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نشست نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه با حوزه معاونت فرهنگی

والمسلمین  االسالم  روز دوشنبه 1 آذرماه 95، حجت 
علی اصغر حمزه، نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری 
در دانشگاه، از حوزه معاونت فرهنگی بازدید کرد. در 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  بصیری؛  دکتر  بازدید  این 
دانشگاه، دکتر حسین خانی؛ سرپرست روابط عمومی، 
دانشگاه،  فرهنگی  امور  کل  مدیر  زاده؛  یوسف  آقای 

حضور داشتند.
دانشگاه،  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  بصیری؛  دکتر 
 50 حدود  دانشگاه  گفت:  و  داد  دانشگاه  از  آماری 
دانشجوی خارجی دارد، در این دانشگاه کرسی ادبیات 
پایداری برگزار می شود و این دانشگاه اولین دانشگاهی 
است که رشته ادبیات پایداری را در مقطع کارشناسی 
ارشد وارد کرد و تا االن حدود 2 الی 3 سال است که 
در این رشته فارغ التحصیل داریم. در این دانشگاه در 
روزهای دوشنبه سلسله مباحث معرفت با کمک دفتر 
می  برگزار  دانشگاه  این  تاالر وحدت  در  رهبری  نهاد 
و  سیما  پژوهشی صداو  بنیاد  عضو  دانشگاه  این  شود، 
بنیاد شهید است، در سال های  عضو شورای فرهنگی 
ماضی مقام برگزیده جشنواره حرکت بودیم و امسال 

نیز میزبان نهمین جشنواره حرکت بودیم.
حاج آقا یوسف زاده؛ مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه، 
اظهار داشت: در این دانشگاه سعی می کنیم که کارها 

حول فرمایشات مقام معظم رهبری بچرخد.
آقای قائم پناه؛ در عرصه های فرهنگی و هنری همه 

رهبری  نهاد  دفتر  طرف  از  ای  ویژه  های  حمایت  به 
برنامه  یک  باید  فرهنگی  کار  کنار  در  دارند،  نیاز 
مذهبی وجود داشته باشد. در قالب دانشگاه نمی توان 
دانشجویان را در تنگنا قرار داد تا یک وقت مشکلی در 
دانشگاه به وجود نیاید باید در عرصه فرهنگی و مذهبی 
این مسائل را به دانشجویان آموخت تا خودشان با عزم 

و اراده خود همدیگر را کنترل کنند.
نهاد  دفتر  نماینده  حمزه؛  المسلمین  و  االسالم  حجت 
مقام معظم رهبری در دانشگاه، گفت: دانشگاهیان باید 
نکنیم.  کاری  سیاسی  اما  باشیم  داشته  سیاسی  بصیرت 
پذیری  تحمل  باید  می فرمایند:  رهبری  معظم  مقام 
داشته باشیم، در هر دانشگاهی اختالف سلیقه زیاد است 
اما مسئوالن باید قسمت های مشترک هر تشکل یا هر 
نهادی را ببینند و بر اساس آن کارها را پیش ببرند. اگر 
جایی مشکل داشت با با کمک یکدیگر آن مشکل را حل 
کنیم. کار فرهنگی یک کار دیر بازده است ممکن است 
سال   10 را  آن  نتیجه  و  دهد  انجام  را  کاری  شخصی 
دانشجویان  بصیرت سیاسی  باید  کند.  آینده مشاهده 
نمایندگی مقام معظم رهبری  نهاد  ببریم. دفتر  باال  را 
رقیب امور فرهنگی نیست، بلکه آمده است تا با کمک 

و همفکری یکدیگر یک دانشگاه اثر گذار بسازیم.
االسالم  حجت  نشست،  این  پایان  در  است،  گفتنی 
بازدید  فرهنگی  امور  کانون های  از  حمزه  والمسلمین 

کردند.
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گردهمایی مدیران روابط عمومی منطقه 8 کشور

کشور   8 منطقه  عمومی  روابط  مدیران  گردهمایی 
روز سه شنبه دوم آذر ماه، با حضور دکتر بروجردی؛ 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  عمومی  روابط  مدیرکل 
شهیدباهنر،  دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر  فناوری، 
روابط  و  ریاست  حوزه  کل  مدیر  ابراهیمی؛  دکتر 
و  فرهنگی  معاون  بصیری،  دکتر  دانشگاه،  عمومی 
سرپرست  حسینخانی،  دکتر  باهنر،  دانشگاه  اجتماعی 
عمومی  روابط  دبیر  و  باهنر  دانشگاه  عمومی  روابط 
مسئوالن  و  مدیران  کشور،   8 منطقه  دانشگاههای 
دانشگاه های  های  عمومی  روابط  مدیران  و  دانشگاه 
منطقه 8 کشور )دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه 
صنعتی سیرجان، دانشگاه بم، پارک علم و فناوری استان 
و  سیستان  دانشگاه  نرجس،  حضرت  دانشگاه  کرمان، 
دانشگاه  هرمزگان،  فناوری  و  علم  پارک  بلوچستان، 
ایرانشهر، مجتمع  دانشگاه والیت  ولی عصر رفسنجان، 
آموزش عالی زرند، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی 
و فناوری پیشرفته، دانشگاهزابل، مجتمع آموزش عالی 
سراوان و دانشگاه جیرفت( در سالن کنفرانس سازمان 

مرکزی دانشگاه شهیدباهنر برگزار شد.

مقام  فرمایشات  به  بنا  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر 
میزان  عمومی  “روابط  کرد:  تصریح  والیت  عظمای 
و  کند  می  مشخص  را  ها  دستگاه  از  مردم  انتظار 
بخش  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ممیزه  مهمترین 
از خود می  را  که مردم مسئوالن  است  این  تشکیالتی 
دانند و توقع غیر واقعی شنیدن و حرف سست شنیدن 

را ندارند، آنان حرف صادقانه می خواهند.”

عمومی  روابط  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
منعکس  و  وزارتخانه  داخلی  اوضاع  نمایانگر  بهترین  را 
نهادها و سازمان ها می  کننده مسائلی دانست که در 

گذرد.
به  توجه  با  رو،  همین  از  داشت:  بیان  طاهر  دکتر   
روابط  اهمیت  به  توان  می  والیت  مقام  فرموده 
عمومی به عنوان گلوگاه و شاهراه اصلی ارتباطات بین 
بابت قدرت روابط عمومی  این  از  دستگاهی، پی برد. 
انکار است و  در معرفی و تفکر یک سازمان غیر قابل 
این واحد در برجسته کردن ارزش های ملی و دینی 
عمومی  فرهنگ  در حوزه  گاه  و  دولتی  های  نهاد  در 
نقش موثر و بسزایی دارد. تنظیم فعالیت های عمومی 
معرفی  و  مداری  مردم  ها،  ارزش  تبیین  ها،  دستگاه 
عمومی  روابط  وظایف  مهمترین  از  سازمانی  تفکر 
است. امروزه پیشرفت تکنولوژی، دریچه های جدیدی 
در عرصه روابط عمومی گشوده است، دانشگاه ها به 
عنوان پیشگامان علم و فناوری باید با بهره گیری صحیح 
حرکت  و  شمول  دایره  آمده،  وجود  به  امکان  این  از 
های  برنامه  جهت  در  را  عمومی  روابط  های  فعالیت 
توسعه محور بسط دهند که این امر مستلزم شناخت 
درک  و  جامعه  محیط  سازمانی،  درون  محیط  صحیح 

بین المللی از جایگاه سازمان و کشور است.
دکتر طاهر بیان داشت: دانشگاه شهید باهنر کرمان به 
عنوان بزرگترین دانشگاه جامع جنوب شرق و دانشگاه 
مادر در استان است که ارزیابی و نظارت دانشگاه های 
دولتی، پیام نور، علمی و کاربردی، آزاد اسالمی و غیر 

انتفاعی در استان کرمان به عهده این دانشگاه است.
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عمومی  روابط  مدیرکل  بروجردی؛  مهدخت  دکتر 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن ابراز خرسندی 
از حضور در کرمان بیان داشت: کرمان با سابقه تاریخی 

درخشانی که دارد با همه ایران متفاوت است.
بصیری  دکتر  های  ادامه صحبت  در  بروجردی  دکتر 
تداخل وظایف فرهنگی و روابط عمومی  با  رابطه  در 
رابطه  عمومی  روابط  و  فرهنگی  امور  حوزه  گفت: 
فرهنگی  امور  با  تنها  کاری  تداخل  این  دارند،  تنگاتنگی 
نیست بلکه به همه بخش ها مربوط می شود. روابط 
عمومی با همه بخش ها در ارتباط است، لذا با همه این 
واحد ها گاهی تداخل کاری دارد و هنر این است که 
بتوان به خوبی این تداخل را در جهت رشد ارتباطات 
تنها راه حل  و اطالعات سازمانی حل و فصل کنیم که 
این مشکل آن است که به همه بخش ها ثابت کنیم که 
روابط عمومی به سود و اعتالی مجموعه می اندیشد 

و در همین برنامه ریزی و فعالییت می کند.
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  عمومی  روابط  مدیرکل 
برآیند  عمومی  روابط  کاری  حیطه  در  گفت:  فناوری 
کار مهم است و فقط ارزش کار مد نظر است لذا بیان 
اسم مهم نیست و فقط نتیجه کار مهم است. مشکالت 
و  بهبود شرایط سازمان  برای  به فرصتی  توان  را می 
روابط  کرد.  تبدیل  گوناگون  واحدهای  بین  همکاری 

عمومی باید از همه بخش های سازمان اطالعات کامل 
داشته باشد تا بتواند کار خود را بخوبی ارائه دهد.

رئیس روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
دانشگاه  در  هرساله  دانشجو  روز  در  کرد:  تصریح 
می  برگزار  جمهور  ریاست  با حضور  ای  جلسه  تهران 
با  حضوری  صورت  به  توانند  می  دانشجویان  و  شود 
ای  جلسه  می خواهیم  امسال  ما  و  کنند  صحبت  ایشان 
با عنوان جلسه دانشجویان و مسئوالن در  همانند آن 
همه دانشگاه ها برگزار شود و این جلسه دانشجویان 
علمی،  زبان  با  و  باشد  عمومی  صورت  به  است  بهتر 
ضمن  باید  شود.  برگزار  مدارانه  اخالق  و  فرهنگی 
اطالعات در  و  ارتباط  تبادل  دانشگاه،  نشاط در  تقویت 

دانشگاه ها انجام شود.
مهمترین  از  یکی  پژوهش  هفته  گفت:  ادامه  در  وی 
رویدادهای وزارت علوم است، در این هفته نمایشگاهی 
برپا می شود که دانشگاهها در این نمایشگاه شرکت می 

کنند، 
تا در عرصه  تمام مدیران و مسئوالن خواست  از  وی 
خیریه و جمع آوری کمک های مردمی همکاری کنند 
و به 15 ماه رمضان، روز خیرین آموزش عالی اشاره 
برای  روز  این  در  توانند  می  مسئوالن  گفت  و  کرد 

بهبود وضع علمی کشور خدمت کنند.
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کارگاه آموزشی “نظریه های روابط عمومی” برگزار شد

عمومی  روابط  مدیران  گردهمایی  برنامه  ادامه  در 
کارگاه  ماه،  آذر  دوم  شنبه  سه  روز  کشور   8 منطقه 
دکتر  توسط  عمومی”  روابط  های  “نظریه  آموزشی 
علوم،  وزارت  عمومی  روابط  مدیرکل  بروجردی؛ 
تحقیقات و فناوری در تاالر اندیشه دانشگاه شهید باهنر 

برگزار شد.
روابط  کل  مدیر  بروجردی،  دکتر  سخنان  از  بخشی 
عمومی وزارت علوم تحقیقات بدین شرح است: وقتی 
به نظریه ای معتقد هستیم، بر اساس همان نظریه کار 
می کنیم و آگاهی کامل نسبت به آن نظریه الزم است. 
در حوزه روابط عمومی، نگاهها متفاوت است به همین 
دلیل است که نمی توانیم یک نظریه واحد داشته باشیم.

الگوهای روابط عمومی به چهار بخش تقسیم می شوند: 
منافع سازمان  به  تنها  و  اول سازمان محور است  نوع 
توجه می شود. در نوع دوم حقیقت یک عنصر ضروری 
الگویی  سوم  نوع  شود.  نمی  بازگو  آن  تمام  اما  است 
به  آن  در  که  است  سازمان  و  مردم  بین  سویه،  دو 

سازمان اهمیت بیشتری داده می شود. نوع چهارم، این 
الگو همسنگ و مخاطب محور است و بین منافع مردم 
داده  نشان  تحقیقات  است.  برقرار  تعادل  سازمان  و 
اعتماد  این  نتیجه  چون  کنیم  اعتماد  مردم  به  باید  که 

پیشروی کارها به درستی است.
ادامه  ازظهر  بعد  تا ساعت 5  کارگاه  این  گفتنی است، 
بازدید  آباد،  فتح  باغ  از  مهمانان  آن  از  بعد  و  داشت 

کردند.

مراسم گرامیداشت روز کتابدار

مراسم گرامیداشت روز کتابدار روز چهارشنبه 3 آذر 
پژوهشی  معاون  زاده  احتشام  حضوردکتر  با   ،95 ماه 
کتابخانه مرکزی و مرکز  فناوری، دکتر گل رئیس  و 
اسناد، دکتر مصطفوی؛ عضو هیأت علمی بخش شیمی 

و کتابداران دانشگاه، برگزار شد.
دکتر احتشام زاده؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، 
کارشناسان  و  کتابداران  تمامی  اخیر  یکسال  زحمات  از 
کتابخانه های دانشگاه تشکر کرد و نقش کتابداران را 
دانشجویان  جمله  از  پژوهشگران  آگاهی  افزایش  در 
و  کتب  بکارگیری  و  شناخت  در  تکمیلی  تحصیالت 
پایگاه ای  پایگاه های اطالعاتی و  مجالت منبع و مرجع، 
استنادی حائز اهمیت برشمرد و ابراز امیدواری نمود 
که کتابداران با بروز رسانی اطالعات و نیز تشکیل کمیته 
سه تا پنج نفره علم سنجی در مرکز اسناد و مدارک 
دانشگاه بتوانند بیش از پیش در تحقق مرجعیت علمی 

مطابق با اسناد باالدستی کشور نقش آفرینی نمایند.

های  کتابخانه  سازی  یکپارچه  طرح  اهمیت  به  وی 
پایان نامه های  دانشگاه و نیز تکمیل کتابخانه دیجیتال 
نمود هرچند  اعالم  و  اشاره  تکمیلی دانشگاه  تحصیالت 
کامال به سختی کار و زمانبر بودن آن کامال واقفیم اما 
علوم  و  ادبیات  کتابخانه  در  کار  زمانبندی  امیدواریم 
علوم  و  ادبیات  حوزه  کتابخانه  ترین  غنی  که  انسانی 
انسانی در منطقه جنوب شرق کشور است به گونه ای 
تمامی کتب  پیش رود که برای سال تحصیلی 97-96 
سازی  یکپارچه  طرح  فاز  آخرین  که  نیز  کتابخانه  این 
نیز هست، وارد سامانه ذیربط  کتابخانه های دانشگاه 
و قابل رویت و امانت توسط پژوهشگران در سراسر 

کشور شوند.
در پایان، از همکاران کتابدار، به پاس زحماتشان و دکتر 
خانم زهرا  و  اردکانی  آقای مختاری  محمود مدبری، 
طالبی زاده )به جهت اهدا کتب خطي( تقدیر و تشکر 

به عمل آمد.
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کتاب “الله های باغ دانش”

کتاب “الله های باغ دانش” درباره سر گذشت پژوهی 
37 دانشجوی شهید دانشگاه شهید باهنر کرمان است 
که با قطع رقعی در 607 صفحه توسط دکتر عباسعلی 
تربیتی  علوم  گروه  علمی  هیأت  عضو  نسب؛  رستمی 
است.  یافته  تدوین  و  تحقیق  باهنر،  شهید  دانشگاه 
شخصیت های این اثر می توانند الگوهای سبک زندگی 
اقتصادی،  اجتماعی، سیاسی،  اخالقی،  ابعاد  نیکوی ما در 

علمی و تربیتی باشند.

افتتاح مرکز تحقیقات مقاومت مصالح و کنترل کیفیت سازه ها

مراسم افتتاح مرکز تحقیقات مقاومت مصالح و کنترل 
کیفیت سازه ها، روز دوشنبه 15 آذر ماه 95، با حضور 
دکتر احتشام زاده؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، 
دکتر شیرازی؛ رئیس دانشکده فنی و مهندسی، مهندس 
بوتیای، دکتر  راد؛ مدیر عامل شرکت فوالد  خسروی 
دکتر  و  تحقیقات  مرکز  مسئول  پور؛  صلواتی  ثمره 
حسین خانی؛ سرپرست روابط عمومی دانشگاه، در تاالر 

سینایی دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید.
دکتر احتشام زاده؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، 
هدف و ضرورت از راه اندازی چنین کارگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی را ترویج بومی کردن و کاربردی کردن علوم 
مهندسی در سطح کشور بیان کرد. دانشگاه های کشور 
عمده  و  ندارند  خوبی  وضعیت  آزمایشگاهی  نظر  از 
و  می رود  شدن  تئوری  سوی  به  دانشگاهی  تحقیقات 
و  ها  و آزمایشگاه  این مشکل حل شده  که  امیدواریم 
کارگاه ها در دانشگاه ها افزایش یابند و پژوهش های 

ما به سمت رفع نیاز های جامعه سوق داده شود.
در  تحقیقات،  مرکز  مسئول  پور؛  صلواتی  ثمره  دکتر 
و  صنعتی  های  سازه  کیفیت  کنترل  اهمیت  به  ابتدا 
که در  هایی  به معرفی دستگاه  ادامه  و در  ساختمانی 
اندارزی  این مرکز قرار دارند پرداخت و اهداف راه 
مرکز را، ایجاد امکانات برای پژوهش های صنعتی، ارائه 
خدمات به مراکز علمی، کمک به مهندسین مشاور و 

ارتباط با شرکت های تولیدی بیان نمود.

مهندس خسروی راد؛ مدیر عامل شرکت فوالد بوتیای، 
شرکت را معرفی کرد و در مورد آن توضیحاتی داد 
و گفت سعی می کنیم همیشه رابطه خود با دانشگاه ها 
به  رویکردشان  پیشرفته  صنایع  امروزه  کنیم.  حفظ  را 
سمت یادگیری و یاددهی است و سعی داریم در همین 
راستا قدم برداریم و شعار من این است که باید آینده 

را بسازیم به جای اینکه با آینده بسازیم.
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جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور هیات رئیسه دانشگاه

جلسه  ماه،  آذر   16 روز  در  دانشجو  روز  مناسبت  به 
پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور رئیس دانشگاه، هیات 
همراهشان و جمع کثیری از دانشجویان به منظور بررسی 
شهید  دانشگاه  وحدت  تاالر  محل  در  دانشجویی  مشکالت 

باهنر کرمان برگزار شد.
این  دانشگاه،  عمومی  روابط  سرپرست  حسین خانی؛  دکتر 
روز بزرگ را به همه دانشجویان، فرهیختگان و کادر علمی 
روز  این  داشت  گرامی  از  پس  و  گفت  تبریک  دانشگاهی 
ویژه  اهمیت  از  ما  کشور  در  دانشجو  روز  داشت:  اظهار 
ای برخوردار است. بیاناتی که رهبر انقالب اسالمی در این 
دانشگاه  در  جمهور  رئیس  امروز  حضور  و  داشتند  زمینه 

تهران نشان از اهمیت این روز دارد.
و  فنی  دانشکده  علمی  هیات  عضو  نادری؛  دکتر  سپس 
بیان  دانشجویان  همه  به  روز  این  تبریک  ضمن  مهندسی 
داشت: اهمیت این روز زمانی مشخص می شود که بدانیم 

در چه زمانی چه اتفاقی افتاده است.
برای  ایران  به  نیکسون  16 آذر 1332 روز ورود ریچارد 
خبردار شدن از اوضاع ایران پس از کودتای 28 مرداد بود، 
دانشجویان دانشگاه تهران در این روز برای اعتراض به این 
کار به خیابان ها ریختند و پس از درگیری با نظامیان شاه 
به دانشگاه بازگشتند، پس از بازگشتشان به دانشکده فنی و 
مهندسی رفتند، نظامیان شاه به دانشگاه آمده و سه تن از 
دانشجویان؛ )مصطفی بزرگ نیا، مهدی شریعت رضوی و 
احمد قندچی( را به شهادت رساندند و این آغاز یک گام 
بلند در جنبش های دانشجویی و نمایانگر ایستادگی تمام قد 
دانشجویان در برابر استکبار جهانی بود. به همین دلیل روز 

16 آذر در ایران، به روز دانشجو اطالق می شود.

یدکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، با بیان جمله ای از مقام معظم 
رهبری در رابطه با جنبش دانشجویی این روز را به همه 
دانشجویی  جنبش  تعریف  در  و  گفت  تبریک  دانشجویان 
دانشجوئی  جنبش  از  من  برداشت  این  کرد:  نشان  خاطر 
استکباری،  ضد  است:  دانشجوئی  جنبش  به  من  نگاه  و 
و  تجمل گرایانه  حاکمیت  ضد  اشرافیگری،  ضد  فساد،  ضد 
زورگویانه، ضد گرایشهای انحرافی؛ اینها خصوصیات جنبش 

دانشجوئی است.
حجت االسالم و المسلمین حمزه؛ مسئول دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه، پس از تبریک روز دانشجو 
اظهار کرد: روز دانشجو باید برای دانشجو باشد و بیشتر 
دانشجو باید صحبت کند و به عقاید و نظرات دانشجو باید 
اهمیت داد. همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کرده 
به عهده دانشجویان است و سبب  امروز  اند، رسالتی که 
االسالم و  پیشرفت علمی کشور می شود، حجت  به  کمک 
رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با  حمزه،  المسلمین 
اند: “ خدا لعنت کند  انقالب اسالمی فرموده  افزود: رهبر 
پس  باشد”.  سیاسی  دانشجو  گذارند  نمی  که  را  کسانی 
دانشجو باید اهل بصیرت سیاسی باشد و سیاست را بخوبی 
باشد و  باید فهم سیاسی داشته  بداند و بشناسد. دانشجو 
تفکر انقالبی خودش را حفظ کند نه اینکه اهل سیاسی کاری 

باشد و نباید از دانشجو در سیاست استفاده ابزاری شود.
در ادامه جلسه دانشجویان به طرح سواالت و پیشنهادات و 
انتقادات خود در زمینه های آموزشی، پژوهشی، رفاهی و 

مالی پرداختند و معاونان در جلسه پاسخگو بودند.
.
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تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال 1395

روز  برتر  فناوران  و  پژوهشگران  از  تجلیل  مراسم 
چهارشنبه 17 آذرماه 95 با حضور دکتر طاهر، رئیس 
دانشگاه شهید باهنر، معاونان، مسئوالن، مدیران دانشگاه 
و مسئوالن دانشگاه های استان و جمعی از اعضای هیأت 
باهنر در  دانشگاه شهید  دانشجویان  و  کارکنان  علمی، 

تاالر وحدت دانشگاه برگزار شد.

دکتر گرامی؛ مشاور عالی استاندار کرمان، ضمن خیر 
مقدم و خوش آمد گویی به تمامی اعضای حاضر در 
بنیان گذار و خیر  یاد و خاطره  جلسه و گرامی داشت 
گران  همسر  و  پور  افضلی  مهندس  کرمان  دانشگاه 
برای  پژوهش  هفته  در  باید  داشت:  اظهار  قدرشان، 
آینده فارغ التحصیالن، برنامه ریزی کرد تا بعد از تمام 
شدن درس دانشجویان، بتوانیم به آنها امید و روحیه 

ببخشیم.
 سپس دکتر احمد سمیعی؛ ویراستار، پژوهشگر، مترجم 
و مولف برتر که عضو پیوسته فرهنگستان ادب و زبان 
از دکتر مدبری؛ رئیس دانشکده  فارسی، ضمن تشکر 
علمی  هیأت  با  تا  کرد  فراهم  را  ای  زمینه  که  ادبیات 
بیان کرد: مقاله  باشد،  دانشگاه کرمان دیداری داشته 
تحقیقی، نتیجۀ پژوهش است که به همین مناسبت اسم 

ُجستار به آن اختصاص دادند
را  توضیحاتی  تحقیقی  مقاله  خصائص  مورد  در  وی 
باید  تحقیقی  مقاله  اول  درجه  در  گفت:  و  داد  شرح 
مبتنی بر پژوهش باشد، بایستی در مقاله، حرف تازه و 
بیان تازه ارائه نمود و صحبت ها و بیانات به وحدت و 
یکپارچگی برسد و در سیر تکاملی حرفی داشته باشد و 

جواب گوی مسائلی باشد که در جامعه علمی و فرهنگی 
مطرح باشد.

فناوری های  کوتاه معرفی  فیلم  این مراسم  ادامه  در 
با  اول همراه  استان در سال 1395 قسمت  دانشگاهی 

سرود دانشگاه پخش شد.
 دکتر ابوالفضل خطیبی؛ شاهنامه شناس، تصریح کرد: 
روح حاکم بر شاهنامه از بسیاری از آثار ادبی اروپایی 
همتراز خود برتر است و یکی از منظومه های بزرگ 
جهان است که بیش از محتوا، زبان آن خود نمایی می 
کند و از نبوغ فردوسی است که رمز و راز بقای هویت 
ایرانیان را از آغاز به رشته تحریر در آورده است. از 
ویژگی های آن غیر مستقیم گویی و موسیقی در کالم 
است که انسان را از واقعیت جدا کرده ودر تازه ای را 
رو به او می گشاید و رسالت هنر را به احسن وجه به 
انجام می رساند از دیگر خصایص شاهنامه را پیوستگی 
نهایت  در  و  است  متن  با  داستان  آمد  در  پیش  بین 
فردوسی دارای عفت کالم و پاک سخن گویی است و 

به مرزهای پلشتی ورود نمی کند.
مدیرکل  الهامی؛  مهندس  همایش،  دیگر  سخنران   
که  بود؛  کرمان  استان  وارتباطات  اطالعات  فناوری 
ضمن خیر مقدم گویی به حضار و تاکید بر اینکه باید 
بر پژوهش نگاه ویژه ای داشته باشیم بر اهمیت تولید 
محتوی و نقش آن در توسعه کسب و کارهای مبتنی 
اسالیدهایی  با  و  داشت  تاکید  اطالعات  فناوری  بر 
افزایش ضریب نفوذ اینترنت و موبایل را نشان داد و 
با مثال های به بیان این مطلب پرداخت که با فن آوری 



9

اطالعات و کارآفرینی در این زمینه می توان مشاغل و 
درآمد زایی ایجاد کرد.

در ادامه دکتر مازیار سلمانزاده؛ مجری طرح سخنانی 
ایراد کرد؛ با اسالیدهای ضرورت هوای تازه در محیط 
های بسته را گوشزد شد و گفت بسیاری از کشورهای 
از  بعد  که  دارند  ویژه ای  تاکید  هوا  تهویه  به  غربی 
شده  بیشتر  آن  اهمیت  ویروسی  تروریستی  حمالت 

است.
 وی در ادامه با ارائه راه حل های که باعث جریان هوا 
در محیط های بسته می گردد ضرورت این اهمیت را 

خاطر نشان کرد.

در پایان از فناوری های برتر درسال 1395 رونمایی و 
از پژوهشگران و فناوران برتر سال 95 با اهدای لوح و 

تندیس تجلیل به عمل آمد.

اسامی پژوهشگران و فناوران برتر سال 95 به شرح ذیل است:

 ریاضی کشوری مسابقات تیم برگزیده دانشجویان
 تیم علمی مشاور مومنایی حسین دکتر
 نقره مدال خوشنام حمزه امیر
 نقره مدال آبادی مکی نیما سید

 برنز مدال طاهریمهدی  محمد

 مقام صاحب قنبری بابک
 مقام صاحب فقیه دلبر

 
 

 نوآوردگاه کارآفرینی رویداد برگزیده های تیم
 زاده نحس اعظم-غفاری مریم -پور موسی حسام-ساالرکیا احسان-ماهانی خالقی مرتضی -سمیعی سیدامیراحسان پژوهان زیست نوین تیم

 حسیبی هیال بادرستانی سمیرا-زمانی نیایش فاطمه-موسوی احمدی السادات الهه فنی اورژانس تیم

 کیوانی ندا -پور محیا فرزانه -آقا لورک زهره-پور مرسل بهداد-حسنی محمد یوسف تیم
 

 پرورش و آموزش برتر پژوهشگران
 پرورش و آموزش زاده تقی عباس دکتر

 پرورش و آموزش سلجوقی شکوه آرمان دکتر

 برگزیده پژوهشگر نوه حسینی مهدی دکتر
 برتر نامه پایان زاده تقی عباس دکتر

 برتر پژوهنده معلم نژاد سلجوقی سارا
 برتر پژوهنده معلم مالیری نژاد فاطمه
 برتر پژوهنده معلم زاده اشرف سمیه

 خوارزمی جوان جشنواره دوم رتبه براهام علیرضا
 خوارزمی جوان جشنواره سوم رتبه خیام بهروز

 خوارزمی جوان جشنواره سوم رتبه عسکری زاده حاجی محمدعلی
 خوارزمی جوان جشنواره سوم رتبه عسکری زاده حاجی محمد امیر
 خوارزمی جوان جشنواره سوم رتبه محمدآباد پور طالبی حسین محمد

 خوارزمی جوان جشنواره سوم رتبه زاده رشیدی تقوی علی
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 گانه هفت های گروه در استان برتر پژوهشگر علمی هیأت اعضاء
 باهنر شهید دانشگاه پایه علوم گروه طاهر علی محمد دکتر

 کرمان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی گروه نخعی نوذر دکتر
 باهنر شهید دانشگاه کشاورزی گروه آبادی محمد محمدرضا دکتر

 باهنر شهید دانشگاه مهندسی و فنی گروه پور آبادی نظام حسین دکتر

 رفسنجان( عج) ولیعصر دانشگاه انسانی علوم گروه کاظمی عبدالرضا دکتر
 

 دانشگاه برتر ان پژوهشگر علمی هیئت اعضای
 پایه علوم گروه شاهیان حسن مهدی دکتر

 مهندسی و فنی گروه عامری مهران دکتر
 انسانی علوم گروه شریفیان اسماعیل دکتر

 طبیعی منابع کشاورزی، گروه ذونعمت محمد دکتر
 

 استان اجرایی های دستگاه و ها سازمان برتر پژوهشگران
 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز سازمان شاکری پیروز

 استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان امجدی حسین محمد
 

 گانه هفت های گروه در دانشگاه برتر فناوری و پژوهشی اثر
 پایه علوم گروه حصنی عسکری مجید دکتر
 انسانی علوم گروه بصیری صادق محمد دکتر
 طبیعی منابع کشاورزی، گروه نعیمی جعفری کاظم دکتر

 پزشکی گروه پور ملک رضا
 معدنی صنایع پژوهشکده گروه رنجبر محمد دکتر

 
 
 

 استان برتر فناور
 نورائی مجید

 
 

 پژوهشی و آموزشی پیشکسوت استادان
 علوم گروه سعیدی کاظم دکتر
 کامپیوتر و ریاضی گروه رضوی... اسدا دکتر

 علوم گروه مطلوب محمدرضا دکتر
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 المللی( بین پژوهشی امتیاز بیشترین حائز) المللی بین علمی های همکاری زمینه در برگزیده پژوهشگر
 پایه علوم گروه پور ابراهیمی یوسف سید دکتر

 
 7 باالی TRL با دانشگاه برتر های فناوری

 مهندسی فنی دانشکده (بیرامی دکتر آقای) زاده احتشام مریم دکتر
 کشاورزی دانشکده (دروزی مهندس خانم) پور مرتضی حمید دکتر
 ادبیات دانشکده (پور جم دکتر آقای) نژاد سلیمانی عادل دکتر

 کشاورزی دانشکده (رحیمی رضا محمد) مقصودی حسین دکتر

 
 دانشگاه گانه هفت های گروه در دکتری مقطع در برتر پژوهشگر دانشجویان

 علوم دانشکده قانعی مسعود
 مهندسی و فنی دانشکده پور همت حسین محمد و منفرد فیلی احسان امیر

 اقتصاد و مدیریت دانشکده حسینی رسول سید
 کشاورزی دانشکده سرمست معصومه
 دامپزشکی خدری جواد

 پزشکی پور دستور مریم
 

 دانشگاهی های گروه ارشد کارشناسی مقطع در برتر پژوهشگر دانشجویان
 پایه علوم گروه شعبجره قاسم ثمره میثم

 مهندسی فنی گروه مذنبی علیرضا
 انسانی علوم گروه اسکتدری احمد

 طبیعی منابع کشاورزی، گروه عالیشاه حسین

 دامپزشکی گروه صادقی علی
 پزشکی گروه اصفهانی ظهیر میثاق

 
 دانشگاه های گروه در دکتری مقطع دانشجویان برتر رساله

 ریاضی دانشکده حیدری غالمعلی
 انسانی علوم و ادبیات دانشکده فرجامی علیرضا

 کشاورزی دانشکده کریمی کریم
 

 معدنی صنایع پژوهشکده برتر پژوهشی فعالیت
 دکتری مقطع در برتر پژوهشگر دانشجوی مهندسی و فنی دانشکده فیاضی مریم

 دکتری مقطع دانشجویان برتر رساله ومهندسی فنی دانشکده شاهچراغی هادی سید
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کنفرانس سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی

کنفرانس سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی، 
دانشکده  صبا  تاالر  در   95 ماه  آذر   21 یکشنبه  روز 

فرهنگ اسالم و ایران دانشگاه شروع به کار کرد.
ریاضی  پژوهشکده  رئیس  موالیی؛  رضا  محمد  دکتر 
و  دینامیکی  های  سیستم  به  راجع  توضیحاتی  ماهانی، 
نظریه های هندسی بیان کرد و هدف این کنفراس ها 

را ارائه ی یک سیستم اطالعاتی علمی دانست.
ریاضی  شاخه  رئیس  تومانیان؛  پروفسور  ادامه  در   
فرهنگستان ایرانیان؛ به معرفی این فرهنگستان پرداخت.

فرهنگستان  این  وظایف  جمله  از  را  زیر  اهداف  وی 
دانست:

1- کوشش در جهت گسترش مرزهای دانش
2- بررسی و تحلیل وضعیت علمی وفنی

3- تشویق و ترقیب دانشمندان و پژوهشگران
و  دانشمندان  به  علمی  نشان  و  جایزه  اعطای   -4

پژوهشگران
 پروفسور تومانیان؛ خالصه فعالیت های فرهنگستان را 

به شرح ذیل بیان کرد:

نامه  از دانشگاه های مجری تحصیالت تکمیلی،  بازدید 
به صدا و سیما، بیانیه ساالنه، اظهار نظر در برنامه جامع 
علمی کشور، ایجاد جایزه پژوهشگر جوان با نام جایزه 

ابوریحان بیرونی و برگزاری سمینار.
فناوری  و  پژوهشی  معاون  زاده؛  احتشام  دکتر  سپس 
دانشگاه  معرفی  موضوع  با  را  خود  دانشگاه؛ سخنرانی 
های  برنامه  تحقق  ارزیابی  در  ریاضی  علم  نقش  و 

راهبردی )در حوزه پژوهش و فناوری( تبیین نمود.
وی ابتدای سخنان خود را با توضیحاتی راجع به مرحوم 
افضلی پور و شکل گیری دانشگاه شهید باهنر آغاز کرد 
افزود: رسالت سنگین پژوهش و فناوری؛  ادامه  و در 
المللی،  بین  علمی کشور در سطح  رتبه  حیثیت  ارتقاء 
اثر بخشی اجتماعی و تولید ثروت و محوریت توسعه 

جامعه با رویکرد دانش بنیان، است.
دکتر احتشام زاده بیان کرد: نقش علم ریاضی در تعیین 
میزان تحقق برنامه های راهبردی بسیار حائز اهمیت 

است.
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 تببین حمایت های علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه

ریاست  فناوری  و  علمی  های  حمایت  تببین  جلسه 
جمهوری با هدف بالندگی اقتصادی و گسترش شرکت 
های دانش بنیان، روز یکشنبه 21 آذرماه 95، با حضور 
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، دکتر علیرضا دلیری؛ معاون 
توسعه منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
معاونان و مدیران دانشگاه، در سالن کنفرانس سازمان 

مرکزی دانشگاه برگزار شد.
دکتر احتشام زاده؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، 
ابتدا به معرفی دانشگاه شهید باهنر و دستاوردها  در 
و جایگاه این دانشگاه در کشور پرداخت و سپس برای 
ادامۀ کنفرانس از دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، دعوت 

به سخنرانی کرد.
به  مقدم  خیر  ضمن  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر   
توانایی های  و  ظرفیت  بیان  به  دوستان  و  همکاران 
کشور  در  دانشگاه  علمی  جایگاه  و  استادان  دانشگاه، 

پرداخت.
از بودجۀ دانشگاه  افزود: بخش زیادی  رئیس دانشگاه 
الزم  بنابراین  شود.  می  دانشگاهیان  دستمزد  صرف 
از  استفاده  دانشگاه،  جایگاه  حفظ  جهت  در  تا  است 
توانایی های استادان و پتانسیل های دانشگاه و مدیریت 
از  هم  و  سپاری  برون  طریق  از  هم  دانشگاه،  بودجه 

طریق شرکت های دانش بنیان کارها انجام شوند.
 دکترعلیرضا دلیری؛ معاون توسعه منابع معاون علمی 
و فناوری ریاست جمهوری گفت: با توجه به اینکه ایران 
رتبه اول علمی درمنطقه و رتبۀ چهاردهم و پانزدهم 
در  هموطنانمان  همچنین  و  داراست  را  دردنیا  علمی 
بازارکار و صنعت دنیا توانمندند، ما توانایی تولید صنعت 
ما  استادان  لذا  دارا هستیم.  را  اقتصادی  بازار  تحول  و 

باید در صنعت حضور فعال داشته باشند و همچنین با 
تجدید نظر در آموزش به آموزشی همراه با فعالیت 

های کاربردی پرداخته شود.
ریاست  فناوری  و  علمی  معاون  منابع  توسعه  معاون 
جمهوری افزود: االن تولید فکر و ایده ها منبع درآمد 
هست و همانگونه که دانشجویان ما در خارج از کشور 
های  موفقیت  می توانند  نیز  کشور  در  بودند  موفق 
چشگیری ایجاد کنند و ما باید از ایده های دانشجویان 

حمایت کنیم.
وی بیان کرد: الزم است تیم هایی جهت آشنایی استادان 
و دانشجویان برای حضور در بازار کار و تولید صنعت 
برای حمایت از ایده ها آماده نماییم تا مسیر پیشرفت، 

هموارتر از قبل باشد.
قدردانی  ضمن  دانشگاهیان،  صمیمی  نشست  این  در   
معاونت  منابع  توسعه  معاون  دلیری؛  علیرضا  دکتر  از 
علمی و فناوری ریاست جمهوری به بیان مسائل خود 

پرداختند.
سپس دکتر علیرضا دلیری؛ معاون توسعه منابع معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری به سئواالت حاضرین 
پاسخ داد و در ادامه، خواستار افزایش راهکارها، انسجام 

و همبستگی و تالش بیشتر در کار شد.
بخش  دانشیار  دریجانی،  حسین  دکتر  جلسه  پایان  در 
مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه که 
در سال 93 به عنوان نخبه از سوی بنیاد ملی نخبگان 
)در حال حاضر ساخت دستگاه کشش دو محوره را به 
عنوان یک فازی یا TRL=8 اجرا نمودند( به دانشگاهیان 
معرفی و با اهدا لوح تقدیر و تندیس، از وی تجلیل به 

عمل آمد.
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سلسله مباحث معرفت برگزار شد
االسالم  حجت  سخنرانی  با  معرفت  مباحث  سلسه 
طاهر؛  دکتر  حضور  با  سعادتفر  آقا  حاج  والمسلمین 
و  کارکنان  استادان،  از  تعدادی  دانشگاه،  رئیس 
دانشجویان مشتاق مبحث معرفت، در روز دوشنبه 22 

آذرماه 95، در تاالر وحدت دانشگاه، برگزار شد.
آغاز  در  اینکه  بدلیل  گفت:  سعادتفر  االسالم  حجت 
هفته وحدت هستیم و به روایتی امروز والدت حضرت 
رسول اکرم )ص( هست تعدادی از خصلت های ایشان 
را بیان می  کنیم تا معرفت مان نسبت به مقام حضرتش 

بیشتر شود.
این  وجودی  کلمات  در  )ص(  اکرم  رسول  گفت:  وی 

عالم، فرد است و دومی ندارد.
استاد عرفان و اخالق نقل قول رسول اکرم )ص( که   
و  کرد  تفسیر  را  العقل”  اهلل  خلق  ما  “اول  فرماید  می 
گفت  بتوان  شاید  که  فلسفه،  اصطالح  در  عقل  گفت: 
همان ملک و فرشته در اصطالح شرعی و قرآنی است، 
جوهری است که هم ذاتًا مجرد است و هم فعاًل یعنی 
نه خودش مادی و جسمانی است و نه برای انجام دادن 

کارهایش محتاج است به اینکه با بدن یا جسمی مرتبط 
باشد. البته این موجود مجرد تام را نباید با عقل انسان 
که یکی از قوای نفس است و با آن تفکر و اندیشه می 
 کند اشتباه کرد. هرچند که نفس انسان در مرتبه تعقل 
ارتباط  عقل  عالم  و  مجرد  موجودات  با  کلی(  )ادراک 
از  با ظرفیت وجودی خود،  متناسب  و  نموده  برقرار 

آن عالم کسب می نماید.
در پایان این استاد اخالق توفیق استضائه از نور حضرت 

رسول را از درگاه الهی مسئلت کرد.

 تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده ریاضی پژوهش
ریاضی  دانشکده  برتر  پژوهشگران  از  تجلیل  مراسم 
پژوهش روز سه شنبه 23 آذرماه 95، در سالن آمفی 

تئاتر دانشکده ریاضی و رایانه برگزارشد.
دکتر  قرآن،  قرائت  از  بعد  مراسم  این  ابتدای  در 
پژوهشی  و  آموزشی  معاون  یعقوبی؛  علی  محمد 
به حضار و  رایانه، ضمن خیرمقدم  دانشکده ریاضی و 
گرامی داشت هفته پژوهش سخنرانان این همایش دو 
روزه را به شرح ذیل معرفی کرد: دکتر سوده حسینی 
عضو هیأت علمی گروه علوم و کامپیوتر، دکتر محسن 
حسن  دکتر  آمار،  گروه  علمی  هیأت  عضو  رضاپور 
محبی عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض و دکتر 
بیژن ظهوری زنگنه عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی 

تهران.
علوم  گروه  علمی  هیأت  عضو  حسینی؛  سوده  دکتر 
افزارها  بد  انتشار  سازی  مدل  مورد  در  وکامپیوتر 
در شبکه های بی مقیاس با در نظر گرفتن تنوع نرم 
افزاری بیان کرد: امروزه بد افزارهایی در شبکه های 
پیچیده مخصوصا شبکه های بی مقیاس که یک چالش 

افزارها  بد  انتشار  به  بزرگ شده، مدل سازی  امنیتی 
کمک می کند تا محققان بتوانند رفتار پویای انتشار آنها 
کار  به  را  مناسبی  مکانیسم دفاعی  و  کنند  را شناسایی 
به  افزارها  نرم  متنوع سازی  راستا  این  در  که  بگیرند 

عنوان اصل دفاع سایبری مورد توجه قرار می گیرد.
آمار،  گروه  علمی  هیأت  عضو  رضاپور  محسن  دکتر 
در خصوص کاربرد داده کاوی در مه داده گفت: مه 
اند،  شده  گرفته  کار  به   BIG DATA جای  به  دادها 
بزرگ داده هایی با ابعاد باال و داده هایی که به فراوانی 
کاوی  داده  بحث  زمینه  در  باشند.  شده  ترجمه  زیاد 
می توان چنین گفت فرایند بررسی و تجزیه و تحلیل 
مه دادها توسط ابزار خودکار نیمه خودکار به منظور 

کشف الگوی معنی دار و قوانین بین دادها است.
ریاضی  گروه  علمی  هیأت  عضو  محبی  حسن  دکتر 
محض در مورد شرایط قیدی جدید برای بهینه سازی 
در  آن  کارکردهای  و  قیود  تحدبی  بدون  محدب 

بهترین تقریب به ایراد سخنانی پرداخت.
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 بازدید رئیس دانشگاه از انفورماتیک دانشگاه
مالی،  معاون  اسالمی؛  دکتر  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر   
و  منابع، دکتر موالیی؛ معاون آموزشی  اداری و مدیریت 
ریاست  ابراهیمی؛ مدیرکل حوزه  تکمیلی، دکتر  تحصیالت 
فنی  دفتر  مدیر  غفار؛  نجات  مهندس  عمومی،  روابط  و 
نرم  واحدهای  از   ،95 آذرماه   23 شنبه  سه  روز  دانشگاه، 
افزار، شبکه، پایش و امنیت، پشتیبانی، سایت ها و اتاق سرور 

مرکز انفورماتیک دانشگاه بازدید کردند.
دیدار  بازدیدها ضمن  این  دانشگاه، در  رئیس  دکترطاهر؛ 
مرکز  همکاران  و  مدیران  مسئوالن،  استماعپیشنهادهای  و 
قرار  مشکالت  جریان  در  نزدیک  از  دانشگاه،  انفورماتیک 

گرفت و خواستار پیگیری بیشتر امور شد.
 رئیس دانشگاه گفت: »با توجه به اهمیت اینترنت در توسعه ی 
فکر و اندیشه و افزایش کیفیت تحصیلی دانشگاهیان، تالش 
در جهت کاهش کاستی ها و دغدغه ها، باید در اولویت های 

کاری مسئوالن دانشگاه قرار گیرد«.
دانشگاه  اطالعات  و  فناوری  امور  مدیرکل  صانعی؛  دکتر 
بودجۀ  عدم  نظیر  فراوان  مشکالت  رغم  علی  کرد:  بیان 
کافی، کمبود نیروی انسانی، نبود فضای کاری مناسب برای 
های  واحد  پشتیبانی  جهت  نقلیه  وسیله  نداشتن  کارکنان، 
مختلف دانشگاه، عدم زمان و بودجه کافی جهت آموزش 
کاری  و حجم  دنیا  روز  تکنولوژی  فراگیری  برای  کارکنان 
شدید، حتی در زمان غیر ساعات کاری و روز های تعطیل، 
و  دانشجویی  سرویس  کیفیت  رتبه  کرد،  ادعا  توان  می 
همچنین وب سایت در بین دانشگاه های جامع کشور، تک 

رقمی است.
اهم  دانشگاه  اطالعات  و  فناوری  امور  مدیرکل  ادامه  در   
داد:  ارائه  زیر  به شرح  را  انفورماتیک  مرکز  های  فعالیت 
“سمپا”،  انفورماتیک  پشتیبانی  مدیریت  سامانه  اندازی  راه 
باعث  که  بستر مجازی  بر روی  دانشگاه  انتقال سرورهای 
بهبود کیفیت سرویس دهی، پشتیبانی و پاسخگویی مناسب 
سرور  میل  اندازی  راه  است،  شده  ها  درخواست  به 
اساتادان بر روی بستر جدید که قابلیت افزایش حجم و باال 
اندازی میل سرور  راه  است،  دارا  را  امنیت سیستم  بردن 
دانشجویی که دانشجویان می توانند به صورت الکترونیکی 
رمز خود را تغییر دهند و یا یوزر جدید دریافت نمایند، راه 
Noor� اندازی سامانه راه  دانشجویی،  اتوماسیون   اندازی 

اندازی  راه  مرکزی،  آزمایشگاه  سامانه  اندازی  راه   Max
Tinclient راه اندازی هوش سازمانی.

دانشگاه  مختلف  های  اتوماسیون  عیب  رفع  و  پشتیبانی   
شامل:

کل،  آموزش  دانشجویی،  اداری،  مالی،  اتوماسیون   
گیری   Backup-... و  کتابخانه  غیاب،  و  حضور  کارگزینی، 
از کلیه سرور های موجود در دانشگاه شامل: میل سرور 
 DNS سازمانی،  هوش  دانشجویی،  سرور  میل  استادان، 
 MPLS ها - راه اندازی خطوط Tinclient های دانشگاه و
برای دانشکده فنی، بافت و بردسیر )ضمن کاهش هزینه 
با  برابر  ها  دانشکده  این  در  اینترنت  از  استفاده  سرعت 
دانشگاه باهنر است(- تغییر سیستم accounting )پشتیبانی 
unman�و رفع مشکالت قطعی(- تعویض اکثر سوئیچ های.

age- تعویض اکسس پوینت های چند خوابگاه، ارتقا ظرفیت 
الکترونیک؛ هم برای  ایمیل و راه اندازی درخواست ایمیل 
علمی،  هیات  اعضای  و  کارمندان  برای  هم  و  دانشجویان 
افزایش پوشش wifi افزایش نوع کاربری سایت ها، کاهش 
تا حدود 50 در صد و برگزاری کالسهای  از آنها  استفاده 
ارتقاء  استادان،  هماهنگی  با  ها،  سایت  محل  در  آموزشی 
وایرلس خوابگاه ها با توجه به تعویض رادیو ها و ارتقا آنها.
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 اولین سمینار دانش فناوری و اطالعات از تئوری تا کاربرد

چهارشنبه 24 آذر ماه 95 اولین سمینار دانش و فناوری 
اطالعات از تئوری تا کاربرد، در تاالر وحدت دانشگاه، 

برگزار شد.
این مراسم با شرکت دکتر رضا کامیاب مقدس؛ رئیس 
جهاد دانشگاهی استان، پیمان سالجقه؛ مدیر کل پدافند 
و  مسئوالن  مدیران،  از  جمعی  و  استانداری  غیرعامل 

اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان برگزار شد.
دکتر رضا کامیاب مقدس؛ رئیس جهاد دانشگاهی استان 
کرمان با اشاره به اینکه از منظر برنامه ریزی های کالن 
بزرگی  فرصت  اطالعات  فناوری  عرصه  در  اقتصادی 
وجود دارد، اظهار کرد: استان کرمان پهناورترین استان 

کشور و دارای کمترین تراکم جمعیت است.
دکترکامیاب مقدس بیان کرد: در جنوب استان کرمان 
زراعت  و  کشت  به  که  دارد  وجود  متعددی  مزارع 
اختصاص داده شده است، به طوری که در این منطقه 
8700 حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد ضمن اینکه دارای 
20 هزار حلقه چاه مجاز هم هستیم که این حجم باعث 
شده ذخیره عظیم آبی که طی میلیون و صدها سال 

جمع آوری شد، ظرف چندین سال از بین برود.
استان کرمان خاطرنشان کرد:  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
تحقیق  به  مبرم  نیاز  استان  زلزله  و  سازه  زمینه  در 
آب  و  اقتصادی  مطالعات  بحث  در  همچنین  داشت، 
یا  و  داده  انجام  بزرگی  کارهای  دانشگاهی  جهاد  نیز 
در حال انجام است، ضمن اینکه در آینده نیز در بحث 
فناوری اطالعات یک کار همه جانبه سامان یافته را هم 
در خدمات فنی و مهندسی و هم پروژ های کاربردی 

شاهد خواهیم بود.
فناوری  و  دانش  سمینار  نخستین  دبیر  امیری؛  دکتر   
معاون  و  کرمان  استان  دانشگاهی  جهاد  اطالعات 
شدن  مصادف  گفت:  استان  دانشگاهی  جهاد  پشتیبانی 
نخستین  همچنین  و  وحدت  هفته  با  پژوهش  هفته 
سمینار فناوری اطالعات جهاد دانشگاهی را به فال نیک 
بین  بیشتر  هرچه  اتحاد  ما  هدف  چراکه  گیریم،  می 

دانشگاه و صنعت است.

وی افزود: انتظار داریم در تدوام برگزاری این سمینار، 
فناوری  حوزه  فعاالن  و  سازان  تصمیم  گیران،  تصمیم 
را مورد  این حوزه  و فرصت های  ها  چالش  اطالعات 
روز  تجربیات  و  علم  از  بتوانیم  تا  دهند  قرار  بررسی 

دنیا در این زمینه بهره ببریم.
اسفندیار  این سمینار یک روزه؛ دکتر  گفتنی است در 
فناوری  در  آن  کاربردهای  و  فازی  )منطق  اسالمی 
اطالعات( دکتر حسین نظام آبادی پور )بازاریابی تصویر 
)محسابات  لب  تشنه  محمد  دکتر  معنی(  تا  محتوا  از 
مرجان  دکتر  کاربردها(  و  تئوری  و  ای  بازه  مرم 
کوچکی رفنسجانی )اینترنت اشیا( دکتر مهدی افتخاری 
اطالهات(  فناوری  در  آم  کاربرد  و  ماشین  )یادگیری 
مهندس سیدرضا اکرمیان )خلق هوشمندی با فناوری 
به  سخنرانان  پایان،  در  و  نمودند  سخنرانی  اطالعات( 

پرسش های علمی شرکت کنندگان پاسخ دادند.
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 حضور رئیس دانشگاه در برنامه گفتگوی ویژه تلویزیونی

شهیدباهنر  دانشگاه  رئیس  طاهر؛  محمدعلی  دکتر 
با  تلویزیونی  برنامۀ زنده  شامگاه 27 آذرماه 95، در 

موضوع وحدت حوزه و دانشگاه شرکت کرد.
رئیس دانشگاه؛ دکتر طاهر، در این برنامه با اشاره به 
با  کرد:  بیان  است،  بخش  وحدت  ذاتا  که  علم  ماهیت 
توجه به اهمیت علم آموزی در فرهنگ ما و دین مبین 
اسالم، همۀ علوم اعم از انسانی و تجربی یک هدف را 
دنبال می کنند که همان ارتقاء زندگی و تعالی انسان 
است و از اینرو حوزۀ علم و دین مالزم هم و جدایی 

ناپذیرند.
ادامه گفتگو، دکتر طاهر، راهکارها و برنامه ایی را  در 

که می تواند به تقویت این وحدت بینجامد، ارائه کرد 
بین  مشترک  پژوهشی  و  علمی  کارهایی  انجام  بر  و 

حوزویان و دانشگاهیان تأکید کرد.

کسب دو مقام سوم کشوری برای اداره کل امور فرهنگی در ششمین جشنواره رویش

مدیرکل  حضور  با  »رویش«  ملی  جشنواره  ششمین 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و جمعی از مسئوالن، 
دیگر  و  باهنر   شهید  دانشگاه  دانشجویان  استادان، 

دانشگاه ها، در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
این  در  فرهنگی  کارشناس  و  دانشجو   400 تقریبًا 
جشنواره شرکت کردند که از این تعداد34 دانشجویی 
عراق،  جنوبی،  کره  چین،  کشورهای  از  بین المللی 
افغانستان، سوریه، لبنان، صربستان، هند، نیجریه، ترکیه 
و سنگال برای اولین بار در این جشنواره شرکت نمودند، 
و  هزار  فعالیت های  و  دستاوردها  جشنواره  این  در 
مختلف  21شاخه  در  دانشجویی  فرهنگی  کانون   328
مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. همچنین در این 
نمایشگاه توانمندی های دانشگاه ها در قالب نمایشگاهی 
آمد،دوره های  در  عموم  نمایش  به  روزه  چهار 
آموزشی، برنامه های فرهنگی، نشست های فرهنگی و 
برنامه های  از  حوزه  هر  برترین های  انتخاب  و  هنری 

دیگر ششمین جشنواره ملی رویش بود.
شایسته ذکر است، مقام سوم کارشناس نمونه فرهنگی 
کارشناس  پناه  قائم  علی  به  کشور  های  دانشگاه 
کانون های فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان رسید 
و کانون گردشگری اداره کل امور فرهنگی نیز توانست 

کانون های گردشگری  میان  را در  رتبه سوم کشوری 
دانشگاه های سراسر کشور به خود اختصاص دهد.
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دیدار دانشگاهیان با حوزویان

شامگاه 29 آذرماه95 ، به مناسبت روز وحدت حوزه 
شورای  و  رئیسه  هیأت  اعضای  از  جمعی  دانشگاه،  و 
دانشگاه، برای دیدار و گفتگو با حوزویان، به دفتر حوزه 

علمیه کرمان رفتند.
به  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر 
این  در  دانشگاه  استادان  و  معاونان  از  جمعی  همراه 
نشست، با آیت اهلل جعفری؛ امام جمعه کرمان و گروهی 
از مدیران و استادان حوزه های علمیه کرمان دیدار و 

گفتگو کردند.
در این نشست دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی 
پیرامون  مطالبی  دانشگاهیان  از  نمایندگی  به  دانشگاه؛ 
اهمیت موضوع وحدت حوزه و دانشگاه و فعالیت های 
و  راهکارها  و  کرد  بیان  عرصه  این  در  شده  انجام 

پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرد.
به  رنج،   دست  والمسلمین  االسالم  حجت  سپس 

نمایندگی از حوزویان سخن گفت.
در پایان آیت اهلل جعفری؛ امام جمعه کرمان، از استادان 
این دو نهاد تشکر کرد و با توضیح روایاتی از حضرت 

رسول)ص(، مطالبی اخالقی و حکمی بیان کرد.

یلدای دانشجویان دانشگاه شهید باهنر در “ انتهای خیاباِن آذر”

جشن شب یلدا، با عنوان انتهای خیاباِن آذر، شامگاه 30 
تاالر  در  فرهنگی  معاونت  حوزه  همت  به  آذرماه95، 

وحدت دانشگاه، برگزار شد.
این برنامه فرهنگی که با استقبال چشمگیر دانشجویان 
همراه بود، بخش های متنوِع فرهنگی و هنری داشت 
کانونهای  فعاِل  دانشجویان  خالقیت  و  تالش  حاصل  که 
که  بود  یاریگران  کانوِن  جمله  از  اجتماعی،  و  فرهنگی 
نمایش،  کانون  رسانه،  کانون  ادبی،  کانون  همکاری  با 

کانون موسیقی و... برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین حمزه؛ سرپرست دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، یوسف زاده، 
استادان  و  مسئوالن  از  تعدادی  و  فرهنگی  کل  مدیر 

دانشگاه حضور داشتند.
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تفاهم نامه همکاریهاي علمي و پژوهشي

»تفاهم نامه همکاري هاي علمي و پژوهشي  پژوهشکده 
و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  گیاهی  تولیدات  فناوری 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات   مرکز 
استان کرمان و جنوب استان« روز سه شنبه 30 آذرماه 
احتشام  دانشگاه، دکتر  رئیس  با حضور دکتر طاهر؛   ،95
زاده؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر ابراهیمی؛ 
محمدی  دکتر  عمومی،  روابط  و  ریاست  حوزه  مدیر 
دکتر  گیاهی،  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  رئیس  نژاد؛ 
حسینی پور؛ معاون پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، 
دکتر نقوی؛ رئیس مرکز تحقیقات  و آموزش کشاورزی 
مرکز  رئیس  آیین؛  دکتر  کرمان،  استان  طبیعی  منابع  و 
جنوب  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  

استان کرمان در اتاق رئیس دانشگاه برگزار شد.
گویی،  آمد  خوش  ضمن  دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر 
گفت: کشور ایران از تنوع آب و هوایی برخوردار است 
لذا کشاورزی هم رونق خاصی دارد، خصوصا نمونه های 
ولی  شود،   می  کشت  کشور  در  زیادی  دارویی  گیاهی 
متاسفانه مشکل کمبود آب در استان وجود دارد و نیاز 
است بر روی گیاهانی که مقاوم به کم آبی هستند و نیاز 
کمتری به آب دارند کار شود، که هم مراکز تحقیقاتی 
کشاورزی استان و هم دانشگاه در این زمینه فعال هستند 
و چندین طرح هم در این رابطه اجرا شده است که در 
است،  داشته  حضور  نژاد  محمدی  دکتر  هم  چند طرح 
یکی از این طرح ها با تولید گیاهی با مصرف آب کمتر و 
تولید اسانس بیشتر و به صرفه تر بوده است که پیشنهاد 
به کشاورزان در سطح  ای  به گونه  این طرح  می شود 

بهینه  محصول  تولید  هم  تا  شود  داده  آموزش  استان 
باشد و هم از نظر اقتصادی و مصرف آب بصرفه باشد. 
از این جهت الزم است مراکز تحقیقاتی کشاورزی استان 
همکاری داشته باشند تا مشکل کم آبی در مناطق خاصی 
و همچنین مشکالت  مواجهند  این مشکل  با  که  استان  از 
باشند  این مراکز  در  افرادی  و  مربوط زمین حل شود 
بهبود  به  بتوانند  الزم،  تحقیقاتی  های  طرح  انجام  با  که 

کشاورزی استان کمک کنند.
وی گفت: تفاهم نامه مزبور از طریق بهره گیری بهینه 
نیازهای  رفع  جهت  در  طرفین  بالقوه  های  توانایی  از 
تحقیقاتی استان و ارائه طرح های پژوهشی مشترک در 
راستای ماموریت های راهبردی طرفین بین پژوهشکده 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  گیاهی  تولیدات  فناوری 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  و 
افزایی  هم  و  همگرایی  جهت  در  کرمان  استان  جنوب 

علمی است.
دکتر نقوی؛ رئیس مرکز تحقیقات  و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی استان کرمان با بیان اینکه بحث تحقیقات در 
حقیقت مساله ایست بین ما و دانشگاه، اظهار کرد االن به 
نکته هایی رسیدیم که اگر این تحقیقات مورد نظر انجام 
نشود استان در معرض خطر است، یکی از این معضالت 
کمبود آب است، مصرف بیش از حد آب و سهم زیادی 
باعث شده هرساله  که در کشاورزی مصرف می شود 
چندین هزار هکتار زمین کشاورزی به دلیل کمبود آب 

از بین برود.


