردادماه،   4 شنبه  سه 
دکتر  دانشگاه،  رئیس  دکترطاهر،  حضور  با  دانشگاه 
عمومی،  روابط  و  ریاست  حوزه  مدیرکل  ابراهیمی، 
آقای موسی حسن خانی، دبیر انجمن دانش آموختگان، 
خانم  و  امیری  آقای  رضوانی،  دکتر  صادقی،  دکتر 
دانشگاه  رئیس  اتاق  در  انجمن،  اعضای  از  عرب زاده 

برگزار شد.
از  دانش آموختگان  استفاده  خصوص  در  طاهر  دکتر 
همه  از  می توانند  فعال  افراد  گفت:  دانشگاه  امکانات 
امکانات دانشگاه استفاده کنند. انجمن دانش آموختگان 
زیرمجموعه ای  و  دانشگاه  واحدهای  از  یکی  دانشگاه، 
باید  می شود.  محسوب  دانشگاه  ریاست  واحد  از 
انجمن  دانش  اساسنامه  انتخاب شوند که  کارگروهی 

آموختگان را به صورت کارشناسی شده بنویسند.
التحصیالن(  )فارغ  دانش آموختگان  انجمن  است  گفتنی 
دانشگاه شهید باهنر، به همت مسئوالن وقت دانشگاه 
منظور  به  فارغ التحصیالن  از  عده اي  همراهي  با  و 
برقراري و تقویت پیوند میان فارغ التحصیالن با یکدیگر 
و با دانشگاه پایه گذاري شد. پس از تعیین گروهي جهت 
تهیه اساسنامه، اساسنامه انجمن به تصویب اعضاي هیأت 
امناء و متعاقبًا  مؤسس رسید و طبق مفاد آن، هیأت 
انتخاب گردید. از اهداف انجمن  هیأت اجرایي انجمن 

تقویت شبکه ارتباطی میان هزاران فارغ التحصیلی است 
که در مناطق مختلف جغرافیایی پراکنده شده اند و در 
نتیجه آن زمینه مناسبي براي تبادل اطالعات، تجربیات 

و همکاري هاي مشترک بین آنها فراهم مي شود.
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پروفسورپالمه،متخصصژنتیکگیاهی؛مهماندانشگاه

کالوس  پروفسور  خردادماه،   11 شنبه  سه  روز 
به  از دانشگاه فرایبرگ آلمان    )Klaus Palme(پالمه
فرایبرگ  دانشگاه  فعالیت  زمینه های  تشریح  منظور 
کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  با  آن  همکاری  و  آلمان 
به دعوت پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهید باهنر در 
سالن کنفرانس سازمان مرکزی حاضر شد و با رئیس 
دانشکده کشاورزی، رئیس پژوهشکده باغبانی، تعدادی 
مرکز  و  کشاورزی  دانشکده  علمی  هیأت  اعضای  از 
تحقیقات بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم 

محیطی ماهان به گفتگو نشست.
و  فرایبرگ  شهر  معرفی  از  پس  پالمه  پرفسور 

مدیریت  زمینه  در  دانشگاه،  این  شکل گیری  تاریخچه 
و  گروه ها  دانشکده ها،  دانشگاه،  سیاست های  و 
گفت.  سخن  علمی  بودجه های  و  تحقیقاتی  زمینه های 
 Insight  from وی همچنین در زمینه تخصص خود
high resolution phenotyping  توضیحاتی را ارائه 
و  بیشتر  روابط  ایجاد  به  را  خود  عالقه مندی  و  داد 
برگزاری دوره های فرصت مطالعاتی و تحقیقاتی برای 

دانشجویان و محققین ایرانی اعالم نمود.
پس از کنفرانس پروفسور پالمه با همراهی میزبانان از 
بازدید  استان  تاریخی  و  طبیعی  گردشگری  جاذبه های 

کردند.
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آشناییبابخشهایدانشگاه:معرفیگروهاکتشافمعدن

وقتی  از  قدردانی  ضمن  کمالی،  دکتر  آقای   .1
اکتشاف  لطفا گروه  ما قرار دادید،  اختیار  که در 

معدن را به طور کامل برای ما معرفی نمایید.

بخش مهندسی معدن در حال حاضر یکی از بخش های 
اثرگذار در مجموعه دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه 
شهید باهنر کرمان و در سطح کشور محسوب می شود. 
ایران و شرایط ویژه  نیاز کشور  با توجه به  این بخش 
معادن  بهشت  عنوان  به  که  کرمان  معدن   خیز  استان 
باال  ذخیره  با  بزرگ  معادن  وجود  و  می شود  شناخته 
مجتمع  تن(،   18۰۰۰۰۰۰۰۰( سرچشمه  مس  مانند 
مجموعه  تن(،   12۰۰۰۰۰۰۰۰( گل   گهر  سنگ آهن 
سنگ آهن  تن(،   3۵۰۰۰۰۰۰۰( کرمان  زغال  سنگ 
در   13۵6 سال  در  و...  تن(   2۵۰۰۰۰۰۰۰( جالل آباد 
باهنر کرمان  دانشکده فني و مهندسي دانشگاه شهید 
فعالیت خود را آغاز کرد. تالش براي آموزش و تربیت 
نیروي متخصص جهت پاسخ-گویي به نیازهاي گسترده 
معادن و صنایع مرتبط، از اهداف اصلي بخش مهندسي 
معدن بوده است. در این راستا همواره گسترش بخش 
و  دکتري  و  ارشد  کارشناسي  کارشناسي،  مقاطع  در 
همچنین جذب اعضای هیئت علمی جدید مدنظر قرار 
گرفته است. در حال حاضر بخش مهندسي معدن در 
مقاطع کارشناسي   و تحصیالت تکمیلي در رشته مهندسی 
معدن و در زمینه های اکتشاف معدن، استخراج معدن، 
مکانیک سنگ و فرآوری مواد معدنی به صورت سالیانه 
در  ارشد  کارشناسي  دوره  اولین  می پذیرد.  دانشجو 
گرایش استخراج معدن در سال 137۵ راه اندازی شده 

بهمنظورآشناییبیشترباگروه»اکتشافمعدن«دانشگاهشهیدباهنرکرمانباآقایدکترکمالی،مدیر
گروهاکتشافمعدنگفتگومیکنیم.

است. همچنین اولین دوره دکتري در بخش مهندسي 
معدن در سال 138۵ در گرایش فرآوري مواد معدني 
با پذیرش 3 دانشجو شروع به کار نمود. در سال های 
اخیر، پذیرش دانشجوی دکتری توسط بخش مهندسی 
معدن در هر چهار گرایش اکتشاف معدن، انجام شده 
به  مشغول  دانشجویان  تعداد  حاضر  حال  در  است. 
تحصیل در بخش مهندسي معدن حدود 36۰ نفر است.

مقطع  در  دانشجو   1۰۰ تعداد  اکتشاف  گروه  در 
کارشناسي  مقطع  در  دانشجو   2۵ تعداد  کارشناسي، 
ارشد و 7 دانشجو در مقطع دکتري مشغول به تحصیل 
هستند. آزمایشگاه و کارگاه هایی که در زمینه اکتشاف 

معدن در بخش فعال هستند به شرح زیر است:
GIS آزمایشگاه سنجش از دور و •

• آزمایشگاه ژئوفیزیک کاربردی
• آزمایشگاه ژئوفیزیک صحرایي

• آزمایشگاه سنگ شناسی و کانی شناسی
• آزمایشگاه مینرالوگرافی

• آزمایشگاه ژئوشیمی و محیط زیست
• آزمایشگاه کارتوگرافی

• کارگاه نقشه برداری
• کارگاه مقطع گیری

2. برای ارتقای گروه با چه مشکالت و کمبودهایی 
مواجه هستید؟

گروه اکتشاف معدن یکي از گروه های مهم در بخش 
است که عملکرد آن اهمیت بسیار باالیي دارد و همه 
مراحل اکتشاف در زمینه های مواد معدني فلزي، مواد 
معدني غیرفلزی، اکتشاف نفت و آب، از اهمیت بسیار 
باالیي برخوردار است. گروه اکتشاف از شش نفر عضو 
هیئت علمی تشکیل شده است و در زمینه های تخصصي 
سنجش از دور و GIS، ژئوشیمي اکتشافي، ژئوفیزیک 
فعالیت  زیرزمیني  آب های  منابع  مهندسي  و  اکتشافي 
سطح  ارتقا  درصدد  اکتشاف  گروه  اعضا  همه  دارند. 
با  مسیر  این  در  ولي  هستند  گروه  کیفي  و  علمي 
مشکالتي برخورد می کنند. یکي از کمبودها عدم امکانات 
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آزمایشگاهي و صحرایي کافي است که براي رفع آن از 
حدود 1۵ سال پیش تاکنون چندین بار لیست تجهیزات 
ولي  است  شده  داده  دروس  کیفي  سطح  ارتقا  جهت 
برهه ای  در  است.  نشده  آن محقق  خریداري  تاکنون 
از زمان امیدوار می شویم ولي پس از مدتي خرید از 
طرف دانشگاه و یا صنعت که قول مساعد داده بودند، 
عدم  از  ناشي  کمبودها  از  دیگر  یکي  می شود.  لغو 
است.  نیاز  مورد  تخصص  داراي  هیئت علمی  استخدام 
استاني، متخصصین مورد  و  بر موقعیت جغرافیایي  بنا 

نیاز بدون تشویق قانوني، کمتر مراجعه می کنند.

چیست؟  ضعف ها  رفع  برای  شما  برنامه ریزی   .3
موفقیت شما در این مسیر به چه عواملی بستگی 

دارد؟
براي رفع کمبودها از نظر تجهیزاتي و علمي، اقداماتي 
انجام شده است و از پتانسیل صنعت هم کمي استفاده 
شده است. براي رفع ضعف ها می توان اقداماتي انجام 

داد و پیشنهادهایي را به شرح زیر ارائه کرد:
پروژه های  انجام  و  صنعت  با  دانشگاه  ارتباط  ارتقاء   -

مشترک
و  ارشد  کارشناسي  مقاطع  در  تحقیقات  جهت گیری   -

دکتري جهت حل مشکالت معدن و صنعت
ارتباط  به  بخشي  سهولت  جهت  الزم  بستر  ایجاد   -
الزام  آور  قوانین  تصویب  و  اجرا  با  دانشگاه  با  صنعت 

جهت همکاري
- تالش همکاران جهت ایجاد ارتباط بیشتر بین صنعت و 

دانشگاه و حل مسائل صنعت با هدف مشترک
- امکان سهولت دسترسي به داده های اکتشافي موجود 
در صنعت از طرف اعضا هیئت علمی و دانشجویان، به 

دلیل هزینه باالي انجام عملیات اکتشافي

4. وضعیت رشته اکتشاف معدن را در دانشگاه های 
داخل کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

مقاطع  در  دولتي  دانشگاه   16 حداقل  حاضر  حال  در 
مهندسي  دانشجوي  پذیراي  عالي  آموزش  مختلف 
اکتشاف معدن هستند که با توجه به تعداد دانشجویان 
معادن  اغلب  دارند.  کمي  کاري  فرصت  ورودي، 
به  زمین شناسی  رشته های  فارغ التحصیالن  از  کشور 
جاي فارغ التحصیالن مهندسي اکتشاف معدن که جهت 
دیده اند،  آموزش  معادن  در  بهره برداری  و  اکتشاف 
استفاده می کنند. الزم به ذکر است که دانش آموختگان 

معدن در پروژه های معدني، نفت، سدسازي، ژئوتکنیک 
و مهندسي منابع آب فعالیت می کنند.

5. ارتباط گروه شما با رشته های مشابه در سایر 
دانشگاه های جهان چگونه است؟

به  نسبت  اکتشاف  بخش  مخصوصا  اخیر،  سال های  در 
هند،  ایتالیا،  در  دیگر  دانشگاه های  با  ارتباط  گسترش 
روسیه، استرالیا و انگلستان فعالیت داشته است. در چند 
سال اخیر با برگزاري کارگاه های آموزشي- علمي در 
ژئوفیزیکي  اکتشافي  دانش  انتقال  امکان   GPR زمینه 
کانادایي  و  ایتالیایي  متخصصین  از  استفاده  با   ،GPR
فراهم گردیده است. همچنین با برگزاري کارگاه های 
آموزشي و تخصصي با همکاري مشترک مرکز علمي 
کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  و  متعهد  غیر  کشورهاي 
هند،  جمله  از  مختلف  کشورهاي  از  کارشناساني 
اندونزي، شرکت کردند.  و  مالزي، سریالنکا  پاکستان، 
متاسفانه بستر الزم از نظر مالي و اداري جهت برگزاري 
دوره های مشترک و ایجاد ارتباط، در دانشگاه، نهادینه 

نشده است.

6. برای افزایش سطح ارتباطات بین المللی گروه 
اکتشاف معدن و در نتیجه ارتقاء جایگاه دانشگاه 

چه پیشنهادها و برنامه هایی دارید؟
براي ارتقا همکاري در سطح بین الملل، پیشنهادهایی به 

شرح زیر می توان ارائه نمود:
- فراهم آمدن انجام فرصت های مطالعاتي بدون فشار 

مالي به هیئت علمی و دانشجویان دکتري
و  تحقیقاتي  و  آموزشي  همکاري  قراردادهاي  عقد   -
پیگیري الزم از طرف مسئولین دانشگاه و وزارت علوم 
تحقیقاتي  مراکز  و  دانشگاه ها  با  فناوري  و  تحقیقات  و 

خارج از کشور
و  معدن  زمینه  در  بازدید  و  خدمات  ارائه  امکان   -
پتانسیل  زمین شناسی به واسطه موقعیت جغرافیایي و 
محققین  که  دارد  وجود  ایران،  کشور  زمین شناسی 
خارجي از آن استقبال می کنند. شناسایي این پتانسیل ها 
و ارائه آن می تواند زمینه همکاري مشترک را فراهم 

آورد.
- تالش براي جذب دانشجو و اعضا هیئت علمی از خارج 
از کشور براي گذراندن فرصت مطالعاتي کوتاه مدت 

با ایجاد آزمایشگاه های مجهز در دانشگاه.
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سید مرتضی آقامیری، متولد فروردین ماه 1362 در 
شهر قم است. او دانش آموخته سال 87 دکترای حرفه 
ای دامپزشکی و دکترای تخصصی مامایی و بیماری های 
تولید مثل دام در سال 92 در دانشکده دامپزشکی در 
دانشگاه شیراز است و از بهمن ماه 92 به عنوان عضو 
همکاری  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  با  علمی  هیئت 
گوسفند  مصنوعی  تلقیح  کار  آقامیری  دکتر  می کند. 
با  و   91 ماه  اردیبهشت  از  را  الپاروسکوپی  روش  به 
دوگال«  مک  »ین  نظر  زیر  آموزشی  دوره  گذراندن 
“Ian McDougal” از استرالیا و در همکاری با مرکز 
پیشگام شروع  دام گستر  نژاد کشور و شرکت  اصالح 
مصنوعی  تلقیح  عملیات  کشور  استان   24 در  و  کرده 
الپاروسکوپی را بر بیش از 7۰۰۰ راس گوسفند انجام 

داده است.

در ادامه با دکتر مرتضی آقامیری در رابطه با طرح تلقیح 
مصنوعی گوسفند، گفتگو می کنیم:

عنوان  با  شما  طرح  که  این  به  توجه  با  دکتر،  آقای 
گوسفند«  های  گله  در  الپاراسکوپی  پروژه  »اجرای 
منجر به تولید دانش فنی و رفع بخشی از نیاز جامعه 
شده است، لطفا در مورد روند شکل گیری این طرح 

توضیح دهید.
ساختار  و  گوسفند  ویژه  فیزیولوژی  و  آناتومی  دلیل  به 
به  مصنوعی  تلقیح  انجام  امکان  آن،  رحم  گردن  خاص 
روش های معمول در این گونه وجود نداشته و با باروری 
تلقیح  استرالیا  در   1982 سال  در  نیست.  همراه  مناسب 
و  شد  ابداع  الپاروسکوپی  روش  به  گوسفند  مصنوعی 
در  کرد.  ایجاد  گوسفند  نژاد  اصالح  در  شگرفی  پیشرفت 
این روش، دو سوراخ کوچک در شکم گوسفند ایجاد شده 
و با شناسایی شاخ های رحم گوسفند از طریق وارد کردن 
دوربین الپاروسکوپی، اسپرم مستقیم به درون رحم تزریق 
می شود. بدین صورت احتمال باروری بسیار بیشتر شده و 
امکان استفاده از اسپرم منجمد و استفاده بهینه از قوچ های 
نژاد  اصالح  و  ژنتیکی  پیشرفت  پس  می شود.  فراهم  برتر 
فراهم  دیگر  های  گونه  با  تلقیح  امکان  گیرد،  می  سرعت 
شده و تجارت جهانی مواد بیولوژیک رونق می یابد. عالوه 
بر تلقیح مصنوعی، به این روش می توان انتقال جنین را نیز 
انجام داد که می تواند در اصالح نژاد سریع تر و عدم نیاز 

به جابجایی دام بین کشورها کمک کند.
مزایای این طرح چیست و چه کاربردهایی دارد؟

در شرایط کنونی که پرورش دهندگان گوسفند و بز کشور 
با مشکالتی چون افزایش قیمت نهاده های دامی، فقر مراتع 

پرورش  از  استفاده  هستند،  مواجه  تولید  باالی  هزینه  و 
و  وضعیت  بهبود  جهت  در  شایانی  کمک  می تواند  صنعتی 
رفع مشکالت آنان کند. تلقیح مصنوعی گوسفند، با فراهم 
تولیدمثلی  توان  با  نژادهای  با  امکان آمیخته گری  ساختن 
)چند قلوزایی( و تولید )افزایش وزن( باال می تواند در جهت 
پرورش  آوری  سود  افزایش  و  تولید  های  هزینه  کاهش 
زایی  بره  فصل  کاهش  با  همچنین  کند.  کمک  گوسفند 

مدیرت بهداشتی و اقتصادی گله بهبود می یابد.
کمبودهایی  و  مشکالت  چه  با  طرح  انجام  فرایند  در 

مواجه بودید؟
کار در محیط دامپروری ها، دور از مراکز شهری، همراه 
با فرسودگی ناشی از رفت و آمدهای بین استانی مشکالت 
و دردسرهای خود را دارد اما بیشترین دغدغه و خستگی 
وجود  با  می شد  مشاهده  که  می آمد  وجود  به  آنجا 
نتیجه مطلوب  بسیار  و هزینه  نفرات مختلف  صرف وقت 
انجام و موفقیت  حاصل نشده است. بزرگترین مشکل در 

معرفیطرحهایپژوهشیدانشگاه:
پروژهالپاراسکوپیدرگلههایگوسفند

دکترسیدمرتضیآقامیری
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می  کارشناسان  گاه  و  دامپروران  دانش  سطح  طرح،  این 
به  توجه  عدم  گله،  مدیریت  اصول  با  آشنایی  عدم  باشد. 
)برغم  انتخاب شود  تلقیح  برای  باید  که  دامی  خصوصیات 
توصیه ها و مشاوره ها( و گاه سهل انگاری در انجام وظایف 
مربوط به آماده سازی گله برای تلقیح، سبب اتالف سرمایه 
بهبود  برای  می شد.  برای طرح  داده شده  تخصیص  ملی 
سطح  ترویجی  های  روش  با  باید  طرح  در  موفقیت  و 
دانش دامپروران و کارشناسان افزایش یابد، جدیت، تعهد 
و پشتکار الزم ایجاد شود و شیوه ها و مهمتر از آن نگرش 

سنتی به صنعتی تغییر یابد.
از  خارج  در  شما  طرح  کردید  اشاره  که  همانطور 
بین  هایی  تفاوت  چه  است.  شده  انجام  هم  کشور 

عملکرد داخلی و خارجی آن وجود دارد؟
در  زیاد  تعداد  به  الپاروسکوپی  روش  به  مصنوعی  تلقیح 
کشورهای اروپایی و استرالیا انجام می شود. در ایران و در 
طی 4 سال فعالیت در بسیاری از گله ها موفق شده ایم که 
با  یابیم که مطابق  تا 7۵ درصد دست  زایمان 6۰  به نرخ 
استانداردهای جهانی است. هرچند نتایج در گله هایی هم 
گفته شد  آن  از  پیش  که  همانطور  که  نبود  کننده  راضی 
بیشتر ناشی از اشتباه در انتخاب و آماده سازی گله برای 
تلقیح است. الزم است که تجربه کاری در دامپروران ما در 

این زمینه افزایش یابد.
به منظور تجاری سازی یافته های پژوهشی و کاربردی 
نمودن علم تولید شده در دانشگاه ها چه پیشنهاداتی 

دارید؟
باید به بومی سازی علم توجه شود. من راهی برای بومی 
و  مشکالت  شناسایی  کشور،  درون  به  نگاه  جز  علم  سازی 
ارائه راهکار برای رفع آن نمی شناسم. باید بدانیم در چه 
جایگاهی قرار داریم، به کجا باید برسیم و چگونه قرار است 
این مسیر طی شود. ارزش چنین دیدگاهی پاس داشته شود. 
به دست  فقط  این مهم  انجام  که در کردار.  گفتار،  نه در 
البته  )که  نیست  سیاست گذاران عرصه های علمی کشور 
انکار ناپذیر آنان است( بلکه اهمیت آن باید  جزو وظایف 
در دانشگاهیان کشور اعم از اساتید و دانشجویان، درونی و 
ذاتی شود. بدین معنی که پژوهشگران کشور مسیری جز 
دانش کاربردی و بومی را نه به خاطر مشوق های بیرونی 

بلکه به دلیل احساس وظیفه درونی انتخاب نکنند.

و  علمی  هیئت  عضو  یک  عنوان  به  شما  راهکار 
پژوهشگر در راستای ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه و 
صنعت چیست؟ به نظر شما این ارتباط چه ضرورتی 

دارد؟
کمک  از  استفاده  برای  گران  صنعت  ترغیب  و  تشویق 
این همکاری است. مسلما  از راهکارهای رونق  دانشگاهیان 

هیچ مشوقی برای صنعت، باالتر از دریافت خدمات با کیفیت 
نیست. بی پرده باید گفت که صاحبان صنایع از دانشگاهیان 
تصور افراد نشسته در اتاق و سرگرم با کتاب و مقاالت و 
اوراق امتحان را دارند. چاره ای نیست جز اینکه این تصور 
برای  این جز در سایه تالش دانشگاهیان  پیدا کند و  تغییر 
آید. هرچند مجموعه دولت  نمی  به دست  رفع مشکالت 
با مشوق هایی چون معافیت های مالیاتی به دلیل ارتباط با 
دانشگاه می تواند زمینه همکاری را شتاب بخشد.  همچنین 
نیاز سنجی توسط پژوهشگران ضروری است. همیشه نباید 

منتظر ماند که نیازی مطرح شود و بعد که سراغ دانشگاه 
آمدند در جهت رفع آن کوشید. بسیاری از بی نیازی ها 
ریشه در دانش کم دارد. خود دانشگاهیان باید بسیاری از 
مشکالت را سنجیده، راهکار را یافته و البته در جهت عرضه 
آن تبلیغات نمایند و صنعت را ترغیب و وادار به همکاری 
یافته های  ارائه  نمایند. حتما الزم است که دانشگاهیان در 
کاربردی تبلیغات الزم را انجام دهند. بسیار هستند پروژه 
و  حاصل  اما  انجام شده  که  کاربردی  نامه های  پایان  و  ها 
نتیجه آنها به دلیل عدم عرضه مورد استفاده قرار نگرفته 
است. شرکت های دانش بنیان و اهمیت حمایت از آنها نباید 
مورد غفلت قرار گیرد. شاید الزم باشد خود دانشگاهیان 
بخشی از بدنه صنعت شوند تا ارتباط دانشگاه و صنعت شکل 

گیری مناسب تری داشته باشد. 
با توجه به جهانی شدن ارتباطات علمی و صنعتی، به 
نظر شما چگونه می توان جایگاه کشور را در این زمینه 

در جهان تقویت کرد؟
مهمترین کمک در این راه را اعزام پژوهشگران به مراکز 
از  دعوت  متقابال  و  صنعتی(  یا  )دانشگاهی  جهانی  معتبر 
متخصصین قابل و مطرح برای برگزاری کارگاه های مورد 
با  المللی  بین  کنفرانس های  برگزاری  نیاز خواهد داشت. 
محوریت موضوعات روز نیز می تواند در شناخت مقصد و 

چگونگی رسیدن به آن ما را یاری کند.
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