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مراسم اختتامیه جشنواره پژوهش در کشاورزی، روز 
رئیس  معصومی؛  دکتر  حضور  با  دیماه95،   6 دوشنبه 
امور  مدیر  سعیدی،  پور  دکتر  کشاورزی؛  دانشکده 
آموزشی  معاون  پور؛  رحیم  دکتر  دانشکده،  مالی 
دانشکده، دکتر کوروش قادری رئیس بخش مهندسی 
تنی  و  خاک  مهندسی  بخش  رئیس  فرپور؛  دکتر  آب، 
چند از استادان و دانشجویان  در تاالر اندیشه دانشگاه، 

برگزار شد.
سعید مقبلی قرایی، دبیر شورای هماهنگی انجمن های 
علمی دانشکده کشاورزی با تشکر از کسانی که در ارائه 
این کار همکاری کردند از استقبال خوب دانشجویان و 
انجمن های علمی گفت و از نوآوری ها تقدیر و تشکر 

کرد.
بر  باغبانی  بخش  علمی  هیأت  عضو  فرهمند؛  دکتر 
از  باید  پژوهش  گفت:  و  کرد  تاکید  پژوهش  اهمیت 
مقاطع ابتدایی شروع شود تا به دانشگاه برسد. وزارتخانه  
ها در  ترین وزارتخانه  کلیدی   از  پرورش  و  آموزش 
امر پژوهش هست و باید از شعارزدگی به دور بود و 

عملی کار انجام داد.

آیین اختتامیه پژوهش در کشاورزی
وی  کمبود بودجه و عدم امکانات الزم را از مشکالت 
از  پایان  در  و  در   ثبات  عدم  کرد   ذکر  پژوهش 
راستای  در  و  باشند  هدفمند  خواست  دانشجویان 

توانمندی علمی خود کار انجام دهند. 
به  کشاورزی  دانشکده  رئیس  معصومی؛  دکتر  سپس 
نوسان  نکته که  این  با ذکر  و  پرداخت  ایراد سخنرانی 
هایی در انجمن علمی وجود دارد و هر دوره با فارغ 
های  انجمن  در  رکودی  دانشجویان،  شدن  التحصیل 
باید  ما  باشد و  اینگونه  نباید  و  ایجاد می شود  علمی  
مانند اکثر دانشگاه های دنیا خودکفا باشیم و ایده خود 
را به تولید تبدیل کنیم و ایجاد در آمد نماییم و جمع 
نقطه  که  باشیم  داشته  خود  کارهای  به  نسبت  بندی 
ضعف ها را بشناسیم تا در مراحل بعد کارهای بهتری 

ارائه دهیم .
این  اندرکاران  دست  از  لوشابی  مهندس  ادمه  در 
جشنواره، خواستار فراگیر تر شدن هفته پژوهش شد 
و گفت: دانشجویان ورودی های جدید را با انجمن های 
بیشتری  تقارب  تولید  و  ایده  بین  و  کنیم  علمی  آشنا 

ایجاد کرد تا به خودکفایی برسیم.
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سلسله مباحث معرفت
االسالم  حجت  سخنرانی  با  معرفت  مباحث  سلسه 
طاهر؛  دکتر  حضور  با  سعادتفر  آقا  حاج  والمسلمین 
و  کارکنان  استادان،  از  تعدادی  دانشگاه،  رئیس 
دانشجویان مشتاق مبحث معرفت، در روز دوشنبه 6 

دیماه95، در تاالر وحدت دانشگاه، برگزار شد.
»حضرت رسول، تجّلی اّول هستند. یعنی؛ تجلی ذات و 

ذات که آمد صفات و اسماء هم هستند.«
این سرآغاز سخن استاد اخالق و عرفان حاج آقا سعادت 

فر، در جلسه هفتگی سلسله مباحث معرفت بود.
این استاد اخالق در ادامه چنین گفت: بر اساس فرمایش 
که  هستند  العدد«  خدا»اّول  رسول  امیر)ع(،  حضرت 
همان تجّلی اّول است و »صاحب االبد« هستند؛ به این 
معنا که حضرت، الی االبد واسطه فیض بین ذات حق و 
خالیق هستند. ظرف وجودی پیامبر، محل دریافت تمام 
تجلّیات خداوند است. حضرت، که انسان کامل هستند 
خداوند  تجّلی  کنند.  می  منتشر  دائمًا  را  تجلّیات  این 
آن به آن افاضه می شود. این حقیقت در آیه شریفه 
»کل یوم هو فی شأن« بیان شده. پس ظرف وجودی 
حضرت، مجالی تمام این تجّلیات است و تا ابد ماسوی 
مند  بهره  حق  فیضان  از  حضرت  وجود  برکت  به  اهلل 
انسان  افاضه فیض در هر عصری، به سبب  این  است. 
خلیفه  و  وصی  که  عصر  همان  زمان  امام  یعنی  کامل، 
دلیل در  به همین  کند؛  پیدا می  تحققق  است،  رسول 
یکی از زیارات خاّصه  حضرت بقیه اهلل آمده است که 
»هیچ چیز به ما نمی رسد مگر آنکه شما سبب و راه آن 

هستید«.
استاد سعادت فر به این نکته معرفتی در باب معرفت 
نفس اشاره کرد که هر شئ یک»فصل مقّوم« دارد، بر 
اساس این قاعده عقلی، سوال این است که فصل مقّوم 

انسان چیست؟
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مراسم بزرگداشت زنده یاد ایرج بسطامی برگزار شد
شامگاه 6 دی ماه 95، برنامه بزرگداشت هنرمند فقید، 
زنده یاد ایرج بسطامی در تاالر وحدت دانشگاه، همراه 
دیماه1382،  پنجم  زلزله  جانباختگان  خاطره  و  یاد  با 

برگزار شد.
معاونت  حوزه  به همت  هنری  و  فرهنگی  برنامه  این 
فرهنگی، اداره کل امور فرهنگی و کانون های فرهنگی 

دانشگاه، به ویژه کانون موسیقی اجرا شد.
دانشگاه،  مسئوالن  حضور  با  که  بزرگداشت  این  در 
هنرمندان،  از  جمعی  بسطامی،  یاد  زنده  خانواده 
همراه  دانشجویان  و  هنراستان  فرهنگ،  پیشکسوتان 
شعر  سخنرانی،  جمله  از  متنوعی  های  برنامه  بود، 
خوانی و اجرای گروه های هنری اجرا شد و با استقبال 

گرم دانشجویان روبرو شد.
از جمله برنامه های قابل توجه این بزرگداشت، اجرای 

شاگرد برجسته ایرج بسطامی؛ 
خواننده توانای کشور؛  مجید حسین خانی بود. گفتنی 
ست سرود دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز، با صدای 

این هنرمند اجرا و منتشر شد.
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رئیس دانشگاه با اعضای هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی مالقات کرد
دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر  دیماه95،   6 دوشنبه  روز 
به همراه تعدادی از اعضا هیأت رئیسه، ضمن مالقات 
با اعضا هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی در زمینه 
هیأت  اعضای  توسط  کارگاه ها  و  آزمایشگاه ها  تجیهز 
علمی به منظور در آمد زایی و برون سپاری، گفتگو و 

تبادل نظر کردند.
و  اهداف  دانشگاه،   رئیس  طاهر،  دکتر  دیدار  این  در 
موقعیت کنونی دانشگاه را برای حاضران تشریح کرد و 
پس از آن بعضی از اعضای هیأت علمی دانشکده فنی و 

مهندسی، پیشنهادهای خود را ارائه کردند.

جشن دانش آموختگی دانشجویان مجتمع آموزش عالی بافت

مجتمع  دانشجویان  آموختگی  دانش  جشن  مراسم 
آموزش عالی بافت در روز چهارشنبه یکم دیماه 95، 
هیات  اعضای  مفلحی،  دکتر  مجتمع؛   رئیس  حضور  با 

در  بافت  عالی  آموزش  مجتمع  دانشجویان  و  علمی 
تاالر وحدت دانشگاه شهید باهنر برگزار شد.
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حضور معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها به مناسبت 
گرامیداشت حماسه 9 دی

مناسبت  به  ماه 95 نشستی  روز چهارشنبه هشتم دی 
حماسه 9 دی با حضور حجت االسالم و المسلمین سید 
قریشی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام 
و  مسئوالن  از  جمعی  و  ها  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
کرمان  های  دانشگاه  دیگر  و  باهنر  دانشگاه  مدیران 

برگزار شد.

حجت االسالم و المسلمین صباحی، مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در استان، ضمن خیرمقدم به حضار 
و تشکر ویژه از حجت االسالم و المسلمین سید قریشی، 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  سیاسی  و  فرهنگی  معاون 
رهبری در دانشگاه ها، برگزاری این جلسه را با حضور 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  در  خود  همکاران 
رهبری و روسای دانشگاه های استان با هدف گرامی 

داشت حماسه 9 دی به عنوان روز بصیرت، دانست.
ایشان در ادامه، سخنان رهبری را در ارتباط با حماسه 
9 دی قرائت کرد: 9 دی 88 حادثه کوچکی نیست بلکه 
آن حرکت عظیم و ماندگار مردمی شبیه حرکت ملت 
بزرگ در روزهای اول انقالب است و باید تالش شود 
یعنی  ایران  ملت  اصلی  حرف  حماسه،  این  سالگرد  در 
تبیین  الهی  های  وعده  تحقق  و  دین  سایه  در  حرکت 

شود.
دکتر طاهر، رئیس دانشگاه،  به شرکت کنندگان حاضر 
المسلمین سید  و  االسالم  به حجت  ویژه  به  جلسه  در 

قریشی، خیرمقدم گفت و حماسه 9 دی؛ روز بصیرت 
را گرامی داشت و گزارشی از وضعیت دانشگاه شهید 

باهنر به شرح زیر ارائه داد:
دانشگاه شهید باهنر بیش از 16 هزار نفر دانشجودارد؛ 
این تعداد دانشجو بیش از1000 دانشجو در دوره  از 
ی دکتری تخصصی و بیش از 3500 نفر در دوره ی 
و  ها  رشته  اغلب  کنند؛  می  تحصیل  ارشد  کارشناسی 
از  بیش  دانشگاه وجود دارد؛  گرایش های مختلف در 
کارشناسی  و  تخصصی  دکتری  گرایش  و  رشته   300
های  دوره  در  گرایش  و  رشته   400 از  بیش  ارشد، 
مختلف، وجود بیش از 650 نفر عضو هیأت علمی که 
دانشیار  نفر   150 تمام،  استاد  نفر   100 تعداد  این  از 
ها  رشته  تعدد  به  توجه  با  داریم؛  استادیار  تعدادی  و 
ارشد و دکتری تخصصی و  در رشته های کارشناسی 
تعداد اعضای هیأت علمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان 
به عنوان دانشگاه جامع جنوب شرق مطرح شده است 
تمام  ارزیابی  و  نظارت  باهنر،  دانشگاه  نظر  این  از  که 

دانشگاه های استان  را بر عهده دارد.
معاون  قریشی،  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  فرهنگی و سیاسی 
از رئیس دانشگاه و  در دانشگاه ها، ضمن سپاسگزاری 
مسئولین دانشگاه های دیگر، با توجه  آماری که دکتر 
طاهر، رئیس دانشگاه از وجود رشته ها و گرایش ها و 
همچنین تعداد دانشجویان ارائه داد، ابراز امیدواری و 
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خرسندی کرد و اظهار داشت: ما در عرصه های علمی 
جای  این  و  ایم  شده  سرآمد  گوناگون  های  رشته  و 
خوشبختی دارد و خدا را شاکر هستیم که بعد از هزار 
و چهارصد سال احیای دوباره تمدن اسالمی را در این 
سرزمین شاهد هستیم و ما هم به عنوان سربازان در 

این راستا قدم برمی داریم.
اسالمی  انقالب  که  اتفاقاتی  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
به  اسالمی و مسائل دینی  احیای دوباره تمدن  از  بعد 
است؛  حکمت  و  دانایی  علم،  گسترش  داشت،  همراه 
اصل نظام براساس دانش محوری بوده و قضیه علم 
قرار  ما  کارهای  همه  اساس  بنیانی  دانش  و  محوری 

گرفته است.
وی علم را فی ذاته دارای ارزش فراوان دانست و گفت 
اگر این دانش در قلب انسان های وارسته قرار نگیرد، 

می تواند مانند شمشیر دولبه باشد.
از  یکی  المسلمین سید قریشی، گفت:  و  االسالم  حجت 
ها  دانشگاه  شدن  اسالمی  در  که  مهمی  های  دغدغه 
ما  همه   اگر  است  دانشگاه  در  فرهنگ  حوزه  داریم 
شاهد  هم  باشیم،  داشته  را  الزم  دقت  حوزه  این  در 
پیشرفت علم هستیم و هم انسان های وارسته ایی را به 
جامعه تحویل می دهیم؛ بحث فرهنگی یک بحث فرعی 
نیست و بحثی نیست که تنها مربوط به نهاد ها و معاون 

فرهنگی باشد بلکه یک امر عمومی است.
مسائل  از  دیگر  یکی  عنوان  به  را  سیاسی  مباحث  وی 
با  کرد:  اظهار  ارتباط  این  در  و  کرد  مطرح  دانشگاه 
مسئوالن  باید  ها  دانشگاه  اکثر  بودن  سیاسی  به  توجه 
در فضای دانشگاه یک نگاه تدبیری و مدیریتی داشته 
باشند و دانشگاه های ما نباید به احزاب و باشگاه های 
سیاسی تبدیل شوند که این امر سبب صدمه های جدی 
به فعالیت های علمی و مدیریتی می زند و ما باید در 
چارچوب و مبانی توافق شده در این زمینه حرکت کنیم 
و مسئوالن باید با تدبیر امور به یک اعتدالی برسند که 

منجر به حاکمیت عقالنیت شود.
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بازدید مسئوالن دانشگاه از موسسه خیریه آشیانه علی)ع(
دکتر طاهر؛رئیس دانشگاه، به همراه چند تن از معاونان 
و مدیران دانشگاه، روز سه شنبه 14دیماه95، از محل 

موسسه خیریه آشیانه علی)ع( بازدید نمودند.
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، با تقدیر از خدمات ارزنده 
اندرکاران آشیانه علی)ع( گفت:  و خیرخواهانه دست 
عزیزانی که در این خیریه با انگیزه الهی خدمت می کنند، 
شایسته باالترین تقدیرها بوده و خدمات خیرخواهانه 
و  انسان دوستی  وظیفه شناسی،  از  بارز  نمونه ای  آنان 

اخالص در عمل است.
در ادامه این بازدید رئیس دانشگاه و همراهان وی از 
نزدیک در جریان روند اجرای فعالیت های این موسسه 

قرار گرفتند. 
معرفی موسسه خیریه آشیانه علی)ع(

گفتنی است، کنیز خدیجه دهقان، بازنشسته آموزش و 
پرورش که سابقه سی سال مدیریت مهدهای کودک 
معاونت  و 12 سال  انقالب  از  بعد  و  قبل  در  را  تهران 
کوله  با  داشت،  عهده  بر  را  نیرو  وزارت  کودک  مهد 
خود  اقوام  همکاری  و  تشویق  به  و  تجربه  از  باری 

تصمیم به تاسیس خانه ای جهت تسلی دل کودکان بی 
گناه، گرفت.

در  همراهانش  و  او  خالصانه  و  روزی  شبانه  زحمات 
زمان کوتاهی به ثمر نشست و آشیانه ای به نام یاور 
یتیمان و دستگیر مظلومان، حضرت علی )ع( تاسیس و 
در تاریخ 18 خرداد 1383، تنها شش ماه پس از زلزله 

بم سال1382، افتتاح گردید.
آشیانه علی کار خود را با یک خانه و پذیرش ده کودک 
آغاز کرد و اکنون پس از گذشت 11سال پذیرای 58 
کودک در سه مرکز دخترانه، پسرانه و معلولین خفیف 

ذهنی است.

گردهمایی روسای مراکز مشاوره شورای استانی کرمان
استانی  شورای  مشاوره  مراکز  روسای  گردهمایی 
کرمان، روز چهارشنبه8دیماه 95، به میزبانی دانشگاه 
تحصیالت  دانشگاه  اجتماعات  سالن  در  شهیدباهنر، 

تکمیلی و صنعتی کرمان، برگزار شد.
دانشگاه  مشاوره  مرکز  رئیس  رحمتی؛  دکتر  سپس 
مشاوره،  مراکز  استانی  شورای  دبیر  و  باهنر  شهید 
و  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  همکاری  از  تشکر  ضمن 
وارد  این جلسه  صنعتی کرمان و شرکت همکاران در 

دستور کار جلسه شد.
مراکز مشاوره  را رؤسای  جلسه  در  کنندگان  شرکت 
دانشگاه های تحصیالت تکمیلی و صنعتی کرمان، جیرفت، 
ولیعصر)عج( نرجس)س(  حضرت  سیرجان،  صنعتی 

آموزش  مجتمع  بم،  عالی  آموزش  مجتمع  رفسنجان، 
عالی زرند، غیرانتفاعی بعثت و مهر، تشکیل دادند.

اجرا،  دست  در  های  طرح  پیرامون  جلسه  این  در 
ابالغی از دفتر مشاوره و سالمت وزارت، هم اندیشی، 
مسئوالن  و  شد  انجام  الزم  هم افزایی  و  هماهنگی 
با دبیر شورای  مراکزمشاوره مشکالت مراکز خود را 
استانی و کارشناس دبیرخانه مطرح نموده و پیرامون 

آنها تبادل نظر الزم صورت گرفت.
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بازدید فرماندار شهرستان بردسیر از مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر

روز سه شنبه 14دیماه94، فرماندار شهرستان بردسیر 
به همراه معاونانشان و تني چند از مدیران فرمانداري 
بردسیر  عالي  آموزش  مرکز  در  سرزده  صورت  به 

حضور پیدا کردند.
و  بردسیر  شهرستان  فرماندار  نجف  پور؛  مهندس 
عالي  در مرکز آموزش  از حضور  پس  هیأت همراه، 
کشاورزي بردسیر از گل خانه، آزمایشگاه هاي تحقیقاتي، 
مرکز  قسمت  هاي  سایر  و  دانشجویي  سرویس  سلف 
اعضاء  با  از آن  و پس  بازدید  بردسیر  عالي  آموزش 
هیات علمي و مسئوالن مرکز، نشست صمیمی داشتند.

مرکز  سرپرست  زاده،  دکتر  نقي   ابتدا  جلسه  این  در 
آموزش عالي بردسیر، ضمن خیر مقدم به فرماندار 
بردسیر و هیأت همراه، این حضور را به فال نیک گرفت 
انشااهلل این حضور زمینه  اي  ابراز امیدواري کرد که  و 

براي رفع مشکالت مرکز را فراهم نماید.
اشاره اي      سرپرست مرکز آموزش عالي بردسیر، 
به پیگیري نماینده مردم شهرستان در مجلس شوراي 
بودجه   از   که  هایي  حمایت   خصوص  در  اسالمي 
تجهیزاتي دانشکده داشتند، اظهار کرد که حمایت هاي 
بي دریغ وی باعث شده که اعتبار تعمیرات و تجهیزات 

داشته  خوبي  بسیار  رشد  گذشته،  سال  در  مرکز  این 
از  این مرکز  که  است  باعث شده  امر  و همین  باشد 
نظر تجهیزات آزمایشگاه ي از وضعیت بسیار مطلوبي 

برخوردار باشد.
را  مناسبي  زمین  تا  دارد  آمادگي  گفت:  وي همچنین 
تحقیقات پژوهشي در زمینه  اجراي  در الله  زار جهت 

گل  محمدي و زعفران در اختیار این مرکز قرار دهد.
در پایان این نشست صمیمی، اعضاي هیات علمي مرکز 
آموزش عالی بردسیر، آمادگي خود را جهت بر طرف 
طرح های  قالب  در  منطقه  کشاورزي  مشکالت  کردن 
فرماندار  استقبال  مورد  که  کردند  اعالم  پژوهشی 

شهرستان قرار گرفت.

هشتمین نشست شورای مدیران امور اداری دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی دولتی منطقه هشت
هشتمین نشست شورای مدیران امور اداری دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالی دولتی منطقه هشت وزارت 
چهارشنبه 15دیماه95،  فناوری روز  و  تحقیقات  علوم، 
همایش  سالن  در  شهیدباهنر  دانشگاه  میزبانی  به 
با تالوت  مجتمع رفاهی فرهنگیان از ساعت8:30 صبح 
آیات کالم اهلل مجید و خیر مقدم معاون اداری، مالی و 

مدیریت منابع دانشگاه؛ دکتر اسالمی آغاز گردید.
مدیر منابع انسانی دانشگاه و دبیر شورای امور اداری 
منطقه هشت وزارت علوم؛ خانم مدیری، دستور کار را 
با موضوع موارد کارگروه کارگزینی اقتصاد غیر هیأت 

علمی آغاز کرد.
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نشست خبری ششمین کنگره ادبیات پایداری
ادبیات  سراسری  کنگره  ششمین  خبری  نشست 
پایداری، چهارشنبه 15 دیماه 95، با حضور دکتر طاهر؛ 
علمی  دبیر  خراسانی؛  امیری  دکتر  دانشگاه،  رئیس 
ابوالحسنی؛  سرهنگ  پایداری،  ادبیات  کنگره  ششمین 
بنیاد حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس  مدیر کل 
پایداری، یوسف  و دبیر اجرایی ششمین کنگره ادبیات 
زاده؛ مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه، دکتر حسینخانی؛ 
اصحاب  از  جمعی  دانشگاه،  عمومی  روابط  سرپرست 
رسانه و مطبوعات استان در محل اتاق رئیس دانشگاه، 

برگزار شد. 

دکتر طاهر سخنان خود را با جمله ای از مقام معظم 
و  بود  کرده  حمله  ما  به  کرد:”دشمنی  آغاز  رهبری 
دنیا هم  بگیرد؛ همه  را  ما  از خاک  بخشی  می خواست 
به او کمک کردند؛ ما هم مردانه ایستادیم؛ ناکام شد و 
بینی اش به خاک مالیده شد و برگشت. پیروزی از این 
باالتر؟ این پیروزی را با همین ابعاد، با همه خصوصیاتی 
که در آن وجود دارد، با همه آن هزاران هزار ماجرایی 
باید روایت کنیم.  که آن را به وجود آورده است، ما 
این کاِر هنرمندان عزیز ماست؛ کار نویسندگان است؛ 
نّقاشان  کار  است؛  شاعران  کار  است؛  سینماگران  کار 

است؛ کار اصحاب فرهنگ و هنر است.”
ای  گونه  به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  افزود:  وی 
است که امکان دارد از نظر ورودی دانشجویان ضعیف 
قرار  باالیی  علمی  در سطح  ها  اما خروجی  بپذیرد  را 
دارند به گونه ای که بسیاری از دانشجویان کارشناسی 
این دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد بهترین دانشگاه 

های کشور پذیرفته می شوند.

کنگره  ششمین  علمی  دبیر  خراسانی؛  امیری  دکتر 
پایداری  ادبیات  کرد:  اظهار  پایداری  ادبیات  سراسری 
و  مبدع  که  است  نو  ای  کلمه  واقع  در  آن،  ترکیب  و 
مبتکر آن دانشگاه شهید باهنر کرمان است. این کلمه 
بارها در جاهایی همچون مقوله های سیاسی ، ادبیات 
عرب و ... به کار برده شده و همچنین کتاب هایی در 
این زمینه نوشته شده است، اما این مقوله چیز دیگری 

است.
دبیر ششمین کنگره سراسری ادبیات پایداری بیان کرد:  
ایران  همانند  کشوری  هیچ  گفت:  می توان  جرأت  به 
در معرض این همه هجمه ها وکشمکش های انسانی 
نبوده است. مجموعه همه این مسائل را دانشمندان و 
نیاکان مکتوب کرده اند؛ گرچه بسیاری از آنها از بین 
رفته است، اما مابقی امروزه به عنوان فرهنگ مکتوب 

نگهداری می شود.
این  برگزاری  از  اینکه هدف  بر  تاکید  با  پایان  در  وی 
این  کنار  تولید علم است؛ خاطرنشان کرد: در  کنگره، 
کنگره نشریه ادبیات پایداری نیز راه ندازی شده است 
که در کل کشور منحصر به فرد است؛ چرا که درجه 
نمایه  علمی  جای  چند  در  و  داشته  پژوهشی  و  علمی 
پژوهشی  و  علمی  نشریه  این  مقاالت  تمام  شود؛  می 
مختلف  کشورهای  در  مقاومت  های  جنبه  به  و  بوده 
پایداری در  تاکنون درمورد  اینکه  پردازند؛ ضمن  می 
کشورهای  در  پایداری  و  عرفان  در  پایداری  قرآن، 
جهان، در ایران اثری نداشته ایم که این کنگره به این 
زمینه ها بسیار کمک و منابع مهمی را تولید کرده است.



11

ششمین نشست معاونان، مدیران دانشجویی و روسای ادارات دانشگاه های منطقه ۸ کشور

ششمین نشست معاونان، مدیران دانشجویی و روسای 
 8 منطقه  دانشگاه های  تغذیه(  و  رفاه  ادارات)خوابگاه، 
مهندس  حضور  با  15دیماه95،  چهارشنبه  روز  کشور، 
وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس  یزدانمهر؛ 
معاون  زاده؛  تقی  دکتر  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
نظری؛  دکتر  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق 
دبیرمنطقه 8 کشور، مدیران و روسای منطقه 8کشور، 
در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، برگزار 

شد.
زیر  مسائل  به  مسئوالن  نشست  این  در  است،  گفتنی 

پرداختند: 
-پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف 
بهینه  و  جویی  صرفه  بهره برداری،  جهت  دانشجویی 
مشارکت  و  توانمندی ها  از  استفاده  با  منابع  سازی 

دانشجویان، دانشگاه ها و صندوق رفاه دانشجویان.
صندوق  با  دانشگاه ها  مدیریت  همکاری  و  -همیاری 
خرید  و  تغییرات  انجام  خصوص  در  دانشجویان  رفاه 
کمی  و  کیفی  سطح  ارتقا  جهت  خوابگاه ها  تجهیزات 

خوابگاه ها.
-اختصاص سهم بیشتری از واریز اجاره بها خوابگاه های 

دانشجویی جهت تعمیر و تجهیز خوابگاه ها.
-راه اندازی و تقویت سلف های آزاد جهت افزایش تنوع 

کیفیت غذای دانشجویی با حمایت از بخش خصوصی.
-اختصاص وام ازدواج و وام جهت دارندگان رشته های 
برتر علمی، فرهنگی و ورزشی برای دانشجویان شهریه 

پرداز.
نهادهای  موسسات،  خیرین،  موثر  حمایت  جلب   -
مردمی و خیریه جهت کمک در افزایش کمی و کیفی 
ساخت  به ویژه  منطقه  دانشجویان  رفاهی  خدمات 

خوابگاه ها با حفظ کرامات انسانی دانشجویان.
بیمه  راهکار مناسب توسط صندوق رفاه جهت  -ارائه 
متمرکز در کلیه دانشگاه های منطقه برای بهره مندی 

دانشجویان از بیمه تکمیلی درمان.
-پیگیری مطالب بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان 
خوابگاه های  اجاره بهای  و  وام  بازپرداخت  زمینه  در 

دانشجویی منطقه.
- ایجاد بانک ایده ها در صندوق رفاه دانشجویان جهت 
مناطق  تمام  تجربیات  و  پیشنهادها  نظرها،  از  استفاده 

کشور.
-توجه ویژه صندوق رفاه به پرسنل شاغل در حوزه های 

دانشجویی دانشگاه های منطقه.

بازدید رئیس دانشگاه از تاالر برگزاری آزمون های پایان ترم
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، از سالن امتحانات دانشگاه، 
اول -96 نیمسال  پایان  امتحانات  برگزاری  با  همزمان 

برگزاری  نحوه  شاهد  نزدیک  از  و  کرد  بازدید   95
برگزاری  فرایند  بر  و  بود  ترم  پایان  آزمون های 

امتحانات نظارت داشت.
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مراسم تقدیر و معارفه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه
پیشین دانشکده فنی و مهندسی  مراسم تقدیر رئیس 
دانشگاه شهید باهنر و دکتر سعیدی سرپرست جدید 
با حضور دکتر  این دانشکده روز دوشنبه20دیماه95، 
اسالمی؛ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه، 
دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی 
دانشجویان  و  کارکنان  مدیران،  استادان،  دانشگاه، 
دانشکده فنی مهندسی، در تاالر سینایی دانشکده فنی و 

مهندسی، برگزار گردید. 

در ابتدای این مراسم دکتر اسالمی؛ معاون اداری، مالی 
توسعه  تحقق  برای  گفت:  دانشگاه  منابع  مدیریت  و 
و  آموزش  هماهنگ  و  همسو  حرکت  کشور  یافتگی 
صنعت مورد نیاز است و انتظار ما این است که اعضای 
نقش  راستا  این  در  انرژی  پر  و  جوان  علمی  هیأت 

چشمگیری ایفا کنند.
فنی  دانشکده  جدید  سرپرست  سعیدی  دکتر  سپس 
اولین جلسه کاری خود )در سمت  و مهندسی که در 
جدید(حضور  داشت، با  خوش آمد گویی به میهمانان، 
شیرازی،  دکتر  فراوان  های  تالش  از  باید  کرد  اظهار 

رئیس قدیم دانشکده فنی و مهندسی، تشکر کنیم.

دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی 
سرپرست  عنوان  به  سعیدی  دکتر  معرفی  با  دانشگاه 
را فردی صاحب  فنی و مهندسی وی  دانشکده  جدید 
اندیشه دانشگاهی و با توانمندی های علمی باال دانست 
و برای ایشان آرزوی موفقیت کرد. سپس به نمایندگی 
از دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، لوح سپاس و تقدیر را 
را  سعیدی  دکتر  سرپرستی  حکم  و  شیرازی  دکتر  به 

اهداء نمود.
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گردهمایی کمیته دانشگاهیان ستاد دهه فجر به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

به  فجر  دهه  ستاد  دانشگاهیان  کمیته  گردهمایی 
مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
روز دوشنبه 20دیماه95، با حضور دکتر طاهر، رئیس 
سرپرست  حمزه،  والمسلمین  االسالم  حجت  دانشگاه، 
دانشگاه،  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر 
دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر نظری؛ 
رئیس  صدفی؛  آقا  حاج  دانشگاه،  دانشجویی  معاون 
اعضای  و  کرمان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
ستاد فرهنگی دانشگاه های استان، نماینده دانشجویان، 
کانون های  نماینده  استادان،  نماینده  تشکل ها،  نماینده 
کنفرانس سازمان مرکزی  فرهنگی و علمی در سالن 

برگزار شد.
حاج آقا صدفی؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
کرمان گفت: برگزاری ویژه برنامه گرامی داشت 12 
بهمن، نشست های بصیرتی، اجرای مسابقات، برگزاری 
جشن های شادی، نورافشانی و راهپیمایی 22 بهمن از 
جمله برنامه های دهه فجر در استان کرمان است و 
برنامه های گرامی داشت دهه فجر انقالب اسالمی در 

استان کرمان نیز به صورت گسترده برگزار می شود.
همکاری  با  فجر  دهه  ستاد  تشکیل  به  اشاره  با  وی 
بازنگری  فرصت  فجر،  دهه  کرد:  تصریح  دانشگاهیان 
نظام  های  پیشرفت  و  دستاوردها  برکات،  ارزیابی  و 

جمهوری اسالمی در حوزه های مختلف است.
صدفی بیان کرد: برنامه های گرامی داشت دهه فجر 
در قالب برنامه های علمی، هنری، فرهنگی، نمایشگاهی، 

رسانه ای و ورزشی ارائه خواهد شد.
وی ایجاد فضای شادابی و نشاط در جامعه را از دیگر 
استان  در  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  ستاد  رویکردهای 
دانشگاهیان  همه  از  و  برشمرد  دانشگاه ها  و  کرمان 
خواست تا در بحث محتوایی به شورای تبلیغات اسالمی 

در کرمان کمک نمایند.
گفتنی است، در این جلسه برنامه های پیشنهادی اعضای 
ستاد فرهنگی دانشگاه های استان در مورد برنامه های 
بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی بررسی و 

موارد زیر تصویب شد:

-دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برنامه های مناسبتی 
به شورا  به صورت مدون  را  خود  فجر  دهه  اهلل  ایام 

اعالم نمایند.
صورت  به  استان  عالی  آموزش  مراکز  و  -دانشگاه ها 
مجزا جشن بزرگ انقالب  را به صورتی برگزار نمایند 
که جذاب، متنوع، با نشاط و شاداب باشند و همچنین 
برنامه ها در جهت تبیین برکات ایام دهه فجر و تبیین 

نقش دانشگاه ها در پیروزی انقالب اسالمی باشد.
با  اندیشی  آزاد  کرسی های  برای  تخصصی  -کمیته 

موضوع “انقالب، مواضع امام و رهبر” تشکیل شود.
انقالب  گفتمان  شعار:  با  فجر  دهه  ایام  های  -برنامه 
اقتصاد  تحقق  و  پایدار  امنیت  ساز  زمینه  اسالمی، 

مقاومتی”، انجام شوند.



14

جلسه ارتقاء عملکرد مراکز پژوهشی دانشگاه های استان با حضور رئیس امور تحقیقات و 
فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور

عملکرد  ارتقاء  جلسه   ،1395 23دیماه  پنجشنبه  روز 
دکتر  حضور  با  استان  دانشگاه های  پژوهشی  مراکز 
بهزاد قره یاضی؛ رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان 
برنامه و بودجه کشور، دکتر زاهدی؛ نماینده مجلس 
شورای اسالمی و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
اسالمی؛  دکتر  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر  مجلس، 
موالیی؛  دکتر  منابع،  مدیریت  و  مالی  اداری؛  معاون 
ابراهیمی؛  دکتر  تکمیلی،  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی، دکتر محمدی 
گیاهی،  تولیدات  و  فناوری  پژوهشکده  رئیس  نژاد؛ 
دکتر صرفی؛ رئیس پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران، 
انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس  مدبری؛  دکتر 
عصر)عج(  ولی  دانشگاه  رئیس  دهقان؛  دکتر  دانشگاه، 
رفسنجان، دکتر بارانی؛ رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان، 

دکترحسینی پور معاون پژوهشکده فناوری و تولیدات 
گیاهی، در دفتر رئیس دانشگاه تشکیل شد.

در ابتدا دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه گزارشی از وضعیت 
پژوهش در استان و بودجه های پژوهشی استان کرمان 

نسبت به سایر استان ها در بودجه 96 ارائه کرد.
در ادامه نحوه بررسی دریافت ردیف تخصصی برای 
و  گرفت  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  ها  پژوهشکده 
ساختمان  تجهیز  و  تعمیر  برای  الزم  اعتبار  شد  مقرر 
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی در اختیار دانشگاه 
قرار گیرد. همچنین از محققین دعوت شود تا از ارائه 
با جدول 14 بودجه 96  طرح های پژوهشی متناسب 
دانشگاه  بودجه  در  پژوهش  سهم  و   نمایند  استقبال 

افزایش یابد.
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پیام هئیت دولت به مناسبت سانحه ساختمان پالسکو در تهران

سم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون

حادثه تلخ و اندوهبار آتش سوزی و فروریختن ساختمانی در مرکز تهران که منجر به جان باختن و آسیب دیدن 
تعدادی از مردم و آتش نشانان متعهد و پرشهامت شد، مایه تاسف و اندوه فراوان گردید.

در این سانحه دردناک و تاسف بار جلوه ای پرشکوه از ایثار و فداکاری آتش نشانان شجاع در برابر دیدگان ملت 
رشید ایران و جهانیان به نمایش گذاشته شد. فداکارانی که با بذل جان از عهده امتحانی دشوار در مراقبت مسئوالنه 

از مردم و حفظ جان آنان سربلند و موفق برآمدند.
ارزنده  از خدمات  فداکاری، قدردانی  و  ایثار  بزرگ مردان  این  از  تجلیل  با  ایران  اسالمی  هیات دولت جمهوری 
آنان،  آرزوی سالمتی برای مجروحان و تسلیت به بازماندگان به منظور بزرگداشت جان باختگان و همدردی با 
بازماندگان آنان روز شنبه دوم بهمن ماه 1395 را عزای عمومی اعالم میکند و عموم مردم ایران را به قدرشناسی 

شایسته از آنان دعوت می نماید.


