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جلسه هیأت رئیسه

با   ،95 2آبانماه  یکشنبه  روز  رئیسه،  هیأت  جلسه  
االسالم  حجت  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر  حضور 
سابق  رئیس  مرادی؛  سلطان  آقا  حاج  والمسلمین 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، 
دکتر اسالمی؛ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع، 
دکتر موالیی؛ معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی، 
دکتر احتشام زاده؛ معاون پژوهشی و فناوری، دکتر 
نظری؛  دکتر  اجتماعی؛  و  فرهنگی  معاون  بصیری؛ 
معاون دانشجویی و دکتر ابراهیمی مدیرکل حوزه 
رئیس  اتاق  در  دانشگاه،  عمومی  روابط  و  ریاست 

دانشگاه برگزار شد.
مشکالت  خصوص  در  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر 
خواستار  دانشگاه،  داخل  آمد  و  رفت  به  مربوط 

دقت در کنترل ورود و خروج خودروها شد.
جهت  دانشگاهی  برون  متقاضیان  خصوص  در  وی 
مرکزی،  دانشگاه)آزمایشگاه  خدمات  از  استفاده 
باید  گفت:  و...(  مرکزی  کتابخانه  کل،  آموزش 
رعایت  موارد  همه  در  اداري،  انتظام  قبل،  همانند 

گردد.
باالی  به حجم  توجه  با  رئیس دانشگاه تصریح کرد: 
رفت و آمد کارکنان، اعضای هیأت علمی و استادان 
مجوز  صدور  امکان  ثانوی  اطالع  تا  التدریس،  حق 

تردد خودرو وجود ندارد.
همچنین در این جلسه، اعضا، درباره ی محل استقرار 
پارک علم و فناوری گفتگو  اداری  فضای فیزیکی و 
کردند و مقرر گردید در اسرع وقت محل احداث 

آن مشخص شود.
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بازدید هفتگی رئیس دانشگاه از سلف برادران و خواهران به صورت سرزده

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس دانشگاه و 
هیأت همراه به صورت سرزده روز شنبه 1آبانماه  
سلف  از  ترتیب  به   ،95 آبانماه   2 یکشنبه  روز  و 

برادران و خواهران بازدید کردند. 
بازدید شخصا  این  دانشگاه، در  دکتر طاهر؛ رئیس 
رفاهی  امکانات  آن،  نحوه سرو  و  غذاها  کیفیت  از 
و بهداشتی محیط سلف بازدید به عمل آورد و از 
کیفیت،  هفته،  غذاهای  به  راجع  دانشجویان  نظرات 

مقدار آن و برخورد پرسنل سلف جویا شد.
و برای تسهیل روند مشکالت دانشجویان، دانشجویان 

را به معاونت های مربوطه ارجاع دادند.
و  کردند  استفاده  فرصت  این  از  نیز  دانشجویان 
مشکالت آموزشی، تحصیلی، خوابگاهی  و ... با رئیس 

دانشگاه و هیأت همراه در میان گذاشتند.
در پایان دانشجویان از دکتر طاهر به خاطر پیگیری 
دانشجویان  بیشتر  چه  هر  رفاه  برای  خود  مجدانه 

قدر دانی کردند.
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هفتمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه

سال  در  دانشگاه  فرهنگی  شورای  جلسه  هفتمین 
حجت  حضور  با   ،95 3آبانماه  دوشنبه  روز  جاری، 
مسئول  سلطانمرادی؛  آقا  حاج  والمسلمین  االسالم 
دکتر  دانشگاه؛  در  رهبری  معظم  مقام  نهاد  دفتر 
نظری؛  دکتر  اجتماعی،  و  فرهنگی  معاون  بصیری؛ 
حوزه  مدیرکل  ابراهیمی؛  دکتر  دانشجویی،  معاون 
ریاست و روابط عمومی دانشگاه، مدیران و مسئوالن 

دانشگاهی، در سالن کنفرانس برگزار شد.
 مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، 
سخنانی را در باب مسأله حجاب و تأکید بر حقوق 
زن در اسالم مطرح نمود و به اهمیت بنیان خانواده 

تاکید کرد.
دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی  دانشگاه، از 
نمایندگان تشکل های دانشجویی خواست تا پیشنهاد 
های  هیات  عزاداری  آیین  موضوع  در  را  خود 

دانشجویی در ایام محرم بیان کند.
بر  فرهنگی  های  ریزی  برنامه  موضوع  به  سپس 
اساس توصیه های راهبردی مقام معظم رهبری  در 
دیدار با دانشجویان پرداخته شد و دکتر بصیری؛ با 
باز خوانی توصیه های ارائه شده رهبر معظم انقالب، 

تحلیل هایی را ارائه کرد.
روابط  و  ریاست  حوزه  کل  مدیر  ابراهیمی؛  دکتر 
عمومی دانشگاه، در مورد برنامه ریزی هفته پدافند 
غیر عامل، بیاناتی در مورد معرفی بیشتر و فراگیر 
نمودن این امر مهم اظهار داشت و  تاکید کرد می 
توان با عوامل تشویقی، دانشجویان را با این امر مهم 

درگیر نموده و سطح آگاهی آنان را باال برد. 
دانشجویی،  امور  مدیر  پور؛  عرب  آقای  پایان  در 
نو  از  استقبال  ستاد  مورد  در  گزارش  ارائه  به 
دانشجویان پرداخت و از افرادی که در این زمینه 
همکاری نمودند و زمینه آرامش خیال دانشجویان 
و خانواده هایشان را فراهم کردند، تقدیر و تشکر 

نمود.
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راه اندازی مرکز ملی تکثیر پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

جلسه راه اندازی مرکز ملی تکثیر پرورش و نگهداری 
چهارشنبه 5آبانماه 95،  حیوانات آزمایشگاهی، روز 
باهنر،  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر  حضور  با 
پزشکی،  علوم  دانشگاه  رئیس  دوست؛  حق  دکتر 
تام  نمایندگان  مؤسس،  هیأت  رئیس  و  مدیرعامل 
علوم  و  کرمان  باهنر  شهید  های  دانشگاه  االختیار 
اعضای هیأت مدیره شرکت  پزشکی کرمان، سایر 
محترم  مشاوران  پارس،  پژوهش  محور  زیست 
با  و  دانشگاه  دو  فنی  دفاتر  روسای  و  حقوقی 
نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست  حضور 
جمهوری، آقایان دکتر مشیری، شعاع حسنی، دکتر 
ریاست  دفتر  در  ابراهیمی  مهندس  و  نژاد  محمد 

دانشگاه باهنر برگزار شد. 
دکتر  دانشگاه،  فناوری  و  پژوهشی  معاون  ابتدا 
و  گفت  مقدم  خیر  حضار  تمامی  به  زاده،  احتشام 
وی  نمود.  معرفی  را  باهنر  شهید  دانشگاه  سپس 
راهبردی  برنامه  گانه  هفت  سرفصل  به  اشاره  با 
باهنر،  شهید  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاونت 
به  ایده  تبدیل  فرایند  از  معنوی  و  مادی  حمایت 
محصول و افزایش سهم محصوالت و خدمات مبتنی 
اهمیت توصیف کرد  با  پیشرفته را بسیار  بر دانش 
و راه اندازی مرکز ملی حیوانات آزمایشگاهی را از 
ذکر  راهبردی  برنامه  این  شدن  عملیاتی  مصادیق 
به  و  علمی  های  همکاری  به سمت  و حرکت  کرد 
الزم  را  ای  رشته  بین  های  پژوهش  تقویت  ویژه 

دانست.
شایان ذکر است پروپوزال مشترک دانشگاه شهید 
باهنر کرمان)دانشکده دامپزشکی( و دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان در بین 17 پروپوزال کشوری توسط 
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، انتخاب شد 
و مقرر است معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری 
حداقل مبلغ 60 میلیارد ریال کمک بالعوض به این 
مرکز نمایند که تا کنون نیز 30% این مبلغ اختصاص 

یافته است.

مقرر است نمایندگان معاونت علمی فناوری ریاست 
جمهوری، گزارشی از مراحل پیشرفت مرکز را به 
فناوری  علمی  معاونت  به  ملی  طرح  یک  عنوان 

ریاست جمهوری منعکس نمایند.
گفتنی است مرکز ملی حیوانات آزمایشگاهی ایران 
پیرو عقد تفاهم نامه همکاری چهار جانبه فی مابین 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه 
شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و 
اسفند   3 پارس در  پژوهش  شرکت زیست محور 
94 همزمان با حضور پروفسور سمیعی، در حال راه 

اندازی است.
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اولین کارگاه مقررات معافیت تحصیلي کارشناسان آموزشي دانشگاه هاي استان

کارگاه  اولین  دانشگاه،  عمومي  روابط  گزارش  به 
آموزشي  کارشناسان   تحصیلي  معافیت  مقررات 
وظیفه  معاونت  همکاري  با  استان  هاي  دانشگاه 
نظام  حوزه  تحصیلي  اداره  کارشناس  و  عمومي 
آبانماه 95،  استان کرمان، روز چهارشنبه 5  وظیفه 
با حضور دکتر نظري؛ معاون دانشجویي، دکتر تراز؛ 
پارسا؛  سرهنگ  دانشگاه،  آموزشي  امور  کل  مدیر 
اسالمي؛  سروان  عمومي،  وظیفه  معاونت  رئیس 
کارشناس اداره تحصیلي نظام وظیفه استان کرمان 

در تاالر اندیشه دانشگاه، برگزار شد.
دکتر نظری؛ معاون امور دانشجویی دانشگاه ضمن 
تسلیت ایام سوگواری ابا عبداهلل الحسین)ع( و عرض 
خیرمقدم به حضار، گفت: اغلب مشکالت دانشجویان 
عدم  از  وظیفه  نظام  حوزه  در  مشمولین  و  پسر 
دانشجویان  و  گیرد  می  نشأت  قوانین  با  آگاهی 
همین  به  هستند  رو  روبه  چالش  با  زمینه  این  در 
معاونت  همکاری  با  را  آموزشی  کارگاه  جهت، 
قوانین  با بررسی  تا  برگزار کردیم  وظیفه عمومی 
نظام وظیفه  عمومی توسط همکاران و کارشناسان 
مربوطه، مشکالت دانشجویان را به حداقل برسانیم.

همکاران  موضوع،  حساسیت  به  توجه  با  گفت:  وی 
صدور  به  نسبت  بیشتری  دقت  باید  دانشگاهی 
وظیفه،انجام  نظام  حوزه  به  مربوط  های  گواهی 
دهند و متذکر شد دانشجویان هم باید در خصوص 
قوانین نظام وظیفه و شرایط مشمولیت خود پیگیر 

باشند.

با  کرمان،  عمومی  وظیفه  معاون  پارسا؛  سرهنگ 
برترین  از  باهنر،  شهید  دانشگاه  اینکه  به  اشاره 
از  گفت:  است؛  کشور  شرق  جنوب  های  دانشگاه 
به  پیرامون مسائل مربوط  آنجایی که همواره در 
کارشناسان  و  پسر  دانشجویان  برای  وظیفه  نظام 
سواالت و نقاط ابهامی وجود دارد باید چنین فرصت 

هایی را قدر دانست.
وی افزود: به دلیل متغیر بودن قوانین هر حوزه با 
نیاز  کاربران  و  کارمندان  مقتضیات زمان،  به  توجه 
به بررسی تخصصی و به روز قوانین، برای کاهش 

مشکالت دارند. 
از مسئوالن دانشگاه  معاون وظیفه عمومی کرمان، 
کارگاه  این  برگزاری  امکانات  کردن  فراهم  برای 

آموزشی، قدردانی کرد.
از  راستا  همین  در  کرد:  تصریح  پارسا  سرهنگ 
نظام  تحصیلی  اداره  کارشناس  اسالمی؛  سروان 
وظیفه دعوت به عمل آورده ایم تا با اطالعات خود 
حضار گرامی را با قوانین مربوط به این حوزه آشنا 

کنند.
 معاون وظیفه عمومی کرمان، به بررسی و تشریح 
قوانین جدید، قوانین قبلی و همچنین مشکالت رایج 

در این باره پرداخت.
کامل  به صورت  را  توضیحات الزم  اسالمی  سروان 
نقطه  کارشناسان  برای  چنانچه  گفت:  و  داد  رائه  ا
مبهمی باقی بماند، می توانند سواالت خود را مطرح 

کنند.
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بازدید رئیس دانشگاه از دانشکده ادبیات

با  نفره  چهار  هیأت  یک   ،95 آبانماه   9 یکشنبه  روز 
اسالمی؛  دکتر  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر  ضور  ح
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع، دکتر موالیی؛ 
دکتر  و  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  عاون  م
ابراهیمی؛ مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی 

دانشگاه از دانشکده ادبیات بازدید کردند.
فارغ  تعداد  درباره  دانشگاه  رئیس  طاهر؛  کتر  د
روش های  برنامه ها،  ملیتی،  تنوع  لتحصیالن،  ا
آموزش، میزان ساعات آموزشی و برنامه آموزشی، 

از مدیران دانشکده ادبیات توضیحاتی خواست.

معارفه دانشجویان جدیدالورود مجتمع آموزش عالی بافت

 95 سال  جدیدالورود  دانشجویان  معارفه  راسم  م
9آبانماه  یکشنبه  روز  بافت  عالی  آموزش  جتمع  م
95، با حضور دکتر مفلحی رئیس مجتمع و اعضای 
بافت،  هیأت علمی در سالن مجتمع آموزش عالی 
با پخش سرود ملی و تالوت آیاتی چند از کالم اهلل 

مجید برگزار گردید.
مقررات  و  قوانین  پیرامون  اقتصاد  بخش  ئیس  ر
آموزشی و آقای قربان نژاد در مورد انجمن های 

علمی توضیحاتی به دانشجویان ارائه دادند. 
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جلسه هیأت رئیسه کانون بازنشستگان دانشگاه

به  دانشگاه،  بازنشستگان  کانون  رئیسه  هیأت  جلسه 
منظور چگونگی ارائه بهتر خدمات درمانی و پزشکی 
به بازنشستگان و انتخاب بازرس توسط اعضاء برای 
کانون، روز دوشنبه 10 آبانماه95، در تاالر وحدت 

تشکیل شد.
بازنشستگان  کانون  مدیرعامل  ایرانمنش؛  قای  آ
دانشگاه، از اعضاء کانون تشکر و قدردانی کرد که 
جلسه حضور  این  در  و  پذیرفتند  را  کانون  دعوت 

پیدا کردند.
دانشگاه  بازنشستگان  کانون  های  فعالیت  از  ی  و
دارد  وجود  کانون  این  اعضاء  برای  که  خدماتی  و 
سخن گفت و از دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، دکتر 
ابراهیمی؛  دکتر  و  دانشگاه(  اسبق  دایی)رئیس  ف
دانشگاه،  مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی 

قدردانی و تشکر کرد.

مدیرعامل کانون بازنشستگان دانشگاه، خاطر نشان 
کرد: از بین 700 بازنشسته دانشگاهی، تنها 470 نفر 
عضو این کانون هستند و خواستار شد که بقیه نیز 
به جمع این کانون بپیوندند و از خدمات ارائه شده 

استفاده نمایند.

بازدید سرزده رئیس دانشگاه از دانشکده فنی و مهندسی



9

افتتاح نمایشگاه گروهی نگارگری و تذهیب هنر اسالمی

گروهی  نمایشگاه   ،95 11آبانماه  سه شنبه  وز  ر
انجمن  همت  به  اسالمی  هنر  تذهیب  و  گارگری  ن
دکتر  حضور  با  هنر،  دانشکده  اسالمی  هنر  لمی  ع
دکتر  معماری،  و  هنر  دانشکده  رئیس  یرانمش؛  ا
گروه  رئیس  ننیز؛  افضلی  آقای  معاون،  الجقه؛  س
آقای  صبا،  معماری  و  هنر  دانشکده  اسالمی  نر  ه
امور فرهنگی، دکتر حسین  یوسف زاده، مدیر کل 
خانی؛ سرپرست روابط عمومی، آقای هاشمی نژاد؛ 
کارشناس نسخ خطی دانشگاه و جمعی از دانشجویان، 
در نگارخانه دانشکده هنر و معماری صبا افتتاح شد.

گرایش  دانشجویان  از  آثاری  نمایشگاه  راین  د
نگارگری به نمایش درآمد.

نمایشگاه آثاری از تلفیق سنتی و مدرن نگارگری به 
نمایش درآمده است.

کارگروه بررسی آخرین وضعیت اولویت بندی مسائل مرتبط با زنان و خانواده 
در استان کرمان

بندی  اولویت  وضعیت  آخرین  بررسی  ار گروه  ک
کرمان  استان  در  خانواده  و  زنان  با  مرتبط  مسائل 
به همت اتاق فکر استان کرمان)مستقر در دانشگاه 
مدیر  کاظمی؛  کاظم  دکتر  حضور  با   ، هیدباهنر(  ش
فاطمه  دکتر  فکر،  اتاق  اجتماعی  فرهنگی  ارگروه  ک
خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل  حسینی؛  لسادات  ا
هیأت  عضو  مقصودی؛  کرمان،دکتر  ستانداری  ا
ناجی؛  فاطمه  دانشگاه،  اجتماعی  علوم  گروه  لمی  ع
کرمان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  بانوان  امور  ماینده  ن
؛  کار  تجربه  مهشید  دکتر  و  تاشک  آناهیتا  کتر  د
اعضاء هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید 
معاونت  حوزه  نماینده  قطبی؛  خانم  کرمان،  اهنر  ب
ایرانمنش؛  مریم  دکتر  کرمان،  شهرداری  رهنگی  ف
دبیر اتاق فکر استان، در پژوهشکده فرهنگ اسالم و 

ایران برگزار شد.

خانواده  و  بانوان  امور  کل  مدیر  حسینی؛  کتر  د
روانشناسی،  و  مشاوره  بحث  در  گفت:  ستانداری  ا
روش  این  و  هستند  اولویت  در  محروم  ناطق  م
و  نیست  جالبی  های  روش  کنونی  مشاوره  ای  ه
به  و  باشد  جنس  و  سن  مختص  باید  مشاوره  ر  ه
آموزش ها و توانمند سازی باید به صورت ویژه و 

کارشناسی نگاه کرد.
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وجود  موضوع  این  همیشه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
دارد که زنان در جامعه آسیب بیشتری می بینند.

که  زنانی  و  شاغل  زنان  ایشان  نطر  از  افزود  وی 
های  کنند محدودیت  می  کار  منزل  از  بیرون  در 
بیشتری برای ایجاد شادی و تفریح در زندگی دارند 

و وقت کمتری را برای خود صرف می کنند.
بخش  علمی  هیات  عضو  کار؛  تجربه  مهشید  تر  دک
روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان داشت: 

با صرف  و  کنیم  استفاده  دانشگاهی  نخبگان  از  ید  با
وقت بیشتر کسانی که حوصله خواندن و نوشتن را 
ندارند فعال نماییم تا بتوانیم سطح سواد جامعه را 

باال ببریم.
پزشکی  علوم  دانشگاه  بانوان  مشاور  ناجی؛  نم  خا
را  دادن  مشاوره  توانایی  کسی  هر  گفت:  مان،  کر
ندارند و باید افرادی انتخاب شوند که صالحیتشان 

در مشاوره بررسی شده باشد.

پیام دکتر طاهر، رئیس دانشگاه به مناسبت روز سیزده آبان

سیزدهم آبان ماه، تداعی کنندۀ سه واقعۀ مّهم تاریخ معاصر ایران است: تبعید حضرت 
امام خمینی)ره( به  ترکیه، حوادث 13 آبان 1357، تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان 

1358، توسط دانشجویان پیرو خط امام .
تعّمق و تدبّر در این حوادث نشان می دهد که آزردگی و تکّدر حافظۀ تاریخی مَلّت 
بزرگ ایران نسبت به تحّرکات سیاسی سلطه جویانۀ آمریکا و ایادی آن، مستدل و 

منطقی است.
دانشجویان عزیز:

اینجانب، به نام دانشگاه شهید باهنر ، ضمن گرامی داشت یاد و خاطرۀ رهبر فقید انقالب 
و شهدای جاودانۀ 13 آبان و نیز برائت از استکبار، هم  صدا با همۀ دانشجویان گرامی، 
استادان معّزز و کارکنان محترم دانشگاه، اعالم می کنم که راه ما تا همیشۀ تاریخ همان 
است. همان راهی که حضرت امام خمینی)ره(، منادی بزرگ عدالت و آزادی و نیز 
تبیین  انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)دام عّزه( آن را  رهبر معّظم 
نمودند. راه ما، راه اتّحـاد و برادری و البّته خودباوری در برابر زیاده خواهی و ظلم 
است. راه ما، راه تالش برای عّزت روز افزون ایران عزیز و تالش در جهت خودکفایی 

و استقالل کشور در همۀ زمینه هاست.
امید است که همۀ ما بتوانیم در یک جهاِد علم محور، ایران را، آنچنان که در خور نام 
بلند اوست، به عنوان قدرتی برتر و توسعه یافته و الگویی نو و پیشرو مطرح نماییم.

 
دکتر محّمدعلی طاهر

رئیس دانشگاه
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اولین دفاع دانشجوی تربیت بدنی

نجمه  افهمی، اولین دانشجوی دکتری تربیت بدنی؛ 
روز  اصالحی،  حرکات  و  شناسی  آسیب  گرایش 
بدنی  تربیت  دانشکده  در  10آبانماه95،  دوشنبه 
دانشگاه شهید باهنر کرمان از رساله خود با عنوان: 
پارامترهای  بر  گردن  عمقی  حس  تمرینات  تاثیر 
اغتشاشات داخلی  برابر  کینماتیکی سر و گردن در 
و خارجی در زمان خستگی عضالنی در ورزشکاران 

نخبه مرد کاراته دفاع کرد.
دکتر منصور صاحب الزمانی به عنوان  استاد راهنما 
و دکتر فریبرز محمدی پور به عنوان استاد مشاور 

راهنمای وی در این مسیر بودند.
در این رساله اغتشاشات ناشی از فعالیت های حرکتی 
روزمره و ورزش که موجب آسیب های طوالنی 
کاراته  در  گردد  می  سروگردن  ناحیه  در  مدت 
کاران بررسی شد راهنمای تمرینی برای پیشگیری 

از این آسیب ها معرفی گردید.

کارگاه پدافند غیر عامل برگزار شد

12آبانماه  چهارشنبه  روز  غیرعامل،  پدافند  کارگاه 
95، با حضور دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل حوزه ریاست 
عامل  غیر  پدافند  کمیته  دبیر  عمومی  روابط  و 
دانشگاه، پیمان سالجقه؛ مدیر کل پدافند غیر عامل 
استانداری کرمان، دریجانی؛ مسئول بسیج سازندگی 
ثاراهلل کرمان و جمعی از مدیران، مسئوالن، استادان 
و کارکنان دانشگاه، در سالن کنفرانس دانشگاه شهید 

باهنر برگزار شد.
عامل  غیر  پدافند  کمیته  دبیر  ابراهیمی؛  دکتر 
دانشگاه، در ابتدا ضمن خیر مقدم به حضار، مطالبی 
عامل  غیر  پدافند  موضوع  اهمیت  خصوص  در 

مطرح نمود.
وی گفت: آموزش و آگاه سازی جامعه نقش بسیار 
فرامین  به  توجه  با  و  دارد  خصوص  این  در  باالیی 

فرمانده کل قوا و تدابیر دولت به زودی کمیته های 
پدافندهای غیر عامل دانشگاه و مؤسسات آموزش 
عالی  استان با محوریت دانشگاه شهید باهنر کرمان 

در این زمینه اقدامات ویژه ای انجام خواهد داد.



12

عامل  غیر  پدافند  کل  مدیر  سالجقه؛  پیمان 
حضار  مقدم خدمت  خیر  کرمان، ضمن  استانداری 
و گرامی داشت روز 13 آبان و تبریک والدت امام 
این  پدافند غیر عامل  باقر)ع( گفت: وظیفه  محمد 
راه هایی  و  کرده  شناسایی  را  تهدیدات  که  است 
امروزه  پیدا  کند.  ها  آن  رفع  و  گیری  جلو  برای 
بسیاری  تهدیدات  هجوم  مورد  ما  کشور  دشمن 
مانند سایبری اقتصادی امنیتی و.....قرار داده است و 
پدافند غیر عامل به ما می آموزد که چگونه از دارایی 
یافته  توسعه  به کشوری  و  کنیم  های خود حفاظت 
تبدیل شویم. با استفاده از پدافند غیر عامل می توان 
آسیب ها را کم و به سمت صفر سوق داده. باید به 
این موضوع توجه داشت علمی که دیگِر کشور ها 
بدست می آورند تهدیدی علیه ما است و کشور ما 
باید با در زمینه های علمی و تکنولوژی دنیا به روز 

شود تا بتوانیم در مقابل تهدیدات ایستادگی کنیم.
کرمان،  ثاراهلل  سازندگی  بسیج  مسئول  دریجانی؛ 

گفت: پدافند غیر عامل بر خالف دیدگاه مردم یک 
غیر  اقدامات  مجموعۀ  و  است  سالح  بدون  دفاع 
مسلحانه ای است که کشور را در مقابل تهدیدات 
صنایع  و  ها  سازمان  تمامی  در  و  می کند  حفاظت 
کشور انجام می شود. پدافند غیر عامل هزینه نیست 
بلکه نوعی سرمایه گذاری برای آینده ای بهتر است 
و ما باید عینک پدافند غیر عامل را بر چشم بگذاریم 

و تمامی پروژها را با توجه به آن انجام دهیم. 

گزارش تصویری مانور پدافند غیر عامل
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بازدید دکتر طاهر از دانشکده کشاورزی

روز سه شنبه 11 آبان ماه، رئیس دانشگاه و هیات 
همراه خود، از دانشکده کشاورزی بازدید کرد.

این بازدید از مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشکده 
معصومی؛  دکتر  ابتدا  در  و  شد  آغاز  کشاورزی 
رئیس دانشکده، ضمن تشکر و خیر مقدم به حضار،  
آموزشی  مزرعه  و  دانشکده  مجموعه  معرفی  به 
 45 )حدود  مجموعه  این  پرداخت؛  پژوهشی  و 
و  انگور  و  باغ سیب  پسته،  باغ  شامل:  هکتار(   50 تا 
همچنین مجموعۀ درختان هسته دار شامل زرد آلو، 
بادام و آلو بوده و همچنین در حوزه  هلو، شلیل، 
زراعت سه محصول اصلی جو، یونجه وذرت کشت 
می گردد و سپس از بخش های مختلف ایستگاه های 
عمل  به  بازدید  دانشکده  گاوداری  و  دامپروری 
انجام  حال  در  تحقیقاتی  های  طرح  از  یکی  و  آمد 
در مزرعه که زیر نظر پژوهشکده فناوری تولیدات 
گیاهی، در حال اجرا است، گیاه تریتی پایروم معرفی 

گردید. 
شایان ذکر است: گیاه دیگری به نام ارزن مرواریدی 
که  شده   کشت  طرح  این  در  بار  اولین  برای  هم 
به  که  گیاهانی  سایر  و  معمولی  ارزن  به  نسبت 
صورت  به  که   ) ذرت  )مانند  علوفه  تولید  منظور 
معمول کشت می شوند دارای عملکرد بسیار باالتر 
جهت  بررسی  منظور  به  است  کمتری  آبی  نیاز  و 

کشت جایگزین در حال بررسی است.
همراه  هیأت  و  دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر  سپس 
کشاورزی  ادوات  و  آالت  ماشین  ایستگاه های  به 
دانشکده مراجعه و ضمن بازدید از ادوات کشاورزی 
از نزدیک از نیازها و کمبودهای این بخش مطلع و 
به بررسی راهکارهای الزم جهت رفع این مشکالت با 

مشاوره متخصصان بخش اقدام نمودند.
علوم  مهندسی  بخش  رئیس  فوزی؛  اسدی  دکتر 
دامی، با ارائه اسالیدهایی، این بخش را به حاضران 
دامی  علوم  بخش  عملکرد  گفت:  و  کرد  معرفی 
تولید محصوالتی است که در جامعه مورد استفاده 

و  کشاورزی  بخش  عملکرد  اگر  و  می گیرد  قرار 
دامی به خوبی باشد کار عوامل دیگر جامعه از جمله 

پزشکان کاهش خواهد یافت.
نشان  خاطر  دامی  علوم  مهندسی  بخش  رئیس 
کمک  و  بخش  این  خوب  عملکرد  وجود  با  کرد: 
این واحد دارای محدودیت  استادان و دانشجویان، 
استادان، آزمایشگاه ها،  کار  اتاق  نبود  از جمله  هایی 
دانشجویان  کار  اتاق  نیز  و  دامپروری  ایستگاه های 
دکتری است و از مسئوالن خواست تا در حد توان 

در بهبود وضع این بخش تالش کنند.
دکتر اسالمی؛ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
بهمن  تا آخر  بیان داشت: ساختمان جدید  دانشگاه، 
خواهد  قرار  کشاورزی  دانشکده  اختیار  در  ماه 

گرفت.
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بازدید از سایت جدید درحال احداث مجتمع آموزش عالی بافت

جدید  سایت  از  بازدید  شنبه15آبانماه95،  روز 
درحال احداث مجتمع آموزش عالی بافت با حضور 
نماینده شهرستانهای بافت، رابر، ارزوئیه و فرماندار 
شهرستان بافت، امام جمعه شهرستان، رئیس اداره 
زندان و رئیس مجتمع و برخی از استادان و کارکنان 

مجتمع آموزش عالی بافت انجام شد.

کارگاه فرجام شناسی و زمان

کارگاه فرجام شناسی و زمان، روز یکشنبه 16آبانماه، 
به همت گروه پژوهش فرهنگ و زبان های باستان، 
Claudine Gauthierاز  دکتر   خانم  سخنرانی  با 
فرهنگ  پژوهشکده  در  فرانسه،  بوردوی  دانشگاه 

اسالم و ایران دانشگاه، برگزار شد.
و  اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  رئیس  صرفی؛  دکتر 
ایران و عضو هیأت علمی گروه ادبیات دانشگاه، به 
در  و حاضرین    Claudine Gauthier دکتر  خانم 
سابقه  مورد  در  و  کرد  عرض  مقدم  خیر  مراسم 
روابط دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه بوردو فرانسه 

مطالبی بیان نمود. 
سخنرانی   ،  Claudine Gauthier دکتر  ادامه  در 
زمان  و  شناسی  فرجام  مقوله  با  رابطه  در  را  خود 
زرتشت  دین  تفکر  تأثیر  بررسی  به  که  کرد  ارائه 
بر روی معاد باوری در ادیان یهودیت و مسیحیت 

پرداخت.
از  را  خود  سواالت  دانشجویان  جلسه،  پایان  در 
دکتر  از  تشکر  و  تقدیر  با  مراسم  و  پرسیدند  وی 

Claudine Gauthier به پایان رسید.
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مراسم شب شعر و نواهای عاشورایی

شعر  عاشورایی)شب  نواهای  و  شعر  شب  مراسم 
دومین  های  برنامه  سلسله  از  اشک(  آستان  بر 
زیارت واره هنر  عاشورا روز یکشنبه 16آبانماه95، با 
حضور استادان، هنرمندان و دانشجویان دانشگاه، به 
معاونت فرهنگی و  اسالمی،حوزه  همت گروه هنر 
روابط عمومی در تاالر وحدت دانشگاه برگزار شد.

سرود  پخش  و  قرآن  قرائت  از  پس  ابتدا،  در 
جمهوری اسالمی ایران، نماهنگی از فعالیت ها و شب 

شعرهای پیشین کانون ادبی پخش شد.
دانشگاه،  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  بصیری،  دکتر 
ضمن تقدیر و تشکر از استادان، دانشجویان و دست 
اندر کاران، سخنانی را درباره ادبیات عاشورایی بیان 

کرد و به میهمانان خیرمقدم گفت.
هنرمندان  شاعران،  از  تن  چند  خوانی  شعر  از  بعد 
دمام نواز خوزستانی ساکن کرمان به اجرای برنامه 

پرداختند.
کشور،  توانای  شاعر  بیابانکی  سعید  آقای  سپس 
با  و  گفت  شهرکرمان  به  خود  ارادت  از  خاطراتی 
به  خاصی  فضای  عاشورایی  دلنشین  اشعار  خواندن 

این نشست بخشید.

استان،  بنام  شاعران  شعرخوانی  با  شعر  شب  این 
آقایان محسن کاشانی، مجتبی احمدی و دکتر حامد 

حسینخانی همراه بود. 
قرائت اشعار دانشجویی نیز از بخش های جذاب این 

برنامه بود.
بخش  برگزیدگان  از  مراسم  این  در  است،  گفتنی 
دانشجویی اولین زیارت واره هنر عاشورایی تقدیر 

به عمل آمد.
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شورای رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه

هیأت  علی مصطفوی عضو  دکتر  انتصاب  دنبال  به 
علمی گروه شیمی دانشگاه، به عنوان مشاور رئیس 
رفاهی  شورای  دبیر  و  رفاهی  امور  در  دانشگاه 
رفاهی  شورای  اولین  دانشگاه،  علمی  هیأت  اعضای 
اعضای هیأت علمی دانشگاه روز سه شنبه 18آبانماه 

95 در اتاق رئیس دانشگاه برگزار شد.

نشست تخصصی مقتل خوانی؛ بستر خلق آثار هنری عاشورایی

آثار  خلق  بستر  خوانی؛  مقتل  تخصصی  »نشست 
هنری عاشورایی« و »خوانش کتاب آه«، عصر روز 
پژوهشکده  صبا  تاالر  در  18آبانماه95،  شنبه  سه 

فرهنگ اسالم و ایران دانشگاه، برگزار شد.
یاسین حجازی » نویسنده کتاب آه« در مورد  مقتل 
گفت: مقتل به معنای قتلگاه و محل کشتن است اما 
در فرهنگ ما، لفظ »مقتل« در مورد کتاب هایی به 
کار می رود که یک حادثه خونین را شرح بدهد و 
باشد و معروف ترین  به قتل شخصیتی شده  منجر 
»مقتل«  کتاب های  روی  از  خواندن  خوانی،  مقتل 

است، کاری که قبال به جای مداحی انجام می شد. 

و  هنر  دانشکده  رئیس  ایرانمنش؛  محمد  دکتر 
از  تقدیر  و  تجلیل  ضمن  دانشگاه،  صبا  معماري 
یاسین حجازي، او را سخنوري توانا توصیف کرد و 
این نشست تخصصي را یکي از بهترین موارد از این 

دست در سال هاي اخیر دانست.
معماری،  و  هنر  دانشکده  رئیس  ایرانمنش؛  دکتر 
امورفرهنگی  مدیرکل  یوسف زاده؛  احمد  آقا  حاج 
گفتگو  به  کتاب»آه«،  نویسنده  حجازي؛  یاسین  و 
پرداختند، که با استقبال و مشارکت حاضران، مواجه 

بود.
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گردهمایی معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه های منطقه 8 کشور

اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه های  معاونان 
19آبانماه95،  چهارشنبه  روز  کشور،   8 منطقه 
دفاع  سال  هشت  گمنام  شهدای  میثاق  تجدید  با 
خود  حرکت  مزارشان  بر  فاتحه  قرائت  و  مقدس 
گردهمایی  دومین  برگزاری  محل  سمت  به  را 
 8 منطقه  منابع  مدیرت  و  مالی  اداری،  مدیران 
دانشگاه  مرکزی  سازمان  کنفرانس  کشور)سالن 
رئیس  طاهر؛  دکتر  حضور  با  شهیدباهنرکرمان( 
اداری،  معاون  اسالمی؛  دکتر  باهنر،  شهید  دانشگاه 
مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید باهنر و معاونان 
بلوچستان،  دانشگاه های هرمزگان، زابل، سیستان و 
والیت ایرانشهر، ولی عصر رفسنجان)عج(، جیرفت، 
و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  نرجس)س(،  حضرت 
بم،  عالی  آموزش  های  مجتمع  و  پیشرفته  فناوری 
زرند و پارک زیست فناوری خلیج فارس آغاز شد.

دکتر اسالمی؛ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
اولین  از  گزارشی  خوش آمدگویی،  ضمن  دانشگاه، 
گردهمایی مدیران در دانشگاه سیستان و بلوچستان 

ارائه داد.
ضمن  باهنر،  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر 
از  گزارشی  ارائه  به  ابتدا  مدعوین   به  مقدم  خیر 
در  شهیدباهنر  دانشگاه  گفت:  و  پرداخت  دانشگاه 
بیش از 400 رشته و گرایش در مقاطع کارشناسی، 
دکتری  و  ارشد)حدود4000نفر(  کارشناسی 
همچنین  دارد،  دانشجو  تخصصی)حدود1000نفر( 
حدود 650عضو هیأت علمی، که قریب به 100نفر 
دانشیار  عنوان  150نفربه  به  قریب  و  تمام  استاد 
مشغول به کار هستند، و به بیان این نکته پرداخت که 
نسبت دانشجو به استاد 14 به 1 هست یعنی به ازاء 
هر14 دانشجو،1عضو هیأت علمی دارد که دانشگاه 
شهیدباهنر در بین دانشگاه های بزرگ کشور از این 

نظر حائز رتبه اول است.
 ئیس دانشگاه شهید باهنر افزود: فرآیند بازگشایی 
تأییدیه  های   گواهی  بررسی  جدید،  های  رشته 
آموختگان  دانش  دانشنامه  صدور  و  تحصیلی 

دانشگاه  عهده  بر  استان،  انتفاعی  غیر  دانشگاه های 
شهید باهنر است.

منابع  و مدیریت  مالی  اداری،  معاون  اویسی؛  دکتر 
دانشگاه سیستان و بلوچستان و دبیر منطقه 8 گفت: 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت پوشش 
کاری  حجم  کردن  کم  و  دانشگاه ها  نیازهای  بهتر 
دانشگاه های  بندی  تقسیم  به  اقدام  متبوع،  وزارت 

کشور به مناطق 9گانه کرد.
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نشست و کارگاه نشانه های تصویری و پوسترهای عاشورایی معاصر از تقلید تا خالقیت

سومین نشست از دومین زیارت واره هنر عاشورا  
و  گرافیک  طراح  پناه؛  یزدان  مجتبی  حضور  با 
و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  علمی  وهیات  عض
اسالمی،  هنرهای  دانشجویان  و  استادان  از  تعدادی 
پژوهشکده  صبا،  تاالر  در  ماه  آبان   22 شنبه  ز  رو

فرهنگ اسالم و ایران دانشگاه، برگزار شد.
هنر  گروه  علمی  هیأت  عضو  پناه؛  تبی یزدان  مج
با  دانشگاه،  صبا  معماری  و  هنر  دانشکده  المی  اس
از  را  موضوع  این  انتخاب  علت  هایی  اسالید  ائه  ار
مصداق های ارتباطی با مردم دانست که مرتبا با آن 
در ارتباط هستند و گفت: پوسترها  از رسانه های 
انتقال  باعث  و  ارتباطی هستند  ثیر گذار در وجه  تا
مفاهیم از تصویر به ذهن مخاطب می گردد و هر 
چه اثر، دارای پیچیدگی باشد و مخاطب را بیشتر به 

تفکر وا دارد، اثرگذار خواهد بود.

وی در ادامه بحث خود اذعان نمود: منبع پوسترها، 
روایاتی هستند که بر اساس آن تصویر سازی صورت 

می گیرد و این پوسترها در حال تکرار هستند.
به دلیل  بیان کرد:  ارائه آماری  پناه،با  یزدان  آقای 
الگو سازی اولیه ای که ما از عاشورا داریم تصاویر 
سازی  الگو  این  شود،  می  تقلید  عاشورایی  ص  خا
از طرف  آیینی  مراسم  به  نو  نگاه  و  است  محدود 

هنرمند وجود ندارد.
تاثیرگذاری پوستر معموال کوتاه مدت  افزود:  وی 
در  عاشورا  از  شده  ساخته  تصاویر  معموال  و  ت  اس
صدد هستند که با مخاطب عام ارتباط بر قرار کنند 
و خود را از مخاطب خاص دور نگه داشته تا عمده 

اثر خود را بر مردم عادی داشته باشد.

کارگاه نقاشی عاشورایی از سلسله برنامه های زیارت واره هنر عاشورا

کارگاه یک روزه نقاشی عاشورایی از سلسله برنامه 
آبانماه  یکشنبه 23  عاشورا،   واره هنر  زیارت  های 
ایرج  آقایان  هنر؛  دانشکده  استادان  حضور  با   ،95
یزدان پناه،رضا اکبرزاده و امین رستمی و....  در نگار 
هنر  گروه  اسالمی  معماری  و  هنر  دانشکده  نه  خا

اسالمی برگزار شد.
با  زن  یک  از  زیبا  نقاشی  کارگاه،  این  در  ستمی  ر  
ترکیبی از رنگ های قرمز و سبز به تصویر کشید 
که موضوع این عکس از دیدگاه بینندگان می تواند 
متفاوت باشد. به عنوان مثال: رنگ سبز نماد پاکی، 
رنگ قرمز نماد عشق و شهادت، زن نماد شجاعت 

و ... 
کارگاه،  این  در  سلجوقی  امیرزاده  استاد  چنین  م ه
صحنه های تفکر برانگیز و سوزناک  از مقتل گاه  و 
محاصره امام حسین)ع( که بیانگر فریاد مظلومیت 
و ظلم ستیزی آن حضرت در گوش تاریخ بود به 

تصویر کشید

               این کارگاه در حضور دانشجویان با برنامه زنده ی 
هنری تحت عنوان work shop در فضای صمیمانه 
کارگاهی  Work shop؛  است:  ی  ن ت ف گ  . د ش م  ا ج ن ا
عملی که در فضایی صمیمانه و جدا از بحث استاد و 
شاگردی با همکاری و هم فکری به صورت آنالین 
برگزار می شود و این کارگاه می تواند در زمینه 
عکاسی،  پوستر سازی،  نقاشی،  ند:  ن ا م هنری  های 

تصویر سازی، و... باشد.



19

کارگاه جریان شناسی و تاریخ نگاری انقالب اسالمی

اسالمی،  انقالب  نگاری  تاریخ  شناسی  جریان  رگاه  کا
روز یکشنبه 23آبانماه 95، به کوشش مرکز بررسی 
شهید  دانشگاه  همکاری  با  تهران  در  تاریخی  ناد  اس

باهنر در تاالر وحدت دانشگاه، برگزار شد.
تاریخ  دکترای  علیمردانی؛  اکبر  علی  دکتر  ایان،  آق
تهران،  اسالمی  آزاد  تحقیات  و  علوم  دانشگاه  در 
چندین  نویسنده  و  تاریخی  اسناد  مرکز  پژوهشگر 
کتاب اساس اسناد بجای مانده از رژیم پهلوی_دکتر 
جریان  محقق  و  پژوهشگر  نوروزی؛  باقر  مد  مح
چندین  مولف  و  دانشگاه  مدرس  تاریخی،  اسی  شن
انقالب اسالمی-  تاریخ  جلد کتاب و مقاله در زمینه 
کتابخانه  در  سند  کارشناس  تبریزی؛  قاسم  تاد  اس
مجلس شورای اسالمی و سایر مراکز دولتی و غیر 
دولتی دارای اسناد تاریخی و مولف کتب و مقاله بر 
اساس اسناد بجای مانده از رژیم پهلوی، مدرسین 
اسالمی  انقالب  نگاری  تاریخ  شناسی  جریان  رگاه  کا

بودند.
دکتر علیمردانی؛ با تکیه بر فرمایشات مقام عظمای 
والیت، پیرامون تاریخ و اهمیت مطالعه آن، به شرح 

مختصری از فعالیت مرکز بررسی اسناد تاریخی و 
چرایی انتشار اسناد انقالب اسالمی پرداخت.

دکتر علیمردانی هدف از انتشار اسناد ساواک بوسیله 
پهلوی،  رژیم  از  مشروعیت زدایی  را  اسناد  مرکز 
مشروعیت  و  انقالب  تاریخ  پژوهشگران  به  کمک 

زایی برای نیروهای انقالبی دانست.
سیر  بررسی  و  تحوالت  موضوعات  نوروزی؛  دکتر 
تاریخی تاریخ نگاری پیرامون انقالب اسالمی را نقد 

و بررسی کرد.
وی این سیر تاریخی را به چند بخش مختلف تقسیم 
کرد که : اولین دوره آن حدود 10 الی12 سال به 
طول انجامید. در این دهه که دوره ترجمه نام دارد، 
تألیف  نبودن  اولویت  در  و  تحمیلی  جنگ  علت  به 
به  تاریخی  انقالب، سیر  به  تاریخی راجع  کتاب های 
رژیم  افراد  توسط  که  هایی  کتاب  ترجمه  سمت 
پهلوی، خارجی های درگیر در مسائل کشور و رجل 
سیاسی غربی نگاشته شده بود رفت. کتاب های این 
برای  تاریخی  سازی  جریان  دنبال  به  بیشتر  دوره 

ایجاد شبهه در ماهیت انقالب اسالمی بوده اند. 
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پیام رئیس دانشگاه به جامعه دانشگاهی، مؤسسات و دانشگاه های استان به مناسبت هفتۀ کتاب

قال علی )ع(: الکتاب بساتین العلماء

در روزگاری که دانش بشری، هویّت اجتماعی عمل انسان را رقم می زند و توسعه، در سایۀ خواندن و عمل 
کردن مفهوم می یابد؛ کتاب بیش از هر زمان دیگری جلوه گری و نقش آفرینی می کند چرا که دروازۀ ورود 
انسان به سرزمین آگاهی، سرفصل دانایی بشر، غذای فکر و روح انسان، عامل اساسی توسعۀ اجتماعی و بنا به 

فرمودۀ مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، از ابزارهای کمال بشری است.

جامعۀ دانشگاهی ایران با علِم به اینکه خواندن، مقّدمۀ نوشتن و نشر علم است و با باور به این کالم موال علی )ع( 
که »عقول الفضالء فی اطراف اقالمها«، به این مهربان ترین یار خود و انسان، به دیدۀ احترام می نگرند و پنجرۀ 
دانایی را به روی حیات اجتماعی دورۀ معاصر، در زیباترین وجه آن می گشایند و با ایمان به این امر که »نعم 

الحدث، الکتاب« در ترویج فرهنگ کتاب خوانی، از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند.

اینجانب، به نام دانشگاه و با احترام به  ساحت همۀ فرهیختگان و اهل کتاب و کتاب خوانی، هفتۀ کتاب را به همۀ 
مردم ایران و به ویژه دانشگاهیان و خاّصه فعاالن دانشگاهی در سراسر استان کرمان تبریک عرض می کنم و از 
خداوند مّنان می خواهم که همۀ ما را در راه توسعۀ ایران عزیز، که شاهراه آن از دنیای کتاب و آگاهی می گذرد، 

یاری نماید.

با تقدیم احترام            
دکتر محّمدعلی طاهر           
رئیس دانشگاه منتخب استان و     
نمایندۀ وزیر علوم، تحقیقات و فّناوری
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رونمایی از کاشی یاد بود

زیارت  دومین  یادبود«  »کاشی  از  رونمایی  مراسم 
استادمحمد علی کاشی  با حضور  واره هنر عاشورا 
)و  کرمان  تراشان  کاشی  نسل  بازمانده  تراش؛ 
تزیینات  آثار  خلق  عرصه  در  کاشی  حوزه  فعال 
علمی   هیأت  اعضای  از  تعدادی  مذهبی(،  معماری 
و دانشجویان در در دانشکده هنر و معماری صبا، 

برگزار شد.
از  نمایشگاهی  مراسم،  این  حاشیه  در  است،  گفتنی 
آثار کاشی انجمن دانشجویان هنرهای اسالمی، برپا 
شد که  بتوانند توانایی های خود را به معرض نمایش 
گذارند و زمینۀ آشنایی و استفاده بیشتر رشته های 

مختلف را فراهم آورد.

یادواره چهلمین روز عاشورایی

مناسبت  به  عاشورایی  روز  چهلمین  یادواره  اولین 
توسط   ،95 ماه  آبان   25 روز  در  حسینی  اربعین 
هنری  و  مذهبی  اجتماعی،  فرهنگی،  های  کانون 
دانشگاه، جنب تاالر وحدت روبروی ساختمان امور 

فرهنگی برگزار شد.
با دکتر بصیری، معاون  این مراسم  افتتاح و شروع 
پور،  شریف  دکتر  و  دانشگاه،  اجتماعی  و  فرهنگی 
آموزشی  معاون  و  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 

دانشکده ادبیات، همراه بود.
یادواره  این  در  فرهنگی  امور  کل  اداره  کانون  ده 
همین  به  را  خود  های  برنامه  که  داشته  شرکت 
امام،  خط  کانون  بودند،  دیده  تدارک  مناسبت 
و  فیلم  خمینی،  امام  زیست،  محیط  عامه،  فرهنگ 
برپا  هایی  غرفه  تجسمی  هنرهای  و  رسانه  عکس، 

کردند.
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االسالم  حجت  تقدیر  ماه،مراسم  آبان   29 شنبه  روز 
مقام  نهاد  مرادی؛رئیس  سلطان  محمد  المسلمین  و 
االسالم  حجت  معارفه  و  دانشگاه،  در  رهبری  معظم 
طاهر؛  دکتر  حضور  با  حمزه،  اصغر  علی  والمسلمین 
رئیس دانشگاه،دکترابراهیمی؛ مدیرکل حوزه ریاست و 
والمسمین صباحی؛ رئیس  االسالم  روابط عمومی،حجت 
استان،  های  دانشگاه  در  رهبری  نمایندگی  نهاد  دفتر 
امور  تقوی؛ مدیر  االسالم والمسلمین دکتر علی  حجت 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر 
های استان و جمعی از استادان و کارکنان در محل سالن 

کنفرانس دانشگاه، برگزار شد. 
نمایندگی  نهاد  دفتر  رئیس  صباحی؛  االسالم  حجت   
احترام  ادای  ضمن  استان،  های  دانشگاه  در  رهبری 
امام  شهیدان،  ساالر  الخصوص  علی  کربال  شهدای  به 
استادان،  تمام  به  خیرمقدم  و  ادب  عرض  و  حسین)ع( 
مسئوالن و کارکنان گفت: با توجه به اینکه حجت االسالم 
والمسلمین سلطان مرادی دو عمل قلب و مغز را در 
طول یک سال داشتند باز هم در انجام وظایف خود در 
این مدت کوتاهی نکردند ولی امروز تصمیم بر این شد 
تا ایشان را بیش از این اذیت نکرده و با کاهش مسئولیت 
سنگینشان از حضور گرمشان در دفتر نمایندگی استان 

استفاده کنیم .
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، ضمن عرض سالم و خوش 
و  مرادی  االسالم سلطان  از حجت  تشکر  و  گویی  آمد 
عرض خیر مقدم به حجت االسالم حمزه، جهت ورود به 

این دانشگاه و همچنین  حجت االسالم و المسلمین دکتر 
تقوی به خاطر کمک ایشان به دانشگاه، گزارشی درباره 

دانشگاه ارائه داد.
حجت االسالم سلطان مرادی گفت در طی این سال ها 
به یاری خداوند منان و امام زمان)عج( در  این زمینه 
فعالیت داشته ام و به عنوان یک انسان تالشگر از این پس 
نیز سعی در انجام وظایف به بهترین نحو خواهم داشت.

حجت االسالم و المسلمین حمزه؛ ابتدا اربعین حسینی را 
به تمام حضار تسلیت گفت و از مجموعه دانشگاهی، از 
حسن نظر رئیس دانشگاه و حجت االسالم صباحی تقدیر 
و تشکر کرد و سپس سخنان خود را با بیانات مقام معظم 

رهبری آغاز کرد.
کشور  مشکل  حل  های  راه  از  یکی  داشت؛  اظهار  وی 
کشور  پیشرفت  باعث  و  ماندگی  عقب  مانع  آنچه  و 
بصیرت  دیگری  و  انقالب  اصول  بر  ایستادگی  می شود 

سیاسی است.
و  حاضرین  به  مقدم  خیر  عرض  ضمن  تقوی؛  دکتر 
در  زیبا  )ع(،اشعاری  حسین  امام  سوگواری  ایام  تسلیت 
مدح ساالر شهیدان خواند و سپس از شخصیت متدین 
دانشگاه هستند قدر  برای همه  الگویی  که  دکتر طاهر 
دانی کرد و به تبیین چهره بسیار موفق حجت االسالم و 

المسلمین حمزه پرداخت.
در پایان حکم مسئولیت حجت االسالم والمسلمین سلطان 
مرادی و حجت االسالم و المسلمین حمزه قرائت شد و 
به  ابراهیمی  دکتر  مسئولیت،توسط  حکم  و  تقدیر  لوح 

حجت االسالم سلطان مرادی و حمزه اهدا شد.


