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دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه از مدیران کارگروه های شبکه ملی جامعه و دانشگاه تقدیر کرد
دکتر غفوری؛ کارگروه سیاست داخلی و خارجی-دکتر
قنبر پور؛ کارگروه علم،فناوری و نوآوری -دکتر حق
دوست؛ کار گروه بهداشت و سالمت) تشکیل شد،
که در آن جلسات به مشکالت استان و ارائه راهکارها
پرداخته شده و به صورت گزارشی به نهاد ریاست
جمهوری ارسال میشود.
در پایان دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه شهید باهنر ،ضمن
تقدیر از مدیران کارگروههای هفت گانه ،یادآور
شد که ،شبکه ملی جامعه و دانشگاه پیرو انعقاد تفاهم
نامه همکاری میان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
وزارت کشور ،سازمان برنامه و بودجه و مرکز
بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری مورخ ۲۵
اسفند۱۳۹۵تشکیل شده است .این شبکه همان اتاق فکر
سابق با ساختار جدید است که در آن رئیس دانشگاه
مادر بهعنوان رئیس شبکه ،معاون فرهنگی و اجتماعی
به عنوان نایبرئیس و یک نفر با انتخاب رئیس شبکه به
عنوان دبیر عضویت دارند.
وی افزود :امید است با استعانت از خداوند متعال و با
همکاری نخبگان و خبرگان استانی در تحقق اهداف شبکه
ملی جامعه و دانشگاه به ویژه ایفای نقش بپردازیم.

جلسه شبکۀ ملی جامعه و دانشگاه(اتاق فکراستان) روز
چهارشنبه 31خردادماه  ،96با حضور دکتر طاهر؛ رئیس
دانشگاهشهید باهنر ،دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و
اجتماعی ،دکتر ابراهیمی؛ مدیر کل حوزه ریاست و
روابط عمومی ،دکتر حسین خانی؛ سرپرست روابط
عمومی دانشگاه و مدیران کارگروههای تخصصی و
سایر اعضای گروه ،در دفتر رئیس دانشگاه برگزار شد.
دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه،
ضمن خیر مقدم بیان کرد :که اتاق فکر از سال1392
با مسئولیت دکتر کاظم کاظمی به عنوان دبیر اتاق
فکر شروع به کار کرد و سال 1395این مسئولیت به
عهده دکتر لیال یزدانپناه گذارده شد که این همکاری
بین وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و نهاد ریاست
جمهوری بود.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گفت :در شبکه ملی
جامعه و دانشگاه(اتاق فکر سابق) به ریاست خانم دکتر
یزدانپناه؛ عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه ،هفت کارگروه تخصصی( به مدیریت
آقایان دکتر محمدی نژاد و همکاری دکتر آروین؛ کار
گروه محیط زیست و کشاورزی-دکتر بهمنی؛ کارگروه
اقتصاد -دکتر کاظمی؛ کار گروه فرهنگی،اجتماعی-
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سفال مدرسان و دانشجویان بخش هنر اسالمی دانشگاه
بازدید دکتر طاهر از نمایشگاه آثار نگارگری و
ِ
روز پنجشنبه اول تیرماه ،96با حضور در موزه هنرهای
معاصر کرمان از برگزیده آثار تخصصی بخش هنر
ِ
اسالمی دانشگاه دیدن کرده و از نزدیک با شرایط،
ویژگیها و ظرفیتهای این بخش آشنا شد.
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه با مدرسان ،دانشجویان و
مدیر بخش هنر اسالمی و همچنین دکتر ایرانمنش؛
رئیس و دکتر سالجقه؛ معاون آموزشی و پژوهشی
دانشکده هنر و معماری صبا ،به گفتگو و تبادلنظر
پرداختند.
این نمایشگاه یکی از سلسله برنامههای «دومین جشن
ِ
اسالمی دانشگاه شهید باهنر کرمان» بود که با این
هنر
بازدید به پایان رسید.
گفتنی است ،دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،در ادامه این
برنامه از آثار فاخر محفوظ در موزه هنرهای معاصر
کرمان نیز بازدید کرد.
پس از بازدید دوساعته ،رئیس دانشگاه ،به صحبتهای
هنرمندان دانشکده هنر و معماری صبا ،گوش فرا داد
تا با طرح مشکالت آنها ،راهکارهایی برای حل صنعت
سفال و نگارگری فراهم شود.
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رئیس دانشگاه از دانشکده هنر و معمای صبا بازدید کرد
روز دوشنبه 12تیرماه  ،96دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه
به همراه دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل حوزه ریاست و
روابط عمومی دانشگاه ،دانشکده هنر و معماری صبا
دانشگاه بازدید کردند.
دکتر ایرانمنش؛ رئیس دانشکده هنر و معماری صبا،
مشکالت و کمبودهای این دانشکده را با رئیس دانشگاه
در میان گذاشت.
وی گفت :نظر به اهمیت رشته های هنر در برنامه
توسعه فرهنگی کشور به ویژه رشته هنر اسالمی با
توجه به اهمیت محتوایی این رشته و نیز قابلیت اشتغال
ّ
زایی باال ،از رئیس دانشگاه ،درخواست پشتیبانی مادی
و معنوی کرد.
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه و هیأت همراه از سوله
دانشکده هنر و معماری صبا ،شامل :کارگاه های پخت
سفال ،مجسمه سازی ،سفالگری ،کاشی کاری و کوره
پخت و لعاب بازدید کردند.
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غرفه مرکز تحقیقات مقاومت مصالح و کنترل کیفیت سازه های دانشگاه در نمایشگاه بین المللی

مصالح و کنترل کیفیت سازه ها دانشگاه شهید باهنر
کرمان با هدف ترویج ،بومی و کاربردی کردن علوم
مهندسی ،بهبود کیفیت محصوالت و تولیدات داخلی،
اعتالی توان فنی و مهندسی در سطح کشور با حمایت
حوزه پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان در هفته
پژوهش سال  1395به بهره برداری رسید.
دکتر صلواتی بیان کرد :این مرکز از ابتدای تأسیس تا
کنون عالوه بر رفع نیاز پژوهشگران ،محققان دانشگاه
شهید باهنر و سایر دانشگاه های استان تالش نموده
است تا با جلب اعتماد صنایع و پیمانکاران استان گام
مهمی در راستای ارتباط عملی صنعت با دانشگاه بردارد.
وی تصریح کرد :در گام اول این مرکز کنترل کیفیت
میلگرد های تولیدی مجتمع نورد پانصد هزار تنی
بردسیر را عهده دار شده است.
دکتر صلواتی گفت :طی مذاکراتی با مجری پروژه
تله کابین شهر کرمان در صورت توافق طرفین ،کنترل
کیفیت کلیه سازه ها و مواد مورد استفاده در این
پروژه توسط این مرکز انجام خواهد شد .امید است
با پشتیبانی و حمایت مسئوالن دانشگاه ،شاهد گسترش
این مرکز و ارتباط عمیق آن با صنایع استان باشیم.

پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن  ،صنایع معدنی،
فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته و سومین
نمایشگاه بین المللی ماشین آالت معدنی و راهسازی
کرمان ،با غرفه مرکز تحقیقات مقاومت مصالح و
کنترل کیفیت سازه ها دانشگاه کار خود را آغاز کرد.
غرفه مرکز تحقیقات مقاومت مصالح و کنترل کیفیت
سازه ها دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ،با هدف
معرفی و شناساندن خود و ظرفیت های دانشگاه شهید
باهنر کرمان به صنایع و پیمانکاران استان در پنجمین
نمایشگاه بین المللی معدن ،صنایع معدنی ،فرآوری
مواد معدنی و تجهیزات وابسته و سومین نمایشگاه
بین المللی ماشین آالت معدنی و راهسازی کرمان
که از 11تیرماه لغایت  13تیرماه  ،96در محل دائمی
نمایشگاه بین المللی کرمان برپا شده ،شرکت نموده
است.
دکتر هادی ثمره صلواتی پور؛ عضو هیأت علمی
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه و مسئول مرکز
تحقیقات مقاومت مصالح و کنترل کیفیت سازه ها،
در پاسخ به خبرنگار روابط عمومی دانشگاه در مورد
تأسیس این مرکز گفت :مرکز تحقیقات مقاومت
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رئیس دانشگاه از وجود طرح های پژوهشی در سطوح ملی و بین المللی خبر داد
روز سه شنبه  13تیرماه نشست کارگروه های شبکه
ملی جامعه و دانشگاه در اتاق گردهمایی دانشکده
ریاضی و کامپیوتر با حضوردکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه،
دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،دکتر
ابراهیمی؛ مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی
دانشگاه ،دکتر محمدی؛ مشاور معاون فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار
گردید.
وی تصریح کرد :این دانشگاه تاکنون بیش از  80هزار
نفر در مقاطع دکتری ،کارشناسی و کارشناسی ارشد،
فارغ التحصیل داشته است.
رئیس دانشگاه شهیدباهنر خاطر نشان کرد :بعضی از
فارغ التحصیالن این دانشگاه ،هم اکنون از مسئوالن
عالی رتبۀ کشور هستند.
دکتر طاهر ،با اشاره به اینکه دانشگاه شهید باهنر ،یکی
از بزرگترین دانشگاه های جامع جنوب شرق کشور

است ،گفت :دانشگاه شهید باهنر بیش از 650نفر
عضو هیأت علمی ،حدود 100نفر استاد تمام150 ،نفر
دانشیار و تعدادی مربی دارد.
رئیس دانشگاه از وجود طرح های پژوهشی مختلفی
در سطوح ملی و بین المللی خبر داد و گفت :بسیاری
از این طرح ها مورد استقبال مراکز بین المللی و داخلی
بوده است و پروژه های مختلفی با صنایع بزرگ منعقد
شده است.
دکتر طاهر افزود :هرساله دانشگاه شهیدباهنرچندین
پروژه در داخل استان با شرکت صنایع مس ایران و گل
گهر دارد و در صنعت در حال حاضر از نتایج این پروژه
ها استفاده می شود.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد :با توجه به کارهای
انجام شده و پتانسیل های بالقوه خوبی که در داخل
دانشگاه هست ،باید از آنها استفاده کنیم.
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نشست صمیمانه اعضای دبیرخانه مرکزی با رئیس دفتر نهاد نمایندی مقام معظم رهبری در
دانشگاه های استان
در ابتدا دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،با اشاره به نقش
دانشگاه در ارتقاء فرهنگ جامعه در ابعاد مختلف،
ترویج و توسعه کشاورزی ،مسائل زیست محیطی و
همچنین بنیاد اقتصاد استان و کشور توضیحاتی داد.
سپس دکتر محمدی؛ مشاور معاون فرهنگی وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری ،سیاستهای کلی وزارت
متبوع را در ایجاد فضای مناسب دانشگاه ها بیان کرد و
از دستگاههای اجرائی خواست که در این امر ،یاری گر
دانشگاه ها باشند.
حجت االسالم والمسلمین صباحی ،نیز سخنانی را بیان
نمود و دستگاه ها را محور اصلی حرکت و سیاستگذاری
دانست.

نشست صمیمانه اعضای شبکه ملی جامعه و دانشگاه با
حاج آقا صباحی ،امام جمعه موقت کرمان و رئیس دفتر
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای
استان ،روز سه شنبه 13تیرماه  ،96با حضور دکتر
طاهر؛ رئیس دانشگاه ،دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه ،دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل حوزه
ریاست و روابط عمومی ،دکتر حسین خانی؛ سرپرست
روابط عمومی دانشگاه ،دکتر ایرانمنش؛ دبیراجرایی
شبکه ملی جامعه و دانشگاه ،دکتر محمدی؛ مشاور
معاون فرهنگی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در دفتر
رئیس دانشگاه ،تشکیل گردید.
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کارگروه محیط زیست و کشاورزی برگزار شد
جلسه کارگروه محیط زیست و کشاوری ،شبکه ملی
جامعه و دانشگاه (اتاق فکر استان) روز سه شنبه 13
تیرماه  ،96با حضور دکتر بصیری؛ قائم مقام شبکه ملی
جامعه و دانشگاه ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه،
دکتر آروین؛ رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی
پیشرفته استان کرمان ،دکتر ناصری؛ رئیس کارگروه
آب ،محیط زیست و کشاورزی دبیرخانه مرکزی ،جمعی
از اعضای هیأت علمی دانشگاه ،مدیران و متخصصان
دستگاههای اجرایی استان کرمان در اتاق همایشهای
دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه برگزار شد.
دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و قائم
مقام رئیس دانشگاه در شبکه ملی جامعه و دانشگاه
استان کرمان ،ضمن خیر مقدم به اعضای جلسه بیان
کرد که در سال  1393اتاقهای فکر استانی توسط
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری پایهگذاری شد
و تفاهم نامه ای در این خصوص به منظور افزایش
همکاری نخبگان و خبرگان سراسر کشور در موضوعات
ملی و منطقه ای به امضاء رسید و به دانشگاههای مادر
در استان های کشور ابالغ گردید ،دانشگاه شهید باهنر
به عنوان دانشگاه مادر در استان کرمان و بزرگترین
دانشگاه جامع جنوب شرق کشور اتاق فکر استان را
تأسیس کرد و هفت کارگروه تخصصی بر اساس هفت
حوزه سیاستی :محیط زیست و کشاورزی ـ اقتصادی ـ
سیاست داخلی ـ سیاست خارجی ـ اجتماعی و فرهنگی
ـ بهداشت و سالمت و علم ،فناوری و نوآوری را راه
اندازی کرد.
قائم مقام رئیس دانشگاه در شبکه ملی جامعه و
دانشکاه ،تصریح کرد :اتاق فکر استان کرمان نسبت به
معرفی نخبگان استان در زمینههای مختلف به دبیر
جدی
خانه مرکزی در وزارت اقدام نموده ،همکاری ّ
در طرح گفتگوی عقالنی مقدمه همدلی و همزبانی،
طرح سؤالهایی دقیق علمی برای کرسی های آزاد
اندیشی در سطح کشور داشته و با مسئوالن ذیربط

دستگاههای دولتی استان جلسات متعددی ترتیب داده
و نتایج کار را به مسئوالن ذیربط ارائه نموده است.
دکتر آروین؛ جانشین دکتر محمدی نژاد ،مدیر
کارگروه محیط زیست و کشاورزی ،ضمن تشکر و
خوشامدگویی به میهمانان ،بصورت اجمالی دستور کار
جلسه را اعالم کرد.
وی بیان داشت :مدیریت این کارگروه محیط زیست
و کشاورزی بر عهده دکتر محمدی نژاد است اما برای
مدتی این مسئولیت برعهده اینجانب گذاشته شده
است(،به دلیل مسافرت علمی دکتر محمدی نژاد)
دکتر آروین در ادامه گفت :بحث اتاق فکر بصورت
پایلوت در چند استان در هفت گروه کاری انجام می
شود و در مجموع قرار است مشکالت و معضالت و راه
حل های پیشنهادی مدون شود.
سپس مختصری از کارهای انجام شده در حوزه محیط
زیست و کشاورزی استان را ارائه نمود و گفت :با توجه
به اینکه استان کرمان بیشترین تولیدات کشاورزی را
دارد و در یک منطقه خشک نسبت به سایر مناطق
ایران قرار گرفته است ،به همین دلیل بحران آب ،
بحران تاالب جازموریان ،کنترل ریزگردها و درکل
بحث بیابان زدایی در اولویت کاری این کارگروه قرار
گرفته است.
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نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی
نشست کارگروه کارگروه فرهنگی و اجتماعی ،روز
چهار شنبه  14تیر ماه  ،96در اتاق همایشهای دانشکده
ریاضی و کامپیوتر برگزار شد.
این کارگروه با حضور دکتر بصیری؛ قائم مقام رئیس
دانشگاه در شبکه ملی جامعه و دانشگاه و معاون فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه ،دکتر یزدانپناه؛ دبیر اتاق فکر
استان ،دکتر کاظمی؛ مدیرکارگروه فرهنگی و اجتماعی
استان ،دکتر ایرانمنش؛ دبیر اجرایی شبکه ملی جامعه
و دانشگاه ،دکتر محمدی؛ مشاور معاون فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دکتر مجید
فوالدیان؛ مدیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه
مرکزی و جمعی از مدیران سازمانها ،نهادهای
غیردولتی ،نخبگان و فعاالن اجتماعی ،تشکیل شد.

همکاری نخبگان و خبرگان سراسر کشور در موضوعات
ملی و منطقه ای به امضاء رسید و به دانشگاههای مادر
در استان های کشور ابالغ گردید ،دانشگاه شهید باهنر
به عنوان دانشگاه مادر در استان کرمان و بزرگترین
دانشگاه جامع جنوب شرق کشور اتاق فکر استان را
تأسیس کرد و هفت کارگروه تخصصی بر اساس هفت
حوزه سیاستی :محیط زیست و کشاورزی ـ اقتصادی ـ
سیاست داخلی ـ سیاست خارجی ـ اجتماعی و فرهنگی
ـ بهداشت و سالمت و علم ،فناوری و نوآوری را راه
اندازی کرد.
دکتر کاظمی؛ مدیرکارگروه فرهنگی و اجتماعی اتاق
فکر بیان کرد :در استان کرمان در حوزه مسائل
اجتماعی با توجه به اقلیم متنوع و آسیب های اجتماعی
باید تمرکز زیادی روی محور اجتماعی و فرهنگی
انجام شود.
دکتر مجید فوالدیان؛ مدیرکارگروه فرهنگی و اجتماعی
دبیرخانه مرکزی گفت :استان دو سیاست کلی را در
پیش گرفت :اول نوشتن گزارش جامع شبکه مسائل
استان و دوم فعالیت هایی که استان ها در کارگروه
ها خود به انجام می رسانند ،به هرکدام ،یکی از این
مسائل گزارش راهبردی ارائه می شود و راه حل های
اساسی برای از بین بردن چالش ها می دهند.

دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و قائم
مقام شبکه ملی جامعه و دانشگاه ،ضمن خیر مقدم به
اعضای جلسه به ویژه تیم کارشناسی اعزامی از وزارت
علوم،تحقیقات و فناوری به سرپرستی دکتر محمدی،
تاریخچه تشکیل اتاقهای فکر استانی و تبدیل آن به
شبکه ملی جامعه و دانشگاه را توضیح داد.
دکتر بصیری بیان کرد که در سال  1393اتاقهای فکر
استانی توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست
جمهوری و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری پایه گذاری
شد و تفاهم نامه ای در این خصوص به منظور افزایش
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دیدار اعضای دبیرخانه مرکزی شبکه ملی جامعه و دانشگاه با استاندار کرمان

کوتاهی از هدف سفر اعضای دبیرخانه مرکزی به
کرمان را ارائه کرد و سپس دکتر محمدی ،نقش،
جایگاه و اهداف شبکه ملی جامعه و دانشگاه را تشریح
کرد.
وی گفت :دانشگاه امروز با تمام توان جهت ایفای
نقش اجتماعی خود در توسعه همه جانبه کشور و
استانها تالش میکند و در کارگروههای تخصصی در
حوزههای مختلف ،نظرهای کارشناسی خود را برای
حل مسائل کشور ارائه می کند.
علیرضا رزم حسینی؛ استاندار کرمان در این جلسه
ضمن تشکر از اعضای این شبکه و دانشگاهیان ،بر لزوم
تمرکز زدایی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی با رویکرد
نوین و با دادن اختیارات تام در استانها تأکید کرد.

روز چهارشنبه 14تیرماه ،96در ادامه برنامه های
بازدید اعضای دبیرخانه مرکزی شبکه ملی جامعه و
دانشگاه از استان کرمان ،دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه
باهنر کرمان ،دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه ،دکتر بهمنی؛ مدیر کارگروه اقتصاد ،دکتر
ابراهیمی؛ مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی
دانشگاه ،دکتر حسینخانی؛ سرپرست روابط عمومی
دانشگاه ،دکتر مریم ایرانمنش؛ دبیر اجرایی شبکه ملی
جامعه و دانشگاه ،دکتر محمدی؛ مشاور معاون فرهنگی
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و هیأت همراه و جمعی
از مدیران دانشگاه با آقای رزم حسینی؛ استاندار کرمان
و دو معاونشان دیدار و گفتگو کردند.
در این نشست ،دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه ضمن تشکر از استاندار استان کرمان ،گزارش
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نشست کار گروه اقتصاد در دانشگاه برگزار شد
نشست کار گروه اقتصاد روز چهارشنبه 14تیر ماه  ،96با
حضور دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه،
دکتر بهمنی؛ مدیر کار گروه اقتصاد و عضو هیأت علمی
دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دکتر جالئی؛ رئیس دانشکده
مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر ،دکتر شکیبایی؛
مدیر گروه اقتصاد ،و شماری از استادان دانشگاه ،دکتر
محمدی؛ مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری ،جمعی از مدیران سازمانها ،نهادهای
غیر دولتی ،نخبگان و فعاالن مدنی ،در اتاق همایش های
دانشکده ریاضی کامپیوتر برگزار گردید.
دکتر محمدی؛ مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر

معدنی و صنعتی استان(گردشگری ،ضعف در بخش
خدمات ،مسائل مربوط به کشاورزی مانند کم آبی،
توسعه نامتوازن در جنوب استان) پرداخت.
دکتر حسینی؛ رئیس بخش صنعت ،معدن و تجارت گفت:
استان کرمان دارای ویژگیهای خاصی در بخش معدن
است که در این خصوص می توان به تولید ناخالص داخلی
اشاره کرد.
دکتر شکیبایی؛ مدیر گروه اقتصاد ،گفت :استان کرمان تنها
استانی است که در زمینه اشتغال کشاورزی چهل درصد
را به خود اختصاص داده و همچنین زندگی مردم استان
به کشاورزی وابسته است.
وی بیان کرد روش های کشاورزی سنتی از محرومیت
ها است و چالش دیگر این است که در استان 55درصد
شهر نشین و 45درصد روستا نشین هستند.

علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :شبکه ملی جامعه و
دانشگاه به عنوان طرحی جدید از اتاق فکر که متشکل از
نخبگان دانشگاهی ،فرهیختگان ،اصناف و انجمن های دیگر
رجال سیاستی ،اجتماعی و وزارت علوم است به چالش
های کلیدی استان می پردازد و گزارشاتی از مشکالت
استان را ارائه می دهد که هدف اصلی این شبکه ،توسعۀ
استانها است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد :این شبکه ملی بر آن است
که به نقاط ضعف استان بپردازد و همچنین از این جنبه
حائز اهمیت است که مسئوالن و نخبگان راهبردها و راه
حل های خود را با بدست آوردن گزارشات کارگروه،
مطرح کنند.
دکتر قاسمی؛ دبیر کارگروه اقتصاد ،بعد از ارائه آمار،
ضمن بیان سهم بخش های مختلف استان به پتانسیل
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مراسم افتتاحیه هفتمین دوره برگزاری طرح معرفت افزایی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مراسم افتتاحیه هفتمین دوره برگزاری طرح معرفت
افزایی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان،
روز شنبه١٧تير ماه ،٩٦در سالن اجتماعات هتل جم
مشهد مقدس برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین آقا حمزه ،سرپرست دفتر
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ،ضمن
قدر داني از زحمات رئيس دانشگاه؛ دكتر طاهر به
جهت موافقت در برگزاري طرح ضيافت در جوار حرم
مطهر رضوي ،اهداف طرح را بيان نمود.
گفتنی است ،این دوره از تاریخ 17تیرماه شروع و
تا 22تیرماه ،96به مدت  6روز و حدود  140نفر از
اعضای هیأت علمی دانشگاه با خانواده هایشان در محل
هتل جم مشهد برگزار شد.

نشست مشترک رئیس دانشگاه شهید باهنر با مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و معاون
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
دکتر محمد علی طاهر؛ رئیس دانشگاه شهید باهنر
و علیرضا رزمحسینی؛ استاندار کرمان پیش از ظهر
دوشنبه  19تیرماه  1396در پایتخت طی نشست
مشترک با مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی
ایرانسل و معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،
در خصوص تدوین راهکارهای توسعهای تلفن همراه
و راهاندازی تجمیع کننده محتوای دیجیتال به بحث
پرداختند.
در ادامه این نشست تفاهمنامه همکاری فیمابین
استانداری کرمان و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
در راستای اجرای پروژه توسعه صنعت فناوری ارتباطات
و اطالعات در استان کرمان ذیل برنامه توسعه کسب و
کار و اشتغال پایدار(تکاپو) منعقد شد.
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جلسه ایدهپردازی و برنامهریزی هشتمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت دانشگاه شهید باهنر کرمان
جلسه ایدهپردازی و برنامهریزی هشتمین جشنواره
درون دانشگاهی حرکت دانشگاه ،روز چهارشنبه
 21تیرماه  ،96با حضور جمعی از دبیران و اعضای
انجمنهای علمی در تاالر وحدت دانشگاه برگزار شد.
این جلسه اولین قدم در راه برگزاری جشنواره درون
دانشگاهی حرکت بود که با تالوت آیاتی چند از قرآن
مجید آغاز شد ،سپس دستورالعمل اجرایی و فرمهای
بخش نمایشگاهی جشنواره توزیع شد و همچنین
توضیحاتی از برگزاری این جشنواره در  25شهریور
 96به حاضرین داده شد.

نشست معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با هیأتی از دانشگاه بخارست رومانی
شنبه  24تیرماه  ،96در دفتر معاون فرهنگی و اجتماع 
ی
دانشگاه نشستی با هیأتی از دانشگاه بخارست رومانی
برگزار شد ،دکترکریستینا و دکتر آدال از استادان زبان
و ادبیات فارسی دانشگاه بخارست به همراه چند تن از
دانشجویان رومانیایی این رشته  ،میهمان دانشگاه شهید
باهنر بودند.
در این جلسه دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه ،ضمن خوشامدگویی به این هیأت درباره
جایگاه فرهنگ و ادبیات ایران و همچنین سابقه تمدنی
کرمان و دانشگاه سخن گفت.
در ادامه دکتر نجمی؛ استاد تاریخ دانشگاه ،توضیحات
مفصلی درباره تاریخ کرمان ،فرهنگ و تمدن این
سرزمین ،همچنین تاریخ دانشگاه در کرمان و زنده یاد
افضلیپور ارائه کرد .وی بر مبادالت علمی و فرهنگی
بین ایران و رومانی در عرصه دانشگاهی تأکید کرد.
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رتبه آزمايشگاه مرکزي دانشگاه در پانزدهمين دوره ارزيابي عملکرد مراکز عضو شبکه
آزمايشگاهي فناوري نانو در سال 1395

پانزدهمين دوره ارزيابي عملکرد مراکز عضو شبکه
آزمايشگاهي فناوري نانو معاونت علمي و فناوري
رياست جمهوري بر اساس عملکرد اين مراکز در سال
 1395و بر پايه سه شاخص «مشتري مداري»« ،ميزان
کارکرد» و «همکاري شبکهاي» انجام پذيرفت .در اين
ارزيابي « ،آزمايشگاه پژوهشي و تحقيقات کاربردي-
مرکزي » دانشگاه شهيد باهنر کرمان در بين  79عضو
قطعي شبکه آزمايشگاهي فناوري نانو ،با  12پله صعود
نسبت به سال  94حائز رتبه  28گرديد .قابل ذکر است
که فاصله آزمايشگاه مرکزي دانشگاه باهنر با رتبه 15
اين فهرست (آزمايشگاه مرکزي دانشگاه فردوسي
مشهد) تنها سه امتياز است که انتظار مي رود با راه
اندازي آزمايشگاه سراميک و نسوز در سال جاري،
اين آزمايشگاه به  10آزمايشگاه برتر فهرست ،نزديک
گردد .بديهي است که توجه بيشتر و استقبال اعضاي
هيات علمي و تشويق دانشجويان تحصيالت تکميلي
دانشگاه به استفاده از امکانات آزمايشگاه مرکزي
دانشگاه خود ،سهم بسزايي در ارتقاي کميت ،کيفيت و
رتبه خدمات اين آزمايشگاه خواهد داشت.
گفتني است ،خانم الله رضازاده کارشناس آزمايشگاه
مرکزي نيز در سال  94به عنوان يکي از رابطان برتر
مراکز عضو شبکه آزمايشگاهي فناوري نانو معرفي
شد .در انتخاب کارشناسان و رابطان مراکز عضو،

شاخصهايي مانند ميزان و نحوه ارتباط با شبکه
آزمايشگاهي ،ميزان ارتباط با ساير مراکز عضو شبکه
و کيفيت ارايه گزارش عملکرد مورد ارزيابي قرار مي
گيرد.
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