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دومین همایش "مسیر آینده من" برگزار شد
کارفرمایی ،خوداشتغالی ،کارآفرینی و )...است که
امروزه نقش پررنگی در اشتغال دارد.
سپس دکتر اسداهلل خواهنده کارنما؛ استاد دانشکده
مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر و مدیر مرکز
مشاوره کسب و کار کارآفرین گفت :نه تنها در ایران
بلکه در تمام دنیا کار دولتی تمام شد و این مسئله
موجب گسترش بحث کارآفرینی شده است که در
بعضی از کشورها  80%از درآمد ها از کسب و کار
های کوچک است .تولید شخصی موجب افزایش تولید
ناخالصی ملی و در نتیجه منجر به توسعه میگردد که
این مسیر نیازمند تالش دانشجویان است.
وی الزامات کار آفرینی را آشنا بودن به این مباحث
توسط کار آفرین و فراهم ساختن فرصت کار آفرینی
توسط ارگان ها و دانشگاه دانست.
مهندس پیراسته؛ کارآفرین برتر سال  95تفکر را
مهمترین سرمایه و تنها نیاز کارآفرینی دانست و با
ذکر مثالهایی حضار را به تفکر در مسائل پیرامون
تشویق کرد.
در ادامه دکتر روح اهلل صابری؛ مدیرعامل شرکت
پرشین بنیان آریا و کار آفرین برتر  ،95مهندس امیر
خسرو شهریاری مدیر صنعتی رادمان نور و دبیر
کانون کار آفرینان کرمان سخنرانی نمودند.

دومین همایش مسیر آینده من در زمینه گسترش
فرهنگ کارآفرینی با همت دفتر ارتباط با صنعت و
کارآفرینی دانشگاه ،دفتر کارآفرینی دانشگاه صنعتی
شریف ،اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
کرمان و با همکاری مرکز مشاوره کارآفرین ،در روز
یکشنبه  31اردیبهشت ماه ،96از ساعت  13الی  17با
سخنرانی استادان دانشگاه و کارآفرینان نمونه استانی
در تاالر صبا پژهشکده فرهنگ اسالم و ایران دانشگاه
برگزار گردید.
این همایش در ابتدا با قرائت آیاتی چند از قرآن کریم
و پخش سرود جمهوری اسالمی ایران شروع شد.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان؛
مهندس اسماعیلی ،ضمن قدردانی از مسؤالن برگزاری
همایش و همچنین اشاره به حضور شکوهمند مردم
در انتخابات  29اردیبهشت ماه؛ اظهار امیدواری کرد
در  4سال آینده در بحث اشتغال ،شرایط رو به بهبود
خواهد بود.
وی در ادامه کار و اشتغال را در  3بخش بیان کرد:
بخش دولتی ،خصوصی و کارآفرینی اشاره کرد ،که با
توجه به کاهش استخدام دولتی و نیاز به سرمایه زیاد
در اشتغال خصوصی ،بخش دولتی و خصوصی ،سهم
کمی در اشتغال زایی دارند و بخش سوم موضوع مورد
بررسی این همایش یعنی کارآفرینی(با موضوعات
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چهارمین جلسه کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره برگزار شد

این جلسه را تبیین نقش و ضرورت برگزاری کرسی
ها ،عنوان کرد.
وی گفت :نخستین کارگاه آموزشی «آشنایی با کرسی
های نظریه پردازی و ترویجی» ویژه استادان و اعضای
هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر در دانشگاه شهید
باهنر کرمان سه شنبه  2خرداد برگزار می شود.
دکتر اسماعیلی افزود :این کارگاه آموزشی که با
حضور حجت االسالم دکتر عبدالحسین خسروپناه
دبیر هیأت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی،
نقد و مناظره شورای عالی انقالب فرهنگی ،روسای
مراکز علمی استان ،معاون پژوهشی و فرهنگی مراکز
علمی،نیز اعضای هیأت علمی رشته های علوم انسانی،
معارف دینی و هنر ،روز سه شنبه  2خرداد ماه ،1396
از ساعت  14الی  16در تاالر اندیشه دانشگاه شهید
باهنر برگزار میگردد.
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه شهید باهنر تصریح کرد:
دانشگاهیان نهایت تالش و حمایت خود را از برگزاری
حمایت از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره
شورای عالی انقالب فرهنگی ،به کار خواهند گرفت.

چهارمین جلسه کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره روز دوشنبه یکم خرداد
ماه ،96با حضور دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،حجت
االسالم والمسلمین صباحی؛ رئیس دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاهای استان ،حجت االسالم
والمسلمین حمزه؛ سرپرست دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر احتشام زاده،
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ،دکتر اسماعیلی
رئیس کمیتههای دستگاهی دبیرخانه هیات حمایت از
کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره شورای عالی
انقالب فرهنگی ،دکتر انتظاری؛ معاون خانه ملی گفتگوی
آزاد دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه
پردازی ،دکتر صرفی؛ رئیس پژوهشکده فرهنگ اسالم
و ایران ،دکتر مدبری ؛ رئیس دانشکده ادبیات و علوم
انسانی ،دکتر جاللی ،رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد
و آقای قائم پناه ،کارشناس کرسی های آزاد اندیشی،
در اتاق رئیس دانشگاه ،برگزار شد.
دکتر اسماعیلی؛ رئیس کمیتههای دستگاهی دبیرخانه
هیات حمایت از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و
مناظره شورای عالی انقالب فرهنگی هدف از برگزاری
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سومین دوره آموزشی استاندارد تحت عنوان نحوه محاسبه عدم قطعیت روش های آزمون برگزار شد
در راستای استقرار استاندارد  ISO/IEC 17025در
آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی (مرکزی) و
در جهت آشنایی کارشناسان شبکه شاعا در دانشگاه،
سومین دوره آموزشی استاندارد تحت عنوان نحوه
محاسبه عدم قطعیت روش های آزمون در تاریخ های
 30و  31اردیبهشت ماه ،96در آزمایشگاه مرکزی
برگزار گردید.
در این کارگاه مهندس نوید برهانی ،مشاور شرکت
ناظران صنعت کاوشگر انواع خطاها و عدم قطعیت
در نتایج را بر اساس تعاریف ارائه شده در استاندارد
 17025و با استفاده از مباحث آماری به کارشناسان
آزمایشگاه آموزش داد.
همچنین با ارائه چندین نمونه از آزمون های

آزمایشگاهی طریقه محاسبه عدم قطعیت و ارزیابی
دادههای آزمایشگاهی به صورت کارگروهی با
کارشناسان آزمایشگاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.

آیین ادای احترام به استادان جانباز به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر
روز سه شنبه 2خرداد ماه ،96در آستانه سوم
خردادماه ،سالروز آزادسازی خرمشهر ،دکتر حسین
خانی ،سرپرست روابط عمومی دانشگاه و حاج آقا
یوسف زاده؛ مدیرکل فرهنگی ،با حضور در کالس
درس علیرضا کاشانی ،یکی از استادان دانشگاه و یکی
ازجانبازان و یادگاران دفاع مقدس ،به او ادای احترام
کردند.
تعدادی از عکسهای دکتر کاشانی که تصویرگر حضور
او در جبهه و عملیاتهای مختلف بود به دانشجویان
نشان داده و درباره حماسه سازی او و همرزمانش
گفتگو شد.
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دکتر طاهر؛ به عنوان رئیس کمیته دستگاهی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و
مناظره در استان کرمان منصوب شد
همایش استانی آشنایی با کرسی های نظریه پردازی،
نقد و مناظره  ،دوم خرداد ماه  96در محل تاالر اندیشه
دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه  ،دکتر خسروپناه؛ رئیس
دبیرخانه هیات نظریه پردازی نقد و مناظره ،دکتر
احتشام زاده؛ معاون پژوهشی دانشگاه ،دکتر اسماعیلی
رئیس کمیتههای دستگاهی دبیرخانه هیات حمایت
از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره شورای
عالی انقالب فرهنگی ،دکتر انتظاری؛ معاون خانه ملی
گفتگوی آزاد دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های
نظریه پردازی،دکتر ابراهیمی؛ مدیر کل حوزه ریاست
و روابط عمومی دانشگاه ،حجت االسالم والمسلمین
حمزه؛ رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه و جمعی از استادان و دانشجویان برگزار
شد .

اقدامات دانشگاه از سال 94تا کنون جهت تشکیل کمیته
دستگاهی ،ابالغ اعضای کمیته دستگاهی(چهار تن از
روسای دانشکدههای ادبیات و علوم انسانی ،و معارف
دینی) و چهارمین جلسه کمیته دستگاهی ارائه کرد.
دکتر خسرو پناه؛ رئیس دبیرخانه هیات حمایت از
کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره گفت :این
نشست برای معرفی هیات حمایت از کرسی های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره و پاسخ به سواالت و
دغدغه های استادان است.
وی با بیان گزارش مختصری تصریح کرد :هیات
حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره به
کمک دانشگاه ها راه اندازی و برگزار شده است و در
حال حاضر اکثر دانشگاه های کشور با تشکیل کمیته این
کرسی ها را برگزار می کنند .یکی از این دانشگاه ها،
دانشگاه شهید باهنر کرمان است.
در ادامه حکم دکتر طاهر به عنوان رئیس کمیته
دستگاهی استان کرمان از سوی دبیرخانه حمایت از
کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره ،توسط دکتر
خسرو پناه ابالغ شد.

دکتر احتشام زاده؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
و دبیر کمیته دستگاهی هیات حمایت از کرسی های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره در دانشگاه ،ضمن
خوش آمد گویی به همه شرکتکنندگان از سوی
دانشگاه شهید باهنر و سایر دانشگاهها ،گزارشی از
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چهارمین نمایشگاه دستاوردهای مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر به مناسبت سالروز
آزادسازی خرمشهر برگزار شد
سوم خرداد ماه  ،96به مناسبت آزادسازی خرمشهر،
چهارمین نمایشگاه دستاوردهای مرکز تحقیقات
فرآوری مواد کاشیگر ،در محل آزمایشگاه گروه
معدن دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر
کرمان ،برگزار شد.
این نمایشگاه با هدف معرفی نرم افزار ها و تجهیزات
ساخته شده و فعالیت های انجام شده مرکز تحقیقات
فرآوری کاشیگر از سال گذشته( )1395تاکنون در
هفت ایستگاه در معرض نمایش قرار گرفت.

بزرگترین قرارداد پژوهشی دانشگاه شهیدباهنر
شویی زرند ،با موفقیت انجام شده است .آخرین اقدام
مرکز تحقیقات فرآوری ،طراحی آستر های جدید
برای آسیای نیمه خود شکن کارخانه فرآوری مجتمه
مس سرچشمه است.
دکتر قاسمی افزود :بزرگترین قرارداد پژوهشی و پر
درآمدترین قرار داد دانشگاه(تا کنون) در این بخش
به انجام رسیده است.
گفتنی است ،این قرارداد پژوهشی با هزینه یک و
نیم میلیارد تومان فی مابین دانشگاه شهیدباهنر
کرمان و شرکت ملی صنایع مس ایران ،توسط دکتر
بنیسی؛ عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه شهیدباهنر ،با همکاری پژوهشگران و دانش
آموختگانشان منعقد گردیده است ،پس میتوان ادعا
کرد که این نمایشگاه باعث جذب نیروهای صنعتی
جهت عقد قرار داد با شرکتها نیز می شود.

در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای مرکز تحقیقات
فرآوری مواد کاشیگر به مناسبت سالروز آزادسازی
خرمشهر ،دکتر علیرضا قاسمی؛ مدیر داخلی این مرکز،
در پاسخ به سوال گزارشگر روابط عمومی دانشگاه
در خصوص اهداف برگزاری نمایشگاههای فرآوری
مواد کاشیگر ،گفت :تمایل ما ،نشان دادن روشها،
تجهیزات و معرفی توانمندیهای این بخش است و
چند عامل اصلی را از اهداف برگزاری این نمایشگاه
خواند.
یکی از مهمترین اهداف این مرکز ،جذب دانشجویان
عالقه مند به گرایش فرآوری مواد معدنی و آموزش
آنان جهت طراحی ،بهینه سازی و برطرف کردن
مشکالت کارخانه های فرآوری مواد می باشد و تاکنون
پروژه های زیادی در مجتمع معدنی -صنعتی گل گهر،
مجتمع مس شهر بابک و سرچشمه و کارخانه ی ذغال
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غبارروبی مسجد و آمادهکردن خان ه ی خدا برای حضور عبادتکنندگان
روز چهارشنبه 3خردادماه ،96همزمان با سالروز
آزاد سازی خرمشهر ،در آستانه ماه مبارک رمضان و
دهه آخر شعبان که دهه تکریم و غبارروبی مساجد و
آمادهکردن خانههای خدا برای حضور عبادتکنندگان
است و همچنین با توجه به حضور بیشتر دانشجویان و
دانشگاهیان در مسجد دانشگاه طی ماه مبارک رمضان،
مسجد باقرالعلوم(ع)دانشگاه شهید باهنر کرمان ،به
همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه،
امور فرهنگی و روابط عمومی دانشگاه با حضور
دکترساسان غبار روبی و عطرافشانی شد .مراسم
غباروبی مزار حسینیه شهدای گمنام به مناسبت
بزرگداشت سیوپنجمین سالروز حماسه آزادسازی
خرمشهر با حضور دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،حجت
االسالم و المسلمین حمزه؛ سرپرست دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر بصیری؛
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،حجت االسالم و
المسلمین عسگری؛ معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل
حوزه ریاست و روابط عمومی و دکتر ساسان مدیرکل
اداره کل امور شاهد و ایثارگر و جمعی از دانشجویان و
کارمندان ،برگزار شد.

حضور دکتر طاهر در دانشکده فیزیک
روز دوشنبه  8خرداد ماه  ،96دکتر طاهر؛ رئیس
دانشگاه به همراه دکتر اسالمی؛ معاون اداری ،مالی
و مدیریت منابع ،دکتر موالیی معاون آموزشی و
تحصیالت تکمیلی و دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل حوزه
ریاست و روابط عمومی دانشگاه ،به منظور بحث و
تبادل نظر ،پیرامون مسائل و مشکالت دانشکده فیزیک
و همچنین رای زنی با اعضای هیأت علمی دانشکده
برای انتخاب و تعیین رئیس دانشکده فیزیک ،نشست
صمیمانه ای برگزار کردند.
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،ضمن تبریک حلول ماه
مبارک رمضان ،به امر انتصابی بودن روسای دانشکده
از سوی رئیس دانشگاه اشاره کرد و افزود با توجه به

اهمیت موضوع ،خرد جمعی و امر انتخابات ،تصمیم بر
این شد که تعیین رئیس جدید بر اساس انتخابات ،انجام
پذیرد.
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ضیافت افطاری دوستداران و خیرین دانشگاه برگزار شد
خوشحالیم  ،دراین ماه پربرکت و با فضیلت  ،میزبان
ضیافت افطار و در خدمت شما روزه داران هستیم.
رئیس دانشگاه شهید باهنر خاطر نشان کرد :با
توجه به اینکه ،بیش از شش درصد جمعیت کشور ما
دانشجوست و اعتبارات کنونی وزارت علوم نمیتواند
تمام حمایتهای علمی و آموزشی و رفاهی دانشجویان
را پاسخگو باشد ،لذا باید از کمکهای خیرین بهره برد.
پس از صرف افطاری ،حجت االسالم والمسلمین
صباحی؛ رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاههای استان ،ضمن تبریک والدت امام حسن
مجتبی(ع) ،اهمیت ارزش خدمت به میادین علمی و
دانشگاهی را یادآور شد.
وی گفت :بهترین خدمت به محیط علم و دانش است،
زیرا نفع آن فراگیر است.
رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای استان تصریح کرد :نیازهای انسانها متنوع
است و مجموعهای که میتواند این نیازها را مرتفع
کند محیطهای علمی هستند.

دانشگاهیان دانشگاه شهید باهنر ،طبق روال هر ساله،
اقدام به برگزاری ضیافت افطاری دوستداران و
خیرین دانشگاه کردند .این ضیافت در پانزدهمین روز
از ماه مبارک رمضان(شنبه 20خردادماه ،)96مصادف
با والدت امام حسن مجتبی(ع) با حضور دکتر طاهر؛
رئیس دانشگاه ،حجت االسالم والمسلمین حاج آقا
صباحی؛ رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاههای استان ،اعضاء هیأت رئیسه ،روسای
دانشکدهها ،جمعی از مدیران ،استادان ،کارکنان دانشگاه
و گروهی از خیرین و دوستداران دانشگاه ،در محل
باشگاه دانشگاهیان ،برگزار شد.
در این ضیافت معنوی دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه،
ضمن تشریح ارزش واال و تأثیر بسزای اجرای اینگونه
برنامه ها در ارتقاء روحیه نشاط و شادابی پرسنل و
خیرین دانشگاه ،حاصل اجرای برنامههای فرهنگی را
افزایش کیفیت عملکرد ادارات و خدمت مطلوب تر به
مردم عنوان نمود.
وی افزود :خدا را شاکریم که توفیق حضور در رمضانی
دیگر و درک دوباره بهار قرآن را نصیبمان ساخت.
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دکتر حسین نظام آبادی پور به عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ،منصوب شد
جلد نهج البالغه نفيس( به دکتر احتشام زاده) ،دکتر
حسین نظام آبادی پور را به عنوان معاون پژوهشی و
فناوری دانشگاه ،معرفی کرد.
اعضای شورا نیز در فضایی صمیمانه از دکتر احتشام
زاده تشکر نمودند و به دکتر نظام آبادی پور تبریک
گفتند و برای ایشان آرزوی موفقیت کردند.
دکتر نظامآبادیپور در سخنانی کوتاه ،با اشاره به
سوابق خود در حوزه های مدیریتی و پژوهشی ،آرزو
کرد که با کمک تمام همکاران و هدایتهای رئیس
دانشگاه بتواند خدمتی شایسته به جامعه دانشگاهی
ارائه کند.

جلسه شورای دانشگاه ،روز یکشنبه 21خرداد ماه،96
در اتاق گردهمایی دانشکده ریاضی و رایانه برگزار
شد .در این جلسه ،موضوع ساماندهی حقالتدریس
اعضای هیأت علمی ،بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان این جلسه دکتر مریم احتشام زاده؛ معاون
پژوهشی و فناوری دانشگاه ضمن ارائه گزارش کامل
از دوران معاونت خود ،اعالم کرد با توجه به اینکه عازم
فرصت مطالعاتی به منظور تکمیل پروژه علمی است،
از سمت معاونت ،کناره گیری کرده است.
سپس دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،ضمن تقدیر و
سپاس از زحمات و تالشهای فراوان دکتر مریم
احتشام زاده به همراه اعطاي لوح تقدير و اهداي يك
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تقدیر معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از معاون سابق پژوهشی و فناوری دانشگاه
روز چهارشنبه 24خرداد ماه ،96دکتر محمدصادق
بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به همراه
حاج آقا احمد یوسف زاده؛ مدیر کل امور فرهنگی،
جمعی از کارشناسان و نماینده دانشجویی انجمن های
علمی ،با حضور در دفتر کار دکتر مریم احتشام زاده؛
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی و معاون
سابق پژوهشی و فناوری دانشگاه ،از نگاه ویژۀ وی به
مقوله فرهنگ و حمایت هایی که از انجمن های علمی
دانشجویی در دوران  3ساله مسئولیت خود داشته
است تشکر نمودند.
دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،اعالم
داشت حمایتها و فعالیتهای مشترک حوزه فرهنگی
و حوزه پژوهشی دانشگاه در سال های  93تا  95در
تاریخ دانشگاه بی نظیر بوده است.
دکتر مریم احتشام زاده؛ عضو هیأت علمی دانشکده
فنی و مهندس دانشگاه نیز ضمن اعالم سپاس فراوان از
این حضور ،اهمیت دادن به مقولۀ فرهنگ و حمایت از
فعالیتهای فرهنگی دانشجویان را جدا از هر تخصص
و سمتی ،یک وظیفه ملی دانست.
وی افزود کمک به رشد فعالیتهای علمی فرهنگی
دانشجویان ،موجب ایجاد پویایی و نشاط در محیط
دانشگاه می شود.
گفتنی است اولین فعالیت مشترک بین المللی حوزه
معاونت فرهنگی و معاونت پژوهشی دانشگاه ،در سال
 1394رقم خورد و در آن ،تیم انجمن علمی رباتیک

دانشگاه در مسابقات روبوکان  2015اندونزی ،شرکت
و موفق به شکست چین و کسب رتبه ششم شد.
از سایر فعالیت های مشترک این دو حوزه می توان به
موارد زیر اشاره نمود:
همکاری اداره امور پژوهشی دانشگاه در برگزاری
استارت آپ نانو توسط انجمن علمی نانو-برگزاری
چند رویداد علمی مشترک توسط دانشجویان انجمن
های علمی-همکاری دفتر ارتباط با صنعت با جشنواره
حرکت-حضور دانشجویان در نمایشگاه های بین المللی
کتاب تهران-اختصاص بخشی از ظرفیت پذیرش هسته
های پژوهشی انجمن پژوهشگران جوان به انجمن های
علمی دانشجویی
در پایان این دیدار ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
با اعطای لوح تقدیر و اهدای تابلویی نفیس ،از دکتر
مریم احتشام زاده ،تقدیر نمود.
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