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سخن رئیس دانشگاه
نودانشجویان عزیز به کرمان و دانشگاه بزرگ شهید باهنر خوش آمدید .شما برای ارزشمندترین و مقدس ترین هدف ،که فراگیری علم و آگاهی است،
پا به این محیط پرطراوت گذاشتهاید .دانشگاه شهید باهنر کرمان چهل سال پیش به ه ّمت بزرگمردی به نام مهندس علیرضا افضلی پور با بذل تمامی
هستی اش بنا شد .ما نیز به پیروی از او با تمام توان برای رشد و شکوفایی علمی  ،پژوهشی و فرهنگی شما آینده سازان این سرزمین ،تالش می کنیم .پس
موفقیت و بهروزی
شما نیز با امید و نشاط در این مسیر تعالی بخش گامهای بلند بردارید و آینده روشن خود و جامعه را رقم بزنید .از خدای سبحان
ّ
ماندگار را برای تک تک شما فرزندان عزیز این دیار مسئلت دارم.

				
			

دکتر محمد علی طاهر
رئیس دانشگاه

سخن مدیر مسئول
ماه مهر ،ماه مهربانی ،پویایی و تالش است و دانشجویان در یک محیط فرهنگی ،گامهای آغازین را در جهت تعالی ذهن و روح خویش به اشتیاق بر
میدارند .اینجانب به نام دانشگاه و به یاد معمار بزرگ دانشگاه شهید باهنر ،مهندس افضلیپور ،آغاز سال تحصیلی جدید را به همه دانشجویان عزیز
خاصه مهمانان جدیدالورود دانشگاه ،تبریک عرض میکنم و آرزومند توفیق روزافزون برای همه ف ّعاالن و تالشگران باغ دانایی هستم.
ّ
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محمد ابراهیمی
دکتر
ّ
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

همایش بزرگ استادان بسیجی دانشگاههای استان
همزمان با سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و روز بسیج استادان،
همایش بزرگ استادان بسیجی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان
بعد از ظهر دوشنبه  31خردادماه در محل تاالر وحدت دانشگاه شهید
باهنر برگزار شد.
دکتر عباسعلی رستمینسب ،رئیس سازمان بسیج استادان استان کرمان
و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر با تأکید بر اینکه بسیج برای
حفظ نظام و ارزشهای انقالب اسالمی و توسعه و پیشرفت تشکیل
شده است افزود :بسیج حافظ ارزشهای انقالب اسالمی و توسعه نظام
است و شخصیتهای بزرگی از دل بسیج بیرون آمدهاند .بسیجی بودن
یک وظیفه الهی و شرعی است و امام خمینی (ره) فرمودند« :همه مردم
ایران باید در قالب برنامه نظامیافته در ابعاد مختلف بسیجی باشند».
امروز شاهد فعالیتهای بزرگی در حوزه بسیج استادان هستیم و در
زمینه جنگ نرم ،پیوست فرهنگی ،همایشهای بهروز ،حلقههای صالحین
و حلقههای علمی فعالیت میکنیم .طی سال گذشته ،کانون برتر بسیج
استادان کشوری از استان کرمان انتخاب شد .بسیج مدافع ارزشهاست
و در سایه والیت کار میکند و از خدا میخواهیم ،اخالص در کار و عمل
را از ما نگیرد .اعضای بسیج استادان از همه گروهها هستند و ما نماینده
تمام فکرهای استادان در دانشگاههای کشور هستیم .فعالیت در سایه
والیت ،شاخصه بسیج استادان است.
دکتر بصیری ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز با تبریک میالد
مسعود امام حسن مجتبی (ع) و گرامیداشت یاد و نام مرحوم افضلیپور،
مؤسس دانشگاه شهید باهنر و بانو فاخره صبا ،گفت :زندهیاد افضلیپور
تمام سرمایه خود را برای ساخت دانشگاه شهید باهنر کرمان هزینه کرد
و هم اکنون که  40سال از عمر دانشگاه شهید باهنر میگذرد 630 ،استاد
در این دانشگاه فعالیت میکنند که  100نفر از آنها استاد تمام و 130
نفر دانشیار هستند .بیش از  4هزار و  600دانشجو در دانشگاه شهید
باهنر داریم و این دانشگاه دارای  14دانشکده 302 ،رشته و گرایش،
چهار پژوهشکده مستقل و  10نشریه علمی  -پژوهشی است2091 .
مقاله از استادان دانشگاه شهید باهنر طی سال  94منتشر شده است.
همچنین دانشگاه باهنر دارای  66نشریه دانشجویی و  10تشکل اسالمی
است.
گفتنی است استادان حاضر در این همایش افطار را مهمان دانشگاه شهید
باهنر بودند.

ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب
کارگروه ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب دانشگاه
شهید باهنر کرمان در سال  ،95پیش از ظهر روز چهارشنبه 2 ،تیرماه،
در دفتر ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با حضور
حجتاالسالموالمسلمین سلطانمرادی ،رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری ،حجتاالسالموالمسلمین عسکری ،معاون دفتر نهاد و دبیر
عفاف و حجاب ستاد صیانت دانشگاه و نمایندگانی از امور خوابگاهها،
حراست ،نهاد مقام معظم رهبری و روابط عمومی تشکیل جلسه داد.
حجتاالسالموالمسلمین سلطانمرادی ،رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری با اشاره بر اینکه قانون صیانت از حجاب و حقوق شهروندی
از دهه  60در کشور تصویب شده است ابراز امیدواری کرد تالشهای
اعضای ستاد صیانت به نتیجه برسد و این قانون به طور جامع و کامل
در دانشگاه اجرایی شود.

حجتاالسالم سلطانمرادی با تأکید بر اینکه مشکالت جامعه در سایه
دو فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر مرتفع میشود بیان کرد:
در اجرای صحیح قانون امر به معروف و نهی از منکر نباید بیتفاوت
بود .البته توجه به اصولی چون احترام به شخصيت افراد ،ارشاد تدريجي،
نرمخویی و محبت و تشويق به ارزشها در مراحل اولیه ضروری است.
رئیس دفتر نهاد رهبری از اعضا خواست در این مسیر از بیانات و
رهنمودهای رهبر انقالب بهره بگیرند و کار را به صورت کارشناسی شده
و طبق اصول پیش ببرند.
حجتاالسالموالمسلمین عسکری ،دبیر عفاف و حجاب ستاد صیانت
دانشگاه با اشاره بر این که مصوبات ستاد باید بار اجرایی داشته باشد بر
لزوم تأمین اعتبار الزم جهت اجرای مصوبات تأکید کرد.
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اختتاميه هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت
اختتاميه هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت به منظور تقدير و معرفي
برترینهای حوزههای مختلف فعاليت انجمنهای علمي ،برگزار شد.
در این مراسم که عصر روز سهشنبه یکم تیرماه در محل تاالر وحدت
دانشگاه برگزار شد ،از انجمنهای علمي برگزيده و قابل تقدير در
حوزههای آموزشي ،ترويجي ،نوآوري و ابتكار ،اختراع و نشريه ،انجمنهای
برگزيده ،انجمنهای خالق و فعاالن برتر با حضور مسئولين عالي دانشگاه
و استادان مشاور انجمنها تجليل و قدرداني به عمل آمد.
دکتر بصیری ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،ضمن تشریح روند
فعالیتهای دانشجویی در حوزههای فرهنگی و علمی پس از انقالب
اسالمی؛ به اهمیت کار گروهی در حوزه دانشجویی به خصوص انجمنهای
علمی دانشجویی و تأثیر آن بر رشد و پیشرفت دانشجویان و جامعه
اشاره کرد و افزود :مشاهدات چند ساله ما نشان از این دارد زمانی که
دانشجویان فعال در انجمنهای علمی دانشگاه فارغالتحصیل میشوند به
مدیرانی توانمند تبدیل میشوند.
در ادامه برنامه از دبیران گذشته شورای هماهنگی انجمنهای علمی،
آقایان ارسالن شجاعی ،رضا کاظمی ،معین جاللی و همچنین دبیر فعلی
شورای هماهنگی آقای عرفان شادروان و اعضای شورای مرکزی فعلی
انجمنهای علمی تقدیر به عمل آمد.
عبداهلل لوشابی ،دبیر هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت ،از روند داوری
فعالیتهای انجمنهای در این دوره سخن گفت و ضمن تقدیر از مشارکت

حداکثری انجمنهای علمی در ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ،از تیم
داوری جشنواره تشکر نمود.
لوشابی به میزبانی دیار کریمان در بزرگترین رویداد علمی دانشجویی
کشور اشاره کرد و از پتانسیل باالی دانشگاه برای درخشش در این
جشنواره سخن گفت.
همچنین از پوستر نهمین جشنواره ملی حرکت با حضور مسئولین فرهنگی
دانشگاه و جمعی از استادان مشاور انجمنها رونمایی شد.
در بخش پایانی اختتامیه هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت ،برگزیدگان
این دوره از جشنواره معرفی شدند و از آنها با اهدای لوح و تندیس و
جوایز نقدی تقدیر به عمل آمد.

امضای تفاهمنامه بین دانشگاه شهید باهنر و شرکت آب منطقهای استان کرمان
روز سهشنبه 2 ،تیرماه ،تفاهمنامه همکاری آموزشی -پژوهشی و مشاورهای
در راستای اجرای «طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی» بین
شرکت سهامی آب منطقهای کرمان به نمایندگی مهندس بختیاری،
مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان کرمان و دانشگاه شهید باهنر
کرمان به عنوان دانشگاه معین طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب
زیرزمینی استان به نمایندگی دکتر طاهر ،رئیس دانشگاه منعقد گردید.
مهندس بختیاری ،مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان کرمان ،با
اشاره به کمبود شدید منابع آب و بحران کمآبی در کشور و استان
کرمان ،از بروز مشکالت و چالشهای عدیده به دلیل بهرهبرداری و
مصرف بیشازحد از منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی سخن گفت
و اظهار داشت :هدف از اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب
زیرزمینی ،بهرهبرداری پایدار از منابع ،برنامهریزی و مدیریت در این
حوزه ،حل مشکالت و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف است .وی دلیل
انتخاب دانشگاه شهید باهنر به عنوان دانشگاه معین را توانمندی علمی
باالی دانشگاه و متعلق بودن این دانشگاه به استان کرمان اعالم کرد و
ابراز امیدواری کرد که با همگرایی بین دانشگاه و صنعت ،خروجیهای
علمی خوبی حاصل شود.
دکتر طاهر ،رئیس دانشگاه ،پیرامون جایگاه باالی دانشگاه باهنر از نظر
علمی ،امکانات بالقوه دانشگاه و همچنین اجرای پروژه و طرحهای ملی در
این دانشگاه سخن گفت و افزود :در حال حاضر ارتباط و همکاری خوبی
بین دانشگاه باهنر و بخشهای صنعتی وجود دارد .به عنوان مثال میتوان
به ارتباط و همکاری بین دانشگاه باهنر و معادن مس سرچشمه و گل
گهر سیرجان در قالب قراردادهای کالن اشاره نمود.
دکتر معصومی ،رئیس دانشکده کشاورزی ،کشت جایگزین در استان،
استفاده بهینه از آب موجود و ترویج کشاورزی را از جمله راهکارهای
مناسب در زمینه مقابله با بحران کمآبی دانست و ترویج را پل ارتباطی
بین نیروهای علمی و کشاورز معرفی کرد که میتواند در این زمینه
فرهنگسازی کند.
4
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بر اساس این تفاهمنامه ،همکاری پژوهشی در زمینههای تعریف و اجرای
پروژه علمی-پژوهشی ،ارائه خدمات مشاورهای (فنی-تخصصی) ،برگزاری
همایشهای علمی و تحقیقاتی مشترک ،اجرای پایاننامههای تحصیالت
تکمیلی سفارشی در زمینههای مورد نیاز شرکت و در راستای طرح،
انتشار مجله ،کتاب و مقاله به صورت مشترک و بررسی فناوری نوین
مرتبط با طرح توسط کارشناسان طرفین میباشد.
همچنین در زمینههای برگزاری کارگاه ،کنفرانس و سمینار آموزشی،
استفاده از امکانات موجود نظیر کتابخانهها ،مرکز اسناد ،آزمایشگاهها،
مراکز اطالعرسانی و بانکهای اطالعاتی یکدیگر ،همکاریهای آموزشی
و پشتیبانی بین طرفین صورت میگیرد.

رئیس دانشگاه مشکالت دانشجویان را پیگیری میکند
تعدادی از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر روز شنبه 5 ،تیرماه ،با دکتر
طاهر ،رئیس دانشگاه و جمعی از مسئوالن دیدار کردند.
در این دیدار دکتر طاهر ،پس از استماع مشکالت مراجعان ،دستورات
الزم را برای حل مشکالت آنان صادر کرد و از مسئوالن خواست تا
حصول نتیجه این امورات را مورد پیگیری قرار دهند.
مالقات عمومی و دیدار با رئیس دانشگاه از جمله برنامههای منظمی
است که هر شنبه هفته ،با هدف رفع مشکالت دانشجویان و کارمندان
برگزار میشود.
در برنامههای مالقات عمومی این امکان فراهم شده است تا دانشجویان
بتوانند جهت مطرح کردن درخواستها و مشکالت خود با دکتر طاهر،
رئیس دانشگاه دیدار کنند.
برگزاری جلسات مالقات عمومی سبب میشود خواسته مراجعان در
کوتاهترین زمان از مجرای قانونی پیگیری شده و کارشناسان با ریشهیابی
مشکالت ،راهکار الزم را برای حل آنها ارائه نمایند.

ضیافت افطاری دوستداران و خیرین دانشگاه
ضیافت افطاری دوستداران و خیرین دانشگاه  12تیرماه با حضور دکتر
طاهر ،رئیس دانشگاه ،اعضاء هیأت رئیسه ،جمعی از استادان و گروهی
از خیرین و دوستداران دانشگاه در محل باشگاه دانشگاهیان در فضایی
صمیمی برگزار شد.
حجتاالسالموالمسلمین صباحی ،رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاههای استان ،بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء ،اهمیت
ارزش خدمت به میدان علمی و دانشگاهی را یادآور شد و از همراهی و
همکاری مجموعه خیرین و دوستداران دانشگاه قدردانی نمود.
دکتر طاهر ،رئیس دانشگاه ،در این ضیافت اظهار داشت :آموزش عالی
در دنیای امروزه به مانند صنعت است و در دنیای امروز از واژه صنعت
برای آموزش عالی استفاده میشود زیرا آموزش عالی نقشی سازنده در

جامعه دارد .آموزش عالی صنعتی پویا ،ماندگار و مدرن است که با
بهکارگیری عنصر خالقیت ،نیازهای انسان را شناسایی و به بهترین شکل
ممکن برای رفع آنها راهحل ارائه میدهد.
رئیس دانشگاه ،با بیان اینکه اعضای هیأت علمی و استادان دانشگاه
اساس توسعه دانشگاه هستند ،تأکید کرد :سند راهبردی دانشگاه نه
براساس توسعه کمی بلکه براساس کیفیسازی طراحی و اجرا شده است.
وظیفه دولت ایجاد امنیت ،سالمت و آموزش بوده و سایر اقدامات در
کشور باید توسط مردم انجام پذیرد.
در پایان الواح سپاس از سوی رئیس دانشگاه؛ دکتر طاهر ،به افراد حقیقی
و حقوقی خیرین و دوستداران دانشگاه اهدا شد.
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بهکارگیری توان علمی دانشگاه برای همکاریهای بینالمللی
پیرو انعقاد تفاهمنامه همکاری مابین دانشگاه شهید باهنر کرمان و
دانشگاه مونتان اتریش ،شرکت معدن کاری امین یار کرمان در نظر
دارد با همراهی دانشگاه شهید باهنر ،تفاهمنامه همکاری را با دانشگاه
مونتان اتریش منعقد نماید.
بر این اساس روز یکشنبه  20تیرماه ،نشست مشترکی جهت آشنایی
طرفین و برنامهریزیهای الزم بین اعضای هیأت رئیسه دانشگاه،
مدیرعامل شرکت امین یار و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه در
دفتر رئیس دانشگاه برگزار شد.
دکتر طاهر ،رئیس دانشگاه ،تعامل و همکاری دانشگاه شهید باهنر و
شرکت امین یار را به فال نیک گرفت و گفت :دانشگاه شهید باهنر از
نظر توان و بنیه علمی توانایی حمایت بسیاری از صنایع استان و حتی
کشور را دارد .دانشگاه شهید باهنر ،دانشگاه مادر استان و بزرگترین
دانشگاه جنوبشرق کشور است و با در اختیار داشتن  650عضو هیأت
علمی از نظر نسبت استاد به دانشجو رتبه اول را در کشور دارد .دانشگاه
شهید باهنر از نظر تعداد و مرتبه اعضای هیأت علمی و تعداد دانشجویان
تحصیالت تکمیلی از سایر دانشگاهها متمایز است و باید از این توان علمی
استفاده شود.
مهندس کالنتر مهر ،مدیرعامل شرکت امین یار ،با ابراز خرسندی از
حضور در جمع دانشگاهیان فرهیخته ،دانشگاه شهید باهنر را مجموعهای
قوی و پیشگام در ارتباط با صنعت دانست و گفت :امیدواریم امروز
بتوانیم چالشهای اقتصادی شرکت امین یار و استان را با تعامل و
همکاری با دانشگاه شهید باهنر مرتفع نماییم.
وی مهمترین عامل ایجاد مشکالت اقتصادی در صنعت را ناآگاهی و
عدم دسترسی به تکنولوژی روز عنوان کرد و بهکارگیری کارشناسان و
متخصصان هر رشته را تنها راهحل مشکل دانست.
گفتنی است همکاری شرکت امین یار و دانشگاه شهید باهنر با دانشگاه
مونتان در زمینه اکتشافات زمینشناسی ،استفاده از فناوری فرآوری مواد
معدنی و ساخت یکی از بزرگترین کارخانههای تولید کروم خواهد بود.

بازدید دکتر طاهر از نواحی مختلف دانشگاه
روز دوشنبه  21تیرماه ،دکتر طاهر ،رئیس دانشگاه به همراه دکتر
ابراهیمی ،رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی ،دکتر موالیی ،معاون
آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،آقای دوستی ،مدیر امور عمومی ،مهندس
نجات غفار ،مدیر دفتر فنی ،دکتر تراز ،مدیرکل امور آموزشی ،آقای
عرب پور ،مدیر امور دانشجویی ،آقای شمسالدینی ،مسئول اداره
خوابگاهها و جمعی دیگر از مسئوالن دانشگاه از خوابگاههای دانشجویی
بازدید کردند.
در این بازدید که دو ساعت به طول انجامید ،دکتر طاهر از چند
خوابگاه برادران ،خواهران و متأهلین دیدن کرد و ضمن شنیدن مسائل
دانشجویان ،دستور پیگیری برخی درخواستهای آنان را صادر نمود.
رئیس دانشگاه و هیأت همراه از پروژههای عمرانی و تعمیرات تابستانه
خوابگاهها بازدید کردند و ضمن مشاهده تغییرات صورت گرفته،
پیشنهادات و راهحلهای خود را برای بهبود هرچه بهتر اوضاع ارائه
دادند.
همچنین از دانشکده کشاورزی ( 2در حال ساخت) بازدید به عمل
آمد .دکتر معصومی ،رئیس دانشکده کشاورزی و چند تن از مسئوالن
و استادان این دانشکده ،هیأت بازدیدکننده را همراهمی نمودند .گفتنی
است دانشکده کشاورزی به شیوه مدرن و با تمام امکانات در حال ساخت
6
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است و از دو مسیر مجزا به دانشکده هنر و دانشکده کشاورزی سابق
منتهی میشود.
بازدید از دانشکده هنر ،سالن کالسهای آموزشی دانشکدهها و تاالر
افضل (محل برگزاری امتحانات) ،از دیگر برنامههای رئیس دانشگاه و
هیأت همراه بود.

تفاهمنامه همکاری مشترک دانشگاه باهنر و شرکت باواریای آلمان

تفاهمنامه همکاری مشترک دانشگاه شهید باهنر کرمان و شرکت باواریای
آلمان با تأکید بر محورهای پژوهشی و فناوری و همکاری بینالمللی علمی
اقتصادی روز دوشنبه  21تیرماه ،به امضا رسید.
در سمینار یکروزهای که به این منظور و با حضور جمعی مسئوالن
استانی و مسئوالن حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر در اتاق
بازرگانی استان کرمان برگزار شد ،دکتر رشیدی نژاد ،دبیر کل اتاق
بازرگانی استان کرمان ،تحلیلی آماری از واحدهای صنعتی استان کرمان
ارائه نمود.
دکتر صیدنژاد ،مدیر گروه همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه ،نیز
ضمن ارائه تاریخچه مختصری از دانشگاه ،ظرفیتهای آموزشی و
پژوهشی دانشگاه را معرفی کرد.
در این نشست ،دکتر احتشام زاده ،معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه،

با گرامیداشت چهلمین سالگرد تأسیس دانشگاه در کرمان ،توسعه
همکاریهای علمی بینالمللی را که یکی از سرفصلهای مهم برنامه
راهبردی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه برشمرد و پیادهسازی
الگوهای موفق ارتباط صنعت و دانشگاه را امری ضروری دانست .وی
ابراز امیدواری کرد ارتباط با کشور آلمان که یکی از موفقترین کشورهای
دنیا در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه است ،بتواند زمینه انتقال و تبادل
تجربیات را فراهم سازد.
آقای  Gottschaldمدیر توسعه در فرایند توسعه صنعتی ایالت بایرن
آلمان  -گروه باواریا ،این تفاهمنامه را بسیار خوب توصیف کرد و خاطر
نشان کرد :این تفاهمنامه میتواند از طریق اتاق بازرگانی استان کرمان
موقعیتهای برد -برد خوبی را برای شرکتهای ایالت بایرن آلمان و
دانشگاه شهید باهنر کرمان فراهم آورد.
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کمیسیون دائمی هيأت امنای دانشگاه تشکیل جلسه داد
جلسه کمیسیون دائمی هيأت امنای دانشگاه با حضور دکتر طاهر ،رئیس
دانشگاه ،دکتر امید ،معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم و
رئیس کمیسیون دائمی هيأت امناء ،مهندس سعيد رضايي ،معاون مركز
هيأتهاي امناء و هيأتهاي مميزه و اعضای کمیسیون ،روز پنجشنبه 24
تیرماه ،در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
دکتر طاهر ،رئیس دانشگاه ،گزارش مختصری در مورد بودجه دانشگاه
شهید باهنر ارائه نمود و دکتر امید ،معاون اداری ،مالی و مدیریت

منابع وزارت علوم و رئیس کمیسیون دائمی هيأت امناء ،به پاسخگویی
پرسشها و پیشنهادات اعضای کمیسیون پرداخت.
پس از پایان جلسه ،دکتر طاهر ،رئیس دانشگاه ،دکتر امید و مهندس
رضایی از محل برگزاری کنکور سراسری  95در تاالر افضل بازدید
نمودند و از نزدیک در جریان نحوه برگزاری امتحانات در این حوزه قرار
گرفتند .دکتر امید وضعیت حوزه امتحانی و نحوه مراقبت و رسیدگی
به داوطلبان را مطلوب عنوان کرد و از عوامل اجرایی برگزاری کنکور
سراسری تشکر و قدردانی نمود.

چهارمین کارگروه پژوهش آموزش عالی قرآنی
چهارمین کارگروه پژوهش آموزش عالی قرآنی ،به همت معاونت فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه ،دبیری دکتر قهاری و با حضور نمایندگان دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی استان ،حوزههای علمیه ،اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،سازمان تبلیغات اسالمی ،جهاد دانشگاهی و پژوهشکده
فرهنگ اسالم و ایران روز چهارشنبه  30تیرماه ،در پژوهشکده فرهنگ
اسالم و ایران برگزار شد.
دکتر صرفی ،رئیس پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران از پایهگذاری
دبیرخانه کمیسیون در پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران خبر داد
اظهار داشت :بر اساس آییننامهها و مذاکرات صورت گرفته مقرر شد
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اساسنامه پیشنهادی را تنظیم و از پیشنهادات و نظرات اعضا در جهت
بهتر شدن اساسنامه استفاده کنیم.
حجتاالسالموالمسلمین دکتر عارفی ،رئیس دفتر نهاد مقام معظم
رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،اساسنامه تنظیمشده را مطلوب
ارزیابی کرد و پیشنهاد داد تفسیر قرآن کریم بهعنوان یک موضوع کلی
مطرح گردد .همچنین در بحث اولویتهای پژوهشی ،مدلهای اخالقی
را ارائه نمود و پیشنهاد کرد در کنار مدلهای اخالقی مبانی و مدلهای
رفتاری نیز گنجانده شود.

جلسه اقتصاد مقاومتی با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد
روز سهشنبه 29 ،تیرماه ،در نشستی صمیمی و چهار ساعته استاندار
کرمان با رئیس دانشگاه شهید باهنر ،اعضای هیأت علمی و استادان
علوم اقتصادی دانشگاههای سراسر استان ،نقطه نظرات ،پیشنهادات و
چالشهای پیش روی توسعه استان را مورد بحث و بررسی قرار داد.
رزم حسینی ،استاندار کرمان گفت :اقتصاد مقاومتی در استان کرمان
توسط مدیران غیردولتی و با شایستهساالری صورت میپذیرد .مفهوم
اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است .مدیریت استان آمادگی دارد
تا شهرک صنعتی شهر کرمان را به صورت پایلوت در جهت کاهش
آسیبهای اجتماعی و توانمندسازی ،به دانشگاه باهنر واگذار نماید.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه اگر دستبهدست هم دهیم میتوان
شاهد توفیقی در سطح استان بود ،گفت :دولتها باید در خدمت

دانشگاه باشند نه اینکه دانشگاه در خدمت دولتها .لذا در استان کرمان
نیازمندیم تا استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه در طرحهای توسعه
استان مشارکت نموده و طرحهای نظری را به طرحهای عملیاتی مبدل
سازند .بیتفاوتیها و اهمیت ندادن به مشکالت کنونی ،در آیندهای
نزدیک گریبان گیر جامعه خواهد شد .در طرحهای توسعهای استان،
هیچگاه از بنگاههای اقتصادی نسبت به پرداخت هزینهها درخواست نشد
بلکه با اجرای طرحهایی همچون طرح مناطق هشتگانه اقتصاد مقاومتی به
دنبال تمرین سبک جدید مدیریتی هستیم .امروز دانشگاهها باید به متن
جامعه بیایند و مسئولیتپذیر باشند زیرا در استان قابلیتهای بسیاری
از قبیل استادان و هیأت علمی برجسته و هزاران دانشجو وجود دارد که
میتوانند در توسعه استان نقشآفرینی نمایند.

همکاری دانشگاه کرمان ،مونتان اتریش و شرکت معدنکاری امین یار

تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشگاه مونتان
اتریش و شرکت معدن کاری امین یار بعدازظهر روز چهارشنبه 30
تیرماه در دانشگاه شهید باهنر به امضا رسید.
پروفسور موزر( ،)Moserمعاون روابط بینالمللی دانشگاه مونتان اتریش
که به همراه یک هیأت چهارنفره به منظور عقد تفاهمنامه در دانشگاه
شهید باهنر حضور یافت ،در رابطه با همکاری با دانشگاه شهید باهنر
کرمان گفت :همواره فعالیتهای دانشگاه کرمان را پیگیری میکنم و
یک سال است که وارد مرحله همکاری شدهایم و این اولین باری است
که شرکتها را از طریق دانشگاه کرمان و دانشگاه مونتان اتریش وارد
عرصه کردهایم .همیشه برای ما مهم بوده است که شریک خوبی برای
فعالیتهایمان داشته باشیم .دانشگاه مونتان قصد بورسیه کردن تعدادی
از دانشجویان ایرانی برای رشتههای مهندسی را دارد.
کالنتری ،رئیس شرکت امین یار ،ضمن تشکر از پروفسور موزر به دلیل
بازدید از صنعت جنوب ،خواستار همکاری وی در زمینههای مختلف
صنعتی از جمله جلوگیری از خام فروشی ،تبدیل مواد معدنی کم عیار با
مواد با عیار باالتر و راههای جدید کشف و استخراج معادن روباز شد.
وی از دانشگاه شهید باهنر به خاطر همکاری در این زمینه قدردانی نمود
و گفت :دانشگاه باهنر پل ارتباطی بین صنعت کرمان و دانشگاه مونتان
است و ما خواستار افزایش سطح همکاریها در زمینههای مختلف علمی
و پژوهشی با دانشگاه کرمان هستیم.
دکتر احتشام زاده ،معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید باهنر ،در
مورد فرآیند همکاریها با دانشگاه مونتان اتریش اظهار داشت :یک سال
پیش یک قرارداد در خصوص همکاریهای علمی بینالمللی با دانشگاه
مونتان داشتیم که امسال به یک قرارداد سه جانبه تبدیل شده است.
هدف اصلی از تدوین این تفاهمنامه اکتشاف و استخراج و فرآوری مواد
معدنی است .معادن سرمایههای بزرگی هستند اما سرمایه اصلی دانشگاه
شهید باهنر کرمان تفک ِر انسانهای متفکر و دانشمند در حوزه معدن
است .وجود استادان بزرگ بخشهای معدنی و زمینشناسی میتواند
موجب پیشرفت تحقیقات و پژوهشهای صنعتی در زمینه معدن به ویژه
کرومیت باشد.

اهم موارد مورد توافق به شرح زیر است:
 .1تعیین ذخایر موجود کرومیت استان جهت برنامهریزی برای
سرمایهگذاری و توسعه این معادن
 .2افزایش بهرهوری معادن کرومیت موجود ،بهینهسازی معادن کرومیت
و کاهش هزینههای استخراج
 .3امکانسنجی جهت ساخت خط جدید تولید فروکروم
 .4امکانسنجی و بهسازی رویه فرآوری محصوالت کرومیت
 .5بررسی در مورد نحوه افزایش استخراج کروم از سنگ کرومیت
 .6تبادل دانشجو ،استاد و محقق
 .7تبادل معلومات و تجارب زمینشناسی و معدنی کرومیت
 .8برگزاری کارگاه و سمینارهای مشترک
 .9همکاریهای علمی پژوهشی در جهت تحقق اهداف فوق بین سه
مؤسسه امضاکننده
گفتنی است ظرف یک سال گذشته این چهارمین بازدید هیئت دانشگاهی
مونتان ،به عنوان یکی از بهترین دانشگاههای مهندسی معدن در سطح
اروپا و دنیا ،از دانشگاه شهید باهنر کرمان ،معادن ،امکانات معدنی و
زمینشناسی استان کرمان بوده است.

خبرنامه دانشگاه شهید باهنر کرمان  -بهار 95

9

مصاحبه با دکتر ماشااهلل ماشینچی

ماشااهلل ماشینچی ،استاد تمام دانشگاه شهید باهنر
کرمان در رشته ریاضی است .او دوره کارشناسی
خود را در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته آمار
و ماشینهای حسابگر ،کارشناسی ارشد را در
دانشگاه شیراز در رشته آمار و احتمال و دوره
دکتری را در دانشگاه واسدا ژاپن در رشته ریاضی
گذرانده و از سال  1355تاکنون به تدریس و

پژوهش در دانشگاه شهید باهنر مشغول است .وی تحقیقات خود را در زمینه
ریاضیات فازی متمرکز نموده و بیش از  150مقاله سه عنوان کتاب در این
زمینه به چاپ رسانده است .او همچنین استاد اولین رساله دکتری ریاضی کشور
در سال 1369و استاد راهنمای تعدادی پایان نامه و رساله دکتری در رشته
های ریاضی و آمار بوده و استاد نمونه کشور در سال  ،85استاد نمونه دانشگاه
شهید باهنر کرمان ،پژوهشگر نمونه استان کرمان و دانشگاه باهنر را در کارنامه
علمی خود دارد.

آقای دکتر ماشینچی ،ضمن تشکر از حضور شما در این گفتوگو،
لطف ًا در مورد دستاوردها ،مقاالت علمي و كتب انتشار يافته توسط
جنابعالي توضيح بفرماييد.
از سال  1355که فعالیت خود را در دانشگاه شهید باهنر کرمان آغاز
کردم تدریس در دورههای کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری را در
دروس مختلف ریاضی ،آمار ،بهینهسازی و ریاضیات فازی را برعهده
داشتم .حاصل پژوهشها و تحقیقات من تاکنون در قالب سه کتاب با
عنوانهای «نظریه مجموعه فازی»« ،کنترل کیفیت آماری؛ با همکاری
آقای دکتر عباس پرچمی ،عضو هیئت علمی بخش آمار دانشگاه شهید
باهنر» و «آمار و احتمال فازی؛ با همکاری آقای دکتر سید محمود
طاهری ،دانشیار دانشگاه تهران» و بیش از  150مقاله در مجالت معتبر
علمی داخلی و بینالمللی منتشر شده است .همچنین استاد نمونه کشور
به پیشنهاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و دریافت لوح و جایزه
از رئیس جمهوردر سال  ،85استاد نمونه دانشگاه شهید باهنر کرمان،
پژوهشگر نمونه استان کرمان و دانشگاه شهید باهنر بودهام ،.هم چنین به
عنوان سردبیر مجله سیستمهای فازی ایران از سال  1382تاکنون،مدیر
قطب سیستمهای فازی و کاربردهای آن ،معاون پژوهشی دانشکده علوم
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،معاون آموزشی دانشکده ریاضی و کامپیوتر
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،رئیس بخش ریاضی دانشگاه شهید باهنر
کرمان ،معاون پژوهشی مرکزپژوهشی ریاضی ماهانی ،عضو شورای
پژوهشی دانشگاه ،،عضو هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
و عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ایران و
عضو هیأت ممیزه مرکزی دانشگاه خواجه نصیر انجام و ظیفه کردهام.
برای رسیدن به جایگاه استاد تمام چه فرآیندی را پشت سر گذاشتید
و از چه موانعی عبور نمودید؟
فرایندی بسیار طبیعی .اگر عالقمند به ریاضیات باشید و به طور مداوم
و منسجم کار کنید به این اهداف میرسید .من در این راه واقعا مانعی
نمیبینم .البته اخیرا مشکالت مالی برای دانشگاهها به وجود آمده است
و به تبع آن شرکت در مجامع علمی بینالمللی کاهش یافته است و
این عدم حضور در مجامع به کار تحقیقاتی ما لطمه می-زند .همچنین
برای رشتههای کاربردی مطمئنا کمبود وسایل و ابزار آزمایشگاهی در
جلوگیری از پیشرفت علمی استادان و دانشجویان مؤثر است و این مسئله
آنها را ناچار به سمت روشهای تئوری سوق میدهد.
با توجه به تخصص شما در رشته آمار و ریاضی ،وضعيت و کاربرد
این رشته را در ايران در مقايسه با كشورهاي پيشرفته دنيا چگونه
ارزيابي مي كنيد؟
متأسفانه در ایران آنطور که باید و شاید جایگاه کاربرد آمار شناخته
شده نیست در حالی که کشوری مثل هند به خوبی از متخصصان آمار
استفاده میکند و سایر کشورهای پیشرفته هم به همین صورت.
لطفا بفرمایید جایگاه دانشگاه شهید باهنر کرمان درحوزه ریاضی و
آمار در مجامع علمی کشور و بینالمللی چگونه است؟
در سطح نسبتا خوبی است .همکاران مقالههایی در ژورنالهای معتبر
چاپ میکنند و این نشاندهنده سطح علمی باالست.
کشورهای صاحب نام درحوزه ریاضی و آمار چه کشورهایی هستند و
ارتباط دانشگاه شهید باهنر با این کشورها چگونه است؟
در ریاضی کشورهایی که برنده جایزه  Fildesهستند در بعد تحقیقات
در دنیا اولند مثل آمریکا ،ژاپن و  ...اما ما ارتباط مشخص ،رسمی و

تنگاتنگی با آنها نداریم .البته برخی از استادان ریاضی و کامپیوتر با
بعضی استادان دنیا ارتباطاتی در حد نوشتن مقاله مشترک دارند اما
ارتباط رسمی نیست که ای کاش میشد رسمیت داشته باشد.
با توجه به پیشرفت علمی کشور ،به نظر شما چه موانعی در روند
پیشرفت علمی کشور اختالل ایجاد میکند؟
تا چند سال آینده رشتههای علوم پایه و بعد رشتههای فنی به لحاظ
نبود بازار کار برای فارغالتحصیالن متقاضی نخواهد داشت و این ضایعه
بزرگی است چراکه وقتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه
نباشند تحقیقات متوقف میشود و به راه انداختن چرخ زنگزده متوقف
شده هزینهبر است .تعدد تأسیس دانشگاههای مختلف غیرانتفاعی ،آزاد
و پیام نور و گرفتن تعداد زیادی دانشجو که در بازار کار رها شدهاند و
بدون کار ماندهاند می-تواند یکی از علل این مشکل باشد.
به نظر شما چگونه مي توان با پيشكسوتان دانشگاه هاي ايران و
جهان ارتباط برقرار نمود و از تبادل تجارب آنها جهت پيشبرد اهداف
دانشگاه و آموزش بهتر دانشجويان بهره جست؟
تسهیل رفت و آمدهای علمی بین بخشها ،دانشگاهها و حتی صنعت
به نظر شما چطور دانش آموختگان جوان مي توانند از تجارب شما و
ديگر اساتيد پيش كسوت در جهت خالقيت و نوآوري بهره بگيرند؟
دانشآموزان تا قبل از ورود به دانشگاه سخت مشغول تست زدن و
کالسهای آمادگی برای کنکور هستند .در واقع از مهد تا دانشگاه باید
به دنبال کنکور باشند به طوری که بعد از ورود به دانشگاه خالقیت خود
را از دست داده و حتی در طرح سؤال مشکل دارند .بعد از فارغالتحصیلی
از دانشگاه هم برای ورود به بازار کار مشکل دارند .از طرفی استادان
هم گرنت کافی ندارند که بتوانند دانشجویان نخبه و فعال دورههای
دکتری و کارشناسی ارشد را پس از فارغالتحصیلی برای انجام کارهای
تحقیقاتی و پژوهشی به همکاری دعوت کنند .در اکثر دانشگاههای جهان
دانشجویان فارغالتحصیل دوره دکتری تا دوسال زیر نظر استاد خود
کارهای تحقیقاتی انجام میدهند و این امر حتی برای دانشگاه هم مفید
است چراکه فعالیتهای پژوهشی زرینظر دانشگاه انجام میشود و این
امر برای حل مشکالت و حتی باالبردن سطح علمی دانشگاه بسیار مفید
است .در مورد دانشجویان دوره کارشناسی هم پیشنهاد من این است
که دانشجو دوسال در دانشگاه تحصیل کند و بعد یک سال برای کار
در کارخانهها معرفی شود پس از یکسال تجربه به دانشگاه بازگردد و
دوسال باقیمانده تحصیل خود را با دیدی بازتر ادامه دهد کماینکه در
برخی کشورها این کار انجام میشود.
جایگاه ،مزایا و معایب سیستم فعلی آموزش عالی کشور را در مقایسه
با سایر کشورها چگونه می بینید و چه راهکارهایی را پیشنهاد می
نمایید؟
سیستم فعلی آموزش عالی کشور از نظر علمی متمرکز و زیر نظر وزارت
است در حالی که باید از این لحاظ به دانشگاهها استقالل داده شود و
وزارتخانه سرخطهای کلی را ابالغ کند و گرفتن دانشجو ،استخدام استاد،
تعیین سرفصلها و سایر امور مربوطه در اختیار دانشگاه باشد .برای مثال
رئیس دانشگاه باید از بین استادان هر دانشگاه و بر اساس نظر کلیه
استادان انتخاب شود چرا که آنها واقفاند که چه کسی کارایی علمی و
اجرایی بهتری دارد که در کشورهای پیشرفته با فرایند مناسبی این کار
انجام می شود.
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بهکارگیری تمام توان استان برای میزبانی نهمین جشنواره ملی حرکت
دکتر بصیری ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید باهنر ،در جلسهای
که با محوریت میزبانی نهمین جشنواره ملی حرکت با حضور رؤسای
دانشگاهها و مدیران ارشد استان ،در استانداری کرمان برگزار شد ،با
اشاره به فرازهایی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در تبیین اقتصاد
مقاومتی و توجه به کارآفرینی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی،
در مورد انجمنهای علمی و اهداف آنها و معرفی نهمین جشنواره ملی
حرکت سخن گفت.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خاطر نشان کرد :اضافه شدن بخش
بینالملل به جشنواره امسال و همزمانی برگزاری جشنواره در مهرماه و
آغاز سال تحصیلی جدید بر اهمیت این جشنواره افزوده است و حمایت
همه جانبه مدیران و مسئوالن استان را میطلبد تا از این فرصت برای
معرفی ظرفیتهای استان به برترین استعدادهای جوان و علمی کشور
استفاده شود و زمینه الزم برای رونق کسب و کار و تقویت همکاریهای
دانشگاه و صنعت فراهم شود.
حجتاالسالموالمسلمین حسینی ،معاون فرهنگی شهرداری کرمان ،ضمن
اعالم حمایت کامل از جشنواره ملی حرکت ،در زمینه تبلیغات محیطی و
هماهنگی برای زیباسازی محل جشنواره قول همکاری داد.
آقای ابراهیم نژاد ،مدیر باغموزه هرندی کرمان ،شهر کرمان را در
زمینههای فرهنگی و گردشگری سرآمد معرفی کرد و افزود :در زمینه
بازدید از آثار و موزههای زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری با مسئوالن جشنواره همکاری میکنیم.
در ادامه سرهنگ فلسفی ،رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی گفت:
در زمینه امنیت دانشجویان نخبه شرکتکننده و مهمانان جشنواره در
رفت و آمد ،محل اسکان و نمایشگاه تدابیر الزم را پس از دریافت ریز
برنامهها اتخاذ خواهند کرد.

آقای وفایی ،جانشین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در خصوص
اطالعرسانی برنامههای جشنواره ملی حرکت ،از طریق رسانهها قول
مساعدت داد.
دکتر مهدوی ،معاون دانشگاه پیام نور کرمان نیز با اشاره به تجاربشان در
برگزاری همایشهای ملی و شرکت در فن بازارهای بینالمللی ،آمادگی
همه جانبه دانشگاه پیام نور را برای همکاری با اتاق فکر جشنواره ملی
حرکت اعالم کرد.

تجلیل از نفرات برتر ششمین مسابقه فناوری نانو
روز چهارشنبه  6مردادماه ،از رتبههای برتر ششمین مسابقه ملی فناوری
نانو تقدیر شد.
دکتر بصیری ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،رتبههای برتر دانشگاه
شهید باهنر در ششمین مسابقه فناوری نانو را به شرح زیر اعالم کرد:
* کسب رتبه دوم دانشجویی انجمن نانو در بین  64نهاد دانشجویی
* کسب رتبه پنجم کل انجمن نانو در بین  104نهاد (شرکت آموزشی،
آموزش و پرورش و)...
* کسب رتبه دوم مقطع دکتری رشته نانو شیمی و رتبه  24کل ،توسط
محمود بارانی عضو شورای مرکزی انجمن در بین  4545نفر کل
* کسب رتبه  32توسط سمیه محمدی از بین  4545نفر کل
* کسب رتبه  29توسط پوریا محمدی از بین  4545نفر کل
* کسب عنوان نهاد برتر سایت آموزش فناوری نانو
* کسب عنوان رابط برتر نهاد ترویجی ،توسط آرمان محمدی از بین
 104نفر
* کسب عنوان مسئول برتر انجمن علمی نانو توسط پیمان نصیری پور
از بین  104نفر
دکتر بصیری این رتبهها را جزء برترینهای دانشگاه و باعث افتخار
دانشگاه خواند و لوح تقدیری را به دانشجویان اعطا کرد .همچنین دبیر
ستاد نانو ،نیز به منظور قدردانی از پشتیبانی و حمایتهای مسئولین
دانشگاه الواح تقدیری را به دکتر محمدعلی طاهر ،رئیس دانشگاه ،دکتر
محمدصادق بصیری ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و دکتر مریم
دهستانی ،استاد مشاور انجمن علمی نانو دانشگاه ،تقدیم کرد.
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صنعت و معدن؛ موضوع همکاری دانشگاه شهید باهنر و آفریقای جنوبی

روز یکشنبه  10مردادماه و همزمان با روز صنعت و معدن ،ویلیام مکس
فلمند وایتد ،سفیر آفریقای جنوبی ،به منظور بررسی امکان همکاریهای
دوجانبه و تبادل اطالعات در حوزههای پژوهشی و آموزشی در زمینههای
صنعت و معدن در دانشگاه شهید باهنر کرمان حضور یافت.
دکتر طاهر ،رئیس دانشگاه ،به وجود تشابهات بسیار بین ایران و آفریقای
جنوبی از جمله مبارزه با استکبار جهانی اشاره کرد و ضمن گرامیداشت
یاد نلسون ماندال ،رهبر فقید آفریقای جنوبی ،وی را مورد احترام همه
ملتهای آزادیخواه جهان دانست.
دکتر طاهر ،با اشاره به اینکه دانشگاه شهید باهنر ،یکی از بزرگترین
دانشگاههای جامع جنوب شرق کشور است ،گفت :دانشگاه شهید باهنر
بیش از  650نفر عضو هیأت علمی ،حدود  100نفر استاد تمام و  150نفر
دانشیار دارد و دانشجویان این دانشگاه در قریب به  400رشته و گرایش
در مقاطع دکتری ،کارشناسی ارشد و کارشناسی مشغول به تحصیل
هستند .هم اکنون تعداد دانشجویان دکتری تخصصی بیش از هزار نفر
و تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد در حال تحصیل بیش از  3500نفر
است .دانشگاه شهید باهنر توان بالقوه زیادی برای همکاریهای آموزشی
و پژوهشی و ایجاد ارتباط با دیگر دانشگاههای مطرح دنیا دارد .همچنین
دانشگاه باهنر قراردادهایی در زمینههای آموزشی و پژوهشی با بعضی از
دانشگاههای معروف جهان منعقد کرده است.

دکتر طاهر خطاب به سفیر آفریقای جنوبی و هیأت همراه بیان داشت:
در زمینه معادن ،کشاورزی ،آب و پژوهشهای مرتبط به این سه حوزه
میتوانید با دانشگاه شهید باهنر وارد مذاکره شوید .کرمان به عنوان
بهشت معادن ایران و ازنظر کشاورزی در منطقه جنوب ایران به عنوان
هند دوم نامگذاری شده است .همه نوع اقلیمی در استان کرمان وجود
دارد و تمام ظرفیتهای این استان امکان رشد و پیشرفت را دارد .این
نشست میتواند شروعی جهت عقد تفاهمنامهها ،قراردادها و تبادل
تجربیات در حوزههای پژوهشی ،آموزشی و در زمینههای صنعت و
معدن بین دانشگاه شهید باهنر و دانشگاههای آفریقای جنوبی در آینده
باشد.
ویلیام مکس فلمند وایتد ،سفیر آفریقا جنوبی ،نیز از برگزاری این جلسه
و فرصت فراهمشده قدردانی کرد و گفت :در سفر به کرمان با معاون
استاندار مالقات داشتم و در این مالقات از توانمندیها و موقعیت
استراتژیک استان کرمان مطلع شدم.
وی یکی از مزیتهای خوب استان کرمان را نزدیک بودن این استان
به بندرعباس و موقعیت خوب بازرگانی آن دانست و گفت :ایران
یک زمینه قوی از منابع انسانی دارد و میتواند منشأ مناسبی برای
همکاریهای متقابل باشد.

دومین جلسه کارگروه تخصصی آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری استان
دکتر طاهر ،رئیس دانشگاه ،در دومین نشست کارگروه تخصصی آموزش،
پژوهش ،فناوری و نوآوری استان کرمان که روز دوشنبه  12مردادماه در
سالن کنفرانس دانشگاه ،برگزار شد ،تدوین و بهروزرسانی سند آزمایشی
استانی ،تدوین برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت آموزشی و
فناوری ،تعیین اولویتهای تحقیقاتی بر اساس نیازها ،نحوه بر فعالیتهای
علمی در چارچوب مصوبات ،تدوین برنامههای توسعه و رشد پارک
علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان را از وظایف کارگروه تخصص
آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری استان دانست.
دکتر طاهر با اشاره به اینکه هرکدام از این وظایف در قالب اقتصاد
مقاومتی تعریف میشوند ،گفت :استان کرمان جز استانهایی است که
قابلیت اقتصاد مقاومتی را دارد لذا از توان بالقوه علمی استادان و همه
دانشگاههایی که در استان وجود دارد در پیشبرد مسائل و آنچه که
میتواند در کارگروه اقتصاد مقاومتی کارگشا باشد ،استفاده خواهیم کرد.
رئیس دانشگاه باهنر کرمان در ادامه در خصوص برگزاری بزرگترین
رویداد علمی دانشجویی کشور به میزبانی استان کرمان افزود :دانشگاه
شهید باهنر کرمان در تاریخ سوم لغایت پنجم مهرماه میزبان جشنواره
بینالمللی حرکت است و یکی از مسائل مورد توجه جشنواره حرکت
بحث اقتصاد مقاومتی و شرکتهای دانشبنیان است.
دکتر بصیری ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،نیز در ارتباط با
جشنواره حرکت خاطر نشان کرد :جو دانشگاه باید به سوی فناوری
بیشتر ،ایجاد شرکتهای دانشبنیان و کارآفرینی پیش رود .استفاده از
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تمام ظرفیتها و قابلیتهای علمی ،اهمیت تحقیقات دانشجویی ،افزایش
شرکتهای دانشبنیان و کارآفرینی از اهم ارکان اقتصاد مقاومتی در
بیانات مقام معظم رهبری است .در این میان فعالیت انجمنهای علمی
دانشگاه موجب پژوهش ،آموزش ،فناوری ،افزایش فرآیند بومیسازی،
افزایش رشد کیفی نشریات و کارآفرینی است.
وی ویژگی مهم جشنواره حرکت را جنبه بینالمللی آن دانست و از
حضور دو هزار انجمن علمی از  102دانشگاه در این جشنواره خبر داد
و گفت :تمام مسئوالن ذیربط استان همکاری و همیاری خود را در
برگزاری هرچه بهتر این جشنواره اعالم کردهاند .این کار را صرف ًا مختص
دانشگاه نیست و همه دستگاهها باید در کار اجرایی و ایدهها به ما کمک
کنند.

ظرفیتهای دانشگاه شهید باهنر در اجرای نقشه جامع کشور
از زبان دکتر طاهر
همانطور که مجموعه دانشگاهی
استحضار دارند ،مقام معظم رهبری
به دفعات بر لزوم بهرهبرداری بهینه
از مجموعه منابع کشور برای حرکتی
منظم و پیوسته از وضعیت موجود به
جایگاه علمی آرمانی ،در قالب نقشه
جامع علمی کشور تأکید کردهاند.
در این بخش ،مصاحبه دکتر طاهر،
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان با
مرکز خبر شورای عالی انقالب فرهنگی را با محوریت معرفی ظرفیتهای
بالقوه و بالفعل دانشگاه شهید باهنر و استان کرمان برای اجراییسازی
نقشه جامع کشور را میخوانید.
دانشگاه کرمان چه ظرفیتهایی برای اجرایی کردن نقشه جامع علمی
کشور دارد؟
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،به عنوان دانشگاه مادر در جنوب شرق
کشور و در بزرگترین استان ایران ،میتواند به عنوان یکی از محورهای
اصلی اجرایی کردن نقشه جامع علمی کشور باشد .اگر فضای فیزیکی،
تعداد اعضای هیأت علمی و دانشجویان دورههای تحصیالت تکمیلی
دانشگاه را در نظر بگیریم و به آن ظرفیتهای بالفعل و بالقوه استان
کرمان را ـ که مهمترین آن مزیتهای نسبی در حوزه آموزش است
ـ اضافه کنیم ،میتوان دانشگاه شهید باهنر را برای اجرایی کردن نقشه
جامع علمی پیشرو دانست.
از دیدگاه ما راهبردهای کالن توسعه علم و فناوری در کشور میتواند از
دریچه دانشگاه مادر نیز مورد توجه قرار گیرد .بر این اساس هر یک از
راهبردهای  13گانه کالن توسعه علم و فناوری میتواند برای دانشگاه در
حوزههای استانی ،ملی و بینالمللی عملیاتی تلقی شده و مورد توجه قرار
گیرد .من به عنوان نمونه به چند مورد از راهبردهایی که دانشگاه شهید
باهنر کرمان میتواند در آنها نقشآفرین باشد اشاره میکنم.
یکی از راهبردهایی که در دانشگاه شهید باهنر مورد توجه است و میتوان
از آن به عنوان ظرفیتی در راستای نقشه جامع علمی کشور یاد کرد
ایجاد فضای مناسب و مساعد در دانشگاه برای شکوفایی و تولید علم
و فناوری بر مبنای آموزههای اسالمی با وجود فضای مناسب همدلی و
همراهی و بهکارگیری مؤلفههای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی .همچنین با
توجه به فضای همدلی حاکم در دانشگاه و وجود ظرفیتهای معنوی در
استان و دانشگاه ،میتوان در فرآیند اسالمی شدن نهادهای آموزشی و
پژوهشی در دانشگاه متناسب با نقشه جامع علمی کشور گامهای مؤثری
برداشت.
یکی دیگر از محورهای مورد توجه و دارای ظرفیت در دانشگاه شهید
باهنر کرمان جهت دادن چرخه علم و فناوری به سمت ایفای نقش مؤثر
در اقتصاد است .این امر از طریق تخصصی کردن سیستم پژوهش و
ایجاد رشتههای کاربردی میانرشتهای مناسب با ظرفیتهای استانی و
ملی و همچنین احیای کارورزی و کارآموزی برای رشتههایی که توان
بالقوه و کاربردی دارند ،قابل تعقیب و تحقق است.
همچنین با توجه به این که دانشگاه شهید باهنر کرمان مجری طرحهای
بزرگ باالدستی در استان از جمله مطالعات بخش اول طرح آمایش
سرزمین استان بوده است ،و عالوه بر آن ،با توجه به این که استان
کرمان از نظر ظرفیتهای اقتصادی ،استانی کمنظیر است ،بنابراین
دانشگاه شهید باهنر به خوبی میتواند در جهتدهی آموزش ،پژوهش و
فناوری به سمت حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات کشور
گام بردارد و تاکنون نیز در این زمینه موفقیتهایی داشته است.
یکی دیگر از محورهای ظرفیتی دانشگاه شهید باهنر این است که به
دلیل موقعیت خاص جغرافیایی استان ،این دانشگاه میتواند دروازه علمی

مطمئن و قدرتمند برای تعامل با همسایگان جنوبی ،جنوب شرقی و
جنوب غربی کشور باشد .در همین راستا دانشگاه ظرفیتهای مناسبی
برای تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناوری با کشورهای منطقه
و جهان اسالم دارد و تاکنون نیز گامهای مؤثری در این زمینه برداشته
شده است.
تا به حال چه اقداماتی در دانشگاه شهید باهنر و در راستای
اجراییسازی نقشه جامع علمی انجام شده است؟
یکی از مهمترین اقدامات در جهت اجرایی کردن نقشه جامع علمی
کشور ،داشتن برنامههای راهبردی متناسب با اهداف برنامههای ملی
کشور است .خوشبختانه دانشگاه شهید باهنر کرمان ،جزء اولین دانشگاهها
در کشور است که برنامه راهبردی در افق  1404را در چارچوبی علمی و
متناسب با ظرفیتهای استانی ،ملی و منطقهای تدوین و به تصویب هیأت
رئیسه و شورای مدیریت دانشگاه رسانده است .در این برنامه راهبردی
ضمن توجه به اهداف و اصول نقشه جامع علمی کشور و همچنین برنامه
چشمانداز افق  ،1404مواردی دیگر نیز به صورت علمی مورد توجه قرار
گرفته است.
از جمله این موارد این است که این برنامه بر تحلیل جامع SWOT
دانشگاه و ماتریسهای عوامل داخلی ،خارجی و استراتژی استخراجشده
از آن مبتنی است که بر اساس آن میتوان نقاط قوت و ضعف ،فرصت و
تهدیدهای دانشگاه را در راستای رسیدن به اهداف مشخص و استراتژی
مناسب ارائه داد.
این برنامه ضمن مشخص کردن اهداف کلی و اهداف جزئی دانشگاه
در راستای نقشه جامع علمی و چشمانداز  ،1404به پیشبینی تعداد
دانشجویان ،اعضای هیأت علمی ،کارمندان ،فضای فیزیکی و بودجه
دانشگاه در سه سناریوی مختلف و در چارچوب دو برنامه پنجساله
( 1395تا  1399و  1400تا  )1404پرداخته است .این پیشبینیها قطع ًا
میتواند کمک کند تا دانشگاه با یک برنامهریزی دقیق علمی بتواند در
چارچوب اهداف نقشه جامع علمی کشور گام بردارد.
همچنین در این برنامه وضعیت مطلوب دانشگاه در افق  1404به تفکیک
در بخشهای آموزشی ،پژوهشی ،مالی و اداری ،فرهنگی و دانشجویی
تعیینشده و سعی شده است برای هر یک از بخشهای یادشده پروژههای
مشخصی در فاصله سالهای  1395تا  1404پیشنهاد شود.
با توصیفاتی که گذشت باید گفت که تدوین برنامه راهبردی مهمترین
گام دانشگاه در راستای اجرایی کردن نقشه جامع علمی کشور بوده
است .البته فعالیتها و اقدامات انجامگرفته در زمینه بهبود فضای ارتباط
صنعت و دانشگاه در استان و کمک به تدوین اسناد باالدستی توسعه
استان نیز از جمله دیگر اقدامات مهم در این راستا بوده است.
اجرای برنامه راهبردی دانشگاه شهید باهنر کرمان در چه مرحلهای
است؟
ً
دانشگاه شهید باهنر در کنار فعالیتهای عمومی و خاصی که طبیعتا به
عهده دانشگاه مادر در یک منطقه است بنا دارد به طور جدی برنامه
درازمدتی را که تا افق  1404تدوین کرده است و در آن همه جوانب
نقشه جامع علمی کشور ،آمایش سرزمین و آمایش آموزش عالی را
در نظر گرفته ،اجرایی کند .در این راستا ،چنان که اشاره شد برنامه
درازمدت در قالب دو برنامه پنج سال برای فاصله سالهای  1395ـ
 1404مشخصشده و مقرر شده است تا برای هر یک از برنامههای
پنجساله استراتژی مناسب در راستای اجرایی کردن نقشه جامع علمی
کشور انتخاب شود.
خوشبختانه در برنامه راهبردی دانشگاه ،اهداف اصلی ،ک ّمیسازی شدهاند
که در این صورت امکان رصد و همچنین انطباق آنها با اسناد باالدستی
را مهیا خواهد ساخت.
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نشست دبیران مناطق  9گانه روابط عمومیهای دانشگاههای کشور در وزارت علوم
دکتر حامد حسینخانی سرپرست روابط عمومی و دبیر منطقه هشت
روابط عمومیهای دانشگاههای کشور ،در نشست دبیران مناطق 9
گانه شرکت کرد .این نشست در  18مردادماه به میزبانی خانم دکتر
بروجردی ،مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و
با حضور دکتر بایبردی معاون مدیر کل و دبیران مناطق  9گانه کشور
برگزار شد .در این نشست پیرامون مسائلی چون ارتقاء جایگاه روابط
عمومیها ،روابط عمومی الکترونیک ،گزارش عملکرد ،هفته دولت و...
گفتوگو و تبادل نظر شد.

نشست خبری سیزدهمین کنفرانس آمار ایران
در نشست خبری سیزدهمین کنفرانس آمار ایران که روز  26مردادماه
در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه شهید باهنر ،برگزار شد،
دکتر احتشام زاده ،معاون پژوهش و فناوری ،دکتر فدایی ،رئیس دانشکده
ریاضی ،دکتر مددی ،رئیس و دبیر علمی کنفرانس و دکتر تاتا ،بنیانگذار
بخش آمار پاسخگوی سؤاالت خبرنگاران بودند.
دکتر احتشام زاده ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ،همایشها را پل
ارتباط جامعه و دانشگاه دانست و گفت :همایشها ،زمان و مکان مناسبی
هستند که جامعه از آخرین دستاوردهای یک حوزه مطلع شود و برحسب
نیاز از آن دستاوردها استفاده کند .آن چیزی که باید در یک همایش
مدنظر قرار بگیرد این است که همایش نباید صرف ًا برای دانشگاهیان
باشد بلکه افراد حقیقی و حقوقی نیز باید بتوانند در این همایشها شرکت
کنند و برحسب نیازشان از دستاوردها بهرهمند شوند .در این صورت
اشخاصی که پژوهش انجام دادهاند نیز با هدف رفع نیاز افراد جامعه در
همایشها حضور پیدا میکنند .دانشگاه شهید باهنر از سال  1354تا به
امروز بیش از پنجاه همایش علمی معتبر در سطح ملی و چهار کنفرانس
بینالمللی برگزار کرده است.
دکتر فدایی ،رئیس دانشکده ریاضی تبادل علمی و ارائه دستاوردهای
تحقیقاتی دانشگاهیان در سراسر کشور را هدف اصلی چنین کنفرانسهایی
دانست و تأکید کرد :دانشکده ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان یکی از
توانمندترین دانشکدههای کشور در حوزه آمار است و با توجه به شناختی
که انجمن آمار ایران از وضعیت علمی بخش آمار دانشگاه داشته است
برگزاری سیزدهمین کنفرانس را به بخش آمار دانشگاه شهید باهنر
واگذار نمود .باید تالش کنیم تا سیزدهمین کنفرانس آمار نسبت به 12
کنفرانس گذشته غنیتر باشد.
دکتر مددی ،رئیس و دبیر علمی کنفرانس نیز ضمن تشکر از خبرنگاران
بابت پوشش خبری این همایش ،توضیحاتی در خصوص نحوه برگزاری و
مقدمات کار ارائه داد و گفت :مقدمات کار از سال  91انجام شد .کارهای
کمیته علمی از سال گذشته شروع و تعداد  500مقاله به دبیرخانه
کنفرانس ارسال گردید و پس از داوری  340مقاله مورد تأیید قرار
گرفت .از این تعداد  220مقاله به صورت شفاهی و  120مقاله به صورت
پوستر ارائه خواهند شد .در طول کنفرانس 12 ،نشست خبری برگزار
خواهیم کرد و دو میزگرد علمی خواهیم داشت که یکی از آنها مربوط
به سرشماری سال  95است .این میزگرد با همکاری کنفرانس آمار
برگزار میشود و قریب به  600نفر در این کنفرانس شرکت خواهند
کرد .همچنین تعداد  20مدعو خارجی از کشورهای اروپایی شامل ایتالیا،
فرانسه ،نروژ ،یونان ،سوئیس ،انگلیس ،لهستان ،بلغارستان ،اسلونی و
کشورهای آسیایی مالزی و تایوان دعوت شدهاند و از کانادا و آمریکا نیز
شرکتکننده خواهیم داشت.
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وی همچنین از برگزاری دو کارگاه تخصصی در طول کنفرانس خبر
داد و گفت :در نظر داریم با همکاری آموزش و پرورش همایش یک
روزهای در تاریخ اول شهریور برگزار نماییم .همچنین مراسمی تحت
عنوان پیشکسوت برگزیده خواهیم داشت که امسال دکتر پاشا از دانشگاه
خوارزمی به عنوان پیشکسوت برگزیده ،انتخاب شدهاند.

بازدید رئیس دانشگاه از خوابگاهها
دکتر طاهر ،رئیس دانشگاه به همراهی جمعی از مدیران دانشگاه از جمله
دکتر ابراهیمی ،مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی ،دکتر اسالمی،
معاون مالی ،اداری و مدیریت منابع و دکتر نظری ،معاون دانشجویی روز
یکشنبه  24مرداد ضمن بازدید از خوابگاهها ،عملیات انجامشده را مورد
بررسی قرار داده و از نزدیک در جریان روند پیشرفت کار قرار گرفتند.
طرح مربوط به ارتقاء خوابگاهها به درخواست حوزه معاونت دانشجویی،
از  15تیرماه امسال آغاز گردید و برای شروع ترم جدید به پایان خواهد
رسید .این طرح شامل تعمیر خوابگاههای متأهلی ،تعمیر خوابگاه خواهران
(بلوک  2و  3و  ،)5تعمیر خوابگاه برادران (بلوک  7و  ،)9محوطهسازی
خوابگاه شماره  4خواهران و نمازخانه خوابگاه ،پیگیری خرید تجهیزات
خوابگاهی ،اصالح فضای سبز خوابگاه ،خرید تلویزیون و طرح پخش فیلم
برای دانشجویان ،خرید کولر ،ترمیم سقف و تعویض لولهها و کاشیهای
آشپزخانه ،پاکسازی زمین باز ،سمپاشی ،تعمیر موتورخانههای برخی
بلوکها ،برنامهریزی طرح درختکاری اطراف زمینبازی برای حفظ
زیبایی و همچنین حفاظت از خوابگاه خواهران ،آمادهسازی خوابگاه و
مهیاکردن تجهیزات الزم جهت اسکان مهمانان سمینار بینالمللی آمار
و  ...است.
در حاشیه این بازدید ،دکتر طاهر در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی
دانشگاه گفت :دانشگاه ،پس از اتمام ترم تحصیلی بهاری ،عملیات ارتقاء

خوابگاهها را در دستور کار خود قرار داد و تعمیرات اساسی در بخشهای
مختلف خوابگاه که از نظر تأسیسات مشکل داشتهاند آغاز کرد و در
حال حاضر حدود  70درصد کار پیش رفته و مابقی با موفقیت در حال
اجراست .امیدواریم این پروژه با بودجه تکمیلی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری تا نیمه اول شهریورماه به اتمام برسد تا دانشجویان بتوانند با
امکانات بیشتری در خوابگاهها ،سال تحصیلی را آغاز نمایند.

نشست هماهنگی جشنواره حرکت با حضور مدیر کل میراث فرهنگی
روز دوشنبه  25مردادماه نشستی با محوریت هماهنگی و برنامهریزی
جهت هرچه بهتر برگزار شدن جشنواره حرکت با حضور مدیرکل میراث
فرهنگی در دفتر دکتر بصیری ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار
شد.
محمود وفایی ،مدیرکل میراث فرهنگی ،جشنواره حرکت را فرصتی مهم
و ارزشمند تلقی کرد و در معرفی استان کرمان گفت :استان کرمان یک
استان کویری است و کویر یکی از جاذبههای ماست ،از جهت تاریخی
خاستگاه تمدن شناختهشده و ردپای تاریخ را باید در استان کرمان
جستجو کرد ،استانی با اقلیمهای متفاوت که به عنوان سومین شهر مرتفع
کشور شناخته شده است ،دارای صنایعدستی فوقالعاده زیاد است و بر
اساس ارزیابی کشوری استان کرمان رتبه سوم را در تنوع صنایعدستی
دارد.
محمد جهانشاهی ،معاون گردشگری استان کرمان ،نیز خاطر نشان کرد:
اصلیترین شاخصهایی که ما میتوانیم رقابتپذیری را در استان کرمان
تعریف کنیم ،مهمانپذیری مردم کرمان است .بیشترین همایشهای
صورت گرفته در استان کرمان از سال  83تا سال  85بوده است و از دل
همین همایشها ،هتلها ساخته شدهاند .با توجه به وجود تنوع معماری
در استان کرمان برای اقامتگاهها حداقل  12تیپ معماری در نظر داریم.
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نتایج سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان
سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر از تاریخ
١١تیرماه لغایت ٢٠مردادماه با حضور تعداد ١٢١دانشگاه و موسسه
آموزش عالی کشور اعم از دانشگاههای وزارت علوم ،پیام نور ،جامع
علمی کاربردی ،فنی حرفهای و مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاههای

وابسته به نهادها و ارگانها به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
شد و رتبههای زیر توسط تیمهای ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
به دست آمد.

تیم دو و میدانی خواهران به مربیگری الدن بدیعی و سرپرستی زهرا شهیدی:

تیم تکواندو خواهران به مربیگری نرگس فرخی:

تیم بدمینتون با مربیگری امیرحسام رحیمی:
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تیم فوتسال برادران با کسب مقام سوم المپیاد و مربیگری دکتر محمدرضا امیر سیفالدینی و سرپرستی احد سلطانی:

تیم شنا با مربیگری احسان سید جعفری و سرپرستی دکتر روح اله نیکویی:
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رئیس کمیسیون آموزش مجلس پای صحبت مسئوالن دانشگاه
دکتر طاهر ،رئیس دانشگاه صبح پنجشنبه  28مردادماه ،با دکتر زاهدی،
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی و رئیس کمیسیون
آموزش مجلس دیدار کرد.
در این دیدار که میرصادقی ،فرماندار راور و تعدادی از معاونان و
مسئوالن دانشگاه نیز حضور داشتند ،مسائل مهم دانشگاه شهید باهنر
بهخصوص مشکالت مرکز آموزش عالی فرش راور مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت.

دکتر زاهدی ،رئیس کمیسیون آموزش مجلس ،با اشاره به سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ،وجود مرکز آموزش عالی فرش در شهرستان راور را
مفید دانست و گفت اگر این آموزشها مهارت محور باشند ،موجب
کارآفرینی و رونق اقتصادی شهرستان خواهد شد.
وی پیشنهاد داد دانشگاه شهید باهنر در دوره تحصیالت تکمیلی ،ظرفیت
پذیرش دورههای شبانه را افزایش دهد و همراه با آن دانشگاه تمام توان
خود را برای تقویت کیفیت آموزش و پژوهش در این مقاطع به کار
گیرد.

معرفی طرح های پژوهشی دانشگاه:

پروژه الپاراسکوپی در گله های گوسفند
دکتر سید مرتضی آقامیری
سید مرتضی آقامیری ،متولد فروردینماه  1362در شهر قم است .او دانش
آموخته سال  87دکترای حرفه ای دامپزشکی و دکترای تخصصی مامایی و
بیماری های تولید مثل دام در سال  92در دانشکده دامپزشکی در دانشگاه
شیراز است و از بهمن ماه  92به عنوان عضو هیئت علمی با دانشگاه شهید
باهنر کرمان همکاری میکند .دکتر آقامیری کار تلقیح مصنوعی گوسفند
به روش الپاروسکوپی را از اردیبهشت ماه  91و با گذراندن دوره آموزشی
زیر نظر «ین مک دوگال» “ ”Ian McDougalاز استرالیا و در همکاری
با مرکز اصالح نژاد کشور و شرکت دام گستر پیشگام شروع کرده و در
 24استان کشور عملیات تلقیح مصنوعی الپاروسکوپی را بر بیش از 7000
راس گوسفند انجام داده است.
در ادامه با دکتر مرتضی آقامیری در رابطه با طرح تلقیح مصنوعی
گوسفند ،گفتگو میکنیم:
آقای دکتر ،با توجه به این که طرح شما با عنوان «اجرای پروژه
الپاراسکوپی در گله های گوسفند» منجر به تولید دانش فنی و رفع
بخشی از نیاز جامعه شده است ،لطفا در مورد روند شکل گیری این
طرح توضیح دهید.
به دلیل آناتومی و فیزیولوژی ویژه گوسفند و ساختار خاص گردن رحم
آن ،امکان انجام تلقیح مصنوعی به روش های معمول در این گونه وجود
نداشته و با باروری مناسب همراه نیست .در سال  1982در استرالیا
تلقیح مصنوعی گوسفند به روش الپاروسکوپی ابداع شد و پیشرفت
18
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شگرفی در اصالح نژاد گوسفند ایجاد کرد .در این روش ،دو سوراخ
کوچک در شکم گوسفند ایجاد شده و با شناسایی شاخ های رحم گوسفند
از طریق وارد کردن دوربین الپاروسکوپی ،اسپرم مستقیم به درون رحم
تزریق می شود .بدین صورت احتمال باروری بسیار بیشتر شده و امکان
استفاده از اسپرم منجمد و استفاده بهینه از قوچ های برتر فراهم میشود.
پس پیشرفت ژنتیکی و اصالح نژاد سرعت می گیرد ،امکان تلقیح با گونه
های دیگر فراهم شده و تجارت جهانی مواد بیولوژیک رونق مییابد.
عالوه بر تلقیح مصنوعی ،به این روش میتوان انتقال جنین را نیز انجام
داد که میتواند در اصالح نژاد سریع تر و عدم نیاز به جابجایی دام بین
کشورها کمک کند.
مزایای این طرح چیست و چه کاربردهایی دارد؟
در شرایط کنونی که پرورش دهندگان گوسفند و بز کشور با مشکالتی
چون افزایش قیمت نهاده های دامی ،فقر مراتع و هزینه باالی تولید
مواجه هستند ،استفاده از پرورش صنعتی میتواند کمک شایانی در جهت
بهبود وضعیت و رفع مشکالت آنان کند .تلقیح مصنوعی گوسفند ،با
فراهم ساختن امکان آمیخته گری با نژادهای با توان تولیدمثلی (چند
قلوزایی) و تولید (افزایش وزن) باال میتواند در جهت کاهش هزینه
های تولید و افزایش سود آوری پرورش گوسفند کمک کند .همچنین با
کاهش فصل بره زایی مدیرت بهداشتی و اقتصادی گله بهبود می یابد.
در فرایند انجام طرح با چه مشکالت و کمبودهایی مواجه بودید؟
کار در محیط دامپروری ها ،دور از مراکز شهری ،همراه با فرسودگی
ناشی از رفت و آمدهای بین استانی مشکالت و دردسرهای خود را دارد
اما بیشترین دغدغه و خستگی آنجا به وجود میآمد که مشاهده میشد
با وجود صرف وقت نفرات مختلف و هزینه بسیار نتیجه مطلوب حاصل
نشده است .بزرگترین مشکل در انجام و موفقیت
این طرح ،سطح دانش دامپروران و گاه کارشناسان می باشد .عدم آشنایی
با اصول مدیریت گله ،عدم توجه به خصوصیات دامی که باید برای تلقیح
انتخاب شود (برغم توصیه ها و مشاوره ها) و گاه سهل انگاری در انجام
وظایف مربوط به آماده سازی گله برای تلقیح ،سبب اتالف سرمایه ملی
تخصیص داده شده برای طرح میشد .برای بهبود و موفقیت در طرح
باید با روش های ترویجی سطح دانش دامپروران و کارشناسان افزایش
یابد ،جدیت ،تعهد و پشتکار الزم ایجاد شود و شیوه ها و مهمتر از آن
نگرش سنتی به صنعتی تغییر یابد.
همانطور که اشاره کردید طرح شما در خارج از کشور هم انجام شده
است .چه تفاوت هایی بین عملکرد داخلی و خارجی آن وجود دارد؟
تلقیح مصنوعی به روش الپاروسکوپی به تعداد زیاد در کشورهای اروپایی
و استرالیا انجام میشود .در ایران و در طی  4سال فعالیت در بسیاری از
گله ها موفق شده ایم که به نرخ زایمان  60تا  75درصد دست یابیم که
مطابق با استانداردهای جهانی است .هرچند نتایج در گله هایی هم راضی
کننده نبود که همانطور که پیش از آن گفته شد بیشتر ناشی از اشتباه در
انتخاب و آماده سازی گله برای تلقیح است .الزم است که تجربه کاری
در دامپروران ما در این زمینه افزایش یابد.

گذاران عرصه های علمی کشور نیست (که البته جزو وظایف انکار ناپذیر
آنان است) بلکه اهمیت آن باید در دانشگاهیان کشور اعم از استادان
و دانشجویان ،درونی و ذاتی شود .بدین معنی که پژوهشگران کشور
مسیری جز دانش کاربردی و بومی را نه بهخاطر مشوق های بیرونی
بلکه به دلیل احساس وظیفه درونی انتخاب نکنند.
راهکار شما به عنوان یک عضو هیئت علمی و پژوهشگر در راستای
ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه و صنعت چیست؟ به نظر شما این ارتباط
چه ضرورتی دارد؟
تشویق و ترغیب صنعت گران برای استفاده از کمک دانشگاهیان از
راهکارهای رونق این همکاری است .مسلما هیچ مشوقی برای صنعت،
باالتر از دریافت خدمات با کیفیت نیست .بی پرده باید گفت که صاحبان
صنایع از دانشگاهیان تصور افراد نشسته در اتاق و سرگرم با کتاب و
مقاالت و اوراق امتحان را دارند .چاره ای نیست جز اینکه این تصور
تغییر پیدا کند و این جز در سایه تالش دانشگاهیان برای رفع مشکالت
به دست نمی آید .هرچند مجموعه دولت با مشوق هایی چون معافیت
های مالیاتی به دلیل ارتباط با دانشگاه میتواند زمینه همکاری را شتاب
بخشد .همچنین نیاز سنجی توسط پژوهشگران ضروری است .همیشه
نباید منتظر ماند که نیازی مطرح شود و بعد که سراغ دانشگاه آمدند
در جهت رفع آن کوشید .بسیاری از بی نیازی ها ریشه در دانش کم
دارد .خود دانشگاهیان باید بسیاری از مشکالت را سنجیده ،راهکار را
یافته و البته در جهت عرضه آن تبلیغات نمایند و صنعت را ترغیب و
وادار به همکاری نمایند .حتما الزم است که دانشگاهیان در ارائه یافته
های کاربردی تبلیغات الزم را انجام دهند .بسیار هستند پروژه ها و
پایان نامههای کاربردی که انجام شده اما حاصل و نتیجه آنها به دلیل
عدم عرضه مورد استفاده قرار نگرفته است .شرکت های دانش بنیان و
اهمیت حمایت از آنها نباید مورد غفلت قرار گیرد .شاید الزم باشد خود
دانشگاهیان بخشی از بدنه صنعت شوند تا ارتباط دانشگاه و صنعت شکل
گیری مناسبتری داشته باشد.
با توجه به جهانی شدن ارتباطات علمی و صنعتی ،به نظر شما چگونه
می توان جایگاه کشور را در این زمینه در جهان تقویت کرد؟
مهمترین کمک در این راه را اعزام پژوهشگران به مراکز معتبر جهانی
(دانشگاهی یا صنعتی) و متقابال دعوت از متخصصین قابل و مطرح برای
برگزاری کارگاههای مورد نیاز خواهد داشت .برگزاری کنفرانس های
بین المللی با محوریت موضوعات روز نیز میتواند در شناخت مقصد و
چگونگی رسیدن به آن ما را یاری کند.

به منظور تجاری سازی یافته های پژوهشی و کاربردی نمودن علم
تولید شده در دانشگاه ها چه پیشنهاداتی دارید؟
باید به بومی سازی علم توجه شود .من راهی برای بومی سازی علم جز
نگاه به درون کشور ،شناسایی مشکالت و ارائه راهکار برای رفع آن نمی
شناسم .باید بدانیم در چه جایگاهی قرار داریم ،به کجا باید برسیم و
چگونه قرار است این مسیر طی شود .ارزش چنین دیدگاهی پاس داشته
شود .نه در گفتار ،که در کردار .انجام این مهم فقط به دست سیاست

خبرنامه دانشگاه شهید باهنر کرمان  -بهار 95

19

بازديد دكتر صديقي ،رئيس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم از غرفه دانشگاه
دکتر صديقي رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري ،دكتر مطيعي ،معاون وزارت متبوع و مهندس یزدانمهر ،رئیس
صندوق رفاه دانشجویان وزارت ،از غرفه دانشگاه در نشست معاونان
دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور در دانشگاه تهران ديدن كردند
و ضمن تقدیر از خدمات مدیریت دانشگاه در جهت ارتقاء خوابگاههای
دانشجویی ،در زمینه تأمین بخشی از هزینههای ارتقاء خوابگاهها را قول
مساعدت دادند.

افتتاح سایت الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه
با حضور معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دکتر شریعتی نیاسر ،معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
که به منظور بازدید از پروژههای دانشگاه شهید باهنر ،حضور و سخنرانی
در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و
فناوری پیشرفته و همچنین بازدید از دانشگاه پیام نور به کرمان سفر
کرده بود ،روز یکشنبه هفتم شهریورماه مهمان دانشگاه شهید باهنر
کرمان شد و در این بازدید سایت الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه
شهید باهنر را افتتاح نمود.
دکتر شریعتی پس از افتتاح سایت الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه
گفت :در بازه زمانی  30سال ،جمعیت دانشجویی  25درصد افزایش
داشته است .در حال حاضر جمعیت دانشجوی مقطع دکترا حدود 100
هزار نفر و تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حدود  700تا 800
هزار نفر است .همچنین ظرفیت هیأت علمی در بهترین شرایط  5هزار
نفر تا  6هزار نفر است .یکی از تالشهای جدی در این زمینه ایجاد یک
رابطه معنیدار بین اشتغال و تحصیل است .یکی از اهدافی که باید دنبال
شود توسعه آموزش عالی متناسب با نیاز بازار است .باید توسعه آموزش
عالی را کمی هدفمندتر و مرتبطتر با نیاز بازار دنبال کنیم .در  10سال
پیش تعداد دانشگاههای دولتی ما حدود  40تا  45مورد بوده است اما در
حال حاضر حدود  143مرکز آموزش عالی دولتی 353 ،مرکز غیردولتی
و در مجموع بالغ بر  2هزار و  850مرکز آموزش عالی در کشور داریم.
گفتنی است در حاشیه افتتاح سایت الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه،
رؤسا و مدیران از بخشهای مختلف کتابخانه نیز دیدن کردند.
دکتر احتشام زاده ،معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ،در بازدید از
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بخش نشریات توضیح داد :در سال  93نشریات ما به عنوان نشریه
ممتاز به صورت شاخص در دفتر علوم ،تحقیقات و فناوری انتخاب شد.
نشریات در زمینههای مختلف علوم پایه ،علوم انسانی و فنی و مهندسی
هستند و عموم ًا به صورت آنالین مورد استفاده قرار میگیرند .کاری که
امروز برای اولین بار در حال انجام آن هستیم و امیدواریم با موفقیت
به پایان برسد ،رف خوانی دیجیتالی است که بر اساس پردازش تصویر
بارکدگذاریها انجام شده است .بارکدها قب ً
ال در داخل کتابها نصب
میشدند و چشم دوربین قادر به دیدن آنچه که در قفسهها باید باشد
نبود به همین دلیل بارکدگذاریها از سیستم استخراج شده و به عطف
کتاب منتقل شده است که این طرح تا پایان آبان ماه به اتمام خواهد
رسید .همچنین درصدد هستیم تا منابع دیجیتالی کتاب را راهاندازی
کنیم و برای داشتن آرشیو نرمافزاری ،از پایاننامهها شروع کردیم و به
صورت فاز به فاز پیش میرویم .کتابخانه دیجیتال عم ً
ال قابلیت جستجو،
مشاهده و مطالعه پایاننامه را دارد و این یک فعالیت ارتقاءیافتهای
است که بستر آن فراهم گردیده است .کتابخانه دانشگاه ،بر اساس یک
نوآوری و توسط یک تیم تحقیقاتی و اجرایی قوی از بخشهای کتابداری،
علم اطالعات و دانش شناسی و علم کامپیوتر که حوزه پردازش تصویر
هستند ،در حال انجام و ارائه نرمافزار رف خوانی است ،این یک خدمت
علمی است که میتواند مورد استفاده سایر کتابخانهها ،چه در داخل
استان و چه در خارج استان قرار گیرد.
پس از مراسم افتتاحیه سایت الکترونیکی و بازدید از کتابخانه مرکزی
دانشگاه ،مسئوالن از آزمایشگاه مرکزی نیز دیدن کردند.

همایش یک روزه آموزش آمار
همایش یک روزه آموزش آمار با همکاری دانشگاه شهید باهنر ،انجمن
معلمان ریاضی استان کرمان ،انجمن معلمان آمار استان کرمان و اداره
کل آموزش و پرورش استان کرمان روز دوشنبه  1شهریورماه در تاالر
وحدت برگزار شد.
دکتر فدایی ،رئیس دانشکده ریاضی و کامپیوتر ،در معرفی دانشگاه شهید
باهنر گفت :دانشگاه شهید باهنر کرمان از سال  1354به طور مستقل در
چهار رشته ،فیزیک ،شیمی ،زبان انگلیسی و مدیریت دانشجو پذیرفت.
بخش ریاضی نیز از همان سال فعالیت علمی خود را شروع کرد و در
مهرماه  63اقدام به پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد و سال  67اقدام
به پذیرش دانشجو دکتری نمود .در سال  1374نیز بخش آمار و علوم
کامپیوتر از بدنه بخش ریاضی به وجود آمد.

دکتر محسن بیگی ،مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ،آمار را
یکی از اصول اساسی دانست که در جامعه ما ،زیاد مورد توجه واقع نشده
است .وی خاطر نشان کرد :زمانی که برنامهریزیها بر اساس تجزیه و
تحلیل علمی نباشد ،آسیبهای زیادی بعد از سالها زحمت به وجود
میآید و نتیجه دلخواه حاصل نمیشود ،هیچ بخشی از جامعه بینیاز از
آمار و تجزیه و تحلیل آماری نبوده است .امروز علم آمار در تمام سطوح
زندگی رسوخ کرده و در تمام فعالیتها به چشم میخورد.
در پایان از پروژههای برتر دانشآموزی درس آمار تقدیر و لوح سپاسی
به عنوان یادبود به آنان اهدا شد .حمید حسینخانی ،خانم حراجچی،
محسن امیری ،سعیده ماهری ،صدیقه احمدی و کاظم ده شیری از جمله
برگزیدگان بودند.

خبرنامه دانشگاه شهید باهنر کرمان  -بهار 95

21

سیزد همین کنفر انس م ّلی آمار ا یر ان
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران ،روز سهشنبه دوم شهریورماه ،با حضور
بزرگان و پیشکسوتان آمار ایران و جهان و همچنین مهمانان ،مدیران و
استادان داخلی و خارجی ،در تاالر وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان
کار خود را آغاز کرد.
دکتر مددی ،دبیر اجرایی
سیزدهمین کنفرانسی ملی آمار
ایران ،با گرامیداشت یاد و
خاطره زندهیاد مهندس علیرضا
افضلی پور (بنیانگذار دانشگاه
در کرمان) و همسر گرامیشان
زندهیاد بانو فاخره صبا ،در
مورد دکتر علی افضلیپور گفت :دکتر علی افضلی پور (برادر علیرضا
افضلی پور) یکی از اولین آماردانان برجسته کشور بود که سال گذشته
دستنوشتهایشان توسط دختر ایشان به انجمن آمار ایران اهداشده و
هماکنون در دفتر انجمن نگهداری میشود.
وی با قدردانی از استادان و بزرگانی که از کشورهای ایتالیا ،فرانسه،
انگلیس ،اسپانیا ،اسلوونی ،لهستان ،کانادا ،آمریکا ،نروژ ،سوئیس،
بلغارستان ،تایوان ،مالزی و قطر برای حضور در این کنفرانس بار سفر
را بر خود هموار نمودند خاطر نشان کرد :برای دعوت از مهمانان خارج
از ایران مکاتبات از ابتدای سال گذشته صورت گرفته و مراحل اجرایی
نیز از شهریورماه سال  1394آغاز و طی ماهها تالش و کوشش مستمر
اعضای کمیته اجرایی سعی شده است تا در حد توان ،این کنفرانس هرچه
پربارتر و درخور میهمانان گرامی برگزار شود .سیزدهمین کنفرانس آمار
با استقبال بینظیر استادان بنام و برجسته و دانشجویان عزیز ،همراه
بوده است .تعداد مقاالت ارسالشده از سوی دانشپژوهان به دبیرخانه
کنفرانس  520مقاله ،که از بین آنها ،با انجام داوریهای مناسب حدود
 60داور از سراسر کشور 220 ،مقاله در بخش سخنرانی و  136مقاله
در بخش پوستری پذیرفته شده است .در این میان از بین  220پذیرش
گرفته در بخش سخنرانی حدودا ً  60مقاله در  12نشست تخصصی ارائه
میشوند .همچنین دو میزگرد و دو کارگاه آموزشی از دیگر برنامههای
کنفرانس است .در برپایی این کنفرانس نهادها و ارگانهایی پا به پایمان
آمدند که جا دارد از انجمن آمار ایران ،مرکز آمار ایران ،پژوهشکده
آمار ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان ،اداره کل آموزش
و پرورش استان کرمان ،انجمن دبیران ریاضی استان کرمان ،بیمه دی،
بانک تجارت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،شهرداری کرمان ،اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان کرمان ،پژوهشکده بیمه،
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،پایگاه استنادی علوم جهان اسالم،
مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی و بانک رفاه کمال تشکر را داشته باشیم.
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دکتر احتشام زاده ،معاون
پژوهشی و فناوری دانشگاه،
دانشگاه شهید باهنر کرمان
را به حاضران معرفی کرد
و گفت :رسالت سنگین
پژوهش و فناوری را در سه
مورد؛ ارتقاء حیثیت و رتبه
علمی کشور ،اثربخشی اجتماعی و تولید ثروت و محوریت توسعه جامعه
خالصه کرد .همایشهای علمی فرصتی برای ایدهها ،فکرها و محلی
برای ارائه آخرین دستاوردهای محققان و متخصصان است .ضرورت
تفکر راهبردی ،پیچیده شدن تصمیمات ،تضمین بقا با شیوهای خالق و
نوآورانه و تغییرات شدید محیطی است .تصمیمگیریها بسیار پیچیده
شده است ،به دلیل آنکه آینده بسیار پیچیده و نامشخص است .باید
برای آینده سناریوهای مختلفی در نظر بگیریم .برای بقا باید اثربخشی
داشته باشیم .طرح آمایش آموزش عالی که در چارچوب نقشه علمی
کشور تدوینشده ،مأموریت دانشگاهها را در این خصوص مشخص کرده
است .راهبردهای اصلی طرح آمایش آموزش عالی کشور عبارتاند
از :رفع نیاز جامعه ،ارتقاء کیفیت جهت پاسخگویی به نیاز کشور ،لزوم
درجهبندی ،سطحبندی آمایش آموزش عالی در گستره جغرافیایی کشور
و تعامل بینالمللی کارآمد ،پیریزی کارآیی نظام حکمروایی آموزش
عالی و پژوهش کشور ،تعیین مزیتها و اولویتهای نسبی فعالیتهای
عمده اقتصادی در استانهای مختلف برای تعیین راهبرد توسعه آموزش
عالی در استان.
وی بخشی از افتخارات دانشگاه را اینگونه برشمرد :انتخاب پروفسور
مهدی رجبعلی پور به عنوان چهره ماندگار در اولین همایش چهرههای
ماندگار کشور ،انتخاب سیزده استاد نمونه از دانشگاه شهید باهنر کرمان
توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،فارغالتحصیلی اولین ،دومین و
سومین دانشآموخته دوره دکتری ریاضی کشور ،اتمام تعداد  1080طرح
تحقیقاتی توسط اعضا هیأت علمی دانشگاه تاکنون ،دریافت لوح تقدیر از
جایزه شرکتهای دانشی برتر ایران توسط پژوهشکده سنگآهن و فوالد
گل گهر ،از واحدهای مشترک با دانشگاه ،سال  ،1393دریافت نشان
تعهد در جشنواره جایزه ملی فناوری و نوآوری توسط یکی از شرکتهای
دانشبنیان وابسته به دانشگاه شهید باهنر کرمان ،سال  ،1393کسب
رتبه دوم در جشنواره کشوری رویش (کانونهای فرهنگی) ،سال ،1394
تقریظ مقام رهبری بر کتاب آن بیست و سه نفر نوشته احمد یوسف
زاده ،مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،سال .1394

در این مراسم از دکتر عیناهلل پاشا ،بزرگترین استاد پیشکسوت ریاضی
و آمار ایران تقدیر به عمل آمد و مراکز مختلف ،ازجمله دانشگاه
خوارزمی ،انجمن آمار ایران و دانشگاه شهید باهنر کرمان الواح سپاس و
هدایایی را به وی تقدیم نمودند.
دکتر عیناهلل پاشا پس از دریافت جوایز در سخنرانی دکتر بهبودیان را
برکت سفره آمار خواند و از زندهیاد ،دکتر خواجهنوری ،پیشکسوت آمار
یاد کرد و گفت :دکتر خواجهنوری حتی پس از مرگش هم دست از علم
و دانش بر نداشت و طی نوشتهای خواست که جنازه ایشان به سالن
تشریح دانشگاه برای کسب علم منتقل شود.
پس از سخنرانی پروفسور آندره بلجک در زمینه سمینار آمار ،دکتر
بهبودیان به همراهی دکتر پارسیان جوایز را به شرح زیر به استادان
برگزیده اهدا کردند:
 اهداء دو ونیم سکه بهار آزادی به دکتر میرامید حاجی میرصادقیعضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
 اهداء یک و ربع سکه بهار آزادی به سه تن: .1دکتر محمد آرشی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
 .2دکتر مهدی توانگر؛ عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
 .3دکتر تابان باغ ملکی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
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غرفه دانشگاه

در نمایشگاه دستاوردهای دولت

دکتر طاهر ،رئیس دانشگاه با حضور در نمایشگاه معرفی دستاوردهای
دولت تدبیر و امید که به مناسبت هفته دولت ،دوم تا هشتم شهریورماه،
در محل پارک مادر شهر کرمان برگزار گردیده بود ،در غرفه دانشگاه
شهید باهنر حضور یافت .وی خدمات ارائه شده در این غرفه را مؤثر
ارزیابی کرد و اظهار داشت :معرفی دستاوردهای کسبشده در دولت
تدبیر و امید به مردم در راستای ایجاد امید و نشاط جامعه دانشگاهی،
حائز اهمیت است.
افتتاحیه این نمایشگاه با حضور استاندار ،نمایندگان استان در مجلس
خبرگان رهبری ،نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی ،ائمه
جماعات و سایر مسئوالن استانی همراه بود.
غرفه دانشگاه شهید باهنر ،این دوره نیز همچون دورههای گذشته
جزء پربازدیدترین غرفههای نمایشگاه بود به طوری که روزانه ۲۰۰
مراجعهکننده از غرفه دانشگاه بازدید میکردند.
گفتنی است همزمان با برپایی این نمایشگاه ،نمایشگاه محصوالت فرهنگی،
صنایعدستی استان کرمان و عشایر نیز دایر بود.

دکتر طاهر:

ما در دانشگاه یک خانواده هستیم
روز سهشنبه نهم شهریورماه و به مناسبت «روز کارمند» و همزمان
با هفته دولت ،هیأت رئیسه دانشگاه در نشستی صمیمانه پای صحبت
کارکنان دانشگاه نشستند و به سؤاالت آنان پاسخ دادند.
در این نشست که در تاالر وحدت دانشگاه برگزار شد ،دکتر طاهر،
رئیس دانشگاه ،ضمن خیر مقدم به کارکنان ،هفته دولت و یاد و خاطره
دو شهید بزرگوار ،رجایی و باهنر که اسوههای رشادت و مردانگی بودند
را گرامی داشت و بیان کرد :دانشگاه بعد از چهل سال سابقه توانسته به
عنوان بهترین دانشگاه جنوب شرق خودنمایی کند که این موضوع حاصل
زحمات کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه است .بهترین روش برای
پیشبرد و توسعه همهجانبه ،همنوایی و همسازی است که باعث میشود
کارها به صورت مطلوب انجام شود .ما در دانشگاه یک خانواده هستیم
و نیاز است از یکدیگر مراقبت کنیم و نسبت به هم مسئول باشیم و
راندمان و بازده کار را باال ببریم.
حجتاالسالموالمسلمین سلطان مرادی ،رئیس دفتر نهاد مقام نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه ،با قرائت آیهای از سوره فتح ،ویژگیهای
همکاری را بیان کرد و گفت کارمندان باید ضمن پاکی ،نسبت به هم
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دوستی داشته باشند و در مقابل دشمن شکستناپذیر باشند و از سرزنش
سرزنشکنندگان ،نهراسند.
دکتر اسالمی؛ معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع دانشگاه ،در پاسخ به
سؤاالت مکتوب کارکنان به تخصیص بودجه برای سختی کار و همچنین
بحث رتبهبندیها اشاره کرد و گفت :با وجود اینکه با کمبود بودجه مواجه
هستیم ولی سعی داشتیم به مشکالت کارکنان در حد توان رسیدگی کنیم
و درصدد هستیم که امکانات رفاهی بیشتری در اختیار کارمندان قرار
دهیم که از جمله آنها بحث ورزش صبحگاهی ،انتخاب کارمند نمونه،
اهداء جوایز در مناسبتهای مختلف و اهداء پاداش با توجه به عملکرد
کارکنان است .همچنین یکسانسازی حضور و غیاب کارکنان ،جلوگیری
از اضافهکاریهای بدون دلیل و طرح حق اضافهکاری بر اساس ارائه
مجوز توسط مافوق از فعالیتهای انجام شده توسط معاونت اداری،
مالی و مدیریت منابع دانشگاه است .ما پیگیر تبدیل وضعیت نیروهای
قراردادی (که مشمول مجوز هستند) ،پرداخت کمکهزینه مهدکودک
برای فرزندان کارمندان مرد و پرداخت حق پست با توجه به بازده و
عملکرد کارمندان نیز هستیم.

ضرورت توجه به بهرهوری نیروی انسانی در سازمان موضوع سخنان
دکتر احتشام زاده ،معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بود .وی در این باره
خاطر نشان کرد :هیچکس نمیتواند بهرهوری در سازمان را نادیده بگیرد
و اگر در سازمانی بهرهوری وجود داشته باشد ،نه کارمندی از حجم زیاد
کار ناراحت میشود و نه کارمندی بیکار میماند .برای انتخاب کارمند
نمونه ،جایگاه مدیریت منابع انسانی باید طوری باشد که بهرهوری را
مورد بررسی قرار دهد.
وی به امکان انجام فعالیت پژوهشی توسط کارمندان اشاره کرد و گفت:
اگر کارمندی قصد انجام فعالیتهای پژوهشی را دارد میتواند به صورت
مجری طرحهای پژوهشی در ساعات غیر ساعات کاری با اعضای هیأت
علمی همکاری کند.
دکتر بصیری ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،گفت :مقام معظم
رهبری در نامگذاری سال پیش گفتند که فرهنگ از اقتصاد مهمتر است
و فرهنگ هوای تنفسی است چون مردم باید در این هوا نفس بکشند.
بنابراین اگر هزینهای در زمینه فرهنگی میشود مختص گروه خاصی
نیست و هم شامل دانشجویان است و هم کارمندان .در پایان شهریور
امسال تلویزیون شهری در دانشگاه نصب خواهد شد تا کارمندان بتوانند
از برنامههای فرهنگی چه در مراسم مذهبی و عزاداری و چه در مراسم
فرهنگی و برگزاری جشنها استفاده کنند.

دکتر بصیری همچنین از برگزاری جشنواره حرکت خبر داد و گفت:
دانشگاه شهید باهنر ،از سوم الی پنجم مهرماه میزبان بیش از  300زبده
فرهنگی از سراسر کشور خواهد بود.
دکتر موالیی ،معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه نیز در جواب
سؤاالت مکتوب کارکنان در مورد تخفیف شهریه دانشجویانی که قصد
انتقال از دانشگاهی به دانشگاه دیگر را دارند توضیحات مربوط را ارائه
داد و گفت این امر در حال حاضر طبق مصوبات میسر نمیباشد.
ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه از طریق ایمیل و سامانه پیامکی میسر
شده است .این خبری بود که دکتر ابراهیمی ،مدیر کل حوزه ریاست و
روابط عمومی اعالم کرد و افزود :ایمیل هر روز حداقل  6بار مشاهده
و مطالب آن پیگیری و نتیجه به ارسالکننده اعالم میشود .کارکنان
دانشگاه با گرفتن وقت قبلی از دفتر رئیس دانشگاه ،میتواند مشکالت و
پیشنهادات خود را به صورت مستقیم و حضوری با دکتر طاهر درمیان
بگذارند.
در این نشست رئیس جدید بسیج کارمندان دانشگاه نیز معرفی و با
اهداء لوح تقدیری از آقای رضایی رئیس سابق بسیج کارکنان ،قدردانی
به عمل آمد.
در پایان با برگزاری قرعهکشی به  40نفر از کارمندان حاضر در جلسه
جایزه اهدا شد.
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تودیع و معارفه رئيس دانشگاه صنعتي سيرجان
مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان با حضور دکتر
محمد روشن ،معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري ،حجت االسالم و المسلمين دكتر ابراهيم ابراهيمي ،سرپرست
دفتر مجلس وزارت علوم تحقيقات و فناوري ،دكتر طاهر ،رئيس دانشگاه،
دكتر ابراهيمي ،مدير كل حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه شهيد
باهنر ،دكتر آروين ،سرپرست دانشگاه تحصيالت تكميلي و فناوري
پيشرفته كرمان (هايتك) ،دکتر غفوری ،معاون دانشجویی دانشگاههایتک،
آقای حسن پور ،نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای
اسالمی و جمعی از مدیران ،مسئوالن ،اعضای هیأت علمی ،کارکنان
و دانشجویان ،روز يكشنبه ١٤شهریورماه در دانشگاه صنعتي سيرجان
برگزار شد.
آقای حسن پور ،نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای
اسالمی دکتر رهنما (رئیس سابق دانشگاه صنعتی سیرجان) و دکتر بارانی
(سرپرست جدید دانشگاه صنعتی سیرجان) را یک روح در قالب دو
جسم توصیف کرد و با تشکر از فداکاریها و تالشهای دکتر رهنما،
قبول مسئولیت هدایت دانشگاه توسط دکتر بارانی را جهاد فی سبیل
اهلل دانست.
دکتر رهنما ،رئیس سابق دانشگاه صنعتی سیرجان با ارائه گزارشی مفصل
از فعالیتهای خود در سالهای ریاست دانشگاه ،روند پیشرفت دانشگاه
صنعتی سیرجان را اینگونه توضیح داد :دانشگاه صنعتی سیرجان از
سال  1383تحت عنوان دانشکده تکنولوژی سیرجان به صورت اقماری
دانشگاه شهید باهنر کرمان با  333نفر دانشجو و  9نفر عضو هیأت علمی
کار خود را آغاز کرد .در سال  1388به صورت مجتمع آموزش عالی و
در سال  1389به دانشگاه صنعتی تغییر وضعیت داد .طی حدود  12سال
فعالیت این دانشگاه ،هم اکنون در سال  ،95تعداد  3214دانشجو و 76

26

خبرنامه دانشگاه شهید باهنر کرمان  -بهار 95

نفر عضو هیأت علمی در این دانشگاه مشغول فعالیت هستند .دانشگاه
صنعتی سیرجان از نظر امکانات ساختمانی و آزمایشگاهی ظرفیت
پذیرش  15000دانشجو را دارد.
وی پس از بیان برخی از مشکالت و مطالبات ،از دکتر روشن خواست
تا امکان جذب اعضای هیأت علمی جدید و نیز امکان تبدیل وضعیت
کارکنان قراردادی برای دانشگاه سیرجان فراهم شود.
دکتر بارانی ،سرپرست جدید دانشگاه صنعتی سیرجان سخنان خود را با
اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر اقتصاد مقاومتی
آغاز کرد و ارتقاء کمی و کیفی تولید را راه رسیدن به این مقصود دانست.
وی علم ،فناوری و تکنولوژی را تولید دانشگاه عنوان کرد و بسترسازی
برای آن را وظیفه همگان از جمله مسئوالن کشوری ،استانی و شهر
سیرجان دانست و از دکتر روشن و آقای حسن پور جهت تأمین نیرو،
فضای آموزشی و امکانات طلب یاری کرد.
دکتر محمد روشن ،معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري در این مراسم طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دکتر
رهنما ،حضور دکتر باراني را به عنوان یکی از مدیران حوزه وزارت علوم
تبریک گفت و تصریح کرد :مسئولیت طعم نیست بلکه تکلیف است.
وظیفه ما در دانشگاه این نیست که صرفاٌ مقاله تولید کنیم بلکه باید
مرجع علمی باشیم .توسعه کمی هدف نیست بلکه مسئله کیفیت است.
اگر در جامعهای دانشمندان باالنشین باشند آن جامعه موفق خواهد بود
اما متأسفانه جایگاه معلم به درستی رعایت نمیشود.
در این مراسم با صدور حکمی از سوی دكتر محمد فرهادی ،وزير علوم،
تحقيقات و فناوري ،دکتر غالم عباس باراني به عنوان سرپرست دانشگاه
صنعتي سيرجان منصوب و از تالشهای دکتر محمدباقر رهنما ،رئيس
سابق این دانشگاه تشکر و قدردانی شد.

تودیع و معارفه رئیس مجتمع آموزش عالی بم

مراسم تودیع و معارفه رئیس مجتمع آموزش عالی بم با حضور دکتر
محمد روشن ،معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري ،حجت االسالم و المسلمين دكتر ابراهيم ابراهيمي ،سرپرست
دفتر مجلس وزارت علوم تحقيقات و فناوري ،دكتر طاهر ،رئيس دانشگاه،
دكتر ابراهيمي ،مدير كل حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه شهيد
باهنر ،حجت االسالم والمسلمین قاسم دانشی ،امامجمعه بم ،مهندس
اشک ،فرماندار بم ،آقای حبیب الهی ،رئیس آموزش و پرورش بم،
آقای عارف کیا ،رئیس دادگستری بم و رئیس اداره اطالعات ،رئیس
شورای شهر ،بخشدار بروات ،بخشدار مرکزی ،معاون عمرانی و جمعی از
مسئوالن و استادان مجتمع آموزش عالی شهرستان بم ،بعد از ظهر روز
يكشنبه ١٤شهریورماه در مجتمع آموزش عالی بم برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین قاسم دانشی ،امامجمعه بم ،طی سخنانی با
اشاره به حدیثی از امام علی (ع) گفت :العلم سلطان؛ علم قدرت دارد.
تنها راه قدرت گرفتن کشورهای جهان سوم دستیابی به علم است .باید
این قدرت را به دست آوریم و در راستای آنچه در مکتب وحی دستور
دادهاند به کار بگیریم.
امامجمعه بم برای دکتر نوراللهی به عنوان رئیس جدید مجتمع آموزش
عالی بم آرزوی موفقیت کرد و از وی خواست تا برای پیشرفت شهر به
خصوص در بعد دانشگاهی تالش نماید.
دکتر حسین نظام آبادی پور ،رئیس سابق مجتمع آموزش عالی بم ،ضمن
قدردانی از همکاری تمامی مسئوالن در مدیریت دانشگاه بم گفت :در
طول  5سال مدیریت این دانشگاه از تمام توان فکری و فیزیکی خود برای
پیشبرد هر چه بیشتر اهداف و رفع نواقص تالش کردم .ما در طول این
 5سال برای مجموعهای که هویت دانشگاهیاش کم بود هویتسازی
کردیم و تالش کردیم با برنامه محوری و توجه به اینکه کجا هستیم و
به کجا میخواهیم برسیم ،از منابع در دسترس خود حداکثر استفاده را
ببریم و رشد کنیم.

دکتر نظام آبادی پور با تأکید بر سه محور گردشگری ،صنعت و خرما،
بر کارآفرینی به عنوان مبنای کلیه فعالیتهای دانشگاه تأکید کرد و ابراز
امیدواری کرد که دانشگاه بم ،با توجه به موقعیت ارگ جدید ،پایگاه
کارآفرینی شود.
دکتر نورالهی ،رئیس جدید مجتمع آموزش عالی بم نیز با اشاره به سوابق
علمی و اجرایی خود گفت :از سال  1380عضو هیأت علمی دانشگاه
هستم و در طی این سالها با پیشرفت و رشد این مجتمع همراه بودهام.
مجتمع آموزش عالی بم از سال  1373کار خود را آغاز کرد و پس از
مستقل شدن از دانشگاه شهید باهنر پیشرفت چشمگیری داشته است.
این مجتمع با داشتن  3دانشکده و سایر زیرساختها ،شرایط الزم برای
تبدیل شدن به دانشگاه را دارد.
دکتر محمد روشن ،معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري ،ضمن ابراز خرسندی از وجود همدلی و همراهی بین امامجمعه
شهرستان بم و سایر ارگانها ،از دکتر نظام آبادی پور به خاطر سالها
تالش و خدمت در مدیریت مجتمع آموزش عالی بم قدردانی کرد و به
دکتر نورالهی که توانست اعتماد وزارت علوم را در این زمینه به دست
آورد تبریک گفت.
وی با اشاره به سه محور اساسی و مهم مجتمع آموزش عالی بم یعنی
گردشگری ،دانش خودرو و کشاورزی (خرما) ،بر این موضوع تأکید
کرد که آموزش عالی کشور باید بر اساس زیرساختها و توان علمی
دانشگاههای کشور توسعه یابد.
در این مراسم با صدور حکمی از سوی دكتر محمد فرهادی ،وزير علوم،
تحقيقات و فناوري ،دکتر محمدعلی نوراللهی به عنوان رئیس مجتمع
آموزش عالی بم منصوب و از تالشهای دکتر حسین نظام آبادی پور،
رئيس سابق این دانشگاه تشکر و قدردانی شد.

دفاع رساله اولین دانشجوی دکتری «اقتصاد بینالملل» دانشگاه
سپیده صمیمی ،اولین دانشجو دکتری رشته اقتصاد ،گرایش اقتصاد
بینالملل دانشگاه شهید باهنر کرمان ،روز یکشنبه  21شهریورماه ،از
رساله خود با عنوان «منطقه بندی کشورهای جهان بر اساس نظریه
منطقه بهینه پولی؛ با رهیافت الگوسازی» دفاع کرد.
دکتر عبدالمجید جالیی به عنوان استاد راهنما و دکتر علیرضا شکیبایی
و دکتر حسین اکبری فرد به عنوان استاد مشاور ،این رساله را همراهی
کردند.
دکتر عبدالمجید جالیی به عنوان استاد راهنمای رساله دراینباره گفت:
این حرکت میتواند سرآغازی برای کارهای بهتر و ارزندهتر در حوزه
اقتصاد کشور باشد .مناطقی که در دنیا همگرا میشوند میتوانند تشکیل
پول مشترک دهند .به عبارت بهتر نوآوری مهم برای اقتصاد جهانی این
است که بتوانیم مناطقی را تصور کنیم که پول واحد داشته باشند و همین
امر سبب رفاه بیشتر خواهد شد.
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دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیطزیست
دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیطزیست روز
چهارشنبه  17و  18شهریورماه به همت بخش خاکشناسی دانشکده
کشاورزی در تاالر وحدت برگزار شد.
دکتر مهدی سرچشمه پور ،مدیر دومین همایش ملی مدیریت پایدار
منابع خاک و محیطزیست ،هدف اصلی برگزاری این همایش را افزایش
شناخت و توجه به خاک در زندگی در جهت تأمین آیندهای پایدار
دانست و گفت :به عبارت بهتر ما به دنبال افزایش توجه به خاک،
مدیریت پایدار ،توسعه پایدار و زندگی امن و سالم هستیم .خاک از
نظر ما موجودی است زنده و یکی از مهمترین منابعی که حیات همه
موجودات به آن وابسته است.

دکتر احتشام زاده ،معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ،هدف همایش
را یکی از مهمترین مسائلی دانست که اهمیت آن بر هیچکس پوشیده
نیست و در این راستا به معرفی کوتاهی از دانشگاه شهید باهنر و موضوع
«خاک» پرداخت و یادآور شد :دانشگاه شهید باهنر از سال  54با نیت
خیر جناب آقای مهندس افضلی پور و همسرشان بانو فاخره صبا بنا نهاده
شد .دانشگاه باهنر از لحاظ نسبت دانشجو به عضو هیأت علمی رتبه دوم؛
از لحاظ تعداد دانشآموختگان رتبه سوم؛ تعداد هیأت علمی رتبه هفتم؛
تعداد دانشجویان؛ رتبه ششم و بهطور کلی رتبه دهم را در کشور دارد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ضرورت تفکر راهبری در مدیریت
خاک را اینگونه تعریف کرد :خاک یکی از منابع مهم و ارزشمند طبیعت
است ،خاکها به عنوان پاالیندههای صنعت محسوب میشوند و عالوه بر
اینکه تأمینکننده مواد غذایی هستند خاصیت تصفیهکنندگی نیز دارند.
این خاصیت خاک در اثر خواص فیزیکی آن (عمل نفوذ آب از منافذ)
خواص شیمیایی آن (جذب سطحی و تبخیر) و خواص زیستی آن (تجزیه
مواد آلی) است .ارکان سهگانه بهرهوری سبز عبارتاند از :توسعه پایدار،
کیفیت ،سود دهی .ما باید این سؤال را از خود داشته باشیم که با چه
هزینهای چه محصولی را تولید میکنیم ،هزینهیابی جریان مواد بر تبیین
و تمایز بین هزینههای تولید و هدر رفت مواد و انرژی تأکید دارد و
این هدر رفت به عنوان تلفات اقتصادی ارزیابی میشود که مدیریت را
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به یافتن راهکارهای کاهش هدر رفت و ارتقای کارایی تجاری ترغیب
میکند .پنج گام اجرایی هزینهیابی جریان مواد ،الزام مدیریت و تعیین
نقشها و مسئولیتها ،تعیین گسترده فرآیند و استقرار یک مدل جریان
مواد ،تعیین هزینهها و تفسیر و پیدا کردن ارتباط نتایج هزینهیابی جریان
مواد ،بهبود فعالیتهای تولید ،کاهش هدر رفت مواد از طریق نتایج
هزینهیابی جریان مواد است.
وی به سرفصلهای برنامه راهبردی معاونت پژوهشی دانشگاه اشاره
کرد و گفت :افزایش کیفیت ،حمایت مادی و معنوی از فرآیند ایده
به محصول و افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش
پیشرفته ،بینالمللی سازی دانشگاه ،تقویت و گسترش ارتباط با صنعت و
جامعه و سوق دادن به موضوعات پایاننامهها به سمت رفع نیاز جامعه،
استانداردسازی و افزایش ایمنی و سطح کمی و کیفی خدمات علمی
دانشگاه به متقاضیان ،توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیکی ،ارتقا سطح
خدمات کتابخانه و افزایش نقش و مشارکت بخشهای غیردولتی در
حوزه علوم و فناوری و ارتقا سهم وقف و امور خیریه در این حوزه از
اهداف برنامه راهبردی معاونت پژوهشی است .در این راستا همایشهای
علمی فرصتی برای ایدهها ،فکرها و محلی برای ارائه آخرین دستاوردهای
محققان و متخصصان در هر مقوله است و هر چه یک مقوله تخصصیتر
باشد اثربخشی آن همایش بیشتر است .همچنین اتخاذ راهبرد صحیح بر
پایه مطالعات آیندهپژوهی جهت دستیابی به تولید پایدار ،تدوین برنامه
و نظارت بر روند اجرای برنامه نیازمند استخراج آمار صحیح و تحلیل
آماری دقیق علمی است.

مهندس فتوت ،معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان از
اهمیت موضوع خاک در راستای توسعه استان و اقتصاد استان سخن
گفت و از بکار بردن نتایج این همایشها ابراز امیدواری کرد و افزود:
استان کرمان به دلیل تنوع آب و هوایی و اقلیمی که دارد از پتانسیل و
ظرفیت کشاورزی خوبی نیز برخوردار است .ما اصرار داریم به خاک در
کنار آب توجه شود .از خاک باید استفاده بهینه داشته باشیم و در نهایت
در این زمینه به شیوههای اجرایی برسیم.

دومین نشست هیأت دانشگاهی دانشگاه صنعتی  Dresdenآلمان و دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه شهید باهنر کرمان

بخش فنی مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه ،Dresden
هفدهم شهریورماه در محل بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر
تشکیل جلسه دادند .این نشست با حضور دکتر صید نژاد ،مدیر
امور بینالملل دانشگاه ،مهندس داوری ،مدیر بخش ارتباط با صنعت
دانشگاه ،دکتر شیرازی ،رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید
باهنر کرمان ،دکتر حسینی ،رئیس بخش مهندسی مکانیک ،دکتر شیخ
سامانی ،سرپرست گروه جامدات بخش مهندسی مکانیک ،مهندس عرب
نژاد ،مدیر عامل شرکت دنده کار ،دکتر جعفری ،رئیس بخش مکانیک
بیوسیستم ،مهندس انجم شعاع ،رئیس مکانیک مجتمع مس شهید باهنر،
دکتر مقصودی ،رئیس تحقیق و توسعه مس شهید باهنر ،مهندس سعیدی،
مدیر دفتر فنی صنایع ممتازان کرمان ،مهندس امینایی ،رئیس تحقیقات
فنی و مهندسی مس سرچشمه و هیأت دانشگاهی صنعتی دانشگاه فنی
 Dresdenآلمان برگزار شد.
دکتر صید نژاد ،مدیر امور بینالملل دانشگاه ،ضمن معرفی دانشگاه
شهید باهنر کرمان ،بخشها و فعالیتهای دانشگاه را به میهمانان خارجی
معرفی کرد و گفت :همکاری با آلمان فرصتی است که باید از آن استفاده
نمود .امیدواریم با همکاری صنعت و حمایتهای مالی  DAADآلمان و
حمایتهای دانشگاهی بتوانیم ارتباط علمی خوبی با دانشگاه Dresden
آلمان ،در زمینه پروژههای کاربردی برقرار کنیم .طبق گزارش وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری حمایت مالی از سوی ایشان به صورت کامل

انجام میشود به شرط اینکه با اساتید ارتباط علمی برقرار شود .وی از
اساتید و مهندسان خواست تا این فرصت را از دست نداده و با مدیران
دانشگاه  Dresdenارتباط علمی برقرار کنند و نظرات و پیشنهادات
خود را به نمایندگان دانشگاه  Dresdenاعالم نمایند.
گفتنی است در نخستین نشست هیأت دانشگاهی صنعتی دانشگاه فنی
 Dresdenآلمان ،که در خردادماه سال جاری با حضور مسئوالن دو
دانشگاه برگزار شد کلیات همکاریها مورد بحث قرار گرفت و در
نشست دوم به طور تخصصی به مباحث مکانیک و برق قدرت پرداخته
شد .هدف از این جلسه تبادالت علمی صنعتی با نگرش بر پروژههای
صنعتی و کاربردی بود و در عین حال ارتباطات آکادمیک هم مورد بحث
و بررسی قرار گرفت.
همچنین مواردی از جمله بحث ساخت قطعات مکانیکی ،پروژههای
مرتبط با فشار قوی ،عایق و الکترونیک صنعتی و ارائه مدرک مشترک
قابل قبول برای دو کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید با
برگزاری کارگاههای آموزشی ،ابتدا در کرمان و سپس در آلمان همکاری
با دانشگاه  Dresdenآلمان آغاز گردد .بر اساس این تفاهمنامه و به
منظور ارتقاء سطح علمی صنعت کشور کالسهای آموزشی و صنعتی
برای گروههای صنعتی و مهندسی داخل استان (برون دانشگاهی) و
دانشجویان مهندسی دانشگاهها در کشور آلمان برگزار خواهد شد و
تحقیقات دانشگاهی بین دو کشور افزایش خواهد یافت.

سومین نشست مسئوالن استان باواریا با اساتید دانشگاهی
سومین بازدید مسئوالن استان باواریای کشور آلمان به استان کرمان
چهارشنبه  17شهریورماه در اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد.
در این نشست ،اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاههای استان و
همچنین مدیرعامل شرکت بینالمللی بایرن آلمان ،رئیس شاخه وزارت
علوم اقتصادی بایرن ،رئیس اتاق بازرگانی نورن برنگ و رئیس سندیکای
شرکتهای مرتبط به مهندسی باواریا حضور داشتند.
در این جلسه که با تمرکز بر محیطزیست انجام شد پس از بحث و
گفتگو پیرامون مفاد تفاهمنامه که در جلسههای گذشته به امضای طرفین
رسیده بود در خصوص اجرایی شدن مفاد تفاهمنامه تبادلنظر شد.
همچنین خالصه پروژههایی که برخی اساتید با صنایع استان در زمینههای
محیطزیست انجام دادهاند مطرح گردید.
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مصابحه با

جناب آقای دکتر محمد رضا صرفی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی و رئیس بخش ادبیات و رئیس پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران
جناب آقای دکتر خواهشمند است با توجه
به اینکه مدتی است عهده دار مدیریت
پژوهشکده فرهنگ ایران و اسالم شده
ایید ،درباره تاریخچه نحوه تاسیس این
پژوهشکده توضیح بفرمایید.
قبل از هرچیز خدمت تمامی همکاران
ارجمند و جامعۀ عزیز دانشگاهی و
دانشجویان گرامی عرض ادب و احترام
دارم .مراتب احترام خود را به جناب آقای
افضلی پور فقید و سرکار خانم فاخره صبا ،بنیانگذاران بزرگوار دانشگاه
در کرمان تقدیم میدارم و برایشان از خداوند متعال علو درجات مسئلت
مینمایم .همچنین ،به تمام شهدای دانشگاه ،شهید باهنر و تمامی استادان
و دانشجویان و کارمندان دانشگاه که به رحمت حق رفتهاند ،اهدای درود
و صلوات میکنم.
خیرین
معنوی
و
مادی
های
حمایت
نظر
از
باهنرکرمان
دانشگاه شهید
ّ
وضعیتی ویژه و منحصر به فرد برخوردار
در میان دانشگاههای کشور از
ّ
حاکمیت روح بلند زنده یاد افضلی پور باشد
است .این امر شاید به دلیل
ّ
که با اهدای تمام ثروت و زندگی خود ،در این سرزمین تشنه و مستعد
پرچم دانش را برای همیشه برافراخت و به قول فردوسی عزیز:
عجم زنده کردم بدین پارسی
بسی رنج بردم در این سال سی
که از باد و باران نیابد گزند
پی ا فکند م ا ز نظم کا خی بلند
پس از وی و حتی اندکی بعد از اقدام شجاعانه و ایثار بی نظیر وی،
بسیاری از فرزندان این سرزمین ،آنانی که توفیق الهی رفیق راهشان شد،
به یاری افضلی پور شتافتند و در تکمیل کار و پیمودن راه او ،هر یک
حد توان و ُوسع خود مشتاقانه گام برداشتند .یکی از این بزرگواران
در ِّ
جناب آقای مهندس شاهرخ وفاداری است .ایشان در شرکت نفت
دریای شمال انگلیس مشغول به کار هستند .در یکی از مکاشفههای نفتی
توجهی از درآمد خود را برای اقدامات فرهنگی
برنده شدند و بخش قابل ّ
در میراث افضلی پور ،یعنی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،اختصاص دادند.
در ابتدای سال  1379آمادگی خود را به مسئوالن دانشگاه اعالم کردند.
با رایزنیهای بسیار و بررسی ابعاد گوناگون موضوع ،سر انجام ایشان
تقبل نمودند که هزینههای ساخت و تکمیل "پژوهشکدۀ فرهنگ و
ّ
زبانهای ایرانی" را پرداخت نمایند .با عنایتها و حمایتهای بیدریغ
جناب آقای دکترمیرزایی ،نخستین رئیس دانشگاه که همین جا فرصت
را مغتنم میشمارم و از زحمات طاقتفرسایی که کشیدند تا بیابانی
خشک و بیآب و علف به دانشگاهی چنین آباد و پر رونق تبدیل شود،
سپاسگزاری مینمایم و ریاست محترم وقت دانشگاه ،جناب آقای دکتر
تهیۀ نقشهها و سایر امور
مصطفوی ،کارهای دریافت مج ّوز از وزارت و ّ
اجرایی آن آغاز شد؛ آن گاه در تاریخ  9/9/1379طی حکم شمارۀ
 11555/1بنده به عنوان مسئول راه اندازی پژوهشکده انتخاب شدم و
پس از تهیۀ اساسنامههای الزم و مدارک مرتبط و ارسال آنها به شورای
گسترش آموزش عالی ،عم ً
ال پژوهشکده با سه گروه پژوهشی فعالیت
خود را آغاز کرد .در سال  1384پس از تکمیل ساختمان پژوهشکده
و بازدید وزیر محترم علوم از دانشگاه ،نام پژوهشکده به "پژوهشکدۀ
فرهنگ اسالم و ایران" تغییر یافت و سه گروه دیگر به گروههای موجود
اضافه شد .اخیرا ً با کسب اجازه از جناب آقای دکتر طاهر و سرکار خانم
دکتر احتشام زاده  5گروه دیگر به گروههای پژوهشکده اضافه شده است.
گروههای پژوهشی این پژوهشکده عبارتند از:
گروه پژوهشی فرهنگ و زبانهای باستانی ایران-گروه پژوهشی تاریخ و
میراث فرهنگی ایران-گروه پژوهشی گویش شناسی ،فرهنگ و ادبیات
30
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عامه-گروه پژوهشی قرآن و حدیث-گروه پژوهشی فقه و حقوق اسالمی-
گروه پژوهشی ادیان و مذاهب اسالمی -گروه پژوهشی زبان و ادبیات
فارسی-گروه پژوهشی پژوهشهای هنر-گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی
و ارتباطات-گروه پژوهشی آینده پژوهی ،فرهنگ و جامعه-گروه پژوهشی
باستان شناسی.
ساختار و جایگاه پژوهشکده یاده شده چگونه تعریف شده است.
پژوهشکدۀ فرهنگ اسالم و ایران با همۀ پژوهشکدههای دانشگاه تفاوت
دارد.گسترۀ وسیع فرهنگ و دامنۀ متن ّوع موضوعات و مبانی و مؤلّفههای
فرهنگی سبب میشود که تمام اعضای هیأت علمی دانشگاه با هر گرایش
تخصصیای که باشند ،خود را جزیی از جامعۀ فرهگی کشور و در
علمی و ّ
نتیجه ،عضوی از پژوهشکدۀ فرهنگ اسالم و ایران به شمار آورند .و این،
ِ
مطلب حقّی است که میتواند در رشد و شکوفایی پژوهشکده بسیار مؤث ّر
ّ
تخصصی خود فاقد
العاده
فوق
های
حوزه
ت
ل
ع
به
ها
پژوهشکده
سایر
باشد.
ّ
این ویژگی هستند و اعضای آنها حتم ًا باید دارای تخصص ویژه و مرتبط
با موضوع آن پژوهشکده باشند.
این پژوهشکده در حال حاضر تقریب ًا راکد و ساکن است و کارهای
پژوهشی قابل اعتنا و ارائهای که در آن انجامشده ،اندک است .مهمترین
دلیل این امر آن است که پژوهشکده فاقد چارت سازمانی است و از نوع
پژوهشکدههای نوع ب یا عرضه محور است و باید خود نسبت به تأمین
هزینههای خود اقدام کند و با درک و دریافت مسایل فرهنگی سایر
ارگانها و ادارات استان و انجام پژوهش برای آنها ،هزینههای خود
را تأمین نماید و این خود کاری بسیار دشوار و تقریب ًا محال است .تمام
کشورهای پیشرفتۀ جهان برای ایجاد تح ّول و تکامل در فرهنگ خود
هزینه میکنند .اصوالً کسب درآمد از پژوهشکده های عهده دار امور
فرهنگی بسیار سخت است .برای ف ّعال نمودن پژوهشکده به برنامه ریزی
دقیق و حمایت معنوی و مادی نیاز است .بسیاری از کارها را میتوان با
ایجاد فضای تعامل و ایجاد اعتماد متقابل انجام داد .بخش عمده-ای از
فضای پژوهشکده به شکل عاطل و باطل افتاده و هیچ استفادهای از آن
نمیشود .این پژوهشکده دارای فضایی بسیار آرام و مستعد برای پژوهش
و تحقیق است .کتابخانه و مرکز کاوش آن اکثر امکانات مورد نیاز برای
تحقیق و پژوهش را دارند .عدم اطالع همکاران محترم از این امکانات،
سبب شده که کسی به فکر استفاده از آن نیفتد .این در حالی است که
فضای پر جنب و جوش و پر رفت و آمد دانشکده ها عم ً
ال تمرکز الزم
برای کار پژوهشی را از اعضای محترم هیأت علمی میگیرد .خوشبختانه
مسئوالن دانشگاه در حال حاضر به پژوهشکده نظر فوق العاده مناسب و
مساعدی دارند و برای راه اندازی آن از هرنوع حمایتی دریغ نمیورزند
که مایۀ مباهات و تشکر فراوان است.
نکتۀ مهم دیگری که میخواهم عرض کنم آن است که فرهنگ ایرانی
متعددی است که
اصوالً فرهنگی ترکیبی است و مر ّکب از فرهنگهای
ّ
هر یک به شکلی در آن مؤث ّرند .در فرهنگ ایرانی حد اقل تعامل 4
فرهنگ را میتوان مشاهده کرد که عبارتند از 1- :فرهنگ دینی و
اسالمی  2-فرهنگ ملّی  3-فرهنگ مردم یا به بیان علمی ،فولکلور4- ،
فرهنگ جهانی .بعالوه در محیط دانشگاه با فرهنگ علمی نیز مواجهیم.
وضعیت در تعداد محدودی از کشورهای جهان مشاهده
به هر حال ،این
ّ
میشود .از این رو ،به جرأت میتوان ادعا کرد که پشتوانههای فرهنگی
ما بسیار قوی است و برای هر چیزی که مربوط به سعادت دنیوی و
متعددی را در بطن
اخروی ما باشد ،میتوانیم دستور العملها و نمونههای
ّ
این فرهنگ جویا شویم .به عالوه ،این تنوع در مباحث فرهنگی سبب
شده که استادان و صاحبنظران رشتههای مختلف علمی هر یک خود

را با بخشی از فرهنگ ایران اسالمی در ارتباط و حتی صاحب اندیشه
و ایده بدانند .این در واقع نقطۀ ق ّوت پژوهشکدۀ فرهنگ اسالم و ایران
است .خوشبختانه جناب آقای دکتر طاهر پیشنهاد داده-اند که هر یک
از همکاران و استادان واال مقام در هر یک از گروههای علمی که باشند،
در صورت تمایل میتوانند  2تا  4ساعت از حضور هفتگی و  40ساعتۀ
خود را به حضور در پژوهشکده اختصاص دهند و ما آمادگی خود را
برای پذیرش استادان و فراهم نمودن زمینۀ بهره مندی آنها از امکانات
پژوهشکده اعالم میکنیم و حاضریم در انجام پژوهشهای فرهنگی
مرتبط با موضوع کار پژوهشکده با آنها مشارکت نماییم.
اهمیت وجود پژوهشکده هایی از این دست در دانشگاهها چه میزان
است و چه راهکارهایی برای تقویت و تاثیرگذاری و کارآمد بودن
آنها وجود دارد.
توجه به محدویّت حجم
گفتنیها در بارۀ پژوهشکده بسیار است؛ ا ّما با ّ
خبرنامه بهتر است ادامۀ مطالب را به شمارۀ آینده موکول کنیم .فقط
میخواهم بیان کنم که هم اکنون برای گروههای پژوهشی یاد شده با

محبت جناب آقای دکتر طاهر رؤسای جوان و پرتوان انتخاب
عنایت و ّ
شده است .چند طرح پژوهشی ارزشمند به پایان رسیده یا در حال اتمام
است .شش طرح پژوهشی جدید و بدون بار مالی برای پژوهشکده به
تصویب رسیده است .با انجمن انسان شناسی ایران تفاهم نامهای برای
همکاری مشترک و چاپ مجلۀ فرهنگ و مطالعات بین رشتهای منعقد
تهیه شده است .گروه پژوهشهای
شده است .اساسنامۀ مجلۀ یاد شده ّ
عالی قرآنی با همکاری گروه قرآن و حدیث فعالیت خود را شروع کرده
است .انجمن علمی "آموزهها ،فرهنگ و ادبیات آیینی" با مشارکت
معاونت محترم فرهنگی دانشگاه و ادارۀ کل محترم فرهنگ و ارشاد
اسالمی در حال راه اندازی است که خود اقدامی بسیار مهم میباشد
و سر منشأ خدمات فراوان خواهد بود .با دانشکدههای ادبیات و علوم
انسانی ،حقوق و معارف اسالمی و هنر همکاریهای فوق العاده ارزشمندی
را پایه گذاری کرده ایم .چند کارگاه آموزشی ارزشمند داشته ایم .چند
همایش علمی بر پا کرده ایم و در صددیم که در آیندۀ نزدیک با یکی
از دانشگاههای مهم آلمان تفاهم نامهای امضا کنیم .توضیح جزییات این
برنامهها را به ناچار به آینده موکول میکنیم .ان شاء اهلل.

گزارش تصویری بازدید دکتر طاهر و هیأت همراه از آموزش کل دانشگاه

فعالیت انجمن های صنفی دانشگاه
پروانه
ّ
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معرفی آزمایشگاه آنالیز سرامیک و مواد نسوز

واقع در آزمایشگاه تحقیقات کاربردی مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
معرفی اجمالی
نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آنالیز سرامیک و نسوز
محل استقرار :آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشانی :کرمان ،بلوار  22بهمن ،میدان پژوهش ،پردیزه افضلیپور دانشگاه شهید باهنر کرمان ،آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقاتی مرکزی.
کدپستی ،7616914111 :صندوق پستی76169133 :
تلفاکس)034(33257511 :
ایمیلcenterallab@uk.ac.ir :
وب سایتcentrallab.fa.uk.ac.ir :
ریاست آزمایشگاه :دکتر جعفر ذوالعلی ()09138462990
کارشناس دستگاه :مهندس مهدی اکبرزاده ،مهندس الله رضازاده

معرفی تجهیزات

در این بخش تجهیزات و موارد قابل اندازهگیری این تجهیزات معرفی
میگردند.

 -1آزمون نسوزندگی و خزش تحتفشار
 -1-1آزمون ( RULنسوزندگی تحتفشار)
طبق استاندارد  ،ISOاز آزمون  RULبرای تعیین رفتار و قابلیت تغییر
شکل محصوالت سرامیکی دیرگداز با افزایش دما تحت تنش فشاری
ثابت استفاده میشود؛ به بیان دیگر این آزمون استحکام فشاری
دیرگدازها را در دمای باال تعین میکند و شاخصي از ميزان ديرگدازي
مواد برای طراحیهای آتی است.
 -2-1آزمون ( CICخزش تحتفشار)
طبق استاندارد  ISO 3187به درصد کاهش طول قطعه نسوز تحت
تنش فشاری ثابت در دماهای باال و در مدت طوالنی ،آزمون CIC
اطالق میشود .خزش خاصيتی وابسته به زمان است و تغيير شکل مادهي
تحت بارگذاري را در زمان و در دماي معین نشان میدهد .میزان
خزش قابل قبول برای یک ماده ديرگداز عموم ًا  3/0درصد تغییر طول
در  50ساعت اول بارگذاري در دمای مدنظر است .سرعت خزش در
انتهاي منحني خزش به مقدار ناچيزي کاهش مييابد و لذا چنانچه خزش
فشاري کمتر از  3/0درصد بود ،ماده نسوز ایمن تشخیص داده میشود.
البته حد این مقادیر بنا به خواسته متقاضی قابل تغییر و اندازهگیری است.
ابعاد استوانه نمونه برای آزمون  RULو نیز  CIC 50میلیمتر قطر و
 50میلیمتر ارتفاع است .میزان نیروی اعمال شده میتواند از  1تا
 1000نیوتن باشد و حداکثر دمای آزمون  1700درجه سانتیگراد است.
آزمون را میتوان تحت محیطهای گازی مختلف و به صورت کنترل
شده نیز انجام داد.
 -2تعیین دیرگدازی با دستگاه PCE 428
تعیین نقطه ذوب مواد دیرگداز تنها بهصورت غیرمستقیم و با مشاهده
تغییرات نرمینگی مخروطهای استاندارد قابلتعیین است .در PCE 428
تعیین دیرگدازی تا دمای  1700درجه سانتیگراد قابل انجام است.
سرامیکهای دیرگداز به دلیل غیریکنواختی ترکیب و ساختارشان نقطه
ذوب ثابتی ندارند .نسوزندگی بهصورت بصری با استفاده از مخروطهای
استاندارد ( )Segerمشخص میشود .مالتهایی از پودر مواد نسوز تهیه
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شکل  :1دستگاه آزمونهای  CICو RUL

شده و در قالب استاندارد به شکل مخروط درمیآیند .مخروطهای مرجع
به همراه مخروطهای نمونه ماده مورد آزمون در یک کوره در بازههای
 10درجه سانتیگراد گرما داده میشوند؛ دمایی که در آن نوک مخروط
به دلیل نرمینگی تاحدی پایین بیاید که صفحه زیرین را لمس کند (شکل
 )2با دقت حدود  20درجه سانتیگراد به عنوان نقطه نرمینگی ماده
دیرگداز ثبت میشود.
دستگاه  PCE 428شرکت نچ یک اهرم مکانیکی دارد که توسط آن
صفحه حاوی مخروطهای نمونه و مرجع از پایین درون کوره قرار داده
میشوند ،یک پنجره برای مشاهده روی سرپوش کوره قرار دارد که
به فیلتری برای جلوگیری از تشعشع و آینه مسطحی مجهز است که
امکان تعین بصری نسوزندگی را فراهم میکند .حداکثر دمای این
دستگاه  1700درجه سانتیگراد است که مطابق  SK 31و  ISO 170در
استاندارد  DIN EN 993-12است .کوره  PCE 428شرکت نچ مجهز به
کنترلگر دما است که مستقل از نرمافزار عمل میکند.

آزمایشگاه نسوز و سرامیک خدمات آنالیز حرارتی و مکانیکی را برای سرامیکها ،مواد نسوز و دیرگداز توسط دستگاههای شرکت نچ آلمان
( )Netzschارائه میدهد .بررسیهای اولیه نشان میدهند که ترکیب چنین مجموعهای از تجهیزات با وضعیت فعال و سرویس شده در سایر
مرکز پژوهشی ایران برای ارائه خدمات عمومی منحصر به فرد است .بهعالوه امکان عقد قرارداد پژوهشگر میهمان مستقر و بالتبع تخفیف در
هزینهها از طرف آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ظرفیت مناسبی برای آنالیز مواد نسوز و عایقها و سرامیکها فراهم میکند .در ادامه توضیحات
مختصری از ویژگیهای این آزمایشگاه و نیز تجهیزات موجود در آن ارائه میشود.

شکل  :2نمونه مخروطهای استاندارد آزمون PCE 428

 -3تعیین مدول گسیختگی سرامیکهای دیرگداز ()HMOR
مدول گسیختگی یک متغیر مهم در تشخیص مواد دیرگداز است .تعیین
حداکثر بار در دماهای باال ،از جمله خواص ترموفیزیکال است که پارامتر
مهمی برای کنترل کیفی و توسعه آستری کورهها است .با محاسبه نیرویی
که به یک صفحه مستطیلی با ابعاد مشخص از نمونه اعمال میشود،
میتوان مدول گسیختگی سرامیکهای دیرگداز را تعیین کرد.
دستگاه ( HMORشکل  )3نیروی شکست و یا خمش تحت بار را در
دمای باال اندازهگیری میکند .مدول گسیختگی بهصورت حداکثر فشاری
که بر یک صفحه مستطیلی با ابعاد خاص از نمونه در آزمون خمش
سه نقطهای وارد میشود و نمونه بدون شکستن دوام میآورد تعریف
میشود .این مشخصه با واحد نیوتن بر میلیمتر مربع یا مگا پاسکال بیان
میشود.
در استاندارد  ISO 5013برای این آزمون ابعاد نمونه باید 50×25×25
میلیمتر باشد .مدول گسیختگی تا دمای  1500درجه سانتیگراد و
حداکثر نیروی  5000نیوتن (یا  60نیوتن بر میلیمتر مربع) به صورت
پیوسته تحت تنش سه نقطهای قابل اندازهگیری است .به گفته سازنده،
با ابزارهای جانبی امکان اندازهگیری بار و تغییر شکل و یا نرخهای تغییر
شکل ثابت وجود دارد که میتواند اطالعات بیشتری در مورد حدود
االستیسیته و انتشار ترک در نمونههای مورد آزمون به دست دهد.

شکل  :3دستگاه  HMORبرای تعیین مدول گسیختگی سرامیکهای دیرگداز

 -4آزمون هدایت حرارتی با روش کوره  -سیم داغ TCT 426
هدایت حرارتی و ضریب انتشار حرارتی مهمترین پارامتر ترموفیزیکال در
توصیف خصوصیات انتقال گرمایی مواد یا اجزاء هستند که در محاسبات
مهندسی برای مصرف بهینه انرژی در کورههای صنعتی با آجرهای نسوز
و میزان گرمای انتقال یافته از جدارههای عایق کاربردی مهم دارد.
دستگاه ( TCT 426شکل  )4با روش سیم داغ کار میکند و بهطور خاص
برای تحقیق روی اجرام نسوز مکعب مستطیل شکل (مانند آجرهای
نسوز) طراحیشده است .در روش سیم داغ ،گرمای انتقال یافته از یک
منبع گرمایی خطی اندازهگیری میشود .این اندازهگیری یا به روش سیم
متقاطع مبتنی بر  ISO 8894-1و یا روش سیم موازی منطبق بر ISO
 9994-2است که در نهایت هدایت حرارتی مستقیم ًا تعیین میشود.
سیم داغ و ترموکوپل با چینش استاندارد بین دو قطعه آزمون نهفته
میشوند .پس از شروع گرمایش ،افزایش دمای ترموکوپل با زمان به
عنوان معیاری از هدایت گرمایی ماده آزمون ثبت میشود.
گونهای دیگر از آزمون که تکنیک اندازهگیری دمای مقاومت پالتینی یا
تکنیک ( T(Rنامیده میشود در  ASTM-C 1113شرح داده شده است.
اینجا یک اندازهگیری دمای جامع روی کل طول سیم داغ انجام میشود
یعنی سیم داغ هم منبع گرمایش و هم درعینحال حسگر گرما است.
دستگاه سنجش هدایت گرمایی  TCT 426امکان استفاده از هر سه روش
فوق دادهشده را بهراحتی و با فریم-های اندازهگیری از پیش سیم بندی
شده فراهم میآورد.

شکل  :4دستگاه اندازهگیری هدایت حرارتی به روش کوره/سیم داغ
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