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به کارگیری تمام توان استان برای میزبانی نهمین جشنواره ملی حرکت

دکتر بصیری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
شهید باهنر، در جلسه ای که با محوریت میزبانی 
رؤسای  حضور  با  حرکت  ملی  جشنواره  نهمین 
دانشگاه ها و مدیران ارشد استان، در استانداری 
از  فرازهایی  به  اشاره  با  شد،  برگزار  کرمان 
رهنمودهای مقام معظم رهبری در تبیین اقتصاد 
مقاومتی و توجه به کارآفرینی به عنوان یکی از 
انجمن های  مورد  در  مقاومتی،  اقتصاد  ارکان 
علمی و اهداف آن ها و معرفی نهمین جشنواره 

ملی حرکت سخن گفت.
نشان  خاطر  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
جشنواره  به  بین الملل  بخش  شدن  اضافه  کرد: 
در  جشنواره  برگزاری  همزمانی  و  امسال 
اهمیت  بر  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  و  مهرماه 
همه  حمایت  و  است  افزوده  جشنواره  این 
تا  می طلبد  را  استان  مسئوالن  و  مدیران  جانبه 
استان  ظرفیت های  معرفی  برای  فرصت  این  از 
کشور  علمی  و  جوان  استعدادهای  برترین  به 
کسب  رونق  برای  الزم  زمینه  و  شود  استفاده 
صنعت  و  دانشگاه  همکاری های  تقویت  و  کار  و 

فراهم شود.
فرهنگی  معاون  حسینی،  حجت االسالم والمسلمین 
از  کامل  حمایت  اعالم  ضمن  کرمان،  شهرداری 
جشنواره ملی حرکت، در زمینه تبلیغات محیطی 

و هماهنگی برای زیباسازی محل جشنواره قول 
همکاری داد.

هرندی  باغ موزه  مدیر  نژاد،  ابراهیم  آقای 
فرهنگی  زمینه های  در  را  کرمان  شهر  کرمان، 
و گردشگری سرآمد معرفی کرد و افزود: در 
زمینه بازدید از آثار و موزه های زیر نظر اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با 

مسئوالن جشنواره همکاری می کنیم.
در ادامه سرهنگ فلسفی، رئیس پلیس اطالعات و 
امنیت عمومی گفت: در زمینه امنیت دانشجویان 
نخبه شرکت کننده و مهمانان جشنواره در رفت 
و آمد، محل اسکان و نمایشگاه تدابیر الزم را پس 

از دریافت ریز برنامه ها اتخاذ خواهند کرد.
ارشاد  و  فرهنگ  جانشین مدیرکل  وفایی،  آقای 
اسالمی نیز در خصوص اطالع رسانی برنامه های 
قول  رسانه ها  طریق  از  حرکت،  ملی  جشنواره 

مساعدت داد.
دکتر مهدوی، معاون دانشگاه پیام نور کرمان نیز 
به تجاربشان در برگزاری همایش های  اشاره  با 
بین المللی،  بازارهای  فن  در  شرکت  و  ملی 
برای  را  نور  پیام  دانشگاه  جانبه  همه  آمادگی 
اعالم  اتاق فکر جشنواره ملی حرکت  با  همکاری 

کرد.
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تجلیل از نفرات برتر ششمین مسابقه فناوری نانو

برتر  رتبه های  از  مردادماه،   6 چهارشنبه  روز 
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو تقدیر شد.

دکتر بصیری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، 
باهنر در ششمین  دانشگاه شهید  برتر  رتبه های 

مسابقه فناوری نانو را به شرح زیر اعالم کرد:
* کسب رتبه دوم دانشجویی انجمن نانو در بین 

64 نهاد دانشجویی
* کسب رتبه پنجم کل انجمن نانو در بین 104 
نهاد )شرکت آموزشی، آموزش و پرورش و...(

نانو  رشته  دکتری  مقطع  دوم  رتبه  کسب   *
شیمی و رتبه 24 کل، توسط محمود بارانی عضو 

شورای مرکزی انجمن در بین 4545 نفر کل
بین  از  توسط سمیه محمدی   32 رتبه  * کسب 

4545 نفر کل
بین  از  محمدی  پوریا  توسط   29 رتبه  کسب   *

4545 نفر کل
* کسب عنوان نهاد برتر سایت آموزش فناوری 

نانو
ترویجی، توسط  نهاد  برتر  رابط  * کسب عنوان 

آرمان محمدی از بین 104 نفر
نانو  علمی  انجمن  برتر  مسئول  عنوان  کسب   *

توسط پیمان نصیری پور از بین 104 نفر
برترین های  جزء  را  رتبه ها  این  بصیری  دکتر 
لوح  و  خواند  دانشگاه  افتخار  باعث  و  دانشگاه 
همچنین  کرد.  اعطا  دانشجویان  به  را  تقدیری 
دبیر ستاد نانو، نیز به منظور قدردانی از پشتیبانی 
و حمایت های مسئولین دانشگاه الواح تقدیری را 
به دکتر محمدعلی طاهر، رئیس دانشگاه، دکتر 
محمدصادق بصیری، معاون فرهنگی و اجتماعی 
مشاور  استاد  دهستانی،  مریم  دکتر  و  دانشگاه 

انجمن علمی نانو دانشگاه، تقدیم کرد.
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صنعت و معدن؛ موضوع همکاری دانشگاه شهید باهنر و آفریقای جنوبی

روز  با  همزمان  و  مردادماه   10 یکشنبه  روز 
وایتد،  فلمند  مکس  ویلیام  معدن،  و  صنعت 
امکان  به منظور بررسی  سفیر آفریقای جنوبی، 
در  اطالعات  تبادل  و  دوجانبه  همکاری های 
زمینه های  در  آموزشی  و  پژوهشی  حوزه های 
باهنر کرمان  صنعت و معدن در دانشگاه شهید 

حضور یافت.

تشابهات  وجود  به  دانشگاه،  رئیس  طاهر،  دکتر 
بسیار بین ایران و آفریقای جنوبی از جمله مبارزه 
با استکبار جهانی اشاره کرد و ضمن گرامیداشت 
جنوبی،  آفریقای  فقید  رهبر  ماندال،  نلسون  یاد 
آزادی خواه  ملت های  همه  احترام  مورد  را  وی 

جهان دانست.
شهید  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  طاهر،  دکتر 
جامع  دانشگاه های  بزرگ ترین  از  یکی  باهنر، 
شهید  دانشگاه  گفت:  است،  کشور  شرق  جنوب 
باهنر بیش از 650 نفر عضو هیأت علمی، حدود 
100 نفر استاد تمام و 150 نفر دانشیار دارد و 
دانشجویان این دانشگاه در قریب به 400 رشته 
و گرایش در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و 
کارشناسی مشغول به تحصیل هستند. هم اکنون 
تعداد دانشجویان دکتری تخصصی بیش از هزار 
نفر و تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد در حال 
نفر است. دانشگاه شهید  از 3500  تحصیل بیش 
همکاری های  برای  زیادی  بالقوه  توان  باهنر 
دیگر  با  ارتباط  ایجاد  و  پژوهشی  و  آموزشی 
دانشگاه  دارد. همچنین  دنیا  دانشگاه های مطرح 

و  آموزشی  زمینه های  در  قراردادهایی  باهنر 
با بعضی از دانشگاه های معروف جهان  پژوهشی 

منعقد کرده است.
جنوبی  آفریقای  سفیر  به  خطاب  طاهر  دکتر 
معادن،  زمینه  در  داشت:  بیان  همراه  هیأت  و 
این  به  مرتبط  پژوهش های  و  آب  کشاورزی، 
سه حوزه می توانید با دانشگاه شهید باهنر وارد 
معادن  بهشت  عنوان  به  کرمان  شوید.  مذاکره 
ایران و ازنظر کشاورزی در منطقه جنوب ایران 
همه  است.  نام گذاری شده  دوم  هند  عنوان  به 
نوع اقلیمی در استان کرمان وجود دارد و تمام 
ظرفیت های این استان امکان رشد و پیشرفت را 
عقد  جهت  شروعی  می تواند  نشست  این  دارد. 
در  تجربیات  تبادل  و  قراردادها  تفاهم نامه ها، 
زمینه های  در  و  آموزشی  پژوهشی،  حوزه های 
و  باهنر  شهید  دانشگاه  بین  معدن  و  صنعت 

دانشگاه های آفریقای جنوبی در آینده باشد.
جنوبی،  آفریقا  سفیر  وایتد،  فلمند  مکس  ویلیام 
نیز از برگزاری این جلسه و فرصت فراهم شده 
با  کرمان  به  سفر  در  گفت:  و  کرد  قدردانی 
معاون استاندار مالقات داشتم و در این مالقات از 
توانمندی ها و موقعیت استراتژیک استان کرمان 

مطلع شدم.
را  کرمان  استان  خوب  مزیت های  از  یکی  وی 
نزدیک بودن این استان به بندرعباس و موقعیت 
یک  ایران  گفت:  و  دانست  آن  بازرگانی  خوب 
زمینه قوی از منابع انسانی دارد و می تواند منشأ 

مناسبی برای همکاری های متقابل باشد.
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دومین جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان

نشست  دومین  در  دانشگاه،  رئیس  طاهر،  دکتر 
فناوری  پژوهش،  آموزش،  تخصصی  کارگروه 
 12 دوشنبه  روز  که  کرمان  استان  نوآوری  و 
برگزار  دانشگاه،  کنفرانس  سالن  در  مردادماه 
آزمایشی  سند  به روزرسانی  و  تدوین  شد، 
استانی، تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت 
تعیین  فناوری،  و  آموزشی  بلندمدت  و 
نیازها، نحوه بر  اولویت های تحقیقاتی بر اساس 
فعالیت های علمی در چارچوب مصوبات، تدوین 
فناوری  و  پارک علم  توسعه و رشد  برنامه های 
و شرکت های دانش بنیان را از وظایف کارگروه 
نوآوری  و  فناوری  پژوهش،  آموزش،  تخصص 

استان دانست.

دکتر طاهر با اشاره به اینکه هرکدام از این وظایف 
در قالب اقتصاد مقاومتی تعریف می شوند، گفت: 
قابلیت  که  است  استان هایی  جز  کرمان  استان 
اقتصاد مقاومتی را دارد لذا از توان بالقوه علمی 
استان وجود  در  که  دانشگاه هایی  و همه  اساتید 
دارد در پیشبرد مسائل و آنچه که می تواند در 
کارگروه اقتصاد مقاومتی کارگشا باشد، استفاده 

خواهیم کرد.
 رئیس دانشگاه باهنر کرمان در ادامه در خصوص 
دانشجویی  علمی  رویداد  بزرگ ترین  برگزاری 
دانشگاه  افزود:  کرمان  استان  میزبانی  به  کشور 
پنجم  لغایت  تاریخ سوم  در  کرمان  باهنر  شهید 
مهرماه میزبان جشنواره بین المللی حرکت است 
حرکت  جشنواره  توجه  مورد  مسائل  از  یکی  و 

بحث اقتصاد مقاومتی و شرکت های دانش بنیان 
است.

دکتر بصیری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، 
نیز در ارتباط با جشنواره حرکت خاطر نشان کرد: 
ایجاد  بیشتر،  فناوری  سوی  به  باید  دانشگاه  جو 
شرکت های دانش بنیان و کارآفرینی پیش رود. 
علمی،  قابلیت های  و  تمام ظرفیت ها  از  استفاده 
اهمیت تحقیقات دانشجویی، افزایش شرکت های 
اقتصاد  ارکان  اهم  از  کارآفرینی  و  دانش بنیان 
است.  رهبری  معظم  مقام  بیانات  در  مقاومتی 
دانشگاه  علمی  انجمن های  فعالیت  میان  این  در 
افزایش  فناوری،  آموزش،  پژوهش،  موجب 
فرآیند بومی سازی، افزایش رشد کیفی نشریات 

و کارآفرینی است.
جنبه  را  حرکت  جشنواره  مهم  ویژگی  وی 
هزار  دو  حضور  از  و  دانست  آن  بین المللی 
جشنواره  این  در  دانشگاه   102 از  علمی  انجمن 
استان  ذی ربط  مسئوالن  تمام  گفت:  و  داد  خبر 
برگزاری هرچه  را در  همکاری و همیاری خود 
بهتر این جشنواره اعالم کرده اند. این کار را صرفًا 
مختص دانشگاه نیست و همه دستگاه ها باید در 

کار اجرایی و ایده ها به ما کمک کنند.
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ظرفیت های دانشگاه شهید باهنر در اجرای نقشه جامع کشور

استحضار  دانشگاهی  مجموعه  که  همان طور 
لزوم  بر  دفعات  به  رهبری  معظم  مقام  دارند، 
بهره برداری بهینه از مجموعه منابع کشور برای 
به  موجود  وضعیت  از  پیوسته  و  منظم  حرکتی 
جایگاه علمی آرمانی، در قالب نقشه جامع علمی 

کشور تأکید کرده اند.
رئیس  طاهر،  دکتر  مصاحبه  بخش،  این  در 
دانشگاه شهید باهنر کرمان با مرکز خبر شورای 
معرفی  محوریت  با  را  فرهنگی  انقالب  عالی 
ظرفیت های بالقوه و بالفعل دانشگاه شهید باهنر 
جامع  نقشه  اجرایی سازی  برای  کرمان  استان  و 

کشور را می خوانید.

برای  ظرفیت هایی  چه  کرمان  دانشگاه 
اجرایی کردن نقشه جامع علمی کشور دارد؟

دانشگاه  عنوان  به  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
بزرگ ترین  در  و  کشور  شرق  جنوب  در  مادر 
استان ایران، می تواند به عنوان یکی از محورهای 
کشور  علمی  جامع  نقشه  کردن  اجرایی  اصلی 

هیأت  اعضای  تعداد  فیزیکی،  فضای  اگر  باشد. 
علمی و دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه را در نظر بگیریم و به آن ظرفیت های 
مهم ترین  که  ـ  را  استان کرمان  بالقوه  و  بالفعل 
آن مزیت های نسبی در حوزه آموزش است ـ 
اضافه کنیم، می توان دانشگاه شهید باهنر را برای 

اجرایی کردن نقشه جامع علمی پیشرو دانست.
و  علم  توسعه  کالن  راهبردهای  ما  دیدگاه  از 
دانشگاه  دریچه  از  می تواند  کشور  در  فناوری 
اساس  این  بر  گیرد.  قرار  توجه  نیز مورد  مادر 
هر یک از راهبردهای 13 گانه کالن توسعه علم 
حوزه های  در  دانشگاه  برای  می تواند  فناوری  و 
و  شده  تلقی  عملیاتی  بین المللی  و  ملی  استانی، 
به  نمونه  عنوان  به  من  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
شهید  دانشگاه  که  راهبردهایی  از  مورد  چند 
نقش آفرین  آن ها  در  می تواند  کرمان  باهنر 

باشد اشاره می کنم.
باهنر  دانشگاه شهید  راهبردهایی که در  از  یکی 
عنوان  به  آن  از  می توان  و  است  توجه  مورد 
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ظرفیتی در راستای نقشه جامع علمی کشور یاد 
دانشگاه  در  و مساعد  مناسب  ایجاد فضای  کرد 
تولید علم و فناوری بر مبنای  برای شکوفایی و 
مناسب  فضای  وجود  با  اسالمی  آموزه های 
مؤلفه های  به کارگیری  و  همراهی  و  همدلی 
توجه  با  همچنین  سیاسی.  و  اجتماعی  فرهنگی، 
وجود  و  دانشگاه  در  حاکم  همدلی  فضای  به 
ظرفیت های معنوی در استان و دانشگاه، می توان 
آموزشی  نهادهای  شدن  اسالمی  فرآیند  در 
جامع  نقشه  با  متناسب  دانشگاه  در  پژوهشی  و 

علمی کشور گام های مؤثری برداشت.
دارای  و  توجه  مورد  محورهای  از  دیگر  یکی 
جهت  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در  ظرفیت 
دادن چرخه علم و فناوری به سمت ایفای نقش 
مؤثر در اقتصاد است. این امر از طریق تخصصی 
رشته های  ایجاد  و  پژوهش  سیستم  کردن 
ظرفیت های  با  مناسب  میان رشته ای  کاربردی 
و  کارورزی  احیای  همچنین  و  ملی  و  استانی 
و  بالقوه  توان  که  رشته هایی  برای  کارآموزی 

کاربردی دارند، قابل تعقیب و تحقق است.
همچنین با توجه به این که دانشگاه شهید باهنر 
در  باالدستی  بزرگ  طرح های  مجری  کرمان 
استان از جمله مطالعات بخش اول طرح آمایش 
با  آن،  بر  عالوه  و  است،  بوده  استان  سرزمین 
توجه به این که استان کرمان از نظر ظرفیت های 
اقتصادی، استانی کم نظیر است، بنابراین دانشگاه 
جهت دهی  در  می تواند  خوبی  به  باهنر  شهید 
حل  سمت  به  فناوری  و  پژوهش  آموزش، 
اقتضائات  و  واقعی  نیازهای  رفع  و  مشکالت 
زمینه  این  در  نیز  تاکنون  و  بردارد  گام  کشور 

موفقیت هایی داشته است.
شهید  دانشگاه  ظرفیتی  محورهای  از  دیگر  یکی 
خاص  موقعیت  دلیل  به  که  است  این  باهنر 
دروازه  می تواند  دانشگاه  این  استان،  جغرافیایی 
با  تعامل  برای  قدرتمند  و  مطمئن  علمی 
و جنوب غربی  جنوبی، جنوب شرقی  همسایگان 
کشور باشد. در همین راستا دانشگاه ظرفیت های 
حوزه  در  اثرگذار  و  فعال  تعامل  برای  مناسبی 
علم و فناوری با کشورهای منطقه و جهان اسالم 

دارد و تاکنون نیز گام های مؤثری در این زمینه 
برداشته شده است.

شهید  دانشگاه  در  اقداماتی  چه  حال  به  تا 
باهنر و در راستای اجرایی سازی نقشه جامع 

علمی انجام شده است؟
یکی از مهم ترین اقدامات در جهت اجرایی کردن 
برنامه های  داشتن  کشور،  علمی  جامع  نقشه 
ملی  برنامه های  اهداف  با  متناسب  راهبردی 
باهنر  شهید  دانشگاه  خوشبختانه  است.  کشور 
کرمان، جزء اولین دانشگاه ها در کشور است که 
افق 1404 را در چارچوبی  برنامه راهبردی در 
ملی  استانی،  ظرفیت های  با  متناسب  و  علمی 
رئیسه  هیأت  تصویب  به  و  تدوین  منطقه ای  و 
در  است.  رسانده  دانشگاه  مدیریت  شورای  و 
و  اهداف  به  توجه  ضمن  راهبردی  برنامه  این 
اصول نقشه جامع علمی کشور و همچنین برنامه 
به  نیز  دیگر  مواردی   ،1404 افق  چشم انداز 

صورت علمی مورد توجه قرار گرفته است.
بر  برنامه  این  که  است  این  موارد  این  جمله  از 
ماتریس های  و  دانشگاه   SWOT جامع  تحلیل 
عوامل داخلی، خارجی و استراتژی استخراج شده 
از آن مبتنی است که بر اساس آن می توان نقاط 
قوت و ضعف، فرصت و تهدیدهای دانشگاه را در 
راستای رسیدن به اهداف مشخص و استراتژی 

مناسب ارائه داد.
کلی  اهداف  کردن  مشخص  ضمن  برنامه  این 
جامع  نقشه  راستای  در  دانشگاه  اهداف جزئی  و 
تعداد  پیش بینی  به   ،1404 چشم انداز  و  علمی 
کارمندان،  علمی،  هیأت  اعضای  دانشجویان، 
فضای فیزیکی و بودجه دانشگاه در سه سناریوی 
مختلف و در چارچوب دو برنامه پنج ساله )1395 
این  است.  پرداخته   )1404 تا   1400 و   1399 تا 
پیش بینی ها قطعًا می تواند کمک کند تا دانشگاه با 
یک برنامه ریزی دقیق علمی بتواند در چارچوب 

اهداف نقشه جامع علمی کشور گام بردارد.
همچنین در این برنامه وضعیت مطلوب دانشگاه 
در افق 1404 به تفکیک در بخش های آموزشی، 
دانشجویی  و  فرهنگی  اداری،  و  مالی  پژوهشی، 
از  یک  هر  برای  است  شده  سعی  و  تعیین شده 
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در  مشخصی  پروژه های  یادشده  بخش های 
فاصله سال های 1395 تا 1404 پیشنهاد شود.

تدوین  که  گفت  باید  گذشت  که  توصیفاتی  با 
در  دانشگاه  گام  مهم ترین  راهبردی  برنامه 
کشور  علمی  جامع  نقشه  کردن  اجرایی  راستای 
بوده است. البته فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته 
دانشگاه  و  ارتباط صنعت  بهبود فضای  زمینه  در 
باالدستی  اسناد  تدوین  به  کمک  و  استان  در 
توسعه استان نیز از جمله دیگر اقدامات مهم در 

این راستا بوده است.
اجرای برنامه راهبردی دانشگاه شهید باهنر 

کرمان در چه مرحله ای است؟
دانشگاه شهید باهنر در کنار فعالیت های عمومی 
در  مادر  دانشگاه  عهده  به  طبیعتًا  که  خاصی  و 
برنامه  به طور جدی  دارد  بنا  است  منطقه  یک 

درازمدتی را که تا افق 1404 تدوین کرده است 
نقشه جامع علمی کشور،  و در آن همه جوانب 
آمایش سرزمین و آمایش آموزش عالی را در 
نظر گرفته، اجرایی کند. در این راستا، چنان که 
اشاره شد برنامه درازمدت در قالب دو برنامه 
 1404 ـ   1395 سال های  فاصله  برای  سال  پنج 
هر  برای  تا  است  شده  مقرر  و  مشخص شده 
یک از برنامه های پنج ساله استراتژی مناسب در 
کشور  علمی  جامع  نقشه  کردن  اجرایی  راستای 

انتخاب شود.
خوشبختانه در برنامه راهبردی دانشگاه، اهداف 
صورت  این  در  که  شده اند  کّمی سازی  اصلی، 
اسناد  با  آن ها  انطباق  همچنین  و  رصد  امکان 

باالدستی را مهیا خواهد ساخت.

 نشست دبیران مناطق 9 گانه روابط عمومی های دانشگاه های کشور در وزارت علوم

روابط  سرپرست  حسین خانی  حامد  دکتر 
عمومی و دبیر منطقه هشت روابط عمومی های 
دانشگاه های کشور، در نشست دبیران مناطق 9 
گانه شرکت کرد. این نشست در 18 مردادماه 
کل  مدیر  بروجردی،  دکتر  خانم  میزبانی  به 
روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

و  کل  مدیر  معاون  بای بردی  دکتر  حضور  با  و 
در  شد.  برگزار  کشور  گانه   9 مناطق  دبیران 
جایگاه  ارتقاء  پیرامون مسائلی چون  این نشست 
الکترونیک،  عمومی  روابط  عمومی ها،  روابط 
و  گفت وگو  و...  دولت  هفته  عملکرد،  گزارش 

تبادل نظر شد.
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بازدید رئیس دانشگاه از خوابگاه ها

دکتر طاهر، رئیس دانشگاه به همراهی جمعی از 
ابراهیمی، مدیر  دکتر  از جمله  دانشگاه  مدیران 
کل حوزه ریاست و روابط عمومی، دکتر اسالمی، 
دکتر  و  منابع  مدیریت  و  اداری  مالی،  معاون 
نظری، معاون دانشجویی روز یکشنبه 24 مرداد 
ضمن بازدید از خوابگاه ها، عملیات انجام شده را 
مورد بررسی قرار داده و از نزدیک در جریان 

روند پیشرفت کار قرار گرفتند.

به درخواست  ارتقاء خوابگاه ها  به  طرح مربوط 
حوزه معاونت دانشجویی، از 15 تیرماه امسال آغاز 
گردید و برای شروع ترم جدید به پایان خواهد 
رسید. این طرح شامل تعمیر خوابگاه های متأهلی، 
تعمیر خوابگاه خواهران )بلوک 2 و 3 و 5(، تعمیر 
محوطه سازی   ،)9 و   7 )بلوک  برادران  خوابگاه 
خوابگاه،  نمازخانه  و  خواهران   4 شماره  خوابگاه 
فضای  اصالح  خوابگاهی،  تجهیزات  خرید  پیگیری 
سبز خوابگاه، خرید تلویزیون و طرح پخش فیلم 
و  سقف  ترمیم  کولر،  خرید  دانشجویان،  برای 
تعویض لوله ها و کاشی های آشپزخانه، پاک سازی 
زمین باز، سم پاشی، تعمیر موتورخانه های برخی 
بلوک ها، برنامه ریزی طرح درخت کاری اطراف 
زمین بازی برای حفظ زیبایی و همچنین حفاظت 
و  خوابگاه  آماده سازی  خواهران،  خوابگاه  از 
مهمانان  اسکان  جهت  الزم  تجهیزات  مهیاکردن 

سمینار بین المللی آمار و ... است.
با  گفتگو  در  طاهر  دکتر  بازدید،  این  حاشیه  در 
دانشگاه،  گفت:  دانشگاه  عمومی  روابط  خبرنگار 

پس از اتمام ترم تحصیلی بهاری، عملیات ارتقاء 
و  داد  قرار  خود  کار  دستور  در  را  خوابگاه ها 
خوابگاه  مختلف  بخش های  در  اساسی  تعمیرات 
که از نظر تأسیسات مشکل داشته اند آغاز کرد و 
در حال حاضر حدود 70 درصد کار پیش رفته و 
مابقی با موفقیت در حال اجراست. امیدواریم این 
پروژه با بودجه تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات و 
برسد  اتمام  به  شهریورماه  اول  نیمه  تا  فناوری 
در  بیشتری  امکانات  با  بتوانند  دانشجویان  تا 

خوابگاه ها، سال تحصیلی را آغاز نمایند.
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فراخوان دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک 
و  مطالعات  بررسی  هدف  با  محیط زیست  و 
پژوهش های انجام شده در زمینه آلودگی خاک 
هجدهم  و  هفدهم  تاریخ  در  محیط زیست  و 
و  علوم  بخش  توسط  جاری  سال  شهریورماه 
دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  در  خاک  مهندسی 
شهید باهنر کرمان برگزار می شود. این همایش 
با حضور استاندار کرمان، رئیس دانشگاه، نماینده 
علمی  سخنرانی  با  و  دانشگاه  در  رهبری  نهاد 
آقایان دکتر صالحی، استاد تمام دانشگاه شهرکرد 
و دکتر بهرامی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس 
و ریاست ستاد توسعه فناوری آب، خشک سالی و 
محیط زیست در محل تاالر وحدت دانشگاه شهید 

باهنر کرمان برگزار می گردد.

نشست خبری سیزدهمین کنفرانس آمار ایران

آمار  کنفرانس  سیزدهمین  خبری  نشست  در 
کنفرانس  ایران که روز 26 مردادماه در سالن 
برگزار  باهنر،  شهید  دانشگاه  مرکزی  سازمان 
و  پژوهش  معاون  زاده،  احتشام  دکتر  شد، 
ریاضی،  دانشکده  رئیس  فدایی،  دکتر  فناوری، 
کنفرانس  علمی  دبیر  و  رئیس  مددی،  دکتر 
پاسخگوی  آمار  بخش  بنیان گذار  تاتا،  دکتر  و 

سؤاالت خبرنگاران بودند.
فناوری  و  پژوهش  معاون  زاده،  احتشام  دکتر 
دانشگاه،  همایش ها را پل ارتباط جامعه و دانشگاه 
دانست و گفت: همایش ها، زمان و مکان مناسبی 
یک  دستاوردهای  آخرین  از  جامعه  که  هستند 
حوزه مطلع شود و برحسب نیاز از آن دستاوردها 
استفاده کند. آن چیزی که باید در یک همایش 
نباید  همایش  که  است  این  بگیرد  قرار  مدنظر 
صرفًا برای دانشگاهیان باشد بلکه افراد حقیقی و 
حقوقی نیز باید بتوانند در این همایش ها شرکت 

کنند و برحسب نیازشان از دستاوردها بهره مند 
پژوهش  که  اشخاصی  صورت  این  در  شوند. 
انجام داده اند نیز با هدف رفع نیاز افراد جامعه 
دانشگاه  می کنند.  پیدا  حضور  همایش ها  در 
از  بیش  امروز  به  تا   1354 سال  از  باهنر  شهید 
پنجاه همایش علمی معتبر در سطح ملی و چهار 

کنفرانس بین المللی برگزار کرده است.
تبادل  ریاضی  دانشکده  رئیس  فدایی،  دکتر 
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علمی و ارائه دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاهیان 
چنین  اصلی  هدف  را  کشور  سراسر  در 
دانشکده  کرد:  تأکید  و  دانست  کنفرانس هایی 
از  یکی  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  ریاضی 
توانمندترین دانشکده های کشور در حوزه آمار 
است و با توجه به شناختی که انجمن آمار ایران 
از وضعیت علمی بخش آمار دانشگاه داشته است 
برگزاری سیزدهمین کنفرانس را به بخش آمار 
تالش  باید  نمود.  واگذار  باهنر  شهید  دانشگاه 
کنیم تا سیزدهمین کنفرانس آمار نسبت به 12 

کنفرانس گذشته غنی تر باشد.
دکتر مددی، رئیس و دبیر علمی کنفرانس نیز 

ضمن تشکر از خبرنگاران بابت پوشش خبری این 
همایش، توضیحاتی در خصوص نحوه برگزاری 
و مقدمات کار ارائه داد و گفت: مقدمات کار از 
سال 91 انجام شد. کارهای کمیته علمی از سال 
دبیرخانه  به  مقاله   500 تعداد  و  شروع  گذشته 
 340 داوری  از  پس  و  گردید  ارسال  کنفرانس 
مقاله مورد تأیید قرار گرفت. از این تعداد 220 
مقاله به صورت شفاهی و 120 مقاله به صورت 
پوستر ارائه خواهند شد. در طول کنفرانس، 12 
نشست خبری برگزار خواهیم کرد و دو میزگرد 
علمی خواهیم داشت که یکی از آن ها مربوط به 
سرشماری سال 95 است. این میزگرد با همکاری 
کنفرانس آمار برگزار می شود و قریب به 600 

کرد.  خواهند  شرکت  کنفرانس  این  در  نفر 
کشورهای  از  خارجی  مدعو   20 تعداد  همچنین 
یونان،  نروژ،  فرانسه،  ایتالیا،  شامل  اروپایی 
اسلونی  بلغارستان،  لهستان،  انگلیس،  سوئیس، 
دعوت  تایوان  و  مالزی  آسیایی  کشورهای  و 
شرکت کننده  نیز  آمریکا  و  کانادا  از  و  شده اند 

خواهیم داشت.
وی همچنین از برگزاری دو کارگاه تخصصی در 
طول کنفرانس خبر داد و گفت: در نظر داریم با 
همکاری آموزش و پرورش همایش یک روزه ای 
همچنین  نماییم.  برگزار  شهریور  اول  تاریخ  در 
برگزیده  پیشکسوت  عنوان  تحت  مراسمی 
دانشگاه  از  پاشا  دکتر  امسال  که  داشت  خواهیم 
خوارزمی به عنوان پیشکسوت برگزیده، انتخاب 

شده اند.
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نتایج سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان

المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان  سیزدهمین 
دختر و پسر از تاریخ 11تیرماه لغایت 20مردادماه 
با حضور تعداد 121دانشگاه و موسسه آموزش 
علوم،  وزارت  دانشگاه های  از  اعم  کشور  عالی 
و  حرفه ای  فنی  کاربردی،  علمی  جامع  نور،  پیام 

به  وابسته  دانشگاه های  و  غیرانتفاعی  مؤسسات 
فردوسی  دانشگاه  میزبانی  به  ارگان ها  و  نهادها 
مشهد برگزار شد و رتبه های زیر توسط تیم های 
دست  به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  ورزشی 

آمد.

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

 ماده انفرادي مقام سمت نام و نام خانوادگي رديف

 1500 سوم ورزشكار مهسا محمدي 1

 5000 سوم ورزشكار مهسا محمدي 2

 پرتاب ديسك سوم ورزشكار فاطمه كمالي 3

 4×100 چهارم ورزشكار بهناز هاشمي 4

 4×100 چهارم ورزشكار سمانه 5

 4×100 چهارم ورزشكار فاطمه اسمعيلي 6

 4×100 چهارم ورزشكار فاطمه پشته شيراني 7

 ارتفاع ششم ورزشكار بهناز هاشمي 8

 
تیم تکواندو خواهران به مربیگری نرگس فرخی:

 مقام سمت نام و نام خانوادگيرديف

 سومورزشكار خاطره معيني راد 1

 سومورزشكار حوريه السادات حسيني 2

ششمورزشكار پريسا دباغيان 3
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و  سیف الدینی  امیر  محمدرضا  دکتر  مربیگری  و  المپیاد  سوم  مقام  کسب  با  برادران  فوتسال  تیم 
سرپرستی احد سلطانی:

 سمت نام و نام خانوادگيرديف

 ورزشكار علي مرتضايي 1

 ورزشكار محمد امين شجاعي فر 2

 ورزشكار ايمان فراشي 3

 ورزشكار عارف كالنتري 4

 ورزشكار مهدي انصاري راد 5

 ورزشكار رضا صالحي 6

 ورزشكار محمدرضا مظفري 7

 ورزشكار مهدي رجبي 8

 ورزشكار مرتضي هادي زاده 9

 ورزشكار احسان نوراللهي 10

 ورزشكار آرمان روستا 11

 ورزشكار علي زابلي 12

  تیم بدمینتون با مربیگری امیرحسام رحیمی:

 مقام سمت نام و نام خانوادگيرديف

 پنجم ورزشكار فرشاد خدادادي 1
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تیم شنا با مربیگری احسان سید جعفری و سرپرستی دکتر روح اله نیکویی:

 ماده مقام سمت نام و نام خانوادگيرديف

 متر پروانه 50 اول ورزشكار شايان حاج ابراهيمي 1

 متر قورباغه 50 دوم ورزشكار شايان حاج ابراهيمي 2

 متر كرال سينه 50 دوم ورزشكار شايان حاج ابراهيمي 3

  پذيرفته و رضا پوريا محيط، شايان حاج ابراهيمي، 4
 آرشام مرتضوي

 4×100 پنجم ورزشكار

  پذيرفته و رضا پوريا محيط، شايان حاج ابراهيمي، 5
 آرشام مرتضوي

 4×50 پنجم ورزشكار

 تيمي پنجم ورزشكار آرشام مرتضوي 6

 تيمي پنجم ورزشكار حاج ابراهيمي انيشا 7

 تيمي پنجم ورزشكار پوريا محيط 8

 تيمي پنجم ورزشكار رضا پذيرفته 9

 تيمي پنجم ورزشكار امين شفيعي 10

 تيمي پنجم ورزشكار مجيد كاربخش 11

 تيمي پنجم ورزشكار آرين قدس ولي 12

 

همچنین تیم والیبال به مربیگری دکتر کوروش قهرمان تبریزی و سرپرستی حامد رشید زاده به مقام 
هفتم المپیاد دست یافت.
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نشست هماهنگی جشنواره حرکت با حضور مدیر کل میراث فرهنگی

محوریت  با  نشستی  مردادماه   25 دوشنبه  روز 
هماهنگی و برنامه ریزی جهت هرچه بهتر برگزار 
شدن جشنواره حرکت با حضور مدیرکل میراث 
فرهنگی در دفتر دکتر بصیری، معاون فرهنگی 

و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.
فرهنگی،  میراث  مدیرکل  وفایی،  محمود 
جشنواره حرکت را فرصتی مهم و ارزشمند تلقی 
استان  گفت:  کرمان  استان  معرفی  در  و  کرد 
از  یکی  کویر  و  است  کویری  استان  یک  کرمان 
خاستگاه  تاریخی  جهت  از  ماست،  جاذبه های 
در  باید  را  تاریخ  ردپای  و  شناخته شده  تمدن 
اقلیم های  با  استانی  کرد،  جستجو  کرمان  استان 
متفاوت که به عنوان سومین شهر مرتفع کشور 

شناخته شده است، دارای صنایع دستی فوق العاده 
استان  کشوری  ارزیابی  اساس  بر  و  است  زیاد 

کرمان رتبه سوم را در تنوع صنایع دستی دارد.
استان  گردشگری  معاون  جهانشاهی،  محمد 
اصلی ترین  کرد:  نشان  خاطر  نیز  کرمان، 
شاخص هایی که ما می توانیم رقابت پذیری را در 
مهمان پذیری مردم  کنیم،  تعریف  استان کرمان 
کرمان است. بیشترین همایش های صورت گرفته 
در استان کرمان از سال 83 تا سال 85 بوده است 
و از دل همین همایش ها، هتل ها ساخته شده اند. 
با توجه به وجود تنوع معماری در استان کرمان 
برای اقامتگاه ها حداقل 12 تیپ معماری در نظر 

داریم.


