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دفاع اولین دانشجوی دکتری بخش مهندسی خاکشناسی دانشکده کشاورزی
خاکشناسی  مهندسی  بخش  دکتری  دانشجوی  اولین 
دوم  دوشنبه  روز  در  دانشگاه،  کشاورزی  دانشکده 
اسفند ماه95، در سالن گردهمایی دانشکده کشاورزی، 

از رساله خود دفاع نمود. 
دکتر معصومه سرمست متولد فروردین 1366 شهر 
تا  کارشناسی  تحصیلی  مقاطع  تمامی  که  است  کرمان 
دکتری تخصصی خویش را در دانشگاه شهید باهنر به 

اتمام رسانده است.
عوارض  تکامل   “ عنوان  با  را  خود  دکتری  رساله  وی 
با  مرکزی  ایران  بیابانی  اراضی  برخی  ژئومورفیک 
استفاده از تکامل خاک و جالی سنگ” به راهنمایی دکتر 
محمد هادی فرپور و مشاوره دکتر عیسی اسفندیارپور 
از دانشگاه ولی عصر رفسنجان و دکتر اعظم جعفری از 

دانشگاه شهید باهنر به انجام رسانده است. 
در  علمی  مقاله  دو  چاپ  نامبرده  پژوهش  حاصل 
مجالت Q1 و یک مقاله علمی پژوهشی فارسی و نیز 
المللی  دو سخنرانی علمی در کنفرانسهای ملی و بین 

است.

همایش “ویتامین خ فکرمون” برگزار شد
علمی  انجمن  به همت  فکرمون”  خ  “ویتامین  همایش 
همکاری  با  و  دانشگاه  فنی  دانشکده  مکانیک  مهندسی 
اتحادیه انجمن های علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک 
ایران، با هدف پرورش خالقیت و شناسایی استعدادهای 
از طریق  دانشجویان  بردن سطح علمی  باال  و  بالقوه  
مهارت آموزی در حوزه خالقیت، سوم اسفند ماه 95 
با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  وحدت  تاالر  سالن  در 
ریزی  برنامه  مدیر  بخش؛  تاج  مسعود  دکتر  حضور 
از  تعدادی  و  ایران  مخترعان  المللی  بین  فدراسیون 
مدیران، استادان، کارکنان و جمع کثیری از دانشجویان 

این دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این همایش پس از تالوت آیاتی چند از کالم 
اهلل مجید و اجرای سرود ملی ایران، نماهنگی از مدیر 
ایران  مخترعان  المللی  بین  فدراسیون  ریزی  برنامه 
به  فکرمون”  خ  “ویتامین  همایش  دبیر  و  شد  بخش 

معرفی دکتر تاج بخش، پرداخت.
ابراز  و  حاضران  به  گویی  مقدم  خیر  ضمن  تاج  دکتر 
از  دانشگاه،  در  خود  حضور  از  شادمانی  و  خرسندی 
پایان  تا  که  خواست  خالقیت  حوزه  به  مندان  عالقه 

همایش وی را همراهی کنند.
وفناوری،  علم  سریع  رشد  با  امروزه  کرد:  بیان  وی 
نوین،  تکنولوژي های  ورود  محیطی،  سریع  تغییرات 
In�( و نوآوری  ) Creativity )توجه به مقوله خالقیت

سازمان  ها  و  علمی  مراکز  مجتمع  ها،  در   )novation
ناپذیر است. چرا که خالقیت  امری ضروری و اجتناب 
و  پویایی، تحرک سازمانی  به عنوان عامل  را می  توان 
همچنین عنصری مؤثر در بهبود عملکرد رفتاری یک 
سازمان پنداشت لذا به این منظور برنامه “ویتامین خ 
فکرمون” با همکاری دانشگاه باهنر کرمان برگزار شد.

ریزی  برنامه  مدیر  ساعته،  سه  همایش  این  در 
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فدراسیون بین المللی مخترعان ایران، ضمن بیان نکات 
بهره  بهتر  و  روزمره  کارهای  مورد  در  مهم  کلیدی 
بردن از ظرفیت های فکری و جسمی، خالقیت را فراتر 

از مافوق تصور انسان برشمرد.
دکتر تاج بخش ضمن بهره گیری از روش بارش فکری 
در این مراسم حضار را وادار به کنجکاوی در مباحث 
و  سخت  زندگی  اینکه  بیان  با  ایشان  کرد،  نظر  مورد 
در  توقف خالقیت  برای  عاملی  نباید  امروزی  ماشینی 
زندگی شود، خالقیت را جزئی از تفکر انسان های خالق 

و کار آفرین دانست.
دکتر تاج بخش بیان کرد: امروزه با رشد سریع علم و 
تکنولوژي های  ورود  محیطی،  سریع  تغییرات  فناوری، 
نوین توجه به مقوله خالقیت)Creativity (  و نوآوری 
)Innovation( در مجتمع  ها، مراکز علمی و سازمان  ها، 
ناپذیر است. چرا که خالقیت  امری ضروری و اجتناب 
و  پویایی، تحرک سازمانی  به عنوان عامل  را می  توان 
همچنین عنصری مؤثر در بهبود عملکرد رفتاری یک 
سازمان پنداشت.  به همین منظور همایش “ویتامین خ 
فکرمون” با همکاری دانشگاه باهنر کرمان برگزار شد.

مخترعان  المللی  بین  فدراسیون  ریزی  برنامه  مدیر 
تاثیراتی  و  نقش ها  دارای  سازمان  در  خالقیت  گفت: 
و  تحریک  مسایل،  حل  راه  کیفیت  افزایش  قبیل:  از 
سازمان  در  تعهد  و  انگیزش  افزایش  نوآوری،  ارتقاء 
اساس  همین  بر  است.  تیم ها  موثر  عملکرد  افزایش  و 
با توجه به تفکرات راهبردی نیاز به کسب آگاهی  های 
فنی و تخصصی در حوزه خالقیت و ایده  پردازی خالق 
برای معلوالن، دانشجویان، کارمندان، مدیران میانی و 
زیرا  شود؛  مي   احساس  بیش  از  بیش  اجرایی  مدیران 

فرد  یک  که  زماني  شده  اثبات  علمی  تحقیقات  طبق 
مهارت های خالقیت را شخصاً فرا بگیرد، خود مي  تواند 

مولد یک تیم خالق برای سازمان متبوعش باشد.
سطح  بردن  باال  اهداف:  با  همایش،  این  است،  گفتنی 
حوزه  در  آموزی  مهارت  از طریق  دانشجویان  علمی 
استعدادهای  شناسایی  و  خالقیت  پرورش  خالقیت، 
خالق  محیط  سازی  شبیه  کننده،  شرکت  افراد  بالقوه 
ایده  تبدیل  تفکراتشان،  شدن  بارور  جهت  افراد  برای 
های ذهنی به ایده های کاربردی و با سر فصل های 
آشنایی با کلیات خالقیت و نوآوری، آشنایی با اعضای 
تکنیک هاي  با  تیمی به منظور حل مساله، آشنایی  کار 
طوفان   SCAMPER،تفکر کاله  شش  شامل  خالقیت 
فکری، ساختاردهي و ارزیابي ایده ها، ضرورت استفاده 
پیاده سازي آن، شیوه هاي  از طوفان فکري و قواعد 
ارزیابی ایده ها و کیفیت اطالعات حاصل از هر روش 

به حاضران، ارائه شد.
در انتهای این همایش فرم هایی در مورد خالقیت در 
بین حاضران توزیع شد و از آنان خواست تا در مورد 
حس شخصی خود در مورد نوآفرینی و خالقیت پاسخ 

دهند.



4

بازدید هیات عالی رتبه ایرانی از موسسه تحقیقات گیاهی در مناطق نیمه خشک گرمسیری
نمایندگان وزارت جهاد  ایرانی شامل  هیات عالی رتبه 
گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  و  کشاورزی 
باهنر کرمان صبح روز سه شنبه سوم  دانشگاه شهید 
معاون  زند  اسکندر  دکتر  ریاست،  به  اسفندماه95، 
ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  رئیس  و  وزیر 
مدیرکل  مظفری،  جواد  دکتر  حضور  با  و  کشاورزی 
سازمان  الملل  بین  روابط  و  علمی  همکاریهای  دفتر 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر بابک ناخدا، 
رئیس بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده 
نژاد  محمدی  قاسم  دکتر  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی 
مدیر قطب علمی تنشهای محیطی در غالت و رئیس 
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر 
گسترش  زمینه  در  نظر  تبادل  و  بحث  برای  کرمان، 
باموسسه  دوجانبه  علمی  مشترک  های  همکاری 
نیمه خشک گرمسیری  تحقیقات کشاورزی در مناطق 
)ایکریسات( برای تحقیقات کشاورزی و تربیت نیروی 

انسانی متخصص وارد حیدرآباد هندوستان شدند.
این هیات پس از بازدید از بخشهای مختلف تحقیقاتی 
محققان  و  دانشمندان  با  گفتگو  و  بحث  و  ایکریسات 
ارشد این موسسه در روز چهارشنبه چهارم اسفندماه، 
با دکتر برگوینسون رئیس و دکتر  جلسه مشترکی را 
حضور  با  مجموعه  این  تحقیقاتی  معاون  کاربِری  پیتر 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  کنسولگری  نمایندگان 

حیدرآبادبرگزار کردند.
در این جلسه محورهای مختلف همکاری های مشترک 
زراعی  گیاهان  اصالح  برای  ایکریسات  و  ایران  بین 

با توجه به پدیده تغییر  متحمل به تنش های محیطی 
حل  برای  زمین  کره  شدن  گرم  و  آب  بحران  اقلیم، 
وضعیت  بهبود  و  ایران  کشاورزی  بخش  مشکالت 
به  دستیابی  منظور  به  ایرانی  کشاورزان  معیشت 
کشاورزی پایدار در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ضمن تاکید بر 
لزوم استفاده از گیاهان جایگزین پرمحصول و با ارزش 
غذایی و بهرهوری آب باال به جای محصوالت کم بازده 
و پرآببر، درجهت افزایش بهرهوری اراضی کشاورزی 
تغذیهای در مصرف کنندگان،  و جبران مشکالت سوء 
برای همکاری در زمینه ارتقاء سطح کیفی برنامههای 
نیروی  تربیت  ایران و ظرفیت سازی و  نژادی در  به 
گیاهی  بهنژادگران  آینده  نسل  و  متخصص  انسانی 
از  استفاده  همچنین  و  ایکریسات  همکاری  با  ایران  در 
یافتههای  سازی  تجاری  زمینه  مرکزدر  این  تجربیات 
به  توافق  علم  از  ثروت  تولید  و  کشاورزی  تحقیقات 

عمل آمد.
انواع  زراعی  ارقام  اصالح  تحقیقات  زمینه  در  همکاری 
بادام زمینی، و دال،و همچنین  ارزن، سورگوم، نخود، 
و  هیبرید  بذر  تولید  کنسرسیوم  در  ایران  عضویت 
اهم  از  ایران  در  ایکریسات  نمایندگی  دفتر  تاسیس 
همین  در  بود.  نشست  این  در  شده  حاصل  توافقات 
سازمان  نماینده  عنوان  به  ناخدا  بابک  دکتر  رابطه 
دکتر  توسط  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات، 
زند برای پیگیری توافقات به عمل آمده به ایکریسات 
بحرانی کمبود آب  به شرایط  توجه  با  معرفی شدند، 
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همچنین  و  زراعی  اراضی  پایین  بهرهوری  ایران،  در 
از سوء تغذیه و کمبود عناصر آهن و  مشکالت ناشی 
روی و کلسیم در جیره غذایی هم میهنانمان، همکاری 
با ایکریسات به عنوان یکی از مراکز مهم پژوهشی بین 
المللی در زمینه اصالح گیاهان زراعی برای مناطق نیمه 
مثبتی  بسیار  تحوالت  منشا  میتواند  گرمسیری  خشک 
نیروی  این مشکالت در کشور و تربیت  در جهت حل 
انسانی متخصص برای تحقیقات کشاورزی کشور باشد.

مناطق  در  گیاهی  تحقیقات  برای  المللی  بین  موسسه 
تحقیقاتی  مرکز   15 از  یکی  گرمسیری  خشک  نیمه 
بین  تحقیقات  برای  مشاورتی  گروه  مجموعه  زیر 
المللی کشاورزی است که مقر آن در شهر حیدرآباد 
هندوستان است.  این مرکز تا سال 2015روی پنج گیاه 
ارزن مرواریدی، سورگوم، دال، نخود، و بادام زمینی 
کار می کرد که از سال 2015 ارزن انگشتی نیز به جمع 
گیاهان مورد مطالعه این مرکز افزوده شد. ایکریسات 
و  نیمه خشک  مناطق  در  گیاهی  تحقیقات  روی  بیشتر 
در  و  است  متمرکز  آفریقا  و  آسیا  جنوب  گرمسیری 
زمینه تولید گیاهان متحمل به تنش های محیطی غیر 
همچنین  و  شوری  و  خشکی  گرما،  خصوص  به  زنده 
شایع  های  بیماری  و  آفات  جمله  از  زنده  های  تنش 
گیاهان مورد مطالعه و تولید دانش و توسعه فناوری 
از تخریب محیط زیست،  برای جلوگیری  های زراعی 
افزایش تولید و بهره وری منابع در این مناطق و تولید 
پایدار در شرایط سخت و شکننده محیطی با توجه به 

و  گرسنگی  و  فقر  کاهش  همچنین  و  اقلیمی  تغییرات 
سوء تغذیه در جنوب آسیا و آفریقا و افزایش مشارکت 
از  بیش  تاکنون  موسسه  این  نماید.  می  فعالیت  زنان 
و  تولید  را  مختلف  محصوالت  از  زراعی  واریته   800
روانه بازار کرده است. همچنین بیش از 1200 شرکت 
دانش بنیان در حوزه کشاورزی از خدمات انکوباتوری 
ایکریسات استفاده کرده اند. بیش از 3 میلیون کشاورز 
در کارناتاکا از مدل های زراعی این موسسه بهره مند 
شده وبیش از 300000 کشاورز در زیمبابوه از فناوری 
میکرو دوزینگ برای تولید محصول بهره برداری می 

کنند.
دیوید  دکتر  با  حاضر  حال  در  موسسه  این  ریاست 
این  دار  عهده   2015 ژانویه  از  که  است  بِرگوینسون 
سمت شده اند. پیش از وی دکتر ویلیام دار از کشور 
فیلیپین به مدت 16 سال مدیریت این مجموعه معتبر 
پژوهشی را بر عهده داشت. معاون تحقیقاتی ایکریسات 

دکتر پیتر کاربِری از کشور استرالیا هستند.

آشنایی با موسسه تحقیقاتی ایکریسات
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ششمین کنگره ادبیات پایداری
همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( 
و ضمن افتتاحیه ششمین کنگره سراسری ادبیات پایداری 
و رونمایی از پنج اثر ارزشمند در این زمینه، آیین تشییع  
هفده شهید گمنام و یک شهید شناسایی شده، سه شنبه 
دهم اسفند ماه 95، با حضور هیات رئیسه دانشگاه، اعضا 
و مهمانان ششمین کنگره ادبیات پایداری و جمع کثیری از 
کارکنان، استادان و دانشجویان در محل تاالر وحدت دانشگاه 

برگزار شد.
دکتر حسینخانی؛ مجری برنامه ضمن تقدیر از عزیزانی که 
در این مراسم شرکت دارند، گفت: کنگره ادبیات پایداری 
یک شرافت و ویژگی منحصر به فرد را تجربه می کند که 
امسال با ایام سوگواری حضرت زهرا)س( و تشییع و تدفین 

شهدای گرانقدر همزمان و همسو شده است. 
دفتر  سرپرست  حمزه؛  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، به نمایندگی 
رئیس  طاهر؛  دکتر  همچنین  و  دانشگاه   رئیسه  هیأت  از 
کرد:  بیان  مهمانان،  به  مقدم  خیر  عرض  ضمن  دانشگاه، 
شهداء مصداق اتم و اکمل این پایداری و استاد تمام ادبیات 

پایداری هستند. 
وی با اشاره به آیه 30 سوره مبارکه فصلت اظهار داشت: 
شهداء بودند که وقتی انقالب و ارزش ها مورد هجمه قرار 
گرفت، حاضر شدند در این راه جان دهند تا ایران سرافراز 
بماند؛ این درس بزرگ پایداری است و اگر از صدر اسالم 

تاکنون پایداری نبود، پیروزی حاصل نمی شد.
حجت االسالم حمزه با تأکید بر اینکه استقامت و پایداری 
درس شهداء است و با اشاره به گفته مقام معظم رهبری 
که فرمودند رمز ماندگاری این بود که ملت ما استقامت 

و پایداری کردند.  
ادبیات  کنگره  امیری خراسانی؛ دبیر ششمین  احمد  دکتر 
پایداری، نیز ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان و بیان اینکه 
امروز شاهد افتتاحیه ششمین کنگره ادبیات پایداری هستیم 
گفت: مجسمه های پایداری شهدای ما هستند، هجده سرو 
بلند قامت، هجده پرستوی عاشق و هجده مرد الهی که 
همه چیز ما هستند و ما چه می دانیم که به آنها چه گذشت 
آزادگی  و  آسایش  و  آرامش  همه  این  باشیم.  اینجا  ما  تا 
مدیون تالش این عزیزان و صدها عزیز دیگری است که 

ریشه در این نهضت دارند.
و  آنان  مرهون  ما  امروز  آسایش  و  امنیت  افزود:  وی 
پایداری خانواده معظم آنهاست و امیدواریم بتوانیم امانت 

داران خوبی برای آنان باشیم.  
دبیر ششمین کنگره سراسری ادبیات پایداری بیان داشت: 
اوایل دهه هشتاد در بنیاد دفاع مقدس کرمان، انجمنی ادبی 
با عنوان انجمن ادبی دفاع مقدس استان کرمان شکل گرفت 
و  پیشنهاد داده شد که کنگره ای برگزار شود تا دهلیز و 
کانالی برای نسل حاضر و گذشته ایجاد شود و جوانان با 
گذشته کشور بیشتر آشنا شوند. فکر این کنگره زمانی در 
ذهن ما ایجاد شد که دیدیم ایران ما دریای عظیمی از ادب، 
معنویت، فرهنگ و تمدن را پشت سر گذاشته است که 
شاید نسل امروز از آن بی اطالعند  و  ما باید آنها را با این 

دریای عظیم آشنا کنیم. 
دکتر امیری خراسانی تصریح کرد: ششمین کنگره بعد از 
دوازده سال در شرایطی در حال برگزاری است که در ابتدا 
باید مدیون حضرت حق و الطاف همیشگی حضرت دوست 
و بعد برکت خون شهدا و همدلی و همراهی همه کسانی 

که تا امروز ما را همراهی کرده اند باشیم.
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بیان کرد:  پایداری  ادبیات  دبیر ششمین کنگره سراسری 
اگر به گذشته تاریخی ایران نگاهی بیاندازیم، ایران دارای 
گذشته گسترده و ارزشمندی است و به جرأت می توان 
گفت، هیچ کشوری همانند ایران در معرض این همه هجمه 
ها و کشمکش های انسانی نبوده است، همانطور که رهبر 
انقالب اسالمی گفته اند، جنگ در واقع یک گنج است و نسل 
امروز ما، حتی جوامع دانشگاهی از گذشته تاریخی ما اطالع 
چندانی ندارند و نمی دانند که بر سر بزرگان و نیاکانشان 
ایستاده ایم،  اینگونه مقاوم  چه گذشته است که امروزه ما 
بنابراین؛ هدف اصلی و نهایی این کنگره زدودن گرد و غبار 
از گوهرهای نابی است که نیاکان ما را زنده نگه داشته است.

وی یادآور شد: اولین کنگره سراسری ادبیات پایداری 17 
و 18 اسفند ماه 1384 ، دومین کنگره 4 و 5 اردیبهشت ماه 
1387، سومین کنگره 11 و 12 اسفندماه 1389 ،چهارمین 
کنگره 9 و 10 اسفندماه 1391، پنجمین کنگره 19 و 20 
اسفندماه 1393 بوده است و همچنین به برگزاری هفتمین 

کنگره در سال 97 نوید داد.
امیری  بیان کرد:  همه مقاالتی که پذیرفته می شوند در 
مجموعه مقاالت به عنوان نامه پایداری به چاپ می رسند 
که ما مقاالت کنگره اول را با عنوان نامه پایداری 1، کنگره 
دوم را با عنوان نامه پایداری 2و... به چاپ رساندیم و اکنون 

در معرض استفاده عالقه مندان قرار دارد.
امیر محمد فهمیده؛ جانشین بنیاد حفظ آثار و ارزش های 
طیبه  ارواح  به  سالم  و  درود  ضمن  کشور،  مقدس  دفاع 
شهدای گمنام و همچنین به فرهیختگان حاضر، حضور در 
افتخار  مایه  را  پایداری  ادبیات  سراسری  کنگره  ششمین 
دانست و بیان کرد: بنده حامل پیام سالم گرم رئیس محترم 
بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس هستم، وی ضمن 
مناسبت شهادت  به  تسلیت  و  فاطمیه  ایام  گرامی داشت 
حضرت فاطمه زهرا )س( تقدیر و تشکر خود را از تمام 

دست اندرکاران این گنکره اعالم نمود.
بزرگترین  را  مقدس  دفاع  سال  حماسه 8  ادامه؛  در  وی 
دانشگاهی دانست که اگر همه  اعضای دانشگاه های دیگر 

عضو آن شوند باز هم کم است.
انقالب  شکوهمند  پیروزی  با  کرد:  نشان  خاطر  فهمیده 
اسالمی در 22 بهمن 57 با وجود حاکمیت شرق و غرب بعد 
از یک سال و نیم بحث جنگ مطرح شد و با حمله ای همه 
جانبه به کشورمان در 31 شهریور 59 و مورد هجمه قرار 
دادن تمامیت ارضی کشور در اول مهرماه همان سال با سه 

سپاه مجهز، جوهره  انقالب اسالمی و موتور پیش برنده و 
نگه دارنده باید نمایان و پدیدار شد.

وی با اشاره به نقش رهبری به عنوان فرمانده و هدایت 
گر در 8 سال دفاع مقدس گفت: حضرت امام خمینی )ره( 
به عنوان رهبر و بنیانگذار جمهوری اسالمی، اندیشه دفاعی 

جدیدی را خلق کردند و در کشور تسّری دادند. 
افتتاحیه، رونمایی و پخش  تاثیرگذار  برنامه های  از دیگر 
نماهنگی با نام “آن بیست و سه مرد نبرد” درباره کتاب 
آن بیست وسه نفر، نوشته مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه، 

احمد یوسف زاده بود.
این نماهنگ با صدای هنرمند نامدار کشور علیرضا افتخاری، 
به  و  حسینخانی  حامد  شعر  با  توحیدی،  عماد  آهنگسازی 
در  است.  رسیده  سرانجام  به  جعفری  مهدی  گارگردانی 
ادامه سخنان نویسنده کتاب آن بیست و سه نفر درباره 

شهدای گمنام، عواطف حاضران را برانگیخت.
گفتنی است، در این آئین از 5 اثر “نامه پایداری 5 ، جاری 
در کویر، نسیم پایداری، چشم اندازی به تحوالت ادبی پس 
از پیروزی انقالب اسالمی و الله های باغ دانش- شرح حال 

شهدای دانشجوی دانشگاه” رونمائی شد. 
این مراسم معطر به پیکرهای 18 شهید تازه تفحص شده 
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ای بود که روز قبل وارد استان شده بودند و بعد از مراسم 
افتتاحیه، پیکرهای مطهر در میان خیل عظیم دانشجویان از 

تاالر تا مسجد دانشگاه  تشییع شد.
شایسته ذکر است، جلسه اول اجالس علمی ششمین کنگره 
سراسری ادبیات پایداری، ساعت 13:40تا 15:30با حضور 
مدبری-دکتر  محمود  اول:)دکتر  رئیسه  هیأت  اعضای 
زاده-دکتر  غالمحسین  نسب-دکتر  رستمی  عباسعلی 
بهجت السادات حجازی( در تاالر اندیشه دانشگاه آغار به 
کار کرد و دکتر منوچهر اکبری -دکتر مهین پناهی-دکتر 
ابراهیم واشقانی فراهانی-دکتر احمد فرزانفر- به ترتیب 
امام  زبان  و  ادب رزم در ذهن  با موضوعات: مولفه های 
خمینی)ره(-تحلیل و بررسی متنی سروده های انگیزشی در 
نخستین سال های دفاع مقدس- بررسی فرم در وصیت 
نامه های شهدای دفاع مقدس- بررسی اندیشه ای سیاسی 
اجتماعی اقبال و تأثیر آن بر سبک زندگی، به ایراد سخنرانی 

پرداختند.
جلسه دوم اجالس علمی ششمین کنگره سراسری ادبیات 
پایداری، ساعت 15:50تا 18با حضور اعضای هیأت رئیسه 
شریف  اهلل  عنایت  صرفی-دکتر  محمدرضا  اول:)دکتر 
تاالر  در  پناهی(  مهین  حسینی-دکتر  نجمه  پور-دکتر 
اندیشه دانشگاه آغار به کار کرد و دکتر فریده داوودی 

جابری  نرگس  اکرمی فر-دکتر  مقدم-دکتر محمودرضا 
نسب-دکتر مصطفی مهدوی آرا به ترتیب با موضوعات: 
تحلیل خاطره نگاشته های خلبانان شکاری نیروی هوایی از 
منظر شاخصه های ادبیات پایداری-سیر تاریخی شعر دفاع 
متوسطه- دوره  ادبیات  در  مقدس  دفاع  مقدس-شعر 

جلوه هایی از ادبیات پایداری در شهر زیدالموشکی، به ایراد 
سخنرانی پرداختند.

دومین روز این کنگره با حضور اعضای هیأت رئیسه)دکتر 
دکتر  اکبری-  منوچهر  دکتر  فر-  اکرامی  محمودرضا 
هوشنگ محمد افشار- دکتر فریده داوودی مقدم( برگزار 
و با سخنرانی  دکتر سید محسن حسینی استاد یار دانشگاه 
لرستان، فرشته احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه 
خرسند  نجمه  دکتری،  دانشجوی  حیدری  فاطمه  یاسوج، 
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز  با موضوعات: 
تنوع موضعو و مضمون در نوحه های دفاع مقدی- رمز 
نصراهلل  پایداری   اشعار  در  آتش  الگوی  کهن  از  گشایی 
مردانی- رساله های جهادی  محصول جنگ های ایران و 

روس- ادب و هنر سیه پوستان آمریکا، پرداخته شد.
و  اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  رئیس  صرفی،  دکتر  سپس 
ایران، بیانیه پایان ششمین کنگره سراسری ادبیات پایداری  
را قرائت نمود. نشست تخصصی بررسی منابع و سرفصل 
های دروس رشته ادبیات پایداری پایان بخش این کنگره 

بود.
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مراسم تشییع هجده شهید گمنام در دانشگاه شهید باهنر کرمان

کنگره  ششمین  با  همزمان  فاطمیه،  ایام  آستانه  در 
شهید  هجده  تشییع  و  استقبال  آئین  پایداری،  ادبیات 
گمنام دفاع مقدس، سه شنبه 10 اسفند 95، با حضور 
مسئوالن  و  دانشگاهیان،  حماسی  استقبال  و  گسترده 
استانی، با شکوه هر چه تمامتر در دانشگاه شهید باهنر 

کرمان برگزار شد. 
تجلیل از شهدا و استقبال از پیکرهای مطهرشان کمترین 
کار در مقابل ازخودگذشتگی و افتخارآفرینی این انسان 
های واال است و حضور مزار شهدای گمنام در دانشگاه 

را می توان گامی مهم در جهت گسترش ارتباط معنوی 
دانشگاهیان با شهدا دانست.

استانی و  و  قشرهای مختلف مردم، مسوالن کشوری 
امروز در  استادان، صبح  و  دانشجویان  از  کثیری  جمع 
گمنام  شهدای  حسینیه  تا  دانشگاه  وحدت  تاالر  مسیر 
گمنام  شهید  هجده  پیکرهای  باهنر،  شهید  دانشگاه 
با  و  باران  گالب  و  گل  را  مقدس  دفاع  سال  هشت 

آرمانهای شهدای واال مقام تجدید میثاق کردند.
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همایش کار آفرینی »مسیر آینده من«
روز سه شنبه 10 اسفندماه 95، همایش  کار آفرینی 
مشاوره  مرکز  به همت  من«،  آینده  »مسیر  عنوان  با 
و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  همکاری  با  کارآفرین 
دانشگاه صنعتی شریف در تاالر صبا دانشگاه برگزار شد.

این همایش با شرکت دکتر امین ساالری رئیس هیأت 
نژاد  نخعی  محمد  مهندس  فضا،  و  هوا  صنایع  مدیره 
مجید  مهندس  ممتازان،  صنایع  مدیره  هیت  رئیس 
نورانی مدیر عامل شرکت تردد راهنما، دکتر اسداهلل 
آفرینی  کار  و  کسب  مشاوره  مرکز  مدیر  کارنما 
هیأت  عضو  پور  نجفی  تورج  مهندس  کارآفرین، 
و  راهنما  تردد  مهندسی  رئیس شرکت  نایب  مدیره، 
فناوری  و  پژوهشی  معاون  زاده  احتشام  مریم  دکتر 

دانشگاه شهید باهنر برگزار شد.
هوا  صنایع  مدیره  هیأت  رئیس  ساالری؛  امین  دکتر 
دانشگاه  در  حضور  با  را  خود  خوشحالی  ابراز  فضا،  و 
اعالم نمود و همینطور عنوان کرد که این دیدار، باعث 

یادآوری خاطرات خوبی که در دانشگاه داشته ام شد. 
از روستاهای کرمان  یکی  دکتر ساالری گفت: من در 

به دنیا آمده ام و دوران تحصیالت ابتدایی تا دبیرستان 
را در این استان گذرانده ام، قبولی در دانشگاه صنعتی 
شریف، زمینه ساز آینده من بود. بنده در ابتدای این 
دوران به خودم قول دادم که منبع در آمد کسب و 
تدریس  به  مشغول  نتیجه  در  نمایم.  فعالیت  مستقل 
که  دانشگاه  استادان  کمک  با  آن  از  بعد  و  زبان شدم 

سهم به سزایی در جهت گیری راهم شدند.
وی گفت: برای اولین بار دفتر هوا و فضا را در دانشگاه 

با  مرکز  این  امروزه  که  شد،  افتتاح  شریف  صنعتی 
فراهم کردن شرایط شغلی و کاری مناسب با ظرفیت 

70 نفر مشغول به کار است.
راه  به  اشاره  ضمن  فضا:  و  هوا  مدیره  هیئت  رئیس 
آموزش  به   کار  و  کسب  ایده  مسابقات  اندازی 
ساالری  دکتر  پرداخت.  کودکی  دوران  از  کارآفرینی 
در پایان سخنرانی خود، به نکته ایی اشاره کرد که آدم 
های موفق از دوباره تجربه کردن در مقابل شکست 

ها پیروز می شوند. 
رئیس  زاده؛  نخعی  محمد  مهندس  همایش  ادامه  در 
این  با  را  هیأت مدیره صنایع ممتازان، چنین مراسمی 
تعداد دانشجویان پرشور و عالقه مند بی سابقه دانست.

تحصیالت  محل  و  زادگاه  معرفی  زاده،به  نخعی  دکتر 
از  یادآوری  ضمن  و  )کرمان-زرند(پرداخت  خود 
و  بزرگ  افتخار  یک  را  آن  خود،  کارگری  زندگی 
سرنوشت ساز برای خود برشمرد زیرا هم اکنون وی 
موسس کارخانه سیمان و شرکت ندا و ... در رزومه ی 

کاری خود دارد.
رئیس هیأت مدیره صنایع ممتازان؛ گفت: در دانشگاه ها 
باید، مدیران خوب و کار آمد تربیت نماییم تا بتوانند با 
برنامه ریزی دقیق، مشکالت جامعه را بر طرف نمایند.  
دکتر نخعی زاده در ادامه سخنرانی خود به اختراعات 
خود اشاره کرد که در صنایع پسته خیلی موثر و کارآمد 

بود.
آن  برتر  نیروی  را  شرکت  هر  سرمایه  همچنین  وی 
نبود  و  آموزشی  سیستم  ضعف  از  و  دانست  شرکت 
امکانات آزمایشگاهی مفید وموثر برای تفهیم دانشجو 
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نبود قوانین و شرایط الزم برای توسعه کارآفرینی  و 
خبر داد.

سپس سخنرانی مهندس تورج نجفی پور؛ عضو هیأت 
راهنما  تردد  مهندسی  شرکت  رئیس  نایب  و  مدیره 
به سخنرانی پرداخت و ضمن معرفی خود از تولیدات 
حیطه  مختلف  زمینه  در  خود  های  فعالیت  و  شرکت 

کاری خود گزارشی را ارائه داد.
مهندس نجفی پور در ادامه مطلب خود اشاره داشت 
که دانشجو بعد از فارغ التحصیلی باید کار داشته باشد 
ر  فراوان،  امکانات  نبود  و  الزم  تخصص  نداشتن  اما 
دانشجو را نابود می کند اما در این راستا، کار استادان 
بسیار با اهمیت بوده که باید دانشجویان را به سمت 
کار تیمی پیش ببرند. وی همچنین از مشکالتی همچون 
وقت  اتالف  و  صنعت  با  دانشگاه  ارتباط  شدن  کمتر 

دانشجو در فضای مجازی خبر داد.
در خاتمه دکتر اسداهلل کارنما؛ مدیر موسسه کسب و 
کار و مرکز مشاوره اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی 
را  کشور  در  کارآفرینی  موراد  از   یکی  کارآفرینان 
سرمایه گذاری دولت در واحدهای کوچک و متوسط 
را  کشور  یک  اقتصاد  درصد   80 حدود  که  برشمرد 
مشکالت  از  دیگر  یکی  کارنما؛  دکتر  می گیرد.  بر  در 
دانشجویان این است که بحث کار آفرینی را نمی دانند 

و نا امید هستند.
اطالع  مشاوره  مرکز  و  کار  و  کسب  موسسه  مدیر 
داشت  بیان  کارآفرینان  کارآفرینی  خدمات  و  رسانی 
به  مربوط  که  جاهای  و  موسسات  با  باید  دانشجویان 
موضوع رشته خود می شود باخبر و در ارتباط باشند 
می  برگزار  کارآفرینی  به  مربوط  که  همایشی  هر  و 
تاکید  دانشجویان  به  وی  باشند.  داشته  حضور  شود 
و  درس  خواندن  برای  فقط  را  خواندن  درس  کرد: 
حفظ کردن آن و گرفتن نمره نیست بلکه باید درس 

را کاربردی یاد بگیرند.
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مراسم معرفی ربات رف خوان» کتابخانه هوشمند«
از  معرفی  مراسم  11اسفندماه95،  چهارشنبه  روز 
ربات رف خوان» کتابخانه هوشمند« در محل کتابخانه 

مرکزی دانشگاه برگزار شد.
کتابخانه  رئیس  گل؛  علی  دکتر  حضور  با  مراسم  این 
کتابخانه و مخترع  معاون  خانم جلوه مقیمی؛  دانشگاه، 
طرح، دکتر مهدی جم پور)دکتری کامپیوتر در گرایش 
سیستم های هوشمند و عضو بنیاد ملی نخبگان کشور( 

برگزار شد.
دکتر جم پور در تشریح اختراع خود بیان کرد این طرح 
برای اولین بار است که در دنیا با این تکنولوژی اجراء 
می شود و دارای جوایزی از قبیل، طرح برتر در هفته 
بسیج  توسط سازمان  نمونه  و طرح  دانشگاه  پژوهش 
علمی و پژوهشی استان کرمان است که به هفدهمین 
علوم  وزارت  بازار  فن  و  فناوری  پژوهش،  نمایشگاه 
اختراع  ثبت  برای  الزم  اقدامات  همچنین  شد.  دعوت 
ایران  پتنت  کانون  حمایت  با  محصول  این  المللی  بین 
تحت حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و حمایت 

دانشگاه شهید باهنر کرمان در دست اقدام است.
وی همچنین ذکر کرد اجرای موفقیت آمیز این طرح 
بدون حمایت و مساعدت های دانشگاه مقدور نبوده 
است و بدین ترتیب از دکتر مریم احتشام زاده )معاون 
پژوهشی و فناوری دانشگاه(، دکتر رضا قنبرپور )مدیر 
)رئیس  گل  علی  دکتر  دانشگاه(،  پژوهشی  امور  کل 
جلوه  خانم  کار،  تجربه  ژیال  خانم  مرکزی(،  کتابخانه 
مقیمی، خانم زهره سلطانی و سایر همکاران کتابخانه 

انتظامات  و  حراست  همکاری  همچنین  و  مرکزی 
دانشگاه مراتب تشکر خود و همکارانش را ابراز داشت.

طرح  این  در  خود  همکاران  از  پور،  جم  مهدی  دکتر 
در  موثری  نقش  روزی  شبانه  تالش  با  که  کرده  یاد 
موفقیت این طرح داشته اند خصوصا آقای دکتر عادل 
سلیمانی نژاد )عضو هیات علمی گروه علم اطالعات(، 
مهندس  آقای  کریمی،  امین  محمد  مهندس  آقای 

حسین رضایی و خانم فاطمه حسنی.
 وی در مورد ربات رف خوان پارس توضیحاتی بدین 
خوانی  رف  فرآیند  ربات  این  وجود  با  که  داد  شرح 
کتابخانه که پروسه بسیار سخت و زمانگیری است می 
تواند بطور هوشمند و اتوماتیک انجام شود که نه تنها 
بطور  تواند  می  بلکه  است  برخوردار  باالیی  دقت  از 
مداوم یا در بازه های زمانی کوتاه فعال بوده و نهایتا 

در بهبود کارآیی کتابخانه کمک کند.
 مخترع طرح، ابراز امیدواری کرد که با توجه به استقبال 
رف  خدمات  دریافت  خصوص  در  که  هایی  کتابخانه 
خوانی با وی یا دانشگاه تماس برقرار کرده اند بتوانند 
وسیع  ابعاد  در  را  محصول  این  سازی  تجاری  فرآیند 
گذار  و سرمایه  نهادهای خصوصی  با همکاری  و  تری 
با موفقیت بیشتر دنبال کنند. در همین راستا ایشان از 
عالقه مندان دعوت به عمل آورد با مراجعه به صفحه 
اینترنتی  آدرس  به  پارس  خوان  رف  ربات  اینترنتی 
در  بیشتری  اطالعات  از   http://jampour.ir/pars
مربوطه  خدمات  ارائه  نحوه  و  محصول  این  خصوص 

اطالع کسب کنند.
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مراسم روز درختکاری

مراسم درختکاری روز شنبه 14اسفندماه95،  با حضور 
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه؛ حجت االسالم والمسلمین 
صباحی؛ مسئول دفتر نهاد نمایندگی دفتر مقام معظم 
حمزه؛  والمسلمین  االسالم  حجت  استان،  در  رهبری 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  سرپرست 
ابراهیمی؛ مدیر کل حوزه ریاست  ؛ دکتر  در دانشگاه 
رئیس  معصومی؛  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  و 
خانی؛سرپرست  حسین  دکتر  کشاورزی؛  دانشکده 
عامل  مدیر  قدیری؛  آقا  حاج  دانشگاه،  روابط عمومی 
شرکت تعاوتی تولیدی-توزیعی خاص کاکنان و جمعی 
استادان، کارکنان و دانشجویان دانشکده کشاورزی  از 
به همت شرکت تعاونی تولیدی-توزیعی خاص کارکنان 
دانشگاه با همکاری شورای هماهنگی انجمن های علمی 

دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه برگزار شد. 
ضمن  کشاورزی  دانشکده  رئیس  معصومی؛  دکتر 
طبیعی  منابع  حفظ  گفت:  مهمانان  به  گفتن  خیرمقدم 
باید به فرهنگ دائمی در جامعه تبدیل شود و در حد 
مسئوالن  از  وی  نشود.   متوقف  تقویمی  مناسبت  یک 

ویژه  تشکر  گفت:  و  کرد  تشکر  جلسه  این  در  حاضر 
با  همیشه  که  دارم  دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر  از  ای 
اند و مساله طبیعت برایشان بسیار  ما همکاری داشته 

اهیمت دارد.
نهاد  دفتر  مسئول  صباحی؛  والمسلمین  االسالم  حجت 
گفت  استان  در  رهبری  معظم  مقام  دفتر  نمایندگی 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله می فرماید: َمن نََصَب َشَجَرًة 
و َصَبَر َعلی ِحفِظها والِقیاِم َعَلیها َحّتی تُثِمَر کاَن لَُه فی ُکلِّ 
َشی ٍء یُصاُب ِمن ثََمِرها َصَدَقٌة ِعنَداهلّل ِ؛ )میزان الحکمه 
نگهداری آن  بکارد و در  ، ح 9143( هر کس درختی 
، در برابر هرچه از آن میوه به  تا میوه دهد  بکوشد 

دست آید، پاداشی نزد خدا خواهد داشت.
حاج آقا قدیری؛ مدیر عامل شرکت تعاوتی تولیدی-

توزیعی خاص کاکنان دانشگاه گفت: کاشت و مراقبت 
از نهال فقط به روز درختکاری محدود نمی شود، بلکه 
تا  دهیم  ادامه  اصولی  صورت  به  را  مراقبت  این  باید 

شاهد رشد و شکوفایی آن باشیم.
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تجلیل سردار سلیمانی از استادان دانشگاه شهید باهنر
روز 14 اسفند ماه 95، دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه و احمد یوسف زاده؛مدیر فرهنگی 
فرمانده  سلیمانی؛  قاسم  با سردار  دیدار  در  دانشگاه، 
سپاه قدس، نقش دانشگاه در تدوین ادبیات پایداری را 

برای ایشان تشریح کردند.
دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه،کنگره 
ادبیات پایداری را که اخیرا ششمین دوره آن به همت 
دانشگاه برگزار شد، از افتخارات این دانشگاه بر شمرد 
و گفت: استادان برجسته دانشگاه شهید باهنر بدون هیچ 
چشم داشتی و با افتخار ششمین کنگره ادبیات پایداری را 
برگزار کردند و همچنان آماده اند با شیوه های علمی 

و کارآمد به تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت بپردازند.
مدیر  زاده؛  یوسف  احمد  صمیمی،  نشست  این  در 
فرهنگی دانشگاه، ضمن تجلیل از برگزارکنندگان کنگره 
ادبیات پایداری در دانشگاه خطاب به سردار سلیمانی 
بیان کرد: کنگره ای که در دانشگاه شهیدباهنر برگزار 
کتاب  جلد   6 جمله  از  ارزشمندی  خروجی  می شود 
استادان  توسط  که  داشته  علمی  مقاله  صدها  شامل 

برجسته دانشگاه  های کشور نوشته شده اند.
سپس دکتر بصیری و یوسف زاده از سردار سلیمانی 
تقاضا کردند، تدبیری بیندیشند تا رهبر معظم انقالب 
از این نهضت ادبی که سالهاست در کرمان و دانشگاه 

شروع شده اطالع پیدا کنند.
مسئوالن  سخنان  استماع  از  پس  سلیمانی  سردار 
فرهنگی دانشگاه با ذکر نام از استادان دانشگاه بخاطر 
و  کرد  تشکر  پایداری  فرهنگ  حفظ  برای  تالششان 
گفت: نویسندگان و پژوهشگران دفاع مقدس باید به 

با آنها زندگی  شخصیت واقعی شهدا نزدیک شوند و 
کنند.

حماسه  به  پرداختن  کرد:  تاکید  قدس  سپاه  فرمانده 
جبهه ها برای خود دانشگاه ها نیز مفید است و این تالش 
ارزشمند یک تعامل دوطرفه است که در آن دانشگاه 
فضای  به  شهدا  و  می کنند  کمک  شهادت  فرهنگ  به 

دانشگاه ها معنویت می بخشند.
ادبیات  گرایش  ایجاد  و  کنگره  برپایی  همچنین  وی 
در  سلیمانی  سردار  دانست.  علمی  جهاد  را  پایداری 
هم  دانشگاه  فرهنگی  مسئوالن  خواست  در  خصوص 
قول داد جلسه ای در حضور رهبر معظم انقالب تشکیل 
بشود تا معظم له در جریان فعالیت های علمی و فرهنگی 
در حوزه دفاع مقدس استان کرمان که توسط دانشگاه 

و مرکز حفظ آثار انجام گرفته قرار گیرند.
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سلسله مباحث معرفت

 16 دوشنبه  معرفت  مباحث  سلسله  هفتگی  برنامه 
طاهر؛  دکتر  حضور  با  وحدت  تاالر  در   ،95 اسفندماه 
رئیس دانشگاه، حجت السالم و المسلمین حاج آقا حمزه، 
سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  در 
دانشگاه ، مسئوالن دانشگاه، جمعی از استادان، کارکنان 

و دانشجویان برگزار شد.
در این جلسه حجت االسالم سعادت فر با مرور مباحث 
جلسه قبل، در مبحث خودشناسی، سخن را آغاز کرد 
و گفت: رسیدن به معرفت نهایتا منجر به قدرشناسی  
که  است  خاص  معرفتی  شناسی   خود  و  شد  خواهد 
سالک در پرتو آن قدر گوهر وجودی خویش را بهتر 

می داند.
به  زمر،  سوره   42 ای  آیه  قرائت  با  ادامه  در  ایشان 

تفسیر و بیان تفاوت های خواب و مرگ پرداخت.
َّتي  لَْم تَُمْت في  َمناِمها  ُ یََتَوفَّي اْلَنُْفَس حیَن َمْوتِها َو ال اهللَّ
ِإلي   اْلُْخري   یُْرِسُل  َو  الَْمْوَت  َعَلْیَها  َقضي   َّتي   ال َفُیْمِسُک 

ي ِإنَّ في  ذلَِک َلیاٍت لَِقْوٍم یََتَفکَُّروَن42 َأَجٍل ُمَسمًّ
“خداست آن که وقت مرگ ارواح خلق را می گیرد و 
آن کس را که هنوز مرگش فرا نرسیده نیز در حال 
خواب روحش را قبض می کند، سپس آن را که حکم به 
مرگش کرده جانش را نگاه می دارد و آن را که نکرده 
این  در  )مرگ(.  معّین  تا وقت  بدنش( می فرستد  )به 
الهی( برای متفکران پدیدار  کار نیز ادله ای )از قدرت 

است”
حجت االسالم سعادتفر گفت: خواب مانند مرگ است 
که در آن روح از بدن جدا می شود و جسم در حدی 
که دستگاه های بدن کار کند با روح در ارتباط است. 
پس خواب نوعی مالقات با خداوند باری تعالی است که 

توصیه می شود خواب با توجه و حضور باشد.
سپس ایشان خواب با حضور را باتوجه به روایات و آیات 

مورد بررسی قرار داد:
با توجه به آیه ی 11 سوره سجده :

َربُِّکْم  ِإلَی  ثَُمّ  بُِکْم  َل  ُوِکّ الَِّذي  الَْمْوِت  َمَلُک  یََتَوَفّاُکْم  ُقْل 
تُْرَجُعوَن

بگو: فرشته مرگ که مأمور قبض روح شماست جان 
شما را خواهد گرفت و پس از مرگ به سوی خدای 

خود بازگردانیده می شوید.
روح  اخذ  برای  واسطه  ملکی  هیچ  خواب  هنگام  در 
وجود ندارد و مستقیما خداوند سبحان روح انسان را 
اخذ میکنند و خواب مالقات مستقیم با خداوند تبارک و 
تعالی است. سپس توصیه ی امام صادق را در خصوص 
طهارت  و  وضو  با  انسان  کرد:  بیان  حضور  با  خواب 
بخوابد گویا که می خواهد به مالقات حق برود چرا که 
کسی که با طهارت به خواب برود حکایت کسی را دارد 

که تا صبح عبادت کرده است.
امام صادق، حقیقت ذکر:  توصیه   اساس  بر  وی گفت 
استغفر اهلل الذي ال اله اال هو الحي القیوم، قبل از خواب 
می  تاخر  ما  گناهان  و  تقدم  ما  گناهان  غفران  موجب 
شود. استاد سعادت فر درباره این ذکر گفت: در این 
به  است؛  آمده  اهلل  اسماء  از  اسم  چند  شریف،  ذکر 
ویژه اسم شریف “هو” که اسم اعظم حق است و دو 
اسم”حی” و”قیوم”؛  این اسماء هر کدام یک اثر و تجلی 
خاص دارد و ترکیب آنها اثر جدیدی نصیب سالک می 
کند. در پایان، این استاد اخالق موارد دیگری از جمله؛ 
سوره  مرتبه  سه  قرائت  فاطمه،  حضرت  تسبیحات 
توحید، آیه الکرسی و ...را قبل از خواب، با حضور موثر 

دانست.
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افتتاحیه دومین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی
تکاملی  محاسبات  کنفرانس  دومین  افتتاحیه  مراسم 
نظري،  دستاوردهاي  موضوعات  با  جمعی  هوش  و 
روش شناسي و پیشرفت هاي جدید در زمینه محاسبات 
تکاملي، هوش جمعي و برنامه هاي کاربردي این حوزه، 
احتشام زاده؛ معاون پژوهشی و  با حضور دکتر مریم 
فناوری دانشگاه، دکتر ملیحه مغفوری؛ رئیس کنفرانس، 
افتخاری،  دکتر  دانشگاهی،  جهاد  رئیس  کامیاب؛  دکتر 
نرسیسیانس؛  دکتر  دانشگاه،  فناوری  امور  معاون 
علوم  دانشکده  استادیار  و  مردم شناس  انسان شناس، 
یاد  زنده  همسر  همچنین  و  تهران  دانشگاه  اجتماعی 
هیأت  عضو  محبی،  حسین  دکتر  کارولوکس،  دکتر 
علمی دانشکده ریاضی و جمعی از استادان، فرهیختگان 

و دانشجویان در سالن آمفی تئاتر علوم برگزار شد.
به  خیرمقدم  ضمن  کنفرانس،  رئیس  مغفوری؛  دکتر 
در  و  داشته  حضور  جمع  این  در  که  کسانی  ی  همه 
گرامی  و همچنین  گماشتند  مراسم همت  این  برپایی 
داشت یاد و خاطره پروفسور کارولوکس بیان داشت: 
این کنفرانس هرساله به افتخار پروفسور کارولوکس 

برگزار می شود.
وی اظهار کرد: تیم بهینه سازی کرمان یکی از بهترین 
تیم های کشور است که در این چند روز شاهد ارائه 

مقاالت فرهیختگان در این زمینه خواهیم بود.
بیان  با  کارولوکس،  دکتر  همسر  نرسیسیانس؛  دکتر   
شمه ایی از افکار همسر گرانقدرش “آموزش پژوهش 
پایه و نیاز آن در جامعه نوین با تاکید بر آموزش عالی” 

بحث خود را آغاز کرد.
ایشان تصریح کرد: باید تحصیالت تکمیلی ما به سمت 
پژوهش پیش برود بطوریکه فاصله سلسله مراتبی بین 

استاد و دانش پژوه کاهش یابد.
    به گفته ایشان جامعه، فرهنگ و سبک زندگی امروز 
تغیر  یا حتی 30 سال گذشته  پنجاه  با صد،  در مقایسه 
زیادی کرده است؛ پس با توجه به موضوعات مشخص 
از قبیل توسعه وسائط ارتباط جمعی، جامعه مصرف گرا 
و فن شناسی اطالعات بیش از پیش می توان به عمق این 

تغییرات پی برد و چنین توسعه هایی تاثیر بسزایی در 
درک ما از موضوعات تجریدی از قبیل معانی، هویت و 
واقعیت می تواند داشته باشد؛ روش های تحلیل کهن، 
دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و رهیافت های 

جدید و واژگان نوینی باید خلق و تعریف شود.
 دکتر نرسیسیانس در ادامه ضمن معرفی رویکردهایی 
همچنین  و  گرا  اصالح  و  گرا  تحول  رویکرد  عنوان  ا  ب
روش  و  رایج  یادگیری  های  روش  های  تفاوت  یان  ب
های یادگیری مناسب با دنیای امروز گفت: امروزه با 
رویکرد اصالح گرا مواجه هستیم ولی با قدم راسخ می 

توانیم به رویکرد تحول گرا برسیم.
موضوعاتی  دانشگاه،  علمی  هیأت  عضو  محبی؛  کتر  د
حول محور بهینه سازی و اهمیت آن مطرح کرد و بیان 
داشت: بارها و بارها در بحث بهینه سازی محدب تاکید 
شده و این بحث در جامعه امروز بسیار مطرح است 
ولی موضوع مورد بحث من بهینه سازی غیرمحدب 
است که در مقایسه با بهینه سازی محدب کاربردی تر 

است ولی تا االن به آن توجهی نشده است.
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کارگاه چیستی و چگونگی روایت پژوهی در تعلیم و تربیت برگزار گردید

و  تعلیم  در  پژوهی  روایت  چگونگی  و  چیستی  رگاه  کا
تربیت با تالش انجمن فلسفه ی تعلیم و تربیت شاخه 
کرمان و با همکاری انجمن دانشجویی علوم تربیتی، در 
دو نوبت صبح و عصر روز یکشنبه پانزدهم اسفندماه 
برپا  اسالم،  و  ایران  فرهنگ  پژوهشکده  صبا  تاالر  در 

گردید.
در این کارگاه تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی 
رشته ی علوم تربیتی و همچنین دانشجویان و دانش 
تعلیم  فلسفه ی  ارشد و دکتری  آموختگان کارشناسی 

یاری  تربیت، حضور و مشارکت داشتند و دکتر  و 
و  تعلیم  فلسفه  گروه  علمی  هیأت  عضو  نوی  ده

تربیت، یه ارائه ی مطالب پرداخت.
کارگاه مذکور در راستای آشنایی و آمادگی دانشجویان 
برای شرکت در آیین ملی روایت پژوهی سیره ی 
در  که  شریعتمداری  علی  دکتر  یاد  زنده  لمی  مع
اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد، ارائه 

گردید.

دیدار رئیس دانشگاه با حجت االسالم حریزاوی
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، حجت االسالم والمسلمین 
توان؛ رئیس دانشگاه فرهنگیان، حجت االسالم والمسلمین 
حمزه؛ رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
اجتماعی  در دانشگاه، دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و 
تحصیالت  و  آموزشی  معاون  موالیی؛  دکتر  نشگاه،  دا
و  مالی  اداری،  معاون  اسالمی؛  دکتر  دانشگاه،  میلی  تک
رئیس  مهرابی؛  دکتر  دانشگاه،  انسانی  منابع  یریت  مد
مرکز فنی و حرفه ای چمران و دکتر فروغی؛ معاون 
 18 چهارشنبه  امروز  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  وزشی  آم
اسفند ماه 95، در دفتر رئیس دانشگاه، با حجت االسالم 
علوم  و  حوزه  مراکز  رئیس  حریزاوی؛  لمسلمین  وا
اسالمی دانشگاهیان کشور و معاونشان دیدار و گفتگو 

کردند.
علوم  و  حوزه  مراکز  رئیس  از  همچنین  طاهر  تر  دک
اسالمی دانشگاهیان کشور خواست تا در صورت امکان 
سرشناس  افراد  حضور  با  کرمان  در  مداوم  ساتی  جل
کشور  در  که  افرادی  تا  شود  برگزار  علمیه  زه  حو
ارائه  به صورت تخصصی  را  سرآمد هستند، دروسی 

دهند و دانش طلبان از حضورشان استفاده ببرند.
جت االسالم والمسلمین حریزاوی؛ رئیس مراکز حوزه و 
علوم اسالمی دانشگاهیان کشور ضمن تشکر از دانشگاه 

برگزاری  دلیل  به  طاهر  دکتر  و  کرمان  باهنر  ید  شه
چنین جلسه ای و پس از تقدیر از حاضرین جلسه گفت: 
اندیشه  نیروهای خاص نظام  تعلیم و تربیت  مساله ی 

اسالمی مساله ای بسیار مهم است.
وی تصریح کرد پس از انقالب فرهنگی و تشکیل ستاد، 
طبق فرمایشات امام راحل “ دانشگاهیان همانطور که 
طبیعیات میخوانند الهیات نیز بخوانند” سبب شد که این 
مصوبه ایجاد شود. تدریس 12 واحد دروس معارف به 
تصویب شد  ها  دانشگاه  در  اجباری  و  رسمی  صورت 
تدریس می  ها  دانشگاه  در  این دروس  پس  از آن  و 
سطح  در  معارف  استاد   7000 حدود  امروز  و  ند  شو

کشور داریم و این کار بسیار ارزشمندی است.
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نشست رونمایی از کتاب»خالصة االشعار )بخش یزد و کرمان و نواحی آن(«
و  یزد  )بخش  االشعار  کتاب»خالصة  از  رونمایی  شست 
کرمان و نواحی آن(« روز چهارشنبه 18 اسفندماه95، با 
همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان، مؤسسة پژوهشی 
فرهنگی هنری  با مشارکت مؤسسة  و  مکتوب  میراث 
استاد  صادقی،  اشرف  علی  دکتر  حضور  با  و  مفرغ 
فرهنگستان  پیوستة  عضو  و  تهران  دانشگاه  بازنشستة 
زبان و ادب فارسی، دکتر محمود عابدی، استاد زبان 
پیوستة  عضو  و  خوارزمی  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر محمود مدبری، 
دانشکدة  رئیس  و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  استاد 
و  پژوهشگر  مسرت،  حسین  انسانی،  علوم  و  ادبیات 
پژوهشگر و مصحح  میرافضلی،  کتابشناس و سیدعلی 
نواحی آن( در  و  یزد و کرمان  )بخش  االشعار  خالصة 

تاالر اندیشه دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.

 شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه در سال 1395

 ،95 سال  در  دانشگاه  پژوهشی  شوراي  جلسه  آخرین 
روز یکشنبه 22اسفند ماه، برگزار شد.

اتاق  احتشام زاده معاون پژوهشی دانشگاه،  ابتدا دکتر 
جلسات بین الملل را که جهت افتتاح در این تاریخ، شورای 
وی  نمود.  معرفی  شد  تشکیل  آنجا  در  نیز  پژوهشی 
گفت به دلیل عدم وجود فضایی مجهز جهت برگزایی 
جلسات بین الملل و سمینارهای تخصصی و دوره های 
مشترک بین المللی، اتاق U2 135  با همکاری دانشکده 
علوم و به جهت تالش های مستمر بخش زمین شناسی 
در ارتقا سطح همکاری های علمی بین المللی به ویژه 
های  همکاری  دفتر  توسط  اتریش،  مونتان  دانشگاه  با 
علمی بین المللی دانشگاه تجهیز شده است. وی خاطر 
در  توانند  می  دانشگاه  واحدهای  تمامی  ساخت  نشان 
موارد فوق با هماهنگی دفتر همکاری های علمی بین 
المللی و بخش زمین شناسی از این فضا استفاده نمایند.

سپس دکتر حجت اهلل رنجبر، نماینده دانشگاه در ستاد 
گرامیداشت چهلمین سال تاسیس دانشگاه، ضمن ارائه 
اقدامات ستاد، از همکاران خواستند تا نسبت به جهت 
راهبردی  برنامه  به  مربوط  های  نامه  پرسش  تکمیل 

پژوهش و فناوری دانشگاه همکاری نمایند.
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به  زیر  موارد  و  شد  جلسه  دستور  وارد  شورا  سپس 
تصویب رسید:

-1 افزایش سقف حمایت از رساله های دکتری منوط به 
تأیید کمیته راهبری، پیشرفت حداقلی %50 رساله در 

سنوات مجاز دانشجو و حضور تمام وقت در دانشگاه
های  فعالیت  نوآوری  و  فناوری  بعد  تقویت   2-
و  شرکت  خصوص  در  سیاستگذاری  با  دانشگاهیان 
برگزاری مسابقات علمی ملی و بین المللی که با توجه 
به پویایی علمی که شرکت در مسابقات علمی ایجاد می 
نماید و نظر به لزوم همکاری حوزه معاونت پژوهشی و 
حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه جهت حمایت از انجمن 

های علمی دانشجویی در این خصوص مقرر شد:
علمی  مسابقات  در  کننده  شرکت  دانشجویان  از   -
انجمن  در  هسته  تشکیل  قالب  در  المللی  بین  یا  ملی 

پژوهشگران جوان حمایت گردد.
حمایت  آپ(  )استارت  نوآوردگاه ها  برگزاری  از   -
مادی و معنوی مطابق ضوابط دفتر ارتباط با صنعت و 

کارافرینی به عمل آید.
- حمایت معنوی و مادی از طرح های پسادکتری پس 
از  تایید پروپوزال توسط دو دارور خارج  از داوری و 
دانشگاه و اخذ تعهد از متقاضی پسادکتری جهت ارائه 
دستاوردهای مورد تایید شورای پژوهشی )دانش فنی 
یا  صنعتی  و  علمی  های  پژوهش  سازمان  تایید  مورد 

مقاالت علمی با مشخصات مورد نظر شورا(
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گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان با عنوان روز شهدا

به مناسبت 22 اسفند که مصادف با روز شهید است، 
22اسفند  یکشنبه  روز  دانشگاه،  گمنام  شهدای  مزار 
غبار  دانشگاه،  دانشجویان  و  مسئوالن  توسط   ماه95، 

روبی و عطر افشانی شدند.
مراسم گلباران و عطر افشانی مزار شهدا با حضور دکتر 
طاهر؛ رئیس دانشگاه، حجت االسالم والمسلمین حمزه؛ 
سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه، حجت االسالم والمسلمین صباحی؛ رئیس دفتر 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان و رئیس 
از  جمعی  مسئوالن،  مدیران،  روسا،  حقوق،  دانشکده 
استادان، کارکنان و دانشجویان به منظور تجلیل از مقام 
شامخ شهدا و گرامیداشت 22 اسفند روز بزرگداشت 
شهدا و سالروز صدور فرمان تاریخی امام خمینی)ره(  
مبنی بر تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در حسینیه 

شهدای گمنام دانشگاه برگزار شد.

چهارمین کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان کرمان

کارگروه  چهارمین  24اسفندماه95،  شنبه  سه  روز 
تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان 
استاندار  عالی  مشاور  گرامی؛  دکتر  حضور  با  کرمان 
باهنر،  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر  کرمان، 
فناوری  و  پژوهشی  معاون  زاده؛  احتشام  مریم  دکتر 
ابراهیمی؛  دانشگاه و مسئول دبیرخانه کارگروه، دکتر 
دانشگاه،  عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  مدیرکل 
مدیران دستگاه های اجرایی استان، سازمان مدیریت و 
مطابق  دستگاه های  سایر  کرمان،  استان  ریزی  برنامه 
دستورالعمل اجرایی بودجه و تنظیم موافقت نامه های 
سالن  در  سرمایه1395،  تملک  های  هزینه  اعتبارات 
برگزار  شهیدباهنر  دانشگاه  علوم  دانشکده  کنفرانس 

شد.
استان  استانداری  با  کارگروه  مسئولیت  است  گفتنی 
کرمان است که مقررات، مطابق ماده56 قانون الحاق 
مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون   به  مواد  برخی 

دولت نسبت به نظارت بر پژوهشی های مورد تقاضای 
دستگاههای اجرایی، اقدام شود.

  در ابتدا، دکتر طاهر رئیس دانشگاه ضمن خوش آمد 
و  ارائه کرد  قبل  جلسات  از  گویی، گزارش مختصری 
گفت هدف از برگزاری این کارگروهای تخصصی این 
است که طرحهایی که برای جامعه، استان و کشور نیاز 

باشد شناسایی و اجرا شود.
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 وی تصرح کرد: امیدواریم کمیته به سمتی برود که 
طرح های کالن و در سطح باال را اجرایی نمایند.

دکتر طاهر افزود: با توجه به اینکه سال 95 رو به اتمام 
است، باید برای سال آینده برنامه ریزی شود و طرح 
نیز  آنها  اجرای  نحوه  و  تخصصی  های  کمیته  در  ها 

مطرح و تصویب شود.
دکتر احتشام زاده؛ مسئول دبیرخانه کارگروه تخصصی 
کرمان  استان  نوآوری  و  فناوری  پژوهش،  آموزش، 
سومین  اجرایی،  العمل  دستور   12 ماده  مطابق  گفت: 
کارگروه تخصصی که در آبان 95 برگزار شد، کمیته 
و  برنامه  سازمان  نماینده  )شامل  5نفره  تخصصی 
از  2نفر  دستگاه،  از  نفر  یک  جهاگیری(  بودجه)خانم 
دانشگاه شهیدباهنر و یک نفر از مراکز تحقیقاتی، مباحث 
را از دید تخصصی بررسی نمایند و بعد، مصوبات آن را 
برای نهایی شدن به کارگروه استان بیاورند( موضوع 
دستور العمل فوق با دبیری دانشگاه شهیدباهنر کرمان، 
از آبان تا اسفند 95، پنج جلسه جهت بررسی و تصویب 
پیشنهات طرح های پژوهشی با موضوعات مورد نیاز 

دستگاهای اجرایی تشکیل شد.
آبان   23 در  کمیته)5نفره(  جلسه  اولین  گفت:  وی   
از  جهانگیری  خانم  که  استانداری  نمایند  حضور  با   95
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دکتر کامیاب مقدس 
تحصیالت  دانشگاه  از  آروین  دکتر  دانشگاهی،  جهاد  از 
شهید  دانشگاه  از  نقوی  دکتر  و  جالئی   دکتر  تکمیلی، 
و  تصویب  بررسی،  فرآیند  که  شد  تشکیل  باهنر، 
براساس  که  شد.  پژوهشی مشخص  اجرای طرح های 
چه فرایندی طرح های به دبیرخانه ارسال، بررسی و 
ابالغ شود به دستگاههای اجرایی جهت عقد قرارداد با 

مجری.
در  کرد:  تصریح  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
اولین جلسه برای رعایت کیفیت کار مقرر شد حتما از 
همان محل بودجه طرح هم ناظر برای طرح تعریف 
تأیید  به  نهایی  گزارش  هم  و  نظارت5%   حق  با  شود 

 12 جلسه  اولین  در  که   1% داوری  حق  با  برسد  داور 
و  بودند  کرده  ارسال  را  خود  پروپوزالهای  دستگاه 
دستگاه ها حسب موضوع و تخصص اعضا هیأت علمی، 

به دانشگاههای مختلفی برای داوری ارجاع شد.
 وی خاطر نشان کرد: در دومین جلسه کمیته تخصصی 
مطرح  های  طرح  پیشنهاد  شد،  تشکیل  4دیماه95  که 
شده، مورد بررسی قرار گرفت و طرح های پژوهشی 
مجری  بودند،  برخوردار  اطالعاتی  حداقل  یک  از  که 
با مشخصات شورای  که  یا طرحی  دارای سابقه خوب 
عتف سازگار بود مقرر شد که اشکاالتشان به دستگاه ها 
ارسال شود که کمیته ارتباط با دستگاه ها را شروع نمود.

 دکتر احتشام زاده افزود: در جلسه سوم که 11دیماه95 
نقص شده  رفع  که  هایی  از طرح  برخی  برگزار شد، 
رفع  جهت  مجددا  نیز  برخی  و  تصویب شدند  بودند 

اشکال به دستگاه مربوط ارسال شد.
مسئول دبیرخانه کارگروه اظهار داشت: در چهارمین 
جلسه که 9 بهمن ماه95 برگزار شد، هنوز هم بعضی 
دبیرخانه  به  را  ها  پروپوزال  اجرایی،  دستگاههای  از 
که  کمیته  جلسة  آخرین  در  نهایتا  ننمودند.  ارسال 
آن  شد،  بررسی  پروپوزالها  مجددا  15اسفندماه95، 
جمع  و  داورها  نظر  طبق  که  پروپوزالهایی  از  دسته 
بندی که کمیته داشت که قابل عقد قرار داد بودند، به 

دستگاه اعالم شد.


