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سخن مدیر مسئول

زمستان  ،1395به همت همۀ دست اندرکاران و همکاران محترم و تالشگران عرصۀ علم ،فصلی پربار برای دانشگاه شهید باهنر رقم خورد .برگزاری
همایش ملّی آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران در کرمان ،تشکیل دومین نشست کارگروه اقتصاد ،ششمین کنگره ادبیات پایداری ،تشییع
هجده شهید گمنام در دانشگاه ،دومین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی ،چهارمین کارگروه تخصصی آموزش،پژوهش ،فناوری و نوآوری
استان کرمان و  ...همه و همه مؤید این امر هستند.
اینجانب ضمن عرض ادب و ارادت به ساحت همۀ تالشگران دانشگاه ،اعضای محترم هیأت علمی ،کارکنان و دانشجویان ،امیدوارم روزهای آینده
که رویش و زایش بهار است ،همراه با شور و تالش مضاعف در حوزههای مختلف دانشگاه باشد.
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
دکتر مح ّمد ابراهیمی
مدیر کل حوزۀ ریاست و روابط عمومی دانشگاه

پیام رئیس دانشگاه به مناسبت دهۀ فجر
«بسم رب الشهداء و الصدیقین»
ُ
کان َز ُهوقًا(اسراء )81
جا َء الحقُّ َو َز َه َق
الباطل انَّ البا ِط َل َ
انقالب اسالمی ایران ،رساترین فریاد در تاریخ معاصر جهان و حاصل مجاهدتها و رشادتهای ملّتی است که با تکیه بر ایمان به خدا و بهرهگیری از
رهبری داهیانۀ بنیانگذار جمهوری اسالمی و با اتّحاد و جانفشانی آحاد مردم به دست آمده است .فریاد رهایی از اسارت مردمی است که داغ شهادت
سرخترین الله های جهان برجبین آنان جلوهگری میکند و شکوه بلند ایثارگری جانبازان سرافراز و آزادگی آزادمردان این مرزو بوم ،آنگونه ارزشی بر
آن مینهد که در وصف نمیگنجد .ترن ّم نوایِ به عرش رسیدۀ خداخواهی ،استقاللطلبی و آزادیطلبی و مجاهدت مردمی است که در سپیدهدم شکوهمند
حماسه و سرافرازی ،جهان را به حیرت و تعظیم واداشت.
اینجانب ،ضمن گرامیداشت یاد و خاطرۀ شهدای انقالب اسالمی از صدر تاکنون جانفشانی و ایثار جانبازان و آزادگان سرافراز و عزیز ایران ،دهۀ فجر را
به جامعۀ دانشگاهی ایران ،به ویژه دانشگاهیان استان ،تبریک عرض میکنم و از خداوند م ّنان میخواهم که بر توفیقات مردم عزیز استان کرمان و همه
مقدس اسالمی بیفزاید و نام بلند انقالب اسالمی و مردمی ایران را در سراسر جهان بلند آوازه گرداند.
خدمتگزاران نظام ّ
مح ّمدعلی طاهر
رئیس دانشگاه شهید باهنر
نمایندۀ وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در استان کرمان

آیین اختتامیه پژوهش در کشاورزی
مراسم اختتامیه جشنواره پژوهش در کشاورزی ،روز دوشنبه  6دیماه،95
با حضور دکتر معصومی؛ رئیس دانشکده کشاورزی؛ دکتر پور سعیدی،
مدیر امور مالی دانشکده ،دکتر رحیم پور؛ معاون آموزشی دانشکده ،دکتر
کوروش قادری رئیس بخش مهندسی آب ،دکتر فرپور؛ رئیس بخش
مهندسی خاک و تنی 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.
دکتر فرهمند؛ عضو هیأت علمی بخش باغبانی بر اهمیت پژوهش تاکید
کرد و گفت :پژوهش باید از مقاطع ابتدایی شروع شود تا به دانشگاه
برسد .وزارتخانه آموزش و پرورش از کلیدی ترین وزارتخانه ها در امر
پژوهش هست و باید از شعارزدگی به دور بود و عملی کار انجام داد.
وی کمبود بودجه و عدم امکانات الزم را از مشکالت پژوهش ذکر کرد
و در پایان از دانشجویان خواست هدفمند باشند و در راستای توانمندی
علمی خود کار انجام دهند.
سپس دکتر معصومی؛ رئیس دانشکده کشاورزی به ایراد سخنرانی
پرداخت و با ذکر این نکته که نوسان هایی در انجمن علمی وجود دارد و

هر دوره با فارغ التحصیل شدن دانشجویان ،رکودی در انجمن های علمی
ایجاد می شود و نباید اینگونه باشد و ما باید مانند اکثر دانشگاههای دنیا
خودکفا باشیم و ایده خود را به تولید تبدیل کنیم و ایجاد در آمد نماییم
و جمع بندی نسبت به کارهای خود داشته باشیم که نقطه ضعف ها را
بشناسیم تا در مراحل بعد کارهای بهتری ارائه دهیم .
در ادمه مهندس لوشابی از دست اندرکاران این جشنواره ،خواستار
فراگیر تر شدن هفته پژوهش شد و گفت :دانشجویان ورودی های جدید
را با انجمن های علمی آشنا کنیم و بین ایده و تولید تقارب بیشتری ایجاد
کرد تا به خودکفایی برسیم.

مالقات رئیس دانشگاه با اعضای هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
روز دوشنبه  6دیماه ،95دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه به همراه تعدادی از
اعضا هیأت رئیسه ،ضمن مالقات با اعضا هیأت علمی دانشکده فنی و
مهندسی در زمینه تجیهز آزمایشگاهها و کارگاهها توسط اعضای هیأت
علمی به منظور در آمد زایی و برون سپاری ،گفتگو و تبادل نظر کردند.
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در این دیدار دکتر طاهر ،رئیس دانشگاه ،اهداف و 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.

مراسم بزرگداشت زنده یاد ایرج بسطامی
شامگاه  6دی ماه  ،95برنامه بزرگداشت هنرمند فقید ،زنده یاد ایرج
بسطامی در تاالر وحدت دانشگاه ،همراه با یاد و خاطره جانباختگان زلزله
پنجم دیماه ،1382برگزار شد.
این برنامه فرهنگی و هنری به همت حوزه معاونت فرهنگی ،اداره کل
امور فرهنگی و کانونهای فرهنگی دانشگاه ،به ویژه کانون موسیقی اجرا
شد.
در این بزرگداشت که با حضور مسئوالن دانشگاه ،خانواده زنده یاد

بسطامی ،جمعی از هنرمندان ،پیشکسوتان فرهنگ ،هنراستان و دانشجویان
همراه بود ،برنامه های متنوعی از جمله سخنرانی ،شعر خوانی و اجرای
گروههای هنری ارائه 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 قب ً
ال ،با صدای این هنرمند اجرا و
منتشر شده است.
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گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره شورای استانی کرمان
گردهمایی روسای مراکز مشاوره شورای استانی کرمان ،روز
چهارشنبه8دیماه  ،95به میزبانی دانشگاه شهیدباهنر ،در سالن اجتماعات
دانشگاه تحصیالت تکمیلی و صنعتی کرمان ،برگزار شد.
سپس دکتر رحمتی؛ رئیس مرکز مشاوره دانشگاه شهید باهنر و دبیر
شورای استانی مراکز مشاوره ،ضمن تشکر از همکاری دانشگاه تحصیالت
تکمیلی و صنعتی کرمان و شرکت همکاران در این جلسه وارد دستور
کار جلسه شد.
شرکت کنندگان در جلسه را رؤسای مراکز مشاوره دانشگاههای
تحصیالت تکمیلی و صنعتی کرمان ،جیرفت ،صنعتی سیرجان ،حضرت
نرجس(س) ولیعصر(عج)رفسنجان ،مجتمع آموزش عالی بم ،مجتمع
آموزش عالی زرند ،غیرانتفاعی بعثت و مهر ،تشکیل دادند.
در این جلسه پيرامون طرح های در دست اجرا ،ابالغی از دفتر مشاوره
و سالمت وزارت ،همانديشی ،هماهنگی و همافزايی الزم انجام شد و

مسئوالن مراکزمشاوره مشکالت مراکز خود را با دبیر شورای استانی و
کارشناس دبيرخانه مطرح نموده و پيرامون آنها تبادل نظر الزم صورت
گرفت.

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 14دیماه ،95از محل موسسه خیریه آشیانه علی(ع) بازدید
نمودند.
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،با تقدیر از خدمات ارزنده و خیرخواهانه
دست اندرکاران آشیانه علی(ع) گفت :عزیزانی که در این خیریه با
انگیزه الهی خدمت میکنند ،شایسته باالترین تقدیرها بوده و خدمات
خیرخواهانه آنان نمونهای بارز از وظیفهشناسی ،انساندوستی و اخالص
در عمل است.
در ادامه این بازدید رئیس دانشگاه و همراهان وی از نزدیک در جریان
روند اجرای فعالیتهای این موسسه قرار گرفتند.

بازدید فرماندار شهرستان بردسیر از مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر
روز سهشنبه  14دیماه  ،95فرماندار شهرستان بردسير به همراه
معاونانشان و تني چند از مديران فرمانداري به صورت سرزده در مركز
آموزش عالي بردسير حضور پيدا كردند.
مهندس نجف پور؛ فرماندار شهرستان بردسير و هیأت همراه ،پس از
حضور در مركز آموزش عالي كشاورزي بردسير از گلخانه ،آزمايشگاههاي
تحقيقاتي ،سلف سرويس دانشجويي و ساير قسمتهاي مركز آموزش
عالي بردسير بازديد و پس از آن با اعضاء هيات علمي و مسئوالن مركز،
نشست صمیمی داشتند.
سرپرست مركز آموزش عالي بردسیر ،اشارهاي به پيگيري نماينده
مردم شهرستان در مجلس شوراي اسالمي در خصوص حمايت هایي كه
از بودج ه تجهيزاتي دانشكده داشتند ،اظهار کرد كه حمايتهاي بيدريغ
وی باعث شده كه اعتبار تعميرات و تجهيزات اين مركز در سال گذشته،
رشد بسيار خوبي داشته باشد و همين امر باعث شده است كه اين مركز
از نظر تجهيزات آزمايشگاهي از وضعيت بسيار مطلوبي برخوردار باشد.
سپس مهندس نجف پور ،ضمن ابراز خرسندی از حضورشان در بين
دانشگاهيان بيان داشت كه تمامي سعي و تالش خود را جهت رفع
مشكالت اين مركز خواهند داشت و براي برطرف كردن مشكالت

8

خبرنامه دانشگاه شهید باهنر کرمان  -زمستان 95

فضاي فيزيكي اين مركز بزودی مكاني را براي تجهيزات آزمايشگاهي
فراهم مینمايند.
در پايان این نشست صمیمی ،اعضاي هيات علمي مركز آموزش عالی
بردسیر ،آمادگي خود را جهت بر طرف کردن مشكالت كشاورزي منطقه
در قالب طرحهای پژوهشی اعالم كردند كه مورد استقبال فرماندار
شهرستان قرار گرفت.

هشتمین نشست شورای مدیران امور اداری دانشگاهها وموسسات آموزش عالی دولتی منطقه هشت
هشتمین نشست شورای مدیران امور اداری دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی دولتی منطقه هشت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری روز
چهارشنبه 15دیماه ،95به میزبانی دانشگاه شهیدباهنر در سالن همایش
مجتمع رفاهی فرهنگیان از ساعت 8:30صبح با تالوت 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.

نشست خبری ششمین کنگره ادبیات پایداری

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

دکتر طاهر سخنان خود را با جمله ای از مقام معظم رهبری آغاز
کرد”:دشمنی به ما حمله كرده بود و میخواست بخشی از خاك ما را
بگیرد؛ همه دنیا هم به او كمك كردند؛ ما هم مردانه ایستادیم؛ ناكام شد و
بینیاش به خاك مالیده شد و برگشت .پیروزی از این باالتر؟ این پیروزی
را با همین ابعاد ،با همه خصوصیاتی كه در آن وجود دارد ،با همه آن
هزاران هزار ماجرایی كه آن را به وجود آورده است ،ما باید روایت كنیم.
این كا ِر هنرمندان عزیز ماست؛ كار نویسندگان است؛ كار سینماگران است؛
كار شاعران است؛ كار نقّاشان است؛ كار اصحاب فرهنگ و هنر است”.
وی افزود :دانشگاه شهید باهنر کرمان به گونه ای است که امکان دارد از
نظر ورودی دانشجویان ضعیف را بپذیرد اما خروجی ها در سطح علمی
باالیی قرار دارند به گونه ای که بسیاری از دانشجویان کارشناسی این
دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد بهترین دانشگاه های کشور پذیرفته می
شوند.

دکتر امیری خراسانی؛ دبیر علمی ششمین کنگره سراسری ادبیات پایداری
اظهار کرد :ادبیات پایداری و ترکیب آن ،در واقع کلمه ای نو است که
مبدع 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 :به جرأت میتوان
گفت :هیچ کشوری همانند ایران 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.
وی در پایان با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری این کنگره ،تولید علم است؛
خاطرنشان کرد :در کنار این کنگره نشریه ادبیات پایداری نیز راهاندازی
شده است که در کل کشور منحصر به فرد است؛ چرا که درجه علمی
و پژوهشی داشته و در چند جای علمی نمایه می شود؛ تمام مقاالت این
نشریه علمی و پژوهشی بوده و به جنبه های مقاومت در کشورهای مختلف
می پردازند؛ ضمن اینکه تاکنون درمورد پایداری در قرآن ،پایداری در
عرفان و پایداری در کشورهای جهان ،در ایران اثری نداشته ایم که این
کنگره به این زمینه ها بسیار کمک و منابع مهمی را تولید کرده است.
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ششمین نشست معاونان ،مدیران دانشجویی و رؤسای ادارات دانشگاههای منطقه هشت کشور
ششمین نشست معاونان ،مدیران دانشجویی و روسای ادارات(خوابگاه،
رفاه و تغذیه) دانشگاههای منطقه  ۸کشور ،روز چهارشنبه 15دیماه ،95با
حضور مهندس یزدانمهر؛ رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،دکتر تقی زاده؛ معاون صندوق رفاه دانشجویان
وزارت علوم ،دکتر نظری؛ دبیرمنطقه  ۸کشور ،مدیران و روسای منطقه
8کشور ،در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،برگزار شد.
گفتنی است ،در این نشست مسئوالن به مسائل زیر پرداختند:
پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزههای مختلف دانشجویی جهتبهرهبرداری ،صرفه جویی و بهینه سازی منابع با استفاده از توانمندیها و
مشارکت دانشجویان ،دانشگاهها و صندوق رفاه دانشجویان.
همیاری و همکاری مدیریت دانشگاهها با صندوق رفاه دانشجویان درخصوص انجام تغییرات و خرید تجهیزات خوابگاهها جهت ارتقا سطح
کیفی و کمی خوابگاهها.
اختصاص سهم بیشتری از واریز اجارهبها خوابگاههای دانشجویی جهتتعمیر و تجهیز خوابگاهها.
راه اندازی و تقویت سلفهای آزاد جهت افزایش تنوع کیفیت غذایدانشجویی با حمایت از بخش خصوصی.
اختصاص وام ازدواج و وام جهت دارندگان رشتههای برتر علمی،فرهنگی و ورزشی برای دانشجویان شهریه پرداز.
 جلب حمایت موثر خیرین ،موسسات ،نهادهای مردمی و خیریه جهتکمک در افزایش کمی و کیفی خدمات رفاهی دانشجویان منطقه بهویژه
ساخت خوابگاهها با حفظ کرامات انسانی دانشجویان.
ارائه راهکار مناسب توسط صندوق رفاه جهت بیمه متمرکز در کلیهدانشگاههای منطقه برای بهرهمندی دانشجویان از بیمه تکمیلی درمان.
-پیگیری مطالب بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان در زمینه

بازپرداخت وام و اجارهبهای خوابگاههای دانشجویی منطقه.
 ایجاد بانک ایدهها در صندوق رفاه دانشجویان جهت استفاده از نظرها،پیشنهادها و تجربیات تمام مناطق کشور.
توجه ویژه صندوق رفاه به پرسنل شاغل در حوزههای دانشجوییدانشگاههای منطقه.

مراسم تقدیر و معارفه رئیس دانشکده فنی و مهندسی
مراسم تقدیر رئیس پیشین دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر
و دکتر سعیدی سرپرست جدید این دانشکده روز دوشنبه20دیماه،95
با حضور دکتر اسالمی؛ معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع دانشگاه،
دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه ،استادان،
مدیران ،کارکنان و دانشجویان دانشکده فنی مهندسی ،در تاالر سینایی
دانشکده فنی و مهندسی ،برگزار گردید.
در ابتدای این مراسم دکتر اسالمی؛ معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع
دانشگاه گفت :برای تحقق توسعه یافتگی کشور حرکت همسو و هماهنگ
آموزش و صنعت مورد نیاز است و انتظار ما این است که اعضای هیأت
علمی جوان و پر انرژی در این راستا نقش چشمگیری ایفا کنند.
سپس دکتر سعیدی سرپرست جدید دانشکده فنی و مهندسی که در
اولین جلسه کاری خود (در سمت جدید)حضور داشت ،با خوش آمد
گویی به میهمانان ،اظهار کرد باید از تالش های فراوان دکتر شیرازی،
رئیس قدیم دانشکده فنی و مهندسی ،تشکر کنیم.
دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه با معرفی
دکتر سعیدی به عنوان سرپرست جدید دانشکده فنی و مهندسی وی را
فردی صاحب 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 به دکتر شیرازی و حکم سرپرستی
دکتر سعیدی را اهداء نمود.
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گردهمایی کمیته دانشگاهیان ستاد دهه فجر به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
گردهمایی کمیته دانشگاهیان ستاد دهه فجر به مناسبت سی و هشتمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،روز دوشنبه 20دیماه ،95با حضور دکتر
طاهر ،رئیس دانشگاه ،حجت االسالم والمسلمین حمزه ،سرپرست دفتر
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر بصیری؛ معاون
فرهنگی و اجتماعی ،دکتر نظری؛ معاون دانشجویی دانشگاه ،حاج آقا
صدفی؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کرمان و اعضای ستاد
فرهنگی دانشگاههای استان ،نماینده دانشجویان ،نماینده تشکلها ،نماینده
استادان ،نماینده کانونهای فرهنگی و علمی در سالن کنفرانس سازمان
مرکزی برگزار شد.
حاج آقا صدفی؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کرمان گفت:
برگزاری ویژه برنامه گرامیداشت  12بهمن ،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
گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی در استان کرمان نیز به صورت
گسترده برگزار میشود.
وی با اشاره به تشکیل ستاد دهه فجر با همکاری دانشگاهیان تصریح
کرد :دهه فجر ،فرصت بازنگری و ارزیابی برکات ،دستاوردها و پیشرفت
های نظام جمهوری اسالمی در حوزه های مختلف است.
صدفی بیان کرد :برنامه های گرامیداشت دهه فجر در قالب برنامه های
علمی ،هنری ،فرهنگی ،نمایشگاهی ،رسانه ای و ورزشی ارائه خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کرمان گفت :توجه به محتوای
برنامه های دهه فجر ،تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی ،ایجاد وحدت
و روح همدلی در بین اقشار مختلف دانشجویی ،نوآوری و ایجاد جذابیت
در برنامه ها از رویکردهای ستاد دهه فجر استان کرمان است.
وی ایجاد فضای شادابی و نشاط در جامعه را از دیگر رویکردهای ستاد

دهه فجر انقالب اسالمی در استان کرمان و دانشگاهها برشمرد و از همه
دانشگاهیان خواست تا در بحث محتوایی به شورای تبلیغات اسالمی در
کرمان کمک نمایند.
گفتنی است ،در این جلسه برنامههای پیشنهادی اعضای ستاد فرهنگی
دانشگاههای استان در مورد برنامههای بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر
انقالب اسالمی بررسی و موارد زیر تصویب شد:
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برنامههای مناسبتی ایام اهلل دهه فجرخود را به صورت مدون به شورا اعالم نمایند.
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان به صورت مجزا جشن بزرگانقالب را به صورتی برگزار نمایند که جذاب ،متنوع ،با نشاط و شاداب
باشند و همچنین برنامهها در جهت تبیین برکات ایام دهه فجر و تبیین
نقش دانشگاهها در پیروزی انقالب اسالمی باشد.
کمیته تخصصی برای کرسیهای آزاد اندیشی با موضوع “انقالب،مواضع امام و رهبر” تشکیل شود.
برنامه های ایام دهه فجر با شعار :گفتمان انقالب اسالمی ،زمینه سازامنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی” ،انجام شوند.

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

روز پنجشنبه 23دیماه  ،1395جلسه ارتقاء عملکرد مراکز پژوهشی
دانشگاههای استان با حضور دکتر بهزاد قرهیاضی؛ رئیس امور تحقیقات
و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور ،دکتر زاهدی؛ نماینده مجلس
شورای اسالمی و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ،دکتر طاهر؛
رئیس دانشگاه ،دکتر اسالمی؛ معاون اداری؛ مالی و مدیریت منابع ،دکتر
موالیی؛ معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل
حوزه ریاست و روابط عمومی ،دکتر محمدی نژاد؛ رئیس پژوهشکده
فناوری و تولیدات گیاهی ،دکتر صرفی؛ رئیس پژوهشکده فرهنگ اسالم
و ایران ،دکتر مدبری؛ رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه،
دکتر دهقان؛ رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان ،دکتر بارانی؛ رئیس
دانشگاه صنعتی سیرجان ،دکترحسینیپور 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 استانها در
بودجه  96ارائه کرد.
در ادامه نحوه بررسی دریافت ردیف تخصصی برای پژوهشکده ها مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد اعتبار الزم برای تعمیر و تجهیز
ساختمان پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی در اختیار دانشگاه قرار
گیرد .همچنین از محققین دعوت شود تا از ارائه طرح های پژوهشی
متناسب با جدول  14بودجه  96استقبال نمایند و سهم پژوهش در
بودجه دانشگاه افزایش یابد.

خبرنامه دانشگاه شهید باهنر کرمان  -زمستان 95

11

یازدهمین نشست از دورۀ هفتم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه
یازدهمین نشست از دوره هفتم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه
شهیدباهنر کرمان ،روز چهارشنبه 29دیماه ،95به ریاست دکتر محمدحسین
امید ،معاون اداری ،مالی ومدیریت منابع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و
با حضور اعضای حقوقی و حقیقی کمیسیون ،در محل سالن کنفرانس سازمان
مرکزی برگزار گردید .گفتنی است در یازدهمین نشست از دوره هفتم
کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه موارد ذیل مطرح و بررسی گردید:
شهریه دانشجویان نوبت دوم و دانشجویان غیرایرانی برای سال تحصیلی
 ،97-96تمدید مأمور به تحصیلی اعضای هیأت علمی ،تمدید دوره پیمانی و
تمدید دوره رسمی آزمایشی تعدادی از اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو
هیأت امنا ،تعویق زمان بازنشستگی تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه
با مرتبه استادی و دانشیاری .با این توضیح که اجرای آن دسته از مصوبات
جلسه کمیسیون دائمی که با مصوبه هيأت امنا ،به کمیسیون دائمی تفویض
اختیار گردیده است ،الزم االجرا و سایر مصوبات در دستور کار جلسه آتی
هیأت امنا قرار خواهند گرفت.

مراسم غبار روبی مقبره ی شهدای گمنام
به روال شنبه اول هر ماه ،آیین غبارروبی مقبره شهدای گمنام ،روز شنبه
دوم بهمن ماه  95با حضور دکتر طاهر؛ رییس دانشگاه ،جمعی از مدیران،

12

خبرنامه دانشگاه شهید باهنر کرمان  -زمستان 95

استادان و کارکنان دانشگاه ،در محل حسینیۀ شهدای گمنام دانشگاه
برگزار شد.

همایش ملی آجر و آجر کاری در هنر و معماری ایران در کرمان
همایش ملی آجر و آجر کاری در هنر و معماری ایران در کرمان،
روز شنبه  9بهمن ماه  ،95در تاالر صبای پژوهشکده فرهنگ اسالم و
ایران دانشگاه با همکاری دانشکده هنر و معماری صبا ،فرهنگستان هنر
جمهوری اسالمی ایران و شرکت مس برگزار شد.
دکتر ایرانمنش؛ دبیر علمی همایش ملی آجر و آجرکاری در هنر و
معماری ایران و رئیس دانشکده هنر و معماری صبا دانشگاه؛ از استادان،
همکاران ،دانشجویان و مسئوالن دانشکده هنر و فرهنگستان هنر جمهوری
اسالمی ایران و مسئوالن شرکت مس ،تشکر کرد و هدف از برگزاری
این همایش را ،چنین بیان نمود:
-1هنر و معماری در حال ورشکستکی و نابودی است و نیاز به بررسی
و بازنگری ویژه دارد.
-2نگاه تخصصی به معماری آجر و آجرکاری و ارائه نظرها و تحقیقات
پژوهشگران در این زمینه.
وی افزود :تفاوت این همایش با همایش های قبلی ،نگاه تخصصی به هنر
آجر و آجر کاری است و پژوهشگران میتوانند مقاالت خود را به صورت
تخصصی بیان کنند.
پانل اول با ریاست دکتر لباف خانیکی و دکتر ایرانمنش با ارائه مقاالت
زیر برگزار شد:
آجر در نماسازی معماری سنتی شهر سیرجان ،دکتر مهدی مکی نژادرخبام های آجری تمهیدی حفاظتی در ساختار ابنیه سنتی ،دکتر محسنکشاورز و مهندس محبوبه اسالمی زاده
بررسی تاثیر آرایه های آجری بر میزان فاخر بودن خانه های دوره یقاجار کرمان ،مهندس الهام خواجه پور ،جواد رسولی و راشین ایمانزاده
پانل دوم به ریاست دکتر مکی نژاد و هاشمی نژاد،مورد بحث و بررسی
قرار گرفت و مقاالتی با عناوین زیر ارائه شد:

بررسی مقایسه ای میان تزئینات آجری از نوع تراش و مهری در پساز اسالم” دکتر محمد ایران منش ،مهندس حدیث هادی زاده
آجر به مثابه عنصری هویت بخش در معماری ایرانی-اسالمی ،مهندسبابک شاه پسندزاده
تحلیل نظری مرمت های انجام شده در ساختار و تزئینات آجر مقبرهخواجه اتابک کرمان،مهندس منصور خواجه پور ،مهندس زینب وثوقی
در ادامه ارائه مقاالت پانل تخصصی سوم به ریاست دکتر ذکری و دکتر
کشاورز با این آثار انجام پذیرفت:
بررسی نقش هندسه در ویژیگیهای ترسیمی گرههای کتیبههایآجرکاری ورودی خانه های تاریخی نمونه مورد مطالعه شهر کرمان،
شفق توکلی ،نفیسه خدادادی
گزارش مرمتی”سردر بیمارستان نوریه ،کارخانه برق هرندی ،میلنادری فهرج” مهندس پیمان سلیمانی ،مهناز روشن پور
گفتنی است ،در حاشیه همایش ملی آجر و آجرکاری در هنر و معماری
ایران ،نمایشگاه عکسی از آثار و بناهای آجر کرمان برپاشد.

تشکیل دومین نشست کارگروه اقتصاد
روز یکشنبه 10بهمن ماه ،95دومین نشست کارگروه اقتصاد با عنوان بررسی
چالش های اقتصادی استان و ارائه راهکارها در دانشکده مدیریت و اقتصاد
برگزار شد.
در ابتدای جلسه نماینده بخش بیمه؛ آقای سعید حاجی زاده ،به عنوان
نماینده بخش خصوصی نظریه پایه و سند چشم انداز را مورد بررسی قرار
داد.
وی در این باره گفت :افراد اطالعات کمی در خصوص بیمه دارند در صورتی
که بیمه میتواند در حوادث و مشکالت ،خسارت وارده به مردم را پرداخت
کند و معضالت دولت را کاهش دهد .بنابراین درخصوص موضوع بیمه باید
فرهنگ سازی صورت گیرد و بهترین مکان برای این امر دانشگاه ها است
و ورود بخش خصوصی کمک شایانی برای این قسمت محسوب می شود .با
توجه به متفاوت بودن مشکالت هر استان و نیازهای متفاوت هر استان در
زمان های متفاوت باید تدابیر ویژه برای بیمه استان در نظر گرفت.
کارشناس صنعت و معدن؛ مصطفی زریسفی ،در ادامه افزود :وظایف مجریان
و برنامه نویسان نظریه پایه و سند چشم انداز به صورت کامل مشخص نشده
است در صورتیکه باید وظایف آنها به صورت کامل و مشخص تعریف شود.
زریسفی در این خصوص دو راهکار را ارائه داد :نوشتن برنامه عملیاتی باید
توسط مجریان انجام و قوانین اصالح شود ،وظایف دستگاه ها با توجه به
عملکرد و ساز و کار عملیاتیشان متناسب با سیستم باشد.
رئیس بخش اقتصاد؛ دکتر علیرضا شکیبائی اظهار داشت :توسعه و پیشرفت
صنعت باید در دستور کار قرار گیرد و در این خصوص باید توسعه صادرات
را مدنظر قرار دهیم.
به گفته وی باید تمام مسئوالن برای توسعه یک صنعت بسیج شوند به

همین طریق بقیه سیستم ها نیز پیشرفت خواهند کرد که در این خصوص
دانشگاهیان و سایر سیستم ها باید روی برطرف کردن موانع صادراتی تمرکز
کنند.
رئیس دانشکده ی اقتصاد؛ دکتر سید عبدالمجید جالئی بیان کرد :کرمان از
نظر استعداد و منابع با سایر استان ها متفاوت است و نباید روی یک محور
خاص و با یک هدف خاص حرکت کنیم بلکه باید بدنبال توسعه متوازن
باشیم که در غیر اینصورت استفاده از سایر امکانات و منابع و بهروری از آنها
نادیده گرفته می شود.
سعید؛ عضو هیأت علمی دانشگاه گفت :عدم وجود ساختار نرم افزاری
قوی باعث عقب افتادن اقتصاد استان از سایر استان ها شده است و در این
خصوص تصمیم گیری ها بر اساس مدل های ذهنی است که این مدل ها
اجازه نمیدهد اقتصاد استان مانند سایر استان های پیشرو باشد و همچنین
عدم وجود شرکت های مدیریت صادراتی ،بسته بندی میتواند در عدم رشد
اقتصاد سهیم باشد.
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کارگاه آموزشی اثرگذاری پژوهشی
کارگاه آموزشی اثرگذاری پژوهشی ،راهبردها و راه حلهای عملی ،روز
سهشنبه ساعت  9صبح در محل تاالر اندیشه دانشکده ادبیات و علوم
انسانی ،با سخنرانی دکتر محمدجواد دهقانی ،سرپرست پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم و دکتر علی گزنی ،معاون پژوهشی و فناوری پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم ،برای روسا و معاونان دانشکدهها ،پژوهشکدهها
و مدیران گروههای آموزشی برگزار شد.

بازدید دکتر طاهر از مهدکودک دانشگاه
در اولین روز از دهه فجر ،دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه و هیأت همراه،
روز سه شنبه  12بهمن ماه  ،95از مهد کودک “آشیانه دانشگاه” بازدید
نمودند .دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه تاکید کرد :الزم است مهارت های
زندگی ،خودیاری ،مفاهیم دینی ،مفاهیم ریاضی ،قصه گویی و شعر و
سرود طبق واحد کاری که از سوی بهزیستی استان کرمان ارائه مي شود
به فرزندان آموزش داده شود.
شایسته ذکر است ،مهد کودک آشیانه دانشگاه در محیطی با صفا و
صمیمی عهده دار رسیدگی به تعداد  60نفر از کودکان و دارای تعدادی
مربی ،کمک مربی و خدمه در این واحد دانشگاهی است.
گفتنی است :دکتر طاهر ،رئیس دانشگاه با حضور درمهد کودک و جمع
فرزندان خردسال کارکنان  ،تک تک آنان را مورد محبت و نوازش
پدرانه قرارداد و این نکته را بازگو کرد :مهد کودک به مرکز یا مؤسسه
فرهنگی تربیتی اطالق میشود که مسئولیت نگهداری ،مراقبت ،پرورش
و فراهم نمودن زمینه بروز رشد استعدادهای کودکان تا سن قبل از ورود
به دبستان را بر عهده دارد.

جلسۀ بسیج کارکنان
جلسۀ ماهیانه بسیج کارکنان دانشگاه17 ،بهمن ماه  ،95در تاالر اندیشه
با سخنرانی حاج آقا عسکری؛ معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه و با محوریت دهه مبارک فجر ،در تاالر اندیشه
دانشگاه ،برگزار شد.
در این جلسه پس از قرائت آیاتی چند از قرآن کریم و پخش نماهنگی
درباره دهه فجر ،آقای سلیمی پور ،مسئول بسیج کارکنان دانشگاه،
جمالتی از وصیت نامه امام خمینی(ره) را قرائت کرد و دهه فجر را به
حضار تبریک گفت.
در ادامه حاج آقا عسکری ،به بررسی دستاوردهای انقالب جمهوری
اسالمی ایران ،از جمله :حوزه جهانی انقالب ،حوزه حکومت و سیاست،
حکومت نظامی و تاسیس قانون اساسی از دیدگاه بنیان گذار انقالب،
پرداخت.
وی اضافه کرد ،این پیروزی لطف خدا بود و خدا به برکت خون شهدا این
نعمت را به ما عطا نمود و همچنین حاکمیت والیت فقیه را نیاز اساسی
حاکمیت دینی و اسالمی بیان کرد پس برای حفظ حاکمیت اسالمی ما
باید پاسدار این جایگاه باشیم.
وی افزود :امام(ره) به دلیل شناخت شرایط قبل و بعد از انقالب ،دیدگاه
دقیقی از دستاوردهای انقالب داشت.
حجت االسالم والمسلمین عسکری تصریح کرد :افراط و تفریط در قوانین
مندرج در قانون اساسی را منشاء مشکالت موجود دانست و گفت ما باید
در خصوص وحدت درونی نظام ،هوشیار عمل کنیم.
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در این بازدید دو ساعته ،موضوعات و موارد متنوعی مانند :تجهیزات،
امکانات ،مواد مصرفی ،هزینه ها ،تغذیه کودکان و همچنین عملکرد
مربیان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و همچنین دستور مقتضی در
چارچوب قوانین و مقررات برای رفع نواقص صادر گردید.

دیدار و تجلیل از خانواده جانباز با حضور رئیس و معاونان دانشگاه
روز سه شنبه  19بهمن ماه  ،95هیأت رئیسه دانشگاه ،در ایام دهه
فجر ،با حضور در منزل خانواده جانباز  70%جنگ تحمیلی ،عباس کرمی
رباطی (فرزندشهید و برادر شهید است که در آذرماه  1360به عنوان
بسیجی در عملیات آزادسازی بستان افتخار جانبازی را کسب کرد)
دیدار صمیمانه ای برگزار کردند.
در این دیدار دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،ضمن گرامیداشت ایام اهلل
دهه فجر ،یاد و خاطره تمام شهدای عزیز دوران دفاع مقدس را
نکوداشته ،از دالوری ،رشادتها و صبوریهای این جانباز ارجمند نیز،
تقدیر نمود و امنیت و آرامش امروز کشور را مرهون شجاعتها و
جانبازیهای همه مدافعان مرز و بوم کشور دانسته و برای همه اجر و
پاداش جزیل ،نزد پروردگار مسئلت نمود.
وی تاکید کرد :امروز جامعه اسالمی و همه کسانی که در آن با آسایش

و آرامش زندگی می کنند ،مرهون خون پاک هزاران شهید و جانبازی
است که در دفاع از ارزش های اسالمی که از اهل بیت عصمت و
طهارت (س) به ما ارث رسیده است ،جانفشانی کردند .تالش همه ما
در جهت خدمت به بازماندگان خانواده شهدا و خدمت به جانبازان و
آزادگان و ایثارگران وظیفه اخالقی ،عرفی و دینی و البته کمترین کار
ممکن است .این خانواده ها مایه افتخار جامعه ،میراث داران انقالب
اسالمی و سرمایه های معنوی کشور به شمار می روند و خدمت به آنها
افتخاری بسیاربزرگ محسوب می شود.
حجت االسالم والمسلمین حمزه؛ سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه ،نیز ضمن تقدیر و تشکر از کلیه خانواده شهدا
به واسطه جان فشانیها و دالوریهایشان ،از نشست با این جانباز ابراز
خرسندی نموده و خواستار ادامه این روند شد.

یازدهمین جلسۀ شورای فرهنگی دانشگاه
یازدهمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در سال جاری ،روز دوشنبه
25بهمن ماه  ،95با حضور حجت االسالم والمسلمین حاج آقا حمزه؛
رییس دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه؛ دکتر بصیری؛ معاون
فرهنگی و اجتماعی ،دکتر نظری؛ معاون دانشجویی ،دکتر حسین خانی؛
سرپرست روابط عمومی دانشگاه ،مدیران و مسئوالن دانشگاهی ،در سالن
اجتماعات دانشکده مدیریت و اقتصاد ،برگزار شد.
جلسه با تالوت قرآن شروع شد و پس از آن حجت االسالم والمسلمین
حمزه؛ سرپرست دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ،سخنانی را
درباره ایام فاطمیه مطرح نمود و بر اهمیت آن تاکید کرد.
پس از آن دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،ایام فاطمیه
را تسلیت گفت و از اعضا خواست تا سه نفر از اعضای هیأت علمی
دانشگاه را جهت عضویت در کمیته ناظر برفعالیت نشریات دانشگاهی
تعیین کنند که مجددا آقایان دکتر صرفی ،دکتر جالیی و خانم دکتر
گروسی ،انتخاب شدند.

سلسله مباحث معرفت
سلسله مباحث معرفت با سخنرانی استاد اخالق و عرفان حجت االسالم
والمسلمین استاد احمد سعادتفر ،دوشنبه 25بهمن ماه ،95با حضور
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،تعدادی از استادان ،کارکنان و دانشجویان
مشتاق مبحث معرفت ،برگزار شد.
جلسه با قرائت قرآن توسط دانشجوی قاری؛ امیری شروع شد .حجت
االسالم سعادتفر ،در این جلسه به مناسبت ایام فاطمیه ،به تفسیر این
عبارت آغازین زیارت جامعه کبیره “ ،السالم علیکم یا اهل بیت النبوه”
پرداخت و گفت :سالک و زائر باید توجه داشته باشد که حضرات
معصومین ،یک “بیت” آفاقی دارند و یک بیت انفسی؛ پس هنگام اذن
دخول ،مهمتر از ورود ظاهری به حرم آن بزرگواران یعنی بیت افاقی
آنان ،توفیق ورود زائر به خانه انفسی آنان است که این ورود ،باطنی و
معنوی است و با طهارت و معرفت که نتیجه آن ،محبت است ،حاصل
می شود.
این استاد اخالق و عرفان ،در ادامه با توضیح روایتی که ائمه فرمودند:
“ما حجت بر خلق و مادرمان ،فاطمه(س) حجت برماست”؛ مطالبی در
فضیلت و مقام حضرت زهرا(س) بیان کردند.
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همایش “ویتامین خ فکرمون”
همایش “ویتامین خ فکرمون” به همت انجمن علمی مهندسی مکانیک
دانشکده فنی دانشگاه و با همکاری اتحادیه انجمن های علمی-دانشجویی
مهندسی مکانیک ایران ،با هدف پرورش خالقیت و شناسایی استعدادهای
بالقوه و باال بردن سطح علمی دانشجویان از طریق مهارت آموزی در
حوزه خالقیت ،سوم اسفند ماه  95در سالن تاالر وحدت دانشگاه شهید
باهنر کرمان با حضور دکتر مسعود تاج بخش؛ مدیر برنامه ریزی
فدراسیون بین المللی مخترعان ایران و تعدادی از مدیران ،استادان،
کارکنان و جمع کثیری از دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این همایش پس از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید و
اجرای سرود ملی ایران ،نماهنگی از مدیر برنامه ریزی فدراسیون بین
المللی مخترعان ایران بخش شد و دبیر همایش “ویتامین خ فکرمون” به
معرفی دکتر تاج بخش ،پرداخت.
دکتر تاج ضمن خیر مقدم گویی به حاضران و ابراز خرسندی و شادمانی
از حضور خود در دانشگاه ،از عالقه مندان به حوزه خالقیت خواست که
تا پایان همایش وی را همراهی کنند.
وی بیان کرد :امروزه با رشد سريع علم وفناوری ،تغييرات سريع محيطی،
ورود تکنولوژيهای نوين ،توجه به مقوله خالقيت( )Creativityو نوآوری
( )Innovationدر مجتمعها ،مراکز علمی و سازمانها امری ضروری و
اجتناب ناپذير است .چرا که خالقيت را میتوان به عنوان عامل پويايی،
تحرك سازمانی و همچنين عنصری مؤثر در بهبود عملکرد رفتاری
يک سازمان پنداشت لذا به این منظور برنامه “ويتامين خ فکرمون” با
همکاری دانشگاه باهنر کرمان برگزار شد.
در این همایش سه ساعته ،مدیر برنامه ریزی فدراسیون بین المللی
مخترعان ایران ،ضمن بیان نکات کلیدی مهم در مورد کارهای روزمره
و بهتر بهره بردن از ظرفیت های فکری و جسمی ،خالقیت را فراتر از
مافوق تصور انسان برشمرد.
دکتر تاج بخش ضمن بهره گیری از روش بارش فکری در این مراسم
حضار را وادار به کنجکاوی در مباحث مورد نظر کرد ،ایشان با بیان
اینکه زندگی سخت و ماشینی امروزی نباید عاملی برای توقف خالقیت
در زندگی شود ،خالقیت را جزئی از تفکر انسان های خالق و کار آفرین
دانست.
دکتر تاج بخش بیان کرد :امروزه با رشد سريع علم و فناوری ،تغييرات سريع
محيطی ،ورود تکنولوژيهای نوين توجه به مقوله خالقيت ( )Creativityو
نوآوری ( )Innovationدر مجتمعها ،مراکز علمی و سازمانها ،امری

ضروری و اجتناب ناپذير است .چرا که خالقيت را میتوان به عنوان
عامل پويايی ،تحرك سازمانی و همچنين عنصری مؤثر در بهبود عملکرد
رفتاری يک سازمان پنداشت .به همین منظور همایش “ويتامين خ
فکرمون” با همکاری دانشگاه باهنر کرمان برگزار شد.
مدیر برنامه ریزی فدراسیون بین المللی مخترعان گفت :خالقيت در
سازمان دارای نقشها و تاثيراتی از قبيل :افزايش کيفيت راه حل مسايل،
تحريک و ارتقاء نوآوری ،افزايش انگيزش و تعهد در سازمان و افزايش
عملکرد موثر تيمها است .بر همين اساس با توجه به تفکرات راهبردی
نياز به کسب آگاهیهای فنی و تخصصی در حوزه خالقيت و ايدهپردازی
خالق برای معلوالن ،دانشجويان ،کارمندان ،مديران ميانی و مديران
اجرايی بيش از بيش احساس مي شود؛ زيرا طبق تحقيقات علمی اثبات
شده زماني که يک فرد مهارتهای خالقيت را شخص ًا فرا بگيرد ،خود
ميتواند مولد يک تيم خالق برای سازمان متبوعش باشد.
گفتنی است ،این همایش ،با اهداف :باال بردن سطح علمی دانشجویان
از طریق مهارت آموزی در حوزه خالقیت ،پرورش خالقیت و شناسایی
استعدادهای بالقوه افراد شرکت کننده ،شبیه سازی محیط خالق برای
افراد جهت بارور شدن تفکراتشان ،تبدیل ایده های ذهنی به ایده های
کاربردی و با سر فصل های آشنایی با کلیات خالقیت و نوآوری ،آشنایی
با اعضای کار تیمی به منظور حل مساله ،آشنايی با تکنیک هاي خالقیت
شامل شش کاله تفکر SCAMPER،طوفان فکری ،ساختاردهي و
ارزیابي ایده ها ،ضرورت استفاده از طوفان فکري و قواعد پیاده سازي
آن ،شیوه هاي ارزيابی ايده ها و کیفیت اطالعات حاصل از هر روش به
حاضران ،ارائه شد.

دفاع اولین دانشجوی دکتری بخش مهندسی خاکشناسی دانشکده کشاورزی
اولین دانشجوی دکتری بخش مهندسی خاکشناسی دانشکده کشاورزی
دانشگاه ،در روز دوشنبه دوم اسفند ماه ،95در سالن گردهمایی دانشکده
کشاورزی ،از رساله خود دفاع نمود.
دکتر معصومه سرمست متولد فروردین  1366شهر کرمان است که
تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی تا دکتری تخصصی خویش را در
دانشگاه شهید باهنر به اتمام رسانده است.
وی رساله دکتری خود را با عنوان “ تکامل عوارض ژئومورفیک برخی
اراضی بیابانی ایران مرکزی با استفاده از تکامل خاک و جالی سنگ” به
راهنمایی دکتر محمد هادی فرپور و مشاوره دکتر عیسی اسفندیارپور از
دانشگاه ولی عصر رفسنجان و دکتر اعظم جعفری از دانشگاه شهید باهنر
به انجام رسانده است.
حاصل پژوهش نامبرده چاپ دو مقاله علمی در مجالت  Q1و یک مقاله
علمی پژوهشی فارسی و نیز دو سخنرانی علمی در کنفرانسهای ملی و
بین المللی است.
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ششمین جلسۀ شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان کرمان
ششمین جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان
کرمان ،روز سه شنبه 26بهمن ماه95؛ با حضور آیت اهلل جعفری نماینده
ولی فقیه در استان کرمان،حجت االسالم والمسلمین حمزه؛ سرپرست
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر بصیری؛
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،دکتر قهاری؛ عضو هیات علمی و
دبیر کارگروه ،دکتر صرفی؛ رئیس پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران،
آقای قائم پناه؛ کارشناس فرهنگی و عضو کارگروه پژوهش و آموزش
عالی قرآنی استان و دیگر اعضا کارگروه ها ،در دفتر آیت اهلل جعفری
نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان کرمان ،برگزار گردید.
در این جلسه ،دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،به تشریح
فعالیتهای کارگروه پژوهش و آموزش عالی قرآنی استان پرداخت.
وی گفت :این کارگروه از سال 93تاکنون فعال است و یکی از منظمترین
کارگروههای قرآنی بوده که توانسته با همکاری اعضا ،طرحها و
پژوهشهای عالی را در دستور کار خود قرار دهد .دکتر بصیری افزود:
برای محقق شدن اهداف این کارگروه ،حمایتهای مادی و معنوی

شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان ،نیاز داریم.
آیت اهلل جعفری؛ نماینده امام جمعه کرمان ،از فعالیتهای این کارگروه
تشکر نمود و بیان کرد :توسعه فعالیتهای قرآنی و به ویژه تدبّر و
آموزش از ضرورتهای امروز جامعه در عرصه فعالیتهای قرآنی
محسوب میشود.

بازدید هیأت عالی رتبه ایرانی از مؤسسۀ تحقیقات گیاهی در مناطق نیمه خشک گرمسیری
هیأت عالی رتبه ایرانی شامل نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و پژوهشکده
فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان صبح روز سه شنبه
سوم اسفندماه ،95به ریاست ،دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و با حضور دکتر جواد
مظفری ،مدیرکل دفتر همکاریهای علمی و روابط بین الملل سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،دکتر بابک ناخدا ،رئیس بخش
تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دکتر
قاسم محمدی نژاد مدیر قطب علمی تنشهای محیطی در غالت و رئیس
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،برای
بحث و تبادل نظر در زمینه گسترش همکاری های مشترک علمی
دوجانبه باموسسه تحقیقات کشاورزی در مناطق نیمه خشک گرمسیری
(ایکریسات) برای تحقیقات کشاورزی و تربیت نیروی انسانی متخصص
وارد حیدرآباد هندوستان شدند.
این هیات پس از بازدید از بخشهای مختلف تحقیقاتی ایکریسات و بحث
و گفتگو با دانشمندان و محققان ارشد این موسسه در روز چهارشنبه
چهارم اسفندماه ،جلسه مشترکی را با دکتر برگوینسون رئیس و دکتر
پیتر کارب ِری معاون تحقیقاتی این مجموعه با حضور نمایندگان کنسولگری
جمهوری اسالمی ایران در حیدرآبادبرگزار کردند.
در این جلسه محورهای مختلف همکاری های مشترک بین ایران و
ایکریسات برای اصالح گیاهان زراعی متحمل به تنش های محیطی با
توجه به پدیده تغییر اقلیم ،بحران آب و گرم شدن کره زمین برای حل
مشکالت بخش کشاورزی ایران و بهبود وضعیت معیشت کشاورزان
ایرانی به منظور دستیابی به کشاورزی پایدار در راستای تحقق اهداف
توسعه پایدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ضمن تاکید بر لزوم
استفاده از گیاهان جایگزین پرمحصول و با ارزش غذایی و بهرهوری آب
باال به جای محصوالت کم بازده و پرآب بر ،درجهت افزایش بهرهوری
اراضی کشاورزی و جبران مشکالت سوء تغذیهای در مصرف کنندگان،
برای همکاری در زمینه ارتقاء سطح کیفی برنامههای به نژادی در ایران و

ظرفیت سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و نسل آینده بهنژادگران
گیاهی در ایران با همکاری ایکریسات و همچنین استفاده از تجربیات این
مرکزدر زمینه تجاری سازی یافتههای تحقیقات کشاورزی و تولید ثروت
از علم توافق به عمل آمد.
همکاری در زمینه تحقیقات اصالح ارقام زراعی انواع ارزن ،سورگوم،
نخود ،بادام زمینی ،و دال،و همچنین عضویت ایران در کنسرسیوم تولید
بذر هیبرید و تاسیس دفتر نمایندگی ایکریسات در ایران از اهم توافقات
حاصل شده در این نشست بود .در همین رابطه دکتر بابک ناخدا به
عنوان نماینده سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی توسط دکتر
زند برای پیگیری توافقات به عمل آمده به ایکریسات معرفی شدند،
با توجه به شرایط بحرانی کمبود آب در ایران ،بهرهوری پایین اراضی
زراعی و همچنین مشکالت ناشی از سوء تغذیه و کمبود عناصر آهن و
روی و کلسیم در جیره غذایی هم میهنانمان ،همکاری با ایکریسات به
عنوان یکی از مراکز مهم پژوهشی بین المللی در زمینه اصالح گیاهان
زراعی برای مناطق نیمه خشک گرمسیری میتواند منشا تحوالت بسیار
مثبتی در جهت حل این مشکالت در کشور و تربیت نیروی انسانی
متخصص برای تحقیقات کشاورزی کشور باشد.
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همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و ضمن افتتاحیه
ششمین کنگره سراسری ادبیات پایداری و رونمایی از پنج اثر ارزشمند در
این زمینه ،آیین تشییع هفده شهید گمنام و یک شهید شناسایی شده ،سه
شنبه دهم اسفند ماه  ،95با حضور هیات رئیسه دانشگاه ،اعضا و مهمانان
ششمین کنگره ادبیات پایداری و جمع کثیری از کارکنان ،استادان و
دانشجویان در محل تاالر وحدت دانشگاه برگزار شد.
دکتر حسینخانی؛ مجری برنامه ضمن تقدیر از عزیزانی که در این مراسم
شرکت دارند ،گفت :کنگره ادبیات پایداری یک شرافت و ویژگی منحصر
به فرد را تجربه می کند که امسال با ایام سوگواری حضرت زهرا(س) و
تشییع و تدفین شهدای گرانقدر همزمان و همسو شده است.
حجت االسالم و المسلمین حمزه؛ سرپرست دفتر نهادنمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه ،به نمایندگی از هیأت رئیسه دانشگاه و همچنین دکتر
طاهر؛ رئیس دانشگاه ،ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان ،بیان کرد :شهداء
مصداق اتم و اکمل این پایداری و استاد تمام ادبیات پایداری هستند.
وی با اشاره به آیه  30سوره مبارکه فصلت اظهار داشت :شهداء بودند که
وقتی انقالب و ارزش ها مورد هجمه قرار گرفت ،حاضر شدند در این راه
جان دهند تا ایران سرافراز بماند؛ این درس بزرگ پایداری است و اگر از
18

خبرنامه دانشگاه شهید باهنر کرمان  -زمستان 95

صدر اسالم تاکنون پایداری نبود ،پیروزی حاصل نمی شد.
حجت االسالم حمزه با تأکید بر اینکه استقامت و پایداری درس شهداء
است و با اشاره به گفته مقام معظم رهبری که فرمودند رمز ماندگاری این
بود که ملت ما استقامت و پایداری کردند.
دکتر احمد امیری خراسانی؛ دبیر ششمین کنگره ادبیات پایداری ،نیز
ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان و بیان اینکه امروز شاهد افتتاحیه
ششمین کنگره ادبیات پایداری هستیم گفت :مجسمههای پایداری شهدای
ما هستند ،هجده سرو بلند قامت ،هجده پرستوی عاشق و هجده مرد الهی
که همه چیز ما هستند و ما چه می دانیم که به آنها چه گذشت تا ما اینجا
باشیم .این همه آرامش و آسایش و آزادگی مدیون تالش این عزیزان و
صدها عزیز دیگری است که ریشه در این نهضت دارند.
وی افزود :امنیت و آسایش امروز ما مرهون آنان و پایداری خانواده معظم
آنهاست و امیدواریم بتوانیم امانت داران خوبی برای آنان باشیم.
دبیر ششمین کنگره سراسری ادبیات پایداری بیان داشت :اوایل دهه
هشتاد در بنیاد دفاع مقدس کرمان ،انجمنی ادبی با عنوان انجمن ادبی
دفاع مقدس استان کرمان شکل گرفت و پیشنهاد داده شد که کنگره
ای برگزار شود تا دهلیز و کانالی برای نسل حاضر و گذشته ایجاد شود و

جوانان با گذشته کشور بیشتر آشنا شوند .فکر این کنگره زمانی در ذهن
ما ایجاد شد که دیدیم ایران ما دریای عظیمی از ادب ،معنویت ،فرهنگ و
تمدن را پشت سر گذاشته است که شاید نسل امروز از آن بی اطالعند و
ما باید آنها را با این دریای عظیم آشنا کنیم.
دبیر ششمین کنگره سراسری ادبیات پایداری بیان کرد :اگر به گذشته
تاریخی ایران نگاهی بیاندازیم ،ایران دارای گذشته گسترده و ارزشمندی
است و به جرأت میتوان گفت ،هیچ کشوری همانند ایران در معرض این
همه هجمه ها و کشمکش های انسانی نبوده است ،همانطور که رهبر انقالب
اسالمی گفته اند ،جنگ در واقع یک گنج است و نسل امروز ما ،حتی جوامع
دانشگاهی از گذشته تاریخی ما اطالع چندانی ندارند و نمیدانند که بر سر
بزرگان و نیاکانشان چه گذشته است که امروزه ما اینگونه مقاوم ایستادهایم،
بنابراین؛ هدف اصلی و نهایی این کنگره زدودن گرد و غبار از گوهرهای
نابی است که نیاکان ما را زنده نگه داشته است.
وی یادآور شد :اولین کنگره سراسری ادبیات پایداری  17و  18اسفند ماه
 ، 1384دومین کنگره  4و  5اردیبهشت ماه  ،1387سومین کنگره  11و
 12اسفندماه ، 1389چهارمین کنگره  9و  10اسفندماه  ،1391پنجمین
کنگره  19و  20اسفندماه  1393بوده است و همچنین به برگزاری هفتمین
کنگره در سال  97نوید داد.
امیری بیان کرد :همه مقاالتی که پذیرفته می شوند در مجموعه مقاالت
به عنوان نامه پایداری به چاپ می رسند که ما مقاالت کنگره اول را با
عنوان نامه پایداری  ،1کنگره دوم را با عنوان نامه پایداری 2و ...به چاپ
رساندیم و اکنون در معرض استفاده عالقه مندان قرار دارد.
امیر محمد فهمیده؛ جانشین بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس
کشور ،ضمن درود و سالم به ارواح طیبه شهدای گمنام و همچنین به
فرهیختگان حاضر ،حضور در ششمین کنگره سراسری ادبیات پایداری را

مایه افتخار دانست و بیان کرد :بنده حامل پیام سالم گرم رئیس محترم
بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس هستم ،وی ضمن گرامی داشت
ایام فاطمیه و تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تقدیر
و تشکر خود را از تمام دست اندرکاران این گنکره اعالم نمود.
وی در ادامه؛ حماسه  8سال دفاع مقدس را بزرگترین دانشگاهی دانست
که اگر همه اعضای دانشگاه های دیگر عضو آن شوند باز هم کم است.
فهمیده خاطر نشان کرد :با پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در  22بهمن
 57با وجود حاکمیت شرق و غرب بعد از یک سال و نیم بحث جنگ
مطرح شد و با حمله ای همه جانبه به کشورمان در  31شهریور  59و
مورد هجمه قرار دادن تمامیت ارضی کشور در اول مهرماه همان سال با
سه سپاه مجهز ،جوهره انقالب اسالمی و موتور پیش برنده و نگه دارنده
باید نمایان و پدیدار شد.
وی با اشاره به نقش رهبری به عنوان فرمانده و هدایت گر در  8سال دفاع
مقدس گفت :حضرت امام خمینی (ره) به عنوان رهبر و بنیانگذار جمهوری
تسری دادند.
اسالمی ،اندیشه دفاعی جدیدی را خلق کردند و در کشور ّ
شایسته ذکر است ،جلسه اول اجالس علمی ششمین کنگره سراسری
ادبیات پایداری ،ساعت 13:40تا 15:30با حضور اعضای هیأت رئیسه
اول(:دکتر محمود مدبری-دکتر عباسعلی رستمی نسب-دکتر غالمحسین
زاده-دکتر بهجت السادات حجازی) در تاالر اندیشه دانشگاه آغار به کار
کرد و دکتر منوچهر اکبری -دکتر مهین پناهی-دکتر ابراهیم واشقانی
فراهانی-دکتر احمد فرزانفر -به ترتیب با موضوعات :مولفههای ادب رزم
در ذهن و زبان امام خمینی(ره)-تحلیل و بررسی متنی سرودههای انگیزشی
در نخستین سالهای دفاع مقدس -بررسی فرم در وصیت نامههای
شهدای دفاع مقدس -بررسی اندیشه ای سیاسی اجتماعی اقبال و تأثیر آن
بر سبک زندگی ،به ایراد سخنرانی پرداختند.
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مراسم تشییع هجده شهید گمنام در دانشگاه شهید باهنر کرمان
در آستانه ایام فاطمیه ،همزمان با برگزاری ششمین کنگره ادبیات
پایداری ،آئین استقبال و تشییع هجده شهید گمنام دفاع مقدس ،سه
شنبه  10اسفند  ،95با حضور گسترده و استقبال حماسی دانشگاهیان ،و
مسئوالن استانی ،با شکوه هر چه تمامتر در دانشگاه شهید باهنر کرمان
برگزار شد.
تجلیل از شهدا و استقبال از پیکرهای مطهرشان کمترین کار در مقابل
ازخودگذشتگی و افتخارآفرینی این انسان های واال است و حضور مزار

شهدای گمنام در دانشگاه را می توان گامی مهم در جهت گسترش
ارتباط معنوی دانشگاهیان با شهدا دانست.
قشرهای مختلف مردم ،مسؤالن کشوری و استانی و جمع کثیری از
دانشجویان و استادان ،صبح امروز در مسیر تاالر وحدت دانشگاه تا
حسینیه شهدای گمنام دانشگاه شهید باهنر ،پیکرهای هجده شهید گمنام
هشت سال دفاع مقدس را گل و گالب باران و با آرمانهای شهدای واال
مقام تجدید میثاق کردند.

همایش کار آفرینی «مسیر آینده من»
روز سه شنبه  10اسفندماه  ،95همایش کار آفرینی با عنوان «مسیر
آینده من» ،به همت مرکز مشاوره کارآفرین با همکاری دانشگاه شهید
باهنر کرمان و دانشگاه صنعتی شریف در تاالر صبا دانشگاه برگزار شد.
این همایش با شرکت دکتر امین ساالری رئیس هیأت مدیره صنایع هوا
و فضا ،مهندس محمد نخعی نژاد رئیس هیت مدیره صنایع ممتازان،
مهندس مجید نورانی مدیر عامل شرکت تردد راهنما ،دکتر اسداهلل
کارنما مدیر مرکز مشاوره کسب و کار آفرینی کارآفرین ،مهندس تورج
نجفی پور عضو هیأت مدیره ،نایب رئیس شرکت مهندسی تردد راهنما
و دکتر مریم احتشام زاده معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید باهنر
برگزار شد.
دکتر امین ساالری؛ رئیس هیأت مدیره صنایع هوا و فضا ،ابراز خوشحالی
خود را با حضور در دانشگاه اعالم نمود و همینطور عنوان کرد که این
دیدار ،باعث یادآوری خاطرات خوبی که در دانشگاه داشتهام شد.
دکتر ساالری گفت :من در یکی از روستاهای کرمان به دنیا آمدهام و
دوران تحصیالت ابتدایی تا دبیرستان را در این استان گذراندهام ،قبولی
در دانشگاه صنعتی شریف ،زمینه ساز آینده من بود .بنده در ابتدای این
دوران به خودم قول دادم که منبع در آمد کسب و مستقل فعالیت نمایم.
در نتیجه مشغول به تدریس زبان شدم و بعد از آن با کمک استادان
دانشگاه که سهم به سزایی در جهتگیری راهم شدند.
رئیس هیئت مدیره هوا و فضا :ضمن اشاره به راه اندازی مسابقات ایده
کسب و کار به آموزش کارآفرینی از دوران کودکی پرداخت .دکتر
ساالری در پایان سخنرانی خود ،به نکته ایی اشاره کرد که آدم های
20
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موفق از دوباره تجربه کردن در مقابل شکست ها پیروز می شوند.
در ادامه همایش مهندس محمد نخعی زاده؛ رئیس هیأت مدیره صنایع
ممتازان ،چنین مراسمی را با این تعداد دانشجویان پرشور و عالقهمند
بی سابقه دانست.
سپس سخنرانی مهندس تورج نجفی پور؛ عضو هیأت مدیره و نایب
رئیس شرکت مهندسی تردد راهنما به سخنرانی پرداخت و ضمن معرفی
خود از تولیدات شرکت و فعالیت های خود در زمینه مختلف حیطه
کاری خود گزارشی را ارائه داد.
در خاتمه دکتر اسداهلل کارنما؛ مدیر موسسه کسب و کار و مرکز مشاوره
اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی کارآفرینان یکی از موراد کارآفرینی
در کشور را سرمایه گذاری دولت در واحدهای کوچک و متوسط برشمرد
که حدود  80درصد اقتصاد یک کشور را در بر میگیرد .دکتر کارنما؛
یکی دیگر از مشکالت دانشجویان این است که بحث کار آفرینی را
نمیدانند و نا امید هستند.

مراسم معرفی ربات رف خوان« کتابخانه هوشمند»
روز چهارشنبه 11اسفندماه ،95مراسم معرفی از ربات رف خوان«
کتابخانه هوشمند» در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.
این مراسم با حضور دکتر علی گل؛ رئیس کتابخانه دانشگاه ،خانم جلوه
مقیمی؛ معاون کتابخانه و مخترع طرح ،دکتر مهدی جم پور(دکتری
کامپیوتر در گرایش سیستمهای هوشمند و عضو بنیاد ملی نخبگان کشور)
برگزار شد.
دکتر جم پور در تشریح اختراع خود بیان کرد این طرح برای اولین بار
است که در دنیا با این تکنولوژی اجراء می شود و دارای جوایزی از قبیل،
طرح برتر در هفته پژوهش دانشگاه و طرح نمونه توسط سازمان بسیج
علمی و پژوهشی استان کرمان است که به هفدهمین نمایشگاه پژوهش،
فناوری و فن بازار وزارت علوم دعوت شد .همچنین اقدامات الزم برای
ثبت اختراع بین المللی این محصول با حمایت کانون پتنت ایران تحت
حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و حمایت دانشگاه شهید باهنر
کرمان در دست اقدام است.
وی همچنین ذکر کرد اجرای موفقیت آمیز این طرح بدون حمایت و
مساعدت های دانشگاه مقدور نبوده است و بدین ترتیب از دکتر مریم
احتشام زاده (معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه) ،دکتر رضا قنبرپور (مدیر
کل امور پژوهشی دانشگاه) ،دکتر علی گل (رئیس کتابخانه مرکزی) ،خانم
ژیال تجربه کار ،خانم جلوه مقیمی ،خانم زهره سلطانی و سایر همکاران
کتابخانه مرکزی و همچنین همکاری حراست و انتظامات دانشگاه مراتب
تشکر خود و همکارانش را ابراز داشت.
دکتر مهدی جم پور ،از همکاران خود در این طرح یاد کرده که با تالش
شبانه روزی نقش موثری در موفقیت این طرح داشته اند خصوصا آقای
دکتر عادل سلیمانی نژاد (عضو هیات علمی گروه علم اطالعات) ،آقای
مهندس محمد امین کریمی ،آقای مهندس حسین رضایی و خانم فاطمه حسنی.

وی در مورد ربات رف خوان پارس توضیحاتی بدین شرح داد که با
وجود این ربات فرآیند رف خوانی کتابخانه که پروسه بسیار سخت و
زمانگیری است می تواند بطور هوشمند و اتوماتیک انجام شود که نه
تنها از دقت باالیی برخوردار است بلکه می تواند بطور مداوم یا در بازه
های زمانی کوتاه فعال بوده و نهایتا در بهبود کارآیی کتابخانه کمک کند.
مخترع طرح ،ابراز امیدواری کرد که با توجه به استقبال کتابخانه هایی
که در خصوص دریافت خدمات رف خوانی با وی یا دانشگاه تماس
برقرار کردهاند بتوانند فرآیند تجاری سازی این محصول را در ابعاد
وسیع تری و با همکاری نهادهای خصوصی و سرمایه گذار با موفقیت
بیشتر دنبال کنند .در همین راستا ایشان از عالقه مندان دعوت به عمل
آورد با مراجعه به صفحه اینترنتی ربات رف خوان پارس به آدرس
اینترنتی  http://jampour.ir/parsاز اطالعات بیشتری در خصوص
این محصول و نحوه ارائه خدمات مربوطه اطالع کسب کنند.

مراسم روز درختکاری
مراسم درختکاری روز شنبه 14اسفندماه ،95با حضور دکتر طاهر؛ رئیس
دانشگاه؛ حجت االسالم والمسلمین صباحی؛ مسئول دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان ،حجت االسالم والمسلمین حمزه؛
سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ؛ دکتر ابراهیمی؛
مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه ،دکتر معصومی؛ رئیس
دانشکده کشاورزی؛ دکتر حسین خانی؛سرپرست روابط عمومی دانشگاه ،حاج
آقا قدیری؛ مدیر عامل شرکت تعاوتی تولیدی-توزیعی خاص کارکنان و
جمعی از استادان ،کارکنان و دانشجویان دانشکده کشاورزی به همت شرکت
تعاونی تولیدی-توزیعی خاص کارکنان دانشگاه با همکاری شورای هماهنگی
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه برگزار شد.
دکتر معصومی؛ رئیس دانشکده کشاورزی ضمن خیرمقدم گفتن به مهمانان
گفت :حفظ منابع طبیعی باید به فرهنگ دائمی در جامعه تبدیل شود و در
حد یک مناسبت تقویمی متوقف نشود .وی از مسئوالن حاضر در این جلسه

تشکر کرد و گفت :تشکر ویژه ای از دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه دارم که
همیشه با ما همکاری داشته اند و مساله طبیعت برایشان بسیار اهیمت دارد.
حجت االسالم والمسلمین صباحی؛ مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاههای استان گفت پیامبر صلی اهلل علیه و آله می فرمایدَ :من
ب شَ َج َر ًة و َص َب َر َعلى ِح ِ
كان ل َ ُه فی ُك ِّل شَ ى ٍء
فظها والِقیا ِم َعلَیها َح ّتى تُث ِم َر َ
ن ََص َ
ّ
ِ
ٌ
ِ
ندالل ِ؛ (میزان الحكمه  ،ح  )9143هر كس درختى
صاب من ث َ َمرِها َص َدقَة ع َ
یُ ُ
بكارد و در نگهدارى آن بكوشد تا میوه دهد  ،در برابر هرچه از آن میوه به
دست آید ،پاداشى نزد خدا خواهد داشت.
حاج آقا قدیری؛ مدیر عامل شرکت تعاوتی تولیدی-توزیعی خاص کارکنان
دانشگاه گفت :کاشت و مراقبت از نهال فقط به روز درختکاری محدود نمی
شود ،بلکه باید این مراقبت را به صورت اصولی ادامه دهیم تا شاهد رشد و
شکوفایی آن باشیم.
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تجلیل سردار سلیمانی از استادان دانشگاه شهید باهنر
روز  14اسفند ماه  ،95دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
و احمد یوسف زاده؛مدیر فرهنگی دانشگاه ،در دیدار با سردار قاسم
سلیمانی؛ فرمانده سپاه قدس ،نقش دانشگاه در تدوین ادبیات پایداری را
برای ایشان تشریح کردند.
دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه،کنگره ادبیات پایداری
را که اخیرا ششمین دوره آن به همت دانشگاه برگزار شد ،از افتخارات
این دانشگاه بر شمرد و گفت :استادان برجسته دانشگاه شهید باهنر بدون
هیچ چشمداشتی و با افتخار ششمین کنگره ادبیات پایداری را برگزار
کردند و همچنان آمادهاند با شیوههای علمی و کارآمد به تعمیق فرهنگ
ایثار و شهادت بپردازند.
در این نشست صمیمی ،احمد یوسف زاده؛ مدیر فرهنگی دانشگاه ،ضمن
تجلیل از برگزارکنندگان کنگره ادبیات پایداری در دانشگاه خطاب به
سردار سلیمانی بیان کرد :کنگرهای که در دانشگاه شهیدباهنر برگزار
میشود خروجی ارزشمندی از جمله  6جلد کتاب شامل صدها مقاله
علمی داشته که توسط استادان برجسته دانشگاههای کشور نوشته شدهاند.
سپس دکتر بصیری و یوسف زاده از سردار سلیمانی تقاضا کردند،

تدبیری بیندیشند تا رهبر معظم انقالب از این نهضت ادبی که سالهاست
در کرمان و دانشگاه شروع شده اطالع پیدا کنند.
سردار سلیمانی پس از استماع سخنان مسئوالن فرهنگی دانشگاه با ذکر
نام از استادان دانشگاه بخاطر تالششان برای حفظ فرهنگ پایداری تشکر
کرد و گفت :نویسندگان و پژوهشگران دفاع مقدس باید به شخصیت
واقعی شهدا نزدیک شوند و با آنها زندگی کنند.
فرمانده سپاه قدس تاکید کرد :پرداختن به حماسه جبههها برای خود
دانشگاهها نیز مفید است و این تالش ارزشمند یک تعامل دوطرفه است
که در آن دانشگاه به فرهنگ شهادت کمک میکنند و شهدا به فضای
دانشگاه ها معنویت میبخشند.
وی همچنین برپایی کنگره و ایجاد گرایش ادبیات پایداری را جهاد
علمی دانست .سردار سلیمانی در خصوص در خواست مسئوالن فرهنگی
دانشگاه هم قول داد جلسهای در حضور رهبر معظم انقالب تشکیل
بشود تا معظمله در جریان فعالیتهای علمی و فرهنگی در حوزه دفاع
مقدس استان کرمان که توسط دانشگاه و مرکز حفظ آثار انجام گرفته
قرار گیرند.

نشست رونمایی از کتاب«خالصه االشعار (بخش یزد و کرمان و نواحی آن)»
نشست رونمایی از کتاب«خالصة االشعار (بخش یزد و کرمان و نواحی
آن)» روز چهارشنبه  18اسفندماه ،95با همکاری دانشگاه شهید باهنر
کرمان ،مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و با مشارکت مؤسسۀ فرهنگی
هنری مفرغ و با حضور دکتر علی اشرف صادقی ،استاد بازنشستۀ
دانشگاه تهران و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،دکتر
محمود عابدی ،استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی و عضو
پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،دکتر محمود مدبری ،استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان و رئیس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی،
حسین مسرت ،پژوهشگر و کتابشناس و سیدعلی میرافضلی ،پژوهشگر و
مصحح خالصة االشعار (بخش یزد و کرمان و نواحی آن) در تاالر اندیشه
دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
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کارگاه چیستی و چگونگی روایت پژوهی در تعلیم و تربیت
کارگاه چیستی و چگونگی روایت پژوهی در تعلیم و تربیت با تالش انجمن
فلسفه ی تعلیم و تربیت شاخه کرمان و با همکاری انجمن دانشجویی
علوم تربیتی ،در دو نوبت صبح و عصر روز یکشنبه پانزدهم اسفندماه در
تاالر صبا پژوهشکده فرهنگ ایران و اسالم ،برپا گردید.
در این کارگاه تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته ی علوم
ت ربیتی و همچنین دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد و

د کتری فلسفه ی تعلیم و تربیت ،حضور و مشارکت داشتند و دکتر
یاری دهنوی عضو هیأت علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت ،یه ارائه ی
مطالب پرداخت.
کارگاه مذکور در راستای آشنایی و آمادگی دانشجویان برای شرکت در
آیین ملی روایت پژوهی سیره ی معلمی زنده یاد دکتر علی شریعتمداری
که در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد ،ارائه گردید.

افتتاحیۀ دومین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی
مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی با
موضوعات دستاوردهاي نظري ،روششناسي و پيشرفتهاي جديد در
زمينه محاسبات تکاملي ،هوش جمعي و برنامههاي کاربردي این حوزه ،با
حضور دکتر مریم احتشام زاده؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ،دکتر
ملیحه مغفوری؛ رئیس کنفرانس ،دکتر کامیاب؛ رئیس جهاد دانشگاهی،
دکتر افتخاری ،معاون امور فناوری دانشگاه ،دکتر نرسیسیانس؛
انسانشناس ،مردمشناس و استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران و همچنین همسر زنده یاد دکتر کارولوکس ،دکتر حسین محبی،
عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی و جمعی از استادان ،فرهیختگان و
دانشجویان در سالن آمفی تئاتر علوم برگزار شد.
دکتر مغفوری؛ رئیس کنفرانس ،ضمن خیرمقدم به همه ی کسانی که
در این جمع حضور داشته و در برپایی این مراسم همت گماشتند و
همچنین گرامی داشت یاد و خاطره پروفسور کارولوکس بیان داشت :این
کنفرانس هرساله به افتخار پروفسور کارولوکس برگزار می شود.
وی اظهار کرد :تیم بهینه سازی کرمان یکی از بهترین تیم های کشور
است که در این چند روز شاهد ارائه مقاالت فرهیختگان در این زمینه
خواهیم بود.
دکتر نرسیسیانس؛ همسر دکتر کارولوکس ،با بیان شمه ایی از افکار
همسر گرانقدرش “آموزش پژوهش پایه و نیاز آن در جامعه نوین با
تاکید بر آموزش عالی” بحث خود را آغاز کرد.
ایشان تصریح کرد :باید تحصیالت تکمیلی ما به سمت پژوهش پیش
برود بطوریکه فاصله سلسله مراتبی بین استاد و دانشپژوه کاهش یابد.

به گفته ایشان جامعه ،فرهنگ و سبک زندگی امروز در مقایسه با صد،
پنجاه یا حتی سی سال گذشته تغیر زیادی کرده است؛ پس با توجه به
موضوعات مشخص از قبیل توسعه وسائط ارتباط جمعی ،جامعه مصرف
گرا و فن شناسی اطالعات بیش از پیش می توان به عمق این تغییرات
پی برد و چنین توسعه هایی تاثیر بسزایی در درک ما از موضوعات
تجریدی از قبیل معانی ،هویت و واقعیت می تواند داشته باشد؛ روش
های تحلیل کهن ،دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و رهیافت های
جدید و واژگان نوینی باید خلق و تعریف شود.

دکتر نرسیسیانس در ادامه ضمن معرفی رویکردهایی با عنوان رویکرد
تحول گرا و اصالح گرا و همچنین بیان تفاوت های روش های یادگیری
ر ایج و روش های یادگیری مناسب با دنیای امروز گفت :امروزه با
رویکرد اصالح گرا مواجه هستیم ولی با قدم راسخ می توانیم به رویکرد
تحول گرا برسیم.
د کتر محبی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه ،موضوعاتی حول محور بهینه
سازی و اهمیت آن مطرح کرد و بیان داشت :بارها و بارها در بحث
بهینه سازی محدب تاکید شده و این بحث در جامعه امروز بسیار مطرح
ا ست ولی موضوع مورد بحث من بهینه سازی غیرمحدب است که
در مقایسه با بهینه سازی محدب کاربردی تر است ولی تا االن به آن
توجهی نشده است.
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دیدار رئیس دانشگاه با حجت االسالم حریزاوی
دک تر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،حجت االسالم والمسلمین توان؛ رئیس
دانشگاه فرهنگیان ،حجت االسالم و المسلمین حمزه؛ رئیس دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه ،دکتر موالیی؛ معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دا نشگاه ،دکتر اسالمی؛ معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع انسانی
دا نشگاه ،دکتر مهرابی؛ رئیس مرکز فنی و حرفه ای چمران و دکتر
فروغی؛ معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی ،روز چهارشنبه  18اسفند
ماه  ،95در دفتر رئیس دانشگاه ،با حجت االسالم والمسلمین حریزاوی؛
رئیس مراکز حوزه و علوم اسالمی دانشگاهیان کشور و معاونشان دیدار
و گفتگو کردند.
دکتر طاهر همچنین از رئیس مراکز حوزه و علوم اسالمی دانشگاهیان
کشور خواست تا در صورت امکان جلساتی مداوم در کرمان با حضور
افراد سرشناس حوزه علمیه برگزار شود تا افرادی که در کشور سرآمد
هس تند ،دروسی را به صورت تخصصی ارائه دهند و دانش طلبان از
حضورشان استفاده ببرند.
حجت االسالم والمسلمین حریزاوی؛ رئیس مراکز حوزه و علوم اسالمی
دانشگاهیان کشور ضمن تشکر از دانشگاه شهید باهنر کرمان و دکتر
طاهر به دلیل برگزاری چنین جلسه ای و پس از تقدیر از حاضرین جلسه

گف ت :مساله ی تعلیم و تربیت نیروهای خاص نظام اندیشه اسالمی
مساله ای بسیار مهم است.
وی تصریح کرد :پس از انقالب فرهنگی و تشکیل ستاد ،طبق فرمایشات
ام ام راحل “ دانشگاهیان همانطور که طبیعیات میخوانند الهیات نیز
بخوانند” سبب شد که این مصوبه ایجاد شود .تدریس  12واحد دروس
معارف به صورت رسمی و اجباری در دانشگاه ها تصویب شد و از آن
پس این دروس در دانشگاه ها تدریس می شوند و امروز حدود 7000
استاد معارف در سطح کشور داریم و این کار بسیار ارزشمندی است.

شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه در سال 1395
آخرین جلسه شوراي پژوهشی دانشگاه در سال  ،٩٥روز یکشنبه 22اسفند
ماه ،برگزار شد.
ابتدا دکتر احتشام زاده معاون پژوهشی دانشگاه ،اتاق جلسات بین الملل
را که جهت افتتاح در این تاریخ ،شورای پژوهشی نیز در آنجا تشکیل شد
معرفی نمود .وی گفت به دلیل عدم وجود فضایی مجهز جهت برگزاری
جل سات بین الملل و سمینارهای تخصصی و دوره های مشترک بین
المللی ،اتاق  U2 135با همکاری دانشکده علوم و به جهت تالش های
مستمر بخش زمین شناسی در ارتقا سطح همکاری های علمی بین المللی
به ویژه با دانشگاه مونتان اتریش ،توسط دفتر همکاری های علمی بین
المللی دانشگاه تجهیز شده است .وی خاطر نشان ساخت تمامی واحدهای
دانشگاه می توانند در موارد فوق با هماهنگی دفتر همکاری های علمی
بین المللی و بخش زمین شناسی از این فضا استفاده نمایند.
سپ س دکتر حجت اهلل رنجبر ،نماینده دانشگاه در ستاد گرامیداشت
چه لمین سال تاسیس دانشگاه ،ضمن ارائه اقدامات ستاد ،از همکاران
خو استند تا نسبت به جهت تکمیل پرسشنامههای مربوط به برنامه
راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه همکاری نمایند.
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سپس شورا وارد دستور جلسه شد و موارد زیر به تصویب رسید:
 -1افزایش سقف حمایت از رساله های دکتری منوط به تأیید کمیته
راهبری ،پیشرفت حداقلی  50%رساله در سنوات مجاز دانشجو و حضور
تمام وقت در دانشگاه
 -2تقویت بعد فناوری و نوآوری فعالیت های دانشگاهیان با سیاستگذاری
در خصوص شرکت و برگزاری مسابقات علمی ملی و بین المللی که با
توجه به پویایی علمی که شرکت در مسابقات علمی ایجاد می نماید و نظر
به لزوم همکاری حوزه معاونت پژوهشی و حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه
جهت حمایت از انجمن های علمی دانشجویی در این خصوص مقرر شد:
 از دانشجویان شرکت کننده در مسابقات علمی ملی یا بین المللی درقالب تشکیل هسته در انجمن پژوهشگران جوان حمایت گردد.
 از برگزاری نوآوردگاهها (استارت آپ) حمایت مادی و معنوی مطابقضوابط دفتر ارتباط با صنعت و کارافرینی به عمل آید.
 حمایت معنوی و مادی از طرح های پسادکتری پس از داوری و تأییدپروپوزال توسط دو داور خارج از دانشگاه و اخذ تعهد از متقاضی پسادکتری
جهت ارائه دستاوردهای مورد تایید شورای پژوهشی (دانش فنی مورد
تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی یا مقاالت علمی با مشخصات
مورد نظر شورا)

گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان با عنوان روز شهدا
به مناسبت  ۲۲اسفند که مصادف با روز شهید است ،مزار شهدای گمنام
دانشگاه ،توسط مسئوالن و دانشجویان دانشگاه ،غبار روبی و عطر افشانی شد.
مراسم گلباران و عطر افشانی مزار شهدا با حضور دکتر طاهر؛ رئیس
دانشگاه ،حجت االسالم والمسلمین حمزه؛ سرپرست دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه ،حجت االسالم والمسلمین صباحی؛ رئیس
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان و رئیس

دانشکده حقوق ،روسا ،مدیران ،مسئوالن ،جمعی از استادان ،کارکنان و
دانشجویان به منظور تجلیل از مقام شامخ شهدا و گرامیداشت  22اسفند
روز بزرگداشت شهدا و سالروز صدور فرمان تاریخی امام خمینی(ره)
مبنی بر تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در حسینیه شهدای گمنام
دانشگاه برگزار شد.

چهارمین کارگروه تخصصی آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری استان کرمان
روز سه شنبه  24اسفندماه  ،95چهارمین کارگروه تخصصی آموزش،
پژوهش ،فناوری و نوآوری استان کرمان با حضور دکتر گرامی؛ مشاور
عالی استاندار کرمان ،دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه شهید باهنر ،دکتر
مریم احتشام زاده؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ،مسئول دبیرخانه
کارگروه ،دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه،
مدیران دستگاههای اجرایی استان ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
کرمان و سایر دستگاههای مطابق دستورالعمل اجرایی بودجه و تنظیم
موافقت نامه های اعتبارات هزینه های تملک سرمایه ،1395در سالن
کنفرانس دانشکده علوم دانشگاه شهیدباهنر برگزار شد.
گفتنی است مسئولیت کارگروه با استانداری استان کرمان است که مقررات،
مطابق ماده 56قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت نسبت به نظارت بر پژوهشی های مورد تقاضای دستگاههای
اجرایی ،اقدام شود.
در ابتدا ،دکتر طاهر رئیس دانشگاه ضمن خوش آمد گویی ،گزارش
مختصری از جلسات قبل ارائه کرد و گفت هدف از برگزاری این
کارگروهای تخصصی این است که طرحهایی که برای جامعه ،استان و
کشور نیاز باشد شناسایی و اجرا شود.
وی تصرح کرد :امیدواریم کمیته به سمتی برود که طرح های کالن و در
سطح باال را اجرایی نمایند.
دکتر طاهر افزود :با توجه به اینکه سال  95رو به اتمام است ،باید برای
سال آینده برنامه ریزی شود و طرح ها در کمیته های تخصصی و نحوه
اجرای آنها نیز مطرح و تصویب شود.
دکتر احتشام زاده؛ مسئول دبیرخانه کارگروه تخصصی آموزش ،پژوهش،
فناوری و نوآوری استان کرمان گفت :مطابق ماده  12دستور العمل
اجرایی ،سومین کارگروه تخصصی که در آبان  95برگزار شد ،کمیته
تخصصی 5نفره (شامل نماینده سازمان برنامه و بودجه(خانم جهانگیری)
یک نفر از دستگاه2 ،نفر از دانشگاه شهیدباهنر و یک نفر از مراکز
تحقیقاتی ،مباحث را از دید تخصصی بررسی نمایند و بعد ،مصوبات آنرا
برای نهایی شدن به کارگروه استان بیاورند) موضوع دستور العمل فوق با
دبیری دانشگاه شهیدباهنر کرمان ،از آبان تا اسفند  ،95پنج جلسه جهت
بررسی و تصویب پیشنهات طرح های پژوهشی با موضوعات مورد نیاز
دستگاهای اجرایی تشکیل شد.

وی گفت :اولین جلسه کمیته(5نفره) در  23آبان  95با حضور نماینده
استانداری که خانم جهانگیری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،دکتر
کامیاب مقدس از جهاد دانشگاهی ،دکتر آروین از دانشگاه تحصیالت
تکمیلی ،دکتر جالئی و دکتر نقوی از دانشگاه شهید باهنر ،تشکیل شد
تا فرآیند بررسی ،تصویب و اجرای طرحهای پژوهشی مشخص شد؛ که
براساس چه فرایندی طرح ها به دبیرخانه ارسال ،بررسی و ابالغ شود.
وی خاطر نشان کرد :در دومین جلسه کمیته تخصصی که 4دیماه95
تشکیل شد ،پیشنهاد طرح های مطرح شده ،مورد بررسی قرار گرفت و
طرح های پژوهشی که از یک حداقل اطالعاتی برخوردار بودند ،مجری
دارای سابقه خوب یا طرحی که با مشخصات شورای عتف سازگار بود
مقرر شد که اشکاالتشان به دستگاهها ارسال شود که کمیته ارتباط با
دستگاهها را شروع نمود.
دکتر احتشام زاده افزود :در جلسه سوم که 11دیماه 95برگزار شد،
برخی از طرح هایی که رفع نقص شده بودند تصویب شدند و برخی نیز
مجددا جهت رفع اشکال به دستگاه مربوط ارسال شد.
مسئول دبیرخانه کارگروه اظهار داشت :در چهارمین جلسه که  9بهمن
ماه 95برگزار شد ،هنوز هم بعضی از دستگاههای اجرایی ،پروپوزالها
را به دبیرخانه ارسال ننمودند .نهایتا در آخرین جلسۀ کمیته که
15اسفندماه ،95مجددا پروپوزالها بررسی شد ،آن دسته از پروپوزالهایی
که طبق نظر داورها و جمع بندی که کمیته داشت که قابل عقد قرار داد
بودند ،به دستگاه اعالم شد.
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انتصابات زمستان 1395

بازنشستگان زمستان 1395
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نام و نام خانوادگی

مرتبه

تاریخ بازنشستگی

دکتر حسن حاجی امین شیرازی

دانشیار

95/10/1

دکتر محمد جواد خانجانی

استاد

95/11/15

دکتر علی احمدی مقدم

استادیار

95/11/21

مهندس ابوالحسن ضیاء ابراهیمی

مربی

95/11/15

دکتر ماشاء اله ماشین چی

استاد

95/11/1

مجتبی ماهانی

سیکل

95/10/1

زهره پورشیخعلی

کاردانی

95/10/4

فرشته امینایی

فوق لیسانس

95/10/1

مهری زاده کفاش

فوق لیسانس

95/10/1

محمدحسن فروغی

لیسانس

95/12/23

سهیال باقری

دیپلم

95/12/16

محمدعلی عبدالهی

زیردیپلم

95/11/1
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