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عقد قرار داد دانشگاه شهيد باهنر با دانشگاه اوترخت هلند
روز شنبه ٢ ارديبهشت ماه ٩٦، استادان و دانشجويان 
دانشگاه  علوم  دانشكده  در  هلند  اوترخت  دانشگاه 
شهیدباهنر با دکتر عباس نژاد؛ رئیس دانشكده علوم و 
دکترصیدنژاد؛ مدير گروه همكاري هاي علمي و بین 

المللي  دانشگاه،  نشست صمیمانه اي داشتند. 
دانشكده  رئیس  نژاد؛  عباس  دکتر  نشست  اين  در 
علوم دانشگاه شهیدباهنر، به مهمانان خیر مقدم گفت 
فعالیت هاي  و  دانشگاه  از  و سپس گزارش مختصري 

دانشكده ارائه کرد.
 در پايان استادان و دانشجويان دانشگاه اوترخت هلند 
آزمايشگاه  گیاهي،  تكويني  سلوي  آزمايشگاههاي،  از 
کشت سلول و سرطان گروه فیزيولوژي، رفتارشناسي، 
زمین  و  شناسي  جانور  موزه  جانوري،  بیوسیستماتیك 

شناسي، بازديد نمودند.

جلسه روز یکشنبه 3اردیبهشت ماه96، هيأت رئيسه دانشگاه
رئیسه  ماه٩٦،هیأت  3ارديبهشت  يكشنبه  روز  جلسه 
حجت  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر  حضور  با  دانشگاه، 
دفتر  سرپرست  حمزه؛  آقا  حاج  والمسلمین  االسالم 
اسالمی؛  دکتر  دانشگاه،  در  رهبری  معظم  مقام  نهاد 
بصیری؛  دکتر  منابع،  مديريت  و  اداری  مالی،  معاون 
زاده؛ معاون  احتشام  اجتماعی، دکتر  و  معاون فرهنگی 
دانشجويی،  معاون  نظری؛  دکتر  فناوری،  و  پژوهشی 
تكمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون  مواليی؛  دکتر 
روابط  و  رياست  حوزه  مديرکل  ابراهیمی؛  دکتر  و 

عمومی دانشگاه برگزار شد.
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همایش پياده روی به مناسبت هفته سالمت برگزار شد
همايش پیاده روی، به مناسبت هفته سالمت با شعار سازمان 
بهداشت جهانی “افسردگی: بیا با هم حرف بزنیم” با حضور 
رئیس دانشگاه، معاونان، مديران، رئیس مرکز مشاوره، 
رئیس بانك تجارت شعبه دانشگاه، و جمعی از اعضای هیأت 
علمی، کارکنان و دانشجويان در دانشگاه شهیدباهنر، برگزار 

شد.
اين همايش از فضای سبز مقابل خوابگاه خواهران شروع و 

تا مقابل غرفه های هفته سالمت ادامه يافت.
دکتر مهدی زاده؛ روانپزشك و عضوهیأت علمی دانشگاه 
علوم پزشكی کرمان، در اين همايش گفت: متاسفانه بیماری 

افسردگی رشد قابل مالحظه ای در دنیا داشته است.
وی گفت: عالئم روحی افسردگی به خوبی شناخته شده 

اند و همه شان می توانند قابل جبران و درمان پذير باشند، 
ناراحتی و اندوه همیشگی، خلق و خوی افسرده، از دست 
دادن تمايل به تفريح و عالقه مندی، اضطراب، از دست 
دادن اعتماد به نفس، مشكالت تمرکز، احساس گناه، خودکم 

بینی و ... 
دکتر مهدی زاده تصريح کرد: وقتی شدت نوسانات زياد 
باشد آن وقت  تعريف افسردگی می گیرد. بعضی مواقع 
عالئم افسردگی خود را نشان می دهد و در برخی مواقع 
نشان نمی دهد، با تشخیص اين بیماری می توان عاملی در 
تشخیص سريع تر افسردگی و درمان موثرتر آن باشیم. 
افسردگی عالئم روانی شناخته شده ای دارد، اما بايد دانست 
که اين بیماری با بسیاری از عالئم جسمی نیز همراه خواهد 
بود، مانند دردهای کمر و پشت، درد شكم يا خستگی مداوم 

و همچنین مشكالت گوارشی از جمله اين عالئم اند.

وی يادآور شد که وجود عالئم جسمی باعث دشوار شدن 
تشخیص افسردگی می شود. اما اگر اين نشانه ها هر چه 
سريع تر به عنوان نشانۀ افسردگی تشخیص داده شوند، 

درمان بیماری سريع تر خواهد بود.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی کرمان اشاره کرد: 
های  نگرانی  شود،  می  ديده  جوامع  همه  در  افسردگی 
فردی به مرور زمان، نگرانی از آينده، عدم رضايت شغلی و 
اضطراب های طوالنی مدت، باعث افزايش ترشح هورمون 
کورتیزول می شود و در نهايت باعث افسردگی می  گردد. 
ما بايد نگاه جدی و دقیق به عادات و تغییر رفتارهای زندگی 
خود داشته باشیم تا بتوانیم روند پیشرونده اين بیماری را 
کنترل و از افزايش آن پیشگیری کنیم. بايد فرد مبتال به 
بیماری افسردگی از لحاظ اجتماعی و خانوادگی حمايت 

شود.
دکتر طاهر رئیس دانشگاه نیز افزود: سالمتی مقوله مهمی 
است که در پیشرفت و توسعه هر جامعه نقش بسیار مهمی 
ايفا می کند و در اين میان، انسان به عنوان مهمترين  را 
سرمايه اجتماعی بايد از سالمتی کامل بهره مند باشد تا 
بتواند محور توسعه قرار بگیرد وی تأکید کرد، بیشترين 

عامل افسردگی، بیكاری است. 
گفتنی است در حاشیه برگزاری همايش، نرمش همگانی، 
نیز انجام شد و پس از آن دانشگاهیان صبحانه سالم صرف 
نمودند، همچنین، ايستگاه سالمت توسط مرکز مشاوره 
دانشگاه نیز برپا بوده که پرسنل آن مرکز، ضمن توزيع 
پكیج های آموزشی، فشار خون و وزن مراجعه کنندگان را 

اندازه می گرفتند.
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اولين نشست نجوم به مناسبت روز نجوم
روز دوشنبه 4 ارديبهشت ماه٩٦، اولین نشست نجوم 
تخصصی  انجمن  همت  به  نجوم،  روز  مناسبت  به 
سالن  محل  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  نجوم 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  فیزيك  دانشكده  سمینار 
دکتر  کرمان،  نجوم  پدر  فاطمی؛  حضورپروفسور  با 
مشاور  و  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  محمدی  دوست 
انجمن و همچنین جمع کثیری از استادان و دانشجويان 

اين بخش برگزار شد.
بیان مسائلی  دکتر فاطمی؛ پدر علم نجوم کرمان در 
از  يكی  داشت:  بیان  قرآن  در  نجوم  رازهای  پیرامون 
کاربردهای مهم نجوم، خداشناسی است و با اشاره به 
را  از قرآن کريم عظمت و معجزه ی قرآن  17 آيه 

آشكار ساخت.
  وی اظهار داشت: اگر در قرآن کريم تامل کنیم به 
تمامی فعالیت هايی که دانشمندان طی چندين قرن و 
به صورت پله به پله کشف کرده اند به صورت يكجا پی 

خواهیم برد.
دکتر فاطمی خاطر نشان کرد که معجزه های قرآن 
کريم را می توان از بعدهای مختلف به صورت واضح 

مشاهده کرد که يكی از اين بعدها، نجوم است.
يكی ديگر از مسائل مورد تأکید و تأمل دکتر فاطمی 
اشاره قرآن کريم به هفت آسمان و هفت جهان بود که 
14 قرن پیش با وجود جهل نجومی و حتی جهل فكری 
به پیامبر  اسالم وحی و نازل شده است که امروزه پس 

از تالش های چندين قرن دانشمندان در زمینه نجوم به 
اثبات وجود رسیده است و اين امر در زمان ما بسیار 
بعید و قابل تامل است و مستلزم فكر و انديشه بسیاری 
است. اينها همه نشانه هايی است که نبايد به آسانی از 
به  قوی  نگرش  و  تامل  با  فقط  و  کرد  عبور  کنارشان 

کتاب آسمانی می توان به اين علم نزديك شد.
در ادامه دکتر دوست محمدی؛ مشاور انجمن نجوم، 
اندازی  راه  جهت  مناسب  مكان  پیرامون  اطالعاتی 
اظهار  و  داد  ارائه  کرمان  استان  در  رصدخانه ای 
بهترين  با  رصدخانه  اين  زودی  به  که  کرد  امیدواری 
امكانات نجومی و در بهترين موقعیت جغرافیايی احداث 

خواهد شد.
مكرر  تالش های  و  محمدی  دوست  دکتر  گفته  به    
اندازی  راه  جهت  مكان  بهترين  فاطمی  دکتر  و  ايشان 
اين رصدخانه حوالی شهر بافت؛ در ارتفاعات شیرينك، 
نزديك  ارتفاعی  با  ساردوئیه  و  مادون  بیدخون، 
می توان  قدرت  به  که  است  دريا  سطح  از  3000متر 

گفت قويترين جو را جهت رصد ستارگان داراست.
تلسكوپ  زودی  به  که  داد  نويد  همچنین  وی  
خورشیدی در رصد خانه دانشگاه قرار خواهد گرفت 
و کاربری اين رصدخانه به سمت کاربری خورشیدی 
پیش خواهد رفت تا دانشجويان در هر مقطع تحصیلی 
بتوانند تحقیقات نجومی خود را به راحتی در اين رصد 

خانه به انجام برسانند.
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هفتمين کنفرانس ملی زلزله و سازه
سازه،  و  زلزله  ملی  کنفرانس  هفتمین  افتتاح  مراسم   
روز چهارشنبه ٦ ارديبهشت ماه  13٩٦، به همت جهاد 
شهید  دانشگاه  همكاری  با  و  کرمان  استان  دانشگاهی 
با  باهنر  شهید  دانشگاه  وحدت  تاالر  در  کرمان  باهنر 
حضور دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، دکتر کامیاب؛ رئیس 
جهاد دانشگاهی کرمان، دکتر پورعابد معاون پژوهش 
و فناوری جهاددانشگاهی کشور، مسئوالن اجرايی استان، 
جمع کثیری از استادان برجسته مهندسی سازه و زلزله  
کشور، محققان و مديران و مسئوالن، اعضاهیأت علمی 

دانشجويان دانشگاه شهیدباهنر،برگزار شد.
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه شهیدباهنر گفت: کشور ما 
تجربه 130 زلزله شديد را در قرن بیستم داشته است.

   وی افزود: زلزله به عنوان يك پديده طبیعی همواره 
به مثابه چالشی فراروی تمدن بشری و توسعه شهرها 
و اجتماعات انسانی قد علم کرده و تاريخ بشری شاهد 
فجايع دردناک و خسارات هنگفت ناشی از وقوع زمین 

لرزه های متعدد بوده است.

   رئیس دانشگاه شهیدباهنر بیان کرد: بهره گیری از 
مهندسی سازه  زمینه  در  نوين محاسباتی  های  روش 
جهاد  و  است  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  زلزله  و 
منظور  به  باهنر  شهید  دانشگاه  همكاری  با  دانشگاهی 
اقدام  به موضوع  تحقیقات مربوط  گردآوری آخرين 
به برگزاری هفتمین کنفرانس زلزله و سازه کرده که 

با استقبال دانشگاه های کشور مواجه شده است.
دکتر طاهر گفت: ٦50 عضو هیأت علمی در اين دانشگاه 
حضور دارند و استادانی را در اين دانشگاه داريم که در 

سطح بین المللی مطرح هستند. طی سه سال گذشته 
بیش از 4 هزار و 500 مقاله از دانشگاه شهید باهنر در 
به  آی  اس  آی  و  المللی  بین  پژوهشی  علمی  مجالت 

چاپ رسیده است.
دکتر” کامیاب مقدس” اظهار کرد: استان کرمان هنوز 
خاطره دو زلزله بم و زرند را از ياد نبرده و پرداختن 
اهمیت  از  آن  مختلف  های  جنبه  و  زلزله  مسئله  به 
بااليی برخوردار است و اين کنفرانس برای همین امر 
تدارک ديده شده است. زلزله هايی به مراتب قوی تر 
از زلزله هايی که در کشور ما رخ می دهد، در نقاط 
آن  تلفات  تعداد  و  پیوندد  می  وقوع  به  دنیا  مختلف 
تلفات ما در زلزله ها شايسته  بسیار کم است و آمار 
ايران با اين سابقه تمدنی و تاريخی نیست. تفاوتی که 
است  اين  هستیم،  شاهد  طبیعی  پديده  اين  نتیجه  در 
اند که زلزله يك پديده  پذيرفته  که کشورهای ديگر 
طبیعی است و برنامه ريزی کرده اند که با خرد انسانی 
بر جنبه های مختلف زلزله فائق بیايد و آثار و تبعات 

ناشی از آن را کاهش بدهند.
    وی بیان کرد: حرکت کشور از سمت مديريت بحران 
اين واقعیت که  به سمت مديريت ريسك و پذيرفتن 
زلزله جزو طبیعت و بسیار مهم است و تحقق اين مهم 
وظیفه همگانی است. شايسته نیست که هنوز در کشور 
استفاده شده و روش  تاريخی  باستانی و  از مصالح  ما 
شده  منسوخ  دنیا  در  ها  سال  که  ببريم  کار  به  هايی 
اجرا در شهرهای ما  بین دانشگاه و عرصه  اند. فاصله 
بايد پر شود و سازمان نظام مهندسی در سطح کشور 
مسئولیت سنگینی به عهده دارد. رسانه ها بايد ساخت 
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در  عمومی  مطالبه  شكل  به  را  مقاوم  و  خوب  ساز  و 
بیاورند و شرکت های ساخت بايد سازماندهی شوند.

    دکتر کامیاب در پايان با اشاره به هفتمین کنفرانس 
ملی زلزله و سازه بیان کرد: دبیرخانه کنفرانس ٢35 
مقاله دريافت کرد که 1٢3 مقاله مورد پذيرش قرار 
گرفته در دو روز برگزاری کنفرانس، ايراد سخنرانی 
های کلیدی توسط استادان مدعو، ارائه مقاالت پذيرفته 
ساختمان   در  سالن   5 در  همزمان  بصورت  شده 
مقاالت  از  تعدادی  ارائه  جهاددانشگاهی،  مرکزی 
تخصصی،  کتب  نمايشگاه  برگزاری  پوستری،  بصورت 
برگزاری نشست های تخصصی و برگزاری دو کارگاه 
آموزشی با موضوع معرفی و طراحی سازه های بلند و 
اين کنفرانس  به سازی ساختمان ها از ديگر برنامه های 

هفتمین  مقاالت  مجموعه  کتاب  جلد  يك  بود.  خواهد 
کنفرانس ملی سازه و زلزله که شامل چكیده مبسوط 
مقاالت  اصل  فشرده ای شامل  لوح  و همچنین  مقاالت 
نیز توسط دبیر خانه  قابلیت جستجو  با  پذيرفته شده 

کنفرانس تهیه شده است.

کارگاه آموزشی مدیران امور دانشجویی و روسای ادارات تغذیه منطقه 8کشور
کارگروه آموزشی مديران امور دانشجويی و روسای 
ادارات تغذيه منطقه 8کشور، روز يكشنبه 10ارديبهشت 
ماه٩٦، در دانشگاه شهید باهنر کرمان، با حضور دکتر 
مديران  منطقه8،  دبیر  دانشجويی  معاون  نظری؛ 
تغذيه حوزه دانشجويان  ادارات  دانشجويان و روسای 
رفاه  صندوق  کارشناسان   ،8 منطقه  دانشگاه های 
دانشجويان وزارت علوم  تحت عنوان »کارگاه آموزشی 
مديران امور دانشجويی وروسای ادارات تغذيه منطقه 
8 کشور جهت آموزش سطح بندی و رتبه بندی سلف 

سرويس و آشپزخانه دانشگاهی«برگزار شد.
تبريك  دکتر نظری؛ معاون دانشجويی دانشگاه، ضمن 
و  پور  افضلی  مهندس  خاطره  و  ياد  و  شعبانیه  اعیاد 
کرمان(گفت:  در  دانشگاه  صبا)بنیانگذاران  فاخره  بانو 
تعدادی  شد،  اجرا  و  مطرح  خوابگاه  بندی  رتبه  طرح 
از خوابگاه ها ارتقا رتبه پیدا کردند. پس از رتبه بندی 

تغذيه  و  سرويس  سلف  بندی  رتبه  طرح  خوابگاه ها، 
و  اقتصادی  جويی  صرفه  هدف  با  مختلف  مناطق  در 
با همكاری دانشگاه های  ارتقا اطالعات،  باال بردن طرح 
منطقه 8، دبیرخانه و صندوق رفاه، از تابستان امسال با 
بازديد از سلف سرويس دانشگاه ها جهت سطح بندی 

انجام می گیرد.
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تقدیر از استادان نمونه آموزشی دانشگاه

دانشگاه  آموزشی  نمونه  استادان  از  تقدير  همايش 
حضور  با  معلم  روز  داشت  گرامی  آيین  مناسبت  به 
معاون  بصیری؛  دکتر  دانشگاه،  رئیس  دکترطاهر؛ 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دکتر احتشام زاده؛ معاون 
معاون  مواليی؛  دکتر  دانشگاه،  پژوهشی  و  علمی 
االسالم  حجت  دانشگاه،  تكمیلی  تحصیالت  و  آموزشی 
والمسلمین صباحی؛ رئیس دفتر نهاد نمايندگی  رهبری 
در دانشگاه های استان، دکتر اسالمی؛ معاون اداری، مالی 
والمسلمین  االسالم  حجت  دانشگاه،  منابع  مديريت  و 
در  رهبری  معظم  مقام  نهاد  دفتر  سرپرست  حمزه؛ 
دانشگاه، استادان و اعضای هیات علمی، در روز دوشنبه 
11 ارديبهشت ماه ٩٦، در  تاالر وحدت دانشگاه برگزار 

شد.
ابتدا دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ضمن خیر مقدم  در 
را  تربیت  و  تعلیم  که  استادانی  خصوص  به  حضار  به 
به عنوان وظیفه خطیر خود انتخاب کرده اند، و تقدير و 
تشكر از برگزارکنندگان مراسم، اذعان داشت دانشگاه 
شهید باهنر کرمان بیش از 40 سال مفتخر است، مجمع 

فرهیختگان و دانشجويان باشد.
   وی دانشگاه شهیدباهنر را  بزرگترين  دانشگاه جنوب 
مختلف  درمقاطع  متعدد  دانشجويان  با  کشور  شرق 
با  کارشناسی  ارشد،  کارشناسی  تخصصی،  دکتری 
٦50عضو هیأت علمی که%٢0  استاد تمام، %٢5دانشیار 
است، معرفی کرد و در ادامه  گفت: در امر پژوهش 
چاپ  به  المللی  بین  معتبر  مجالت  در  زيادی  مقاالت 
رسیده است و در زمینه فرهنگی ٦0 انجمن علمی، 14 

کانون فرهنگی،  ٩تشكل اسالمی وجود دارد. 

  رئیس دانشگاه شهیدباهنر  عنصر آموزش را يكی از 
عناصر کلیدی دانست که نبايد مغفول باشد و آموزش 
امر  در  ويژه ای  جايگاه  همواره  مفاهیم  انتقال  نحوه  و 

تعلیم و تربیت دارد. 
تحصیالت  و  آموزشی  معاون  مواليی؛  دکتر  ادامه  در 
را  نكاتی  دانشگاه  تاريخچه  درمورد   دانشگاه،  تكمیلی 
تقدير  را  جلسه  اين  از  برگزاری  هدف  و  نمود  بیان 
کوشا  آموزش  امر  در  که  دانست  کسانی  از  تشكر  و 

بوده اند. 
  وی فعالیت های وزارت علوم را به دو بخش آموزش 
و پژوهش تقسیم نمود که درجلسه شورای آموزشی  
مقرر شد که از اعضای هیات علمی آموزشی قدردانی 

بعمل آيد تا اهمیت آموزش نمايان تر گردد. 
در پايان مراسم از استادان برتر آموزشی تجلیل بعمل 

آمد که عبارت اند از:
دکتر اسفنديار اسالمی از دانشكده رياضی و رايانه

دکتر جهانگیر حیدر نژاد از دانشكده کشاورزی
دکتر عنايت اهلل شريف پور ازدانشكده ادبیات و علوم 

انسانی
دکتر علی رضا شكیبايی از دانشكده مديريت و اقتصاد
دکتر علی رضا زمزم از دانشكده ادبیات و علوم انسانی

دکتر مازيار سلمانزاده از دانشكده فنی و مهندسی
دکتر بهادر شجاعی از  دانشكده دامپزشكی

دکتر منصور صاحب الزمانی از دانشكده تربیت بدنی
 دکتر محسن صانعی از دانشكده فنی و مهندسی

دکتر محمود غفوری از  دانشكده حقوق و الهیات
 دکتر ابراهیم نوروزيان از دانشكده علوم
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دوازدهمين دوره جایزه شادروان افضلی پور برگزار شد
دوازدهمین دوره جايزه شادروان افضلی پور، دومین 
دوره جايزه هنری صبا، دومین دوره جايزه کارآفرينی 
منظور  به  پور،  افضلی  علی  جايزه  دوره  ششمین  و 
گرامیداشت ياد، خاطره و تجلیل از بنیان گذار دانشگاه 
13ارديبهشت  چهارشنبه  روز  کرمان،   شهیدباهنر 
با  کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه  وحدت  تاالر  در  ماه٩٦، 
رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری؛  دکتر  حضور 
جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، دکتر دلیری، معاون 
فناوری  و  علمی  معاونت  منابع  و  مديريت  توسعه 
پژوهشی  و  علمی  معاون  وطنی؛  دکتر  جمهور،  رئیس 
رزم  آقای  جمهور،  رئیس  وفناوری  علمی  معاونت 
دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر  کرمان،  استاندار  حسینی؛ 
شهیدباهنر، دکتر گرامی؛ مشاور عالی استاندار کرمان، 
دکتر حمزه؛ نماينده مردم کهنوج –منوجان- روداب- 
اسالمی، حجت  مجلس شورای  در  گنج  –قلعه  فارياب 
االسالم والمسلمین صباحی؛ رئیس دفتر نهاد مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان، حجت االسالم والمسلمین 
در  رهبری  معظم  مقام  نهاد  دفتر  سرپرست  حمزه؛ 
دانشگاه، دکتر حقدوست؛ رئیس دانشگاه علوم پزشكی 
افضلی  جايزه  امنا  دبیرهیأت  دکتر مصطفوی؛  کرمان، 
پور، دکتر مواليی؛ معاون آموزشی و تحصیالت تكمیلی 
دانشگاه، دکتر احتشام زاده؛ معاون پژوهشی و فناوری 
و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  بصیری؛  دکتر  دانشگاه، 
ابراهیمی؛ مدير حوزه رياست و روابط عمومی  دکتر 

برگزار شد.

ابتدای  در  شهیدباهنر،  دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر 
سخنرانی خود ضمن خیر مقدم و تبريك اعیاد شعبانیه 
استادان،  خدمت  معلم  هفته  گرامیداشت  همچنین  و 
دانشجويان و کارکنان خدوم دانشگاه، باالخص مهمانان 
افضلی پور، ششمین  دوازدهمین دوره جايزه علیرضا 
دوره جايزه دکتر علی افضلی پور، دومین دوره جايزه 
جايزه  دوره  دومین  و  صبا  فاخره  بانو  ادبی  و  هنری 
افضلی  جايزه  امنای  هیأت  از  تشكر  و  نمونه  کارافرين 
پور که با دقت و عالقه ی فراوان در بررسی و انتخاب 
از  نامزدهای دريافت جوايز تالش کردند و همچنین 
بزرگانی که همواره با راهنمايی و پشتیبانی های مادی 
شده  بزرگ  کار  اين  استمرار  موجب  خود  معنوی  و 
از تمام مسئوالن دانشكده ها و بخش  اند، و همچنین 
های دانشگاه که در هر دوره، عهده دار اجرای مراسم 
هستند و از فرهیختگانی که با مجاهدت های علمی خود 
جايگاه دريافت جايزه را ارتقا می بخشند، گفت: دانشگاه 
شهید باهنر به دلیل پشتوانه ی بزرگی که از نیت خیر و 
کارنامه ی درخشان مرحوم افضلی پور با خود دارد، به 
دانشگاهی اخالقی، مهنوی و انسان مدار تبديل گرديده 
خیرانديشی در سراسر شريان  و  که روح خیرخواهی 
های آن جاری و ساری است به طوری که هرگره و 
بر  خدا  خواست  به  پور  افضلی  نام  مقابل  در  مشكلی 

طرف می شود.
   رئیس دانشگاه در ادامه بیان کرد: دانشگاه در سالهای 
در  توانسته  و  آورده  بدست  فراوانی  افتخارات  اخیر 
عرصه ی علمی و فناوری جايگاهی درمیان چهره های 
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ماندگار کشور داشته باشد، توانسته است نام استادان 
و همچنین  کند  ثبت  کارنامه اش  را در  زيادی  نمونه 
علمی  برتر  نخبگان  و  دانشمندان  از  سهمی  توانسته 

جهان را به خود اختصاص دهد.
جز  مقاله  تعداد  نظر  از  کرد:  تصريح  طاهر  دکتر   
و  و  در عرصه فرهنگی  است  اول کشور  دانشگاه   10
کشور  برگزيده  دانشگاه  است  توانسته  اگر  اجتماعی، 

شودف استحقاق میزبانی نزديك هزار دانشجوی
خود  به  حرکت  جشنواره  قالب  در  را  کشور  نخبه 
عنايت خداوند  از  بعد   ، مه  و  که همه  اختصاص دهد 
تاثیرگذار  گرانبها   میراٍ  مرهون  شك  بدون  سبحان، 
در  را  مجاهدت  و  تعهد  مشعل  که  است  پور  افضلی 
و  است  داشته  نگه  فروزان  فرهیختگان  فكری  فضای 
گذاری  ارزش  نماد  بزرگوار  دو  اين  جايزه  برگزاری 
به دانش و فضیلت، مايه ترغیب و تشويق استعدادهای 
برای  مغتنم  فرصتی  و  دانشجو  جوانان  پرامید  و  ناب 
آينده  خصوص  در  انديشی  هم  و  ها  برنامه  بازنگری 
مبارک  و  نیكو  فرجامی  داريم  امید  که  است  دانشگاه 

داشته باشد.   

با حضور  استاندار کرمان  آقای مهندس رزم حسینی؛ 
در اين مراسم به بیان نكاتی پرداخت: وی با اشاره به 
اينكه دانشگاه سرمايه اجتماعی تولید می کند افزود: در 
رتبه کسب کار به برکت دولت يازدهم 30 پله رشد 
کرده ايم اما متاسفانه در سرمايه اجتماعی پايین هستیم.

استاندار کرمان يادآور شد: طی سال های گذشته ٢٦٦ 
شرکت دانش بنیان در استان فعالیت داشت که امروز 
اين تعداد به 51 شرکت رسیده است و صادرات آنها 
از ٢8 هزار دالر، امروز به 340 میلیون دالر رسیده و 

همه اينها در فضای همدلی ايجاد شده است.

بايد  توسعه  در  دانشگاه  نقش  اينكه  بر  تاکید  با  وی   
تعريف شود، گفت: دانشگاهیان نه تنها به توسعه نیروی 

انسانی بلكه به توسعه پیرامون خود بايد توجه کنند.
 آقای رزم حسینی افزود: متاسفانه ما مدير توسعه يافته 
نداريم اما می توان با استفاده از توان بخش خصوصی 
از هیچ، همه چیز می سازند کمك  و کارآفرينانی که 
بگیريم و چنین افرادی مديريت گنج های استان کرمان 
را به عهده بگیرند و به جوانان کار بدهند، چراکه دولت 
کار ايجاد نمی کند بلكه زمینه ايجاد شغل را به وجود 
می آورد و شغل بايد توسط غیردولتی ها ايجاد شود.

رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری؛  سورنا  دکتر 
جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، در آغاز سخن خود 
خرسندی  ابراز  همچنین  و  قدردانی  و  تشكر  ضمن 
پور  افضلی  جايزه  جشنواره  از  دوره  اين  برگزاری  از 

توضیحاتی درخصوص شرکت های دانش بنیان داد. 
معاون رئیس جمهور  با بیان اينكه نكته اصلی در قانون 
حمايت از شرکت های دانش بنیان اين است که همه 
بدانند اين شرکت ها صاحب دارند، بیان کرد: دانشگاه، 
مبداء همه چیز و مبداء اقتصاد است و تا پايه اقتصاد 
را دانشی نكنیم، درست نمی شود و استارتاپ هايی که 
جوانان مديريت آن را به عهده دارند، میلیاردها دالر 
هزار   ٢ از  بیش  که  داريم  استارتاپ  چند  و  ارزد  می 
اگر  افزود: جوانان  میلیار دالر گرش مالی دارند. وی 
بخواهند می توانند دنیا را تكان داده و کشور را اصالح 
کرده و ساختارهای سنتی و داغون در سیستم توزيع و 

بوروکراسی را درست کنند.
با  کارها  اين  کرد:  تصريح  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
نوآوری قابل اجراست و در حوزه علم پیشرفت های 
احتماال  نانو  حوزه  در  امسال  و  ايم  داشته  خوبی  خیلی 



10

پنجم دنیا خواهیم شد و در حوزه مقاالت انتشار يافته 
رتبه شانزدهم دنیا را داريم که اعداد قابل توجهی است 
اما قطعا جايگاه ما خیلی باالتر از اين است به خاطر حجم 

نیروی انسانی فوق العاده ای که داريم.
وی در ارتباط با بكارگیری حجم نیروی انسانی افزود: 
پايه اين اقتصاد نیروی انسانی فوق العاده ای است که 
به  زيرا  ايستاد  خواهد  بازهم  بخورد،  زمین  چند  هر 
در  بايد  که  است  چیزی  اين  و  دارد  اطمینان  هدفش 

دانشگاه شكل بگیرد.
دانشگاه  دور  ديوارهای  بايد  کرد:  تاکید  دکترستاری   
ها برداشته شود و دانشگاه نسل سوم بايد در جامعه 
بین  تبادالت  به  احتیاج  اکنون  زيرا هم  باشد  حل شده 
رشته ای داريم و دانشگاه بايد جزئی از مبلمان شهری 
و جزئی از جامعه باشد، اگر می خواهد مشكلی از مردم 

و جامعه حل کند. 
به کار  اشاره  با  معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
بزرگ بنیانگذار دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد: 
افرادی مانند زنده ياد افضلی پور پايه هايی در استان 
کرمان گذاشته اند که بخشی از اين کار فرهنگی است 
ادامه  بايد  پژوهش،  و  علم  برای  وقف  فرهنگ  اين  و 

پیدا کند. 
دانشگاه  در  حیوانات  مزرعه  افتتاح  به  اشاره  با  وی 
بین  به ديوار  کلنگی  اين مرکز  ايجاد  با  افزود:  کرمان 
دو دانشگاه زده ايم و امیدواريم با قدم های بعدی اين 
ديوار بريزد و دانشجويان به راحتی بتوانند تردد داشته 

و کار کنند. 

اسامی برگزيدگان دوازدهمین دوره جايزه شادروان 
افضلی پور به شرح زير است:

منتخبین دريافت دوازدهمین دوره جايزه علمی افضلی پور
 / کشوری  دوامی:منتخب  پرويز  دکتر  آقای  جناب   •

متالورژی
• جناب آقای دکتر حسین محبی:منتخب دانشگاه شهید 

باهنر کرمان / رياضی
• جناب آقای دکتر وحید شیبانی:منتخب دانشگاه علوم 

پزشكی کرمان/ علوم اعصاب

منتخب دريافت دومین دوره جايزه هنری صبا
• جناب آقای دکتريدهلل آقـاعباسی

منتخب دريافت دومین دوره جايزه کارآفرين برتر
• جناب آقای سیدمحمد صدرهاشمی  نژاد

منتخبین دريافت ششمین دوره جايزه علی افضلی پور
• خانم عصمت رضانسب شعبجره: رشته شیمی

• خانم حانیه ظهیر صالحی: رشته آمار

دانشجويان برگزيده دانشگاه شهید باهنر کرمان
• جناب آقای مصطفی بنی اسدی:دوره دکتری رشته 

اقتصاد کشاورزی
• جناب آقای سبحان رستمی:دوره دکتری رشته عمران

• خانم مريم فیاضی:دوره دکتری رشته نانو مواد
• آقای ابوالفضل حیدری:دوره دکتری رشته شیمی
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آیين روایت پژوهی و سيره معلمی زنده یاد استاد دکتر علی شریعتمداری
ياد  مراسم آيین روايت پژوهی و سیره معلمی زنده 
استاد دکتر علی شريعتمداری، به همت شاخه کرمان 
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ايران و بخش علوم تربیتی 
شهیدباهنر،  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشكده 
به مناسبت گرامیداشت روز معلم  در روز سه شنبه 
1٢ ارديبهشت ٩٦، با حضور استادان، معلمان، دانشجو 
وحدت  تاالر  در  کارمندان  و  فرهیختگان  معلمان، 

دانشگاه برگزار گرديد.
دکتر مراد ياری دهنوی؛ دبیر علمی و اجرايی آيین ملی 
روايت پژوهی سیره معلمی استاد دکتر شريعتمداری و 
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر، ضمن خیرمقدم 
به  را  معلمی  سیره  معلم،  روز  تبريك  و  مهمانان  به 
تاثیرگذارترين کتاب تربیتی در عرصه آموزش  مثابه 
دانست و در ارتباط با اين موضوع نكاتی را بیان داشت: 
در راستای تالش برای احیای جايگاه اين کتاب تاثیرگذار 
علوم  و  ادبیات  دانشكده  ترببیتی  علوم  بخش  تربیتی، 
انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، نخستین آيین ملی 
روايت پژوهی سیره معلمی مربیان، معلمان و استادان 
تاثیرگذار مدرسه، دانشگاه و حوزه در ايران را در روز 

بزرگداشت مقام معلم و استاد برگزار می نمايد.
وی گفت: در نخستین آيین، ما به سراغ داستان زندگی 
شواهد  گواه  به  که  رفتیم  استادی  معلمی  سیره  و 

خانواده  استادان  و  معلمان  تاثیرگذارترين  از  بسیاری، 
و  بوده  ايران  تربیتی  علوم  و  تربیت  و  تعلیم  فلسفه 
و  تعلیم  نقش  ادامه  در  همچنین  ايشان  بود.  خواهد 
تربیت را بر اساس داستان سیمرغ تفسیر و تحلیل کرد 
به  دعوت  مراسم  در  کنندگان  شرکت  از  همچنین  و 
انجمن فلسفه  عضويت در شعبه مردمی شاخه کرمان 

تعلیم و تربیت پرداخت. 
دانشگاه،  علمی  هیأت  عضو  خراسانی؛  امیری  دکتر 
استعاره  نظريه  با  ارتباط  در  که  را  سیمرغ  داستان 
مختصر شرح  به طور  بود  تربیت  و سروش  سیمرغ 

و تفصیل کرد.
به  اجتماعی دانشگاه،   دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و 
نمايندگی از دکتر طاهر و عضو هیأت رئیسه، در اين 
همايش ضمن خیرمقدم و تشكر بابت برگزاری چنین 
همايشی به بیان خاطراتی درخصوص حضور در پیشگاه 

استاد دکتر علی شريعتمداری پرداخت. 
موضوع  با  علوی  سید حمیدرضا  دکتر  نشست  اين  در 
عباسعلی  دکتر  استاد”،  معلمی  سیره  از  حكمت  “چهل 
دکتر  و  استاد”  محضر  “در  موضوع  با  نسب  رستمی 
بدرالسادات دانشمند با موضوع “معلم همیشه مربی” 

به شرح بیاناتی پرداختند.
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دستگاه جدید شالبافی کرمان وابسته به شرکت دانش بنيان کرمان مجازی افتتاح و رونمایی شد

دستگاه جديد شالبافی کرمان وابسته به شرکت دانش 
13ارديبهشت  چهارشنبه  روز  مجازی،  کرمان  بنیان 
افضلی  جايزه  دوره  دوازدهمین  با  همزمان  ماه٩٦، 
دوره  دومین  صبا،  هنری  جايزه  دوره  دومین  پور، 
افضلی  علی  جايزه  و ششمین دوره  کارآفرينی  جايزه 
پور، دانشگاه شهید باهنر کرمان، با حضور دکتر ستاری؛ 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی 
منابع  و  توسعه مديريت  معاون  دلیری،  نخبگان، دکتر 
وطنی؛  دکتر  جمهور،  رئیس  فناوری  و  علمی  معاونت 
معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی وفناوری رئیس 
جمهور، آقای رزم حسینی؛ استاندار کرمان، دکتر طاهر؛ 
عالی  دانشگاه شهیدباهنر، دکتر گرامی؛ مشاور  رئیس 
– کهنوج  مردم  نماينده  حمزه؛  کرمان،دکتر  استاندار 

منوجان- روداب- فارياب -قلعه گنج در مجلس شورای 

اسالمی، حجت االسالم والمسلمین صباحی؛ رئیس دفتر 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان، حجت 
مقام  نهاد  دفتر  سرپرست  حمزه؛  والمسلمین  االسالم 
معظم رهبری در دانشگاه، دکتر ابراهیمی؛ مدير حوزه 

رياست و روابط عمومی، رونمايی و افتتاح شد.

فاز اول مرکز ملی پرورش حيوانات آزمایشگاهی افتتاح شد
حیوانات  نگهداری  و  پرورش  تكثیر،  ملی  مرکز 
و  پژوهشی  معاونت  هّمت  به  ايران  آزمايشگاهی 
اين  از  مرکز  اولین  که  باهنر  شهید  دانشگاه  فناوری 
نوع در خاورمیانه است، با اعتباری معادل ٢10 میلیارد 
حضور،  با  ماه٩٦،  13ادريبهشت  چهارشنبه  روز   ، ريال 
دکتر ستاری؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و 
توسعه  معاون  دلیری،  دکتر  نخبگان،  ملی  بنیاد  رئیس 
رئیس  فناوری  و  علمی  معاونت  منابع  و  مديريت 
جمهور، دکتر وطنی؛ معاون علمی و پژوهشی معاونت 
دبیر  حمیديه،  دکتر  جمهور،   رئیس  وفناوری  علمی 
بنیادی،  های  فناوری های سلول  و  علوم  توسعه  ستاد 
آقای رزم حسینی؛ استاندار کرمان، دکتر طاهر؛ رئیس 
دانشگاه شهیدباهنر، دکتر گرامی؛ مشاور عالی استاندار 
کرمان، دکتر حقدوست ، رئیس دانشگاه علوم پزشكی 
تحصیالت  و  آموزشی  معاون  مواليی؛  دکتر  کرمان، 
تكمیلی دانشگاه، دکتر احتشام زاده؛ معاون پژوهشی و 
فناوری دانشگاه، دکتر ابراهیمی؛ مدير حوزه رياست و 

روابط عمومی، افتتاح شد.

برنامه ريزی جهت اجرای اين پروژه در تیرماه 13٩4 
در پی پذيرفته شدن پیشنهاد طرح راه اندازی مزرعه 
حیوانات که توسط دانشكده دامپزشكی دانشگاه شهید 
باهنر ارائه شده و در بین 17 پیشنهاد طرح انتخاب شد 

آغاز شد.
تفاهم نامه تأسیس فاز اول مرکز ملی پرورش حیوانات 
آزمايشگاهی، در سال13٩4 با حضور پروفسور مجید 
ايرانی، و حمايت  اعصاب  سمیعی پزشك؛ جراح مغز و 
بنیاد  رئیس  و  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 
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علوم  و  شهیدباهنر  دانشگاه های  میان  نخبگان،  ملی 
پزشكی کرمان امضا شد و فاز اول آن، روز چهارشنبه 
چون:  هايی  بخش  شامل  که  ماه٩٦،  13ارديبهشت 
مراکز جوندگان، خزندگان، پرورش آبزيان، پريمادها 
زنبور  مانند  از حشرات  برخی  زالو، حلزون،  )میمون(، 
يك  عنوان  به  است،  شتر  پرورش  همچنین  و  عسل 
به  مجموعه دانش بنیان و موثر،  توسط دکتر ستاری 

بهره برداری رسید.
وی در ادامه بیان کرد: اين دانشگاه در سال های اخیر 
افتخارات زيادی به دست آورده و توانسته در عرصه 
های علمی و هنری جايگاهی در کشور داشته باشد و 
سهمی از دانشمندان و نخبگان برتر علمی جهان را به 

خود اختصاص دهد.
 وی افزود: دانشگاه در سالهای اخیر افتخارات فراوانی 
بدست آورده و توانسته در عرصه ی علمی و فناوری 
جايگاهی درمیان چهره های ماندگار کشور داشته باشد، 
توانسته است نام استادان نمونه زيادی را در کارنامه 
اش ثبت کند و همچنین توانسته سهمی از دانشمندان 

و نخبگان برتر علمی جهان را به خود اختصاص دهد.
 100 جز  مقاله  تعداد  نظر  از  گفت:  ادامه  در  ايشان 
دانشگاه اول کشور است و همه اين موفقیت ها و داشته 
و  گران بها  میراث  مرهون  خداوند  عنايت  از  بعد  ها 
تاثیرگذار افضلی پور است که مشعل تعهد و مجاهدت 
را در فضای فكری فرهیختگان فروزان نگه داشته است 
و برگزاری جايزه اين دو بزرگوار نماد ارزش گذاری 
به دانش و فضیلت، مايه ترغیب و تشويق استعدادهای 
برای  مغتنم  فرصتی  و  دانشجو  جوانان  پرامید  و  ناب 
آينده  خصوص  در  انديشی  هم  و  ها  برنامه  بازنگری 
دانشگاه است که امید داريم فرجامی نیكو داشته باشد.

پزشكی کرمان  علوم  دانشگاه  رئیس  دکتر حقدوست؛ 
اظهار کرد: اين مرکز، گفتمان دانشگاه ها را کامال عوض 
ديگری  گونه  به  بايد  اساتید  که  گفتمان  اين  و  کرده 
نگاه کنند، در حال شكل گیری است و در حال ايجاد يك 

فرهنگ در توسعه علمی دانشگاه ها هستیم.
وی با بیان اين که رونق اين مجموعه موجب می شود 
کنند،  فكر  ديگری  جور  ما  دانشجويان  و  استادان 
به وجود  گفت: طی دو سه سال آينده سايت هايی را 

محصول،  تولید،  مفاهیم  با  دانشجويان  که  می آوريم 
نگاه بین المللی آشنا شوند و ايجاد مرکز ملی پرورش 

حیوانات آزمايشگاهی يك نقطه شروع است.
دکتر پرداختی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشكی کرمان بیان کرد: اين مجموعه حاصل همكاری 
دانشگاه  جمهوری،  رياست  فناوری  و  علمی  معاونت 
شهیدباهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشكی کرمان، بخش 
وزارت  سالمت  فناوريهای  توسعه  دفتر  و  خصوصی 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است.35  میلیارد 
پرورش  ملی  مرکز  اول  مرحله  اندازی  برايراه  ريال 
حیوانات آزمايشگاهی در کرمان هزينه شدهاست. اين 
مرکز در مطالعات مختلف پزشكی و غیرپزشكی فعالیت 
علمی  های  پتانسیل  از  استفاده  همچنین  و  کند  می 
دانشگاه های کرمان برای کمك به سازمان حفاظتمحیط 
اندازی آن است. همچنین  از ديگر اهداف راه  زيست 
اجزای  بر  مبتنی  بنیان  محصوالتدانش  مرکز  اين  در 
ماهی  و  طیور  برای  که  خوراکی  کرم  مانند  حیوانات 

مورد استفاده قرار می گیرد، تولید می شود.
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افتتاح نمایشگاه نگاره ها در دانشگاه
دانشگاه؛  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  بصیری؛  دکتر   

نمايشگاه نگاره ها را در تاالر وحدت، افتتاح کرد. 
روز شنبه 1٦ ارديبهشت ٩5، کانون هنرهای تجسمی 
آثار  با  را  ها  نگاره  نمايشگاه  فرهنگی،  امور  کل  اداره 
از  ای  مجموعه  کانون،  هنرمندان  از  جمعی  هنری 
مسابقات  برگزيده  آثار  استادان،  و  شاگردان  کارهای 
دهه ی فجر، 1٢ اثر برگزيده جشنواره فرهنگ و هنر 
مسئوالن  زاده،  يوسف  آقای  بصیری،  دکتر  حضور   با 
فرهنگی دانشگاه و  جمعی از دانشجويان، رونمايی کرد.

دومين کارگاه آموزشی مقررات معافيت تحصيلی خاص کارشناسان آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

تحصیلی  معافیت  مقررات  آموزشی  کارگاه   دومین 
موسسات  و  ها  دانشگاه  آموزشی  کارشناسان  خاص 
وظیفه  محترم  معاونت  همكاری  با  عالی  آموزش 
عمومی و کارشناس اداره تحصیلی حوزه نظام وظیفه 
با  ماه٩٦،  18ارديبهشت  دوشنبه  روز  کرمان،  استان 
دکتر  دانشگاه،  دانشجوی  معاون  نظری؛  دکتر  حضور 
اسدی؛  سرهنگ  دانشگاه،  آموزش  مديرکل  تراز؛ 
سروان  جناب  کرمان،  استان  عمومی  وظیفه  معاونت 
وظیفه  نظام  حوزه  تحصیلی  اداره  کارشناس  اسالمی؛ 
استان و کارشناسان موسسات آموزش عالی استان در 

تاالر انديشه برگزار شد.
مقدم  خیر  با  دانشگاه،  دانشجويی  معاون  نظری؛  کتر 
به حاضران و تشكر از کسانی که در جلسه حضور بهم 

رسانده اند، بحث را به سرهنگ اسدی محول نمود.
   سرهنگ اسدی، معاون وظیفه عمومی استان کرمان 
و سروان اسالمی؛ کارشناس اداره تحصیلی نظام وظیفه 

ارائه  به  تحصیلی  معافیت  جديد  نامه  آئین  مورد  در 
که  پاسخ  و  پرسش  جلسه  در  و  پرداختند  توضیحات 
در انتهای جلسه برگزار شد، به رفع ابهامات درمورد 
بیشتر  چه  هر  تعامل  به  تا  پرداختند  جديد  نامه  آئین 
امر معافیت تحصیلی  نظامی و آموزشی در  ارگانهای 

کمك نمايند. 
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جلسه تجليل از کميته اجرایی اولين همایش مس و آلياژهای زیست سازگار آن
دانشگاه  مابین  في  علمي  همكاري  نامه  تفاهم  پیرو 
شهید باهنر کرمان و شرکت صنايع مس شهید باهنر 
تخصصي  همايش  اولین  برگزاري  و   13٩4 سال  در 
مس و آلیاژهاي زيست سازگار آن در  سال 13٩5 در 
دانشگاه که دبیر علمي آن همايش دکتر حمید دوست 
دبیر  و  متالورژي  مهندسي  بخش  دانشیار  محمدي، 
اجرايي آن دکتر محمدجواد مقصودي از شرکت مس 
با  مرتبط  محورهاي  در  )همايش  بودند  باهنر  شهید 
تولید آلیاژهاي پايه مس از جمله برنج هاي زيست  با 
حضور متخصصان دانشگاه و صنعت برگزار شد(،  جلسه 
تجلیل از کمیته اجرايی اولین همايش مس و آلیاژهای 
ماه٩٦،  ارديبهشت  چهارشنبه٢0  آن  سازگار  زيست 
با  دانشگاه،  مهندسی   . فنی  دانشكده  سینايی  تاالر  در 
و  پژوهشی  معاون  زاده؛  احتشام  مريم  دکتر  حضور  
پور؛  نقی  علی  مهندس  باهنر،   دانشگاه شهید  فناوری 
قائم مقام مدير عامل شرکت مس شهید باهنر کرمان، 
مهندس علی اکبر متحدی؛ معاونت تكنولوژی شرکت 
و  تحقیق  مدير  مقصودی؛  دکتر  باهنر،  شهید  مس 
توسعه مس شهید باهنر، مهندس داوری؛ مدير ارتباط 
با صنعت و کارآفرينی دانشگاه،  دکتر سعیدی؛ رئیس 
معاون  زندرحیمی؛  دکتر  مهندسی،  و  فنی  دانشكده 
و  مهندسی  و  فنی  دانشكده  پژوهشی  و  آموزشی 
دکتر دوست محمدی؛ دبیر علمی اولین سمینار مس 
از  آلیاژهای زيست سازگار آن و در حضور جمعی  و 

استادان و دانشجويان برگزار شد.
مهندس علی اکبر متحدی؛ عضو هیات علمی سازمان 
تكنولوژي  معاون  ايران،  صنعتی  و  علمی  پژوهش های 
باهنر و عضو هیات مديره صنايع  شرکت مس شهید 
به  اساليدهايی  پخش  با  کرمان   باهنر  شهید  مس 
اساس  بر  را  کار  جويندگان  و  پرداخت  اشتغال  مبحث 
توجه  با  و  بندی کرد  تقسیم  و عدم تخصص  تخصص 
ايجاد  به شرايط کشور به بیان پیشنهادهايی در مورد 
اشتغال پرداخت و راهبردها و استراتژی های خود را 

در اين زمینه بیان کرد و در ادامه در تحلیل علل ضعف 
فرآيند توسعه صنعتی ايران نكاتی را خاطر نشان کرد.

مهندس متحدی، سیستم بانكی کشور را دارای نقصان 
صحیح  علمی  مديريت  و  سیستم  يك  به  که  دانست 
قابل  ای  نامه  بخش  های  فعالیت  با  که  است  نیازمند 
اصالح نیست وی در پايان سخنانش به ايجاد مراکزی 
که به جذب جوانان نخبه بعد از دانش آموختگی  تاکید 
داشت تا زمینه ورود آنها را به بازار کار فراهم نمايند.

   در ادامه دکتر حمید دوست محمدی؛ استاد دانشگاه 
اولین سمینار مس و آلیاژهای سازگار آن که  و دبیر 
تشكر  ضمن  بود  شده  برگزار   ٩5 ماه  ارديبهشت  در 
را  اصلی  اين همايش، چهار محور  اندرکاران  از دست 

درخصوص همايش برگزار شده معرفی کرد:
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پژوهشکده فناوری توليدات گياهی دانشگاه شهيد باهنر کرمان به عنوان مجری ملی”مطالعه 
هامون جازموریان و بررسی کانون های مستعد ایجاد ریزگرد” انتخاب گردید

شهید  دانشگاه  گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشكده 
هامون  “مطالعه  ملی  مجری  عنوان  به  کرمان  باهنر 
جازموريان و بررسی کانونهای مستعد ايجاد ريزگرد” 

انتخاب گرديد.
دکتر امیر سعادت فر دکترای منابع طبیعی، عضو هیات 
گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشكده  پژوهشی  علمی 
منابع  اداره کل  با  و مجری طرح ملی گفت: 1٢ سال 
طبیعی و آبخیزداری استان، در تهیه و تدوين طرح ها 
از  ملی  طرح های  در  طبیعی،  منابع  حوزه  مطالعات  و 
کالن  طرح  اقلیم،  تغییر  ملی  گزارش  سومین  قبیل 
همكاری  شرق  جنوب  منطقه  در  ژنتیك  ذخاير  ملی 
زيرا  نمودم،  احساس  را  ارائه طرح  داشتم و ضرورت 
در سالیان اخیر مجموعه  ای از عوامل طبیعی و انسانی 
از  نامناسب  استفاده  پی،  پی  در  خشكسالی  های  قبیل  از 
 ... و  طبیعی  منابع  از  بی رويه  بهره  برداری  آب،  منابع 
گرديده  استان  در  بیابان زايی  روند  گسترش  سبب 
 34( بیابانی  اراضی  هكتاری  میلیون  به مساحت ٢/٦  و 
می  شود.  افزوده  روز  به  روز  استان(  مساحت  درصد 
توان  از  نامتناسب  استفاده  از  ناشی  که  پیش  رو  روند 
اکولوژيك مناطق حساس در استان است سبب افزايش 
تعداد کانون  های بحرانی فرسايش شده است. در اين 
ايران  شرقی  جنوب  در  واقع  جازموريان  منطقه  بین 
بین دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان به يكی از 
مهم ترين مناطق تولید گردوغبار کشور تبديل شده 
اين  تاکنون مطالعات محدودی در  اما متاسفانه  است. 

گرفته  صورت  گردوغبار  زمینه  در  بخصوص  منطقه 
است. با توجه به ابعاد مختلف پديده گرد و غبار، اعم از 
چگونگی شكل  گیری، شرايط اقلیمی، حساسیت خاک ها 
در مناطق برداشت، مسیرها و داالن های انتقال، مناطق 
و  آسیب  ها  و  غبار  و  گرد  پديده  ريسك  تاثیر،  تحت 
بهداشت،  سالمت،  بر  آن  از  ناشی  احتمالی  خسارتهای 
ديگر  مقوله  ده ها  و  زيست  اقتصاد، محیط  کشاورزی، 
اين  به  پرداختن  مسئولیت  تكلیف حرف ه ای،  عنوان  به 
موضوعات احساس می  شود. شناخت کانون  های داخلی 
مولد گرد و غبار و ارائه راهكارهای مديريتی و اجرائی 
که  است  ملی  عمل  برنامه  يك  واقع  در  آنها،  کنترل 
برای ورود جامعه علمی و دستگاههای اجرايی مرتبط 
به مقابله با پديده گرد و غبار، بايد تهیه شود. بديهی 
روشهای  برنامه  اين  اهداف  به  دستیابی  برای  است 
ظرفیت  تعیین  جمله  از  متعددی  راهكارهای  و  علمی 
الگوی  تعیین  مراتع،  مديريتی  الگوی  تدوين  مراتع، 
روابط محلی و ساختار قدرت و میزان مشارکت جوامع 
ريزگرد،  کانون  های  با  مرتبط  برنامه های  در  محلی 
ارائه و پیشنهاد کشت  های جايگزين به منظور بهره  وری 
مناسب آب فراهم می  گردد. تا ضمن شناخت کافی از 
علل وقوع، ويژگی  ها و اثرات گرد و غبار زمینه ارائه 
راهكارهای علمی، عملی و مديريتی برای کاهش گرد 

و غبار و اثرات آنها فراهم گردد.
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آیين افتتاحيه چهارمين همایش ملی معادن روباز
يكشنبه ٢4 ارديبهشت ماه ٩٦، آيین افتتاحیه چهارمین 
های  فرصت  موضوع  با  روباز  معادن  ملی  همايش 
سرمايه گذاری و کاربرد فناوری های نوين در معادن 
نماينده  پورابراهیمی؛  دکتر  حضور  با  کشور،  باز  رو 
مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی، دکتر 
باهنر  شهید  دانشگاه  پژوهشی  معاون  زاده؛  احتشام 
کرمان، دکتر کريمی نسب؛ رئیس برگزاری چهارمین 
همايش ملی معادن روباز، مهندس حسنی؛ مدير مس 
معادن  سازمان  رئیس  نژاد؛  حسینی  مهندس  کرمان، 
رئیس  زاده؛  طبیب  مهندس  کرمان،  استان  تجارت  و 
اتاق بازرگانی،صنايع، معادن و کشاورزی استان کرمان، 
و  دانشجويان  کارشناسان،  مديران،  استادان،  از  جمعی 
مهمانان خارج از کشور در محل تاالر وحدت دانشگاه 

برگزار شد.
دکتر احتشام زاده؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، 
عزيز  معدن کاران  خاطره  و  ياد  گرامیداشت  ضمن 
کشورمان به حاضران جلسه خیر مقدم گفت و در ادامه 
فعالیت های  و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  معرفی  به 
پژوهشی اين دانشگاه و همچنین اهمیت پژوهش های 

مربوط به بخش مهندسی معدن پرداخت.
چهارمین  برگزاری  رئیس  نسب؛  کريمی  دکتر  سپس 
تنها  همايش  اين  گفت:  روباز  معادن  ملی  همايش 
معادن  به  مربوط  مطالب  به  فقط  که  است  همايشی 

روباز تكیه دارد.

  به گفته ايشان؛ جمع کثیر حاضر در اين همايش نشان 
از اهمیت اين معادن دارد.

    وی افزود؛ اولین همايش ملی معادن روباز در سال 
1380 برگزار گرديد و اکنون خرسنديم که چهارمین 

همايش در سال 13٩٦ برگزار می شود.
روباز   معادن  ملی  همايش  چهارمین  برگزاری  رئیس 
تصريح کرد: امروز چهارمین همايش ملی معادن روباز، 
باهنر کرمان، شرکت ملی  با مشارکت دانشگاه شهید 
انجمن  و  ايران  مكانیك سنگ  ايران،انجمن  صنايع مس 

مهندسی معدن ايران آغاز به کار می کند.
  در اين راستا، اين همايش عالوه بر حمايت های معنوی 
دانشگاه های مهندسی معدن کشور، حمايت های مادی 
اتاق بازرگانی صنايع،  معادن و کشاورزی استان کرمان، 
مبین،سنگ  میتكو،  گهرزمین،  های سنگ آهن  شرکت 
مشاور  مهندسین  دمیترو،  ايران  مرکزی  الله  آهن 
کوشا و معدن، سازمان نظام مهندسی معدن کرمان، 
مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و شرکت ماهان را 
به همراه داشته است که پشتوانه اين حمايت ها برای 
اولین بار، نخستین روز همايش به فرصت های سرمايه 
کشور  روباز  معادن  در  نوين  فناوری های  و  گذاری 

اختصاص داده شده است.
دکتر کريمی نسب بیان داشت: در اين همايش تعداد 
14٢ مقاله توسط دبیرخانه همايش دريافت شده است 
که پس از داوری تعداد 4٢ مورد برای ارائه شفاهی و 

تعداد 43 مورد به صورت پوستر ارائه خواهد شد.
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  در ادامه مهندس حسنی؛ مدير مس کرمان به معادن 
به عنوان موهبت الهی اشاره کرد و اظهار کرد، معادن 
داده  قرار  ما  اختیار  در  خداوند  که  هستند  گوهری 
است و وظیفه ی کشف آن را در برهه ای از زمان به 
از  نحو  بهترين  به  بتوانیم  امیدواريم  است،  سپرده  ما 

آنها بهره برداری کنیم.
مهندس حسینی نژاد؛ رئیس سازمان معادن و تجارت 
و  حاضران  به  مقدم  خیر  ضمن  نیز  کرمان  استان 
سازمانی  ساختار  واسطه  به  کرد:  بیان  جلسه  مهمانان 
گزارش  گذاران،  برابر سرمايه  در  وظايف سازمان  و 
کوتاهی در رابطه با صعنت معدن و تجارت ارائه داد و 
گفت کرمان به عنوان يك استان معدنی 1/٩ درصد از 

سهم تجارت در کشور را دارا است. 
مهندس طبیب زاده؛رئیس اتاق بازگانی، صنايع، معادن 

استان کرمان، گفت: بخش عمده معادن  و کشاورزی 
کرمان شامل مس و آهن است که به صورت رو باز 
و  استخراج  اول  رتبه  کرمان  و  شوند  می  استخراج 
ترکیب معدنی را دارد، لذا  اهمیت منابع معادن روباز 

برکسی پوشیده نیست.

مراسم بزرگداشت فردوسی
به مناسبت روز حكیم ابوالقاسم فردوسی، دوشنبه ٢5 
با  فردوسی،  بزرگداشت  برنامه   ،٩٦ ماه  ارديبهشت 
حضور استادان و دانشجويان در تاالر انديشه دانشكده 

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه، برگزار شد.
دکتر محمود مدبری؛  شاهنامه پژوه، استاد ادبیات و 
رئیس دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه، درباره  
را  تن  چند  و  گفت  سخن  ايرانی  پژوهان  شاهنامه 
اين میان می توان به دکتر  از  معرفی کرد و گفت که 
علی  دبیر سیاقی، محمد  استاد محمود  اهلل صفا،  ذبیح 
محمد  مرحوم  نوشین،  عبدالحسین  ندوشن،  اسالمی 
خالقی  رستگار،جالل  منصور  زاده، مرحوم  رياحی  امین 
مهدی  رواقی،  علی  زاده،  خواه  دوست  جلیل  مطلق، 
محمد  سرکارايی،  يزدی،بهمن  افشاری  ايرج  قريب، 
زاده،  جوينی  عزيزاهلل  کزازی،  الدين  میرجالل  روشن، 
محمد جعفر ياحقی، سعید حمیديان، فريدون جنیدی و 

محمود امیرساالر زاده اشاره کرد.
      دکتر حمیدرضا خوارزمی؛ عضو هیات علمی دانشكده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه،  که درباره سنت حماسه 
سرايی در کرمان سخن می گفت،  بیان کرد: حماسه  

به سه دسته اصلی تقسیم می شود: اساطیر و پهلوانی، 
حماسه های عرفانی و حماسه های دينی.

جمله؛  از  کتاب  عنوان  چند  به  اشاره  با  ادامه  در  وی   
کتاب نامه باستان و ساالرنامه، گفت کتاب نامه باستان 
با عنواِن فرعی ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسی 
و گزارش  و در شرح  کّزازی  از میرجالل الدين  کتابی 
شاهنامه فردوسی است. اين کتاب در ده جلد و با تعبیر 
های ذوقی، بحث علمی و غیر احساسی به چاپ رسیده 
است. کتاب ساالر نامه؛ نوشته اديب کرمانی نیز بیشتر 
با ارائه واژه های طنز به اتفاقات تاريخی ايران پرداخته 

است.
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جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهيدباهنر کرمان به طور مشترک با شورای 
هماهنگی فعاليت های فرهنگی دانشگاه های کرمان

دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  شورای  جلسه 
شهیدباهنرکرمان به طور مشترک با شورای هماهنگی 
فعالیت های فرهنگی دانشگاه های کرمان، روز دوشنبه 
رئیس  طاهر؛  دکتر  حضور  با  ماه٩٦،  ارديبهشت   ٢5
دانشگاه شهیدباهنر، حجت االسالم و المسلمین صباحی؛ 
در  رهبری  معظم  مقام  نمايندگی  نهاد  دفتر  رئیس 
المسلمین حمزه؛  االسالم و  استان، حجت  دانشگاه های 
سرپرست دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه، دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر 
دکتر  تكمیلی،  تحصیالت  و  آموزشی  معاون  مواليی؛ 

جهاد  رئیس  کامیاب؛  دکتر  دانشجويی،  معاون  نظری؛ 
ابراهیمی؛ مدير کل حوزه رياست و  دانشگاهی، دکتر 
دانشگاه های  فرهنگی  معاونان  دانشگاه،  عمومی  روابط 
کرمان و ديگر اعضا شورای فرهنگی دانشگاه شهیدباهنر 
در سالن همايش های جهاد دانشگاهی دانشگاه، برگزار 

شد.
صباحی؛  المسلمین  و  االسالم  حجت  ابتدا  است  گفتنی   
در  رهبری  معظم  مقام  نمايندگی  نهاد  دفتر  رئیس 
دانشگاه های استان و سپس دکتر بصیری؛ دبیر شورای 

فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، توضیحاتی ارائه کردند.

اولين نشست همکاری مشترک محققين فناوری چوب دانشگاه Dresden آلمان با محققين 
پژوهشکده فناوری توليدات گياهی و گروه مهندسی شيمی دانشگاه

اولین نشست همكاری مشترک محققین فناوری چوب 
پژوهشكده  محققین  با  آلمان    Dresden دانشگاه 
شیمی  مهندسی  گروه  و  گیاهی  تولیدات  فناوری 

دانشگاه شهید باهنر کرمان، برگزار شد.
گفتنی است، هیات آلمانی شامل محققان فناوری چوب 
به  آلمان    Dresden )wood technology(دانشگاه 
رياست دکتر Udo از ٢3 تا ٢5 ادريبهشت ماه ٩٦، از 

دانشگاه شهید باهنر کرمان بازديد نمودند.

 در اين بازديد، محققین دانشگاه Dresden به منظور 
ايجاد زمینه های همكاری  پژوهشی و صنعتی در خصوص 
فرآوری ضايعات خرما با محققین پژوهشكده فناوری 
تولیدات گیاهی و گروه مهندسی شیمی دانشگاه شهید 
باهنر کرمان  به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر 
شد يك طرح مشترک با مديريت پژوهشكده فناوری 
تولیدات گیاهی و يك طرح مشترک با مديريت گروه 

مهندسی شیمی جهت شروع همكاری تعیین گردد.
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بازدید دانشجویان مرکز آموزش عالی فرش راور از موزه ها و بناهای تاریخی اصفهان

در  راور،   فرش  عالی  آموزش  مرکز  دانشجويان 
از  ماه٩٦،  ارديبهشت   15 تا  ارديبهشت   13 تاريخ های 
موزه ها و بناهای تاريخی اصفهان، با هدف ارتقاء سطح 

علمی و هنری، بازديد کردند.
آموزش  مرکز  دانشجويان  روزه،  اردوی سه  اين  در 
عالی فرش راور از  موزه ها و بناهای تاريخی اصفهان 
وانك،  کلیسای  زيبا،  هنرهای  هنرستان  فرش  )موزه 
بناهای تاريخی واقع در میدان نقش جهان شامل عالی 
قاپو، مسجد امام و مسجد شیخ لطف اهلل و همچنین پل 

خواجو و سی و سه پل(، بازديد نمودند.
در بازديد از مسجد امام، پیرامون تزئینات بنا و ارتباط 
آن ها با طراحی فرش توضیحاتی، به دانشجويان ارائه 
ايرانی در تزئینات کلیسای  تأثیرات هنر  شد. همچنین 
قرار  بحث  مورد  دانشجويان  آشنايی  جهت  وانك، 

گرفت. 

کسب مقام سوم و جام اخالق تيم فوتبال دانشگاه شهيد باهنر کرمان
در  توانست  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  فوتبال  تیم 
موسسات  و  ها  دانشگاه  دانشجويان  فوتبال  مسابقات 
آموزش عالی کشور که به میزبانی دانشگاه تهران در 
پرديس کشاورزی کرج با شرکت ٢4 دانشگاه برگزار 

گرديد به مقام سوم مسابقات دست يابد.
  همچنین در روز پايانی جام اخالق اين دوره از مسابقات 

نیز به دانشگاه شهید باهنر کرمان تعلق گرفت.
  در پايان اين رقابت ها آقای مهدی حرجندی پور از 
دانشگاه شهید باهنر کرمان با زدن شش گل به عنوان 

آقای گل و پديده مسابقات معرفی گرديد.


