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جلسه هیأت رئیسه
جلسه هیأت رئیسه روز یکشنبه 1مرداد ماه ،96با
حضور دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،حجت االسالم
والمسلمین حمزه؛ سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر اسالمی؛ معاون اداری،
مالی و مدیریت منابع ،دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی
و اجتماعی ،دکتر موالیی؛ معاون آموزشی و تحصیالت
تکمیلی و دکتر نظام آبادیپور؛ معاون پژوهشی و
فناوری ،در اتاق رئیس دانشگاه ،برگزار شد.

جلسه هیأت رئیسه
جلسه هیأت رئیسه روز یکشنبه8مردادماه ،96با حضور
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،حجت االسالم والمسلمین
حاج آقا حمزه؛ سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر اسالمی؛ معاون اداری،
مالی و مدیریت منابع ،دکتر نظری؛ معاون دانشجویی،
دکتر موالیی؛ معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی،
دکتر نظام آبادیپور؛ معاون پژوهشی و فناوری
و دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل حوزه ریاست و روابط
عمومی دانشگاه ،در اتاق رئیس دانشگاه ،برگزار شد
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مراسم گرامیداشت شهید محمدعلی محمدصادقی پور
جلسه یادبود شهید "محمد علی محمد صادقی پور"
پدر همکارمان سمیه محمد صادقی پور ،کارمند
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ،روز دوشنبه
2مردادماه  ،96با حضور حجت االسالم والمسلمین
حمزه؛ سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه ،دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و
اجتماعی ،دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل حوزه ریاست و
روابط عمومی ،دکتر مدبری؛ رئیس دانشکده ادبیات
و علوم انسانی ،دکتر ساسان؛ رئیس امور دانشجویان
شاهد و ایثارگر و دیگر مدیران دانشگاه ،برگزار شد.
دکتر ساسان؛ رئیس امور دانشجویان شاهد و
ایثارگر دانشگاه گفت :منطقه عملیات بدر ،در غرب
هورالهویزه واقع است که از شمال به ترابه و زجیه و از
جنوب به القرنه و کانال سوئیب محدود میگردد .این
منطقه دارای دو نوع طبیعت متفاوت است :یک خشکی
در قسمت غربی که حداقل عرض آن  2کیلومتر در
زجیه و حداکثر عرض آن  8تا  9کیلومتر در عزیر و
الهاله است و  2هور بزرگ (هورالهویزه در شرق و
هورالحمار در غرب) این خشکی را احاطه نموده اند.
وی افزود :اهداف نهایی عملیات بدر ،دستیابی و تسلط
بر جاده العماره -بصره و نیز راهیابی به مرکز اصلی
هورهای غرب دجله ،که استان های ناصریه ،بصره
و العماره را احاطه کرده است ،همچنین تسلط بر
شرق دجله همراه با انهدام نیرو از جمله اهداف این
عملیات بود .پاکسازی پاسگاه های ترابه ،بالل ،ابولیله و
نیز روستاهای البیضه ،الصخره ،پَد خندق و انهدام پل
های العزیر ،خندق و  ...در حد شمالی منطقه عملیات؛ و
پاکسازی روستاها و انهدام پل هایی همچون جوبیر و ...
در حد جنوبی منطقه در دستور عملیات بود .عملیات
در ساعت  23روز  20اسفندماه  63با اسم رمز مبارک
یااهلل ،یااهلل ،یااهلل و قاتلوهم حتی التکون فتنه ،یا فاطمه
الزهرا ،یا فاطمه الزهرا ،یا فاطمه الزهراسالماهللعلیه
آغاز گردید و در همان ساعات اولیه ،تمامی خطوط
و استحکامات دشمن به سرعت در هم کوبیده شد.

رمز موفقیت عملیات هم در ضربتی بودن و سرعت
آن بود ،اما از همان ابتدا ،مشکالت ،یکی پس از دیگری
رخ نشان داد .در بعضی محورها خط به راحتی شکسته
شد و حتی برخی رزمندگان از دجله هم عبور کردند
اما در بعضی دیگر ،رزمندگان با مقاومت سرسختانه
عراقیها روبرو شدند .تشدید جنگ شهرها یکی از
پیامدهای عملیات بدر بود .بمبارانهای عراق از سوم
اسفند  63آغاز شد و تا  17فروردین ادامه داشت.
در این بمبارانها  1227نفر شهید شدند و  4682نفر
مجروح راه بیمارستانها را پیش گرفتند .حجت االسالم
والمسلمین حمزه؛ سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه،گفت :همه ما این آسایش،
آرامش و رفاهی که داریم مدیون شهدا ،ایثارگران و
جانبازان هستیم و طبق گفته مقام معظم رهبری(مدظله
العالی)گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید،
از خود شهادت کمتر نیست.
وی همچنین یادآور شد :همانطور که امام راحل
فرمودندشهدا چشم و چراغ این ملت هستند و ما هم
باید طبق فرمایش بنیانگذار انقالب اسالمی ایران عمل
کنیم و اگر راهمان را گاهی گم میکنیم باید سراغ
خانواده شهدا برویم ،تا چشم ما به خانواده شهدا می
افتد راه مشخص میشود.

3

حضور رئیس دانشگاه شهید باهنر در مراسم اجرایی شدن مرمت و بازسازی مجموعه قبه سبز کرمان
نخستین دانشگاه جنوب شرق کشور
روز سه شنبه 10مردادماه ،96عملیات مرمت و
بازسازی مجموعه قبه سبز کرمان با حضور دکتر
طاهر؛ رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان ،علیرضا
رزم حسینی؛ استاندار کرمان ،محمود وفایی؛ مدیر
کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
کرمان ،دکتر آل طه؛ رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرمان و جمعی از مسئوالن دانشگاههای استان کرمان،
آغاز شد.
محمود وفایی؛ مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان کرمان گفت :با دستور استاندار
کرمان بنای تاریخی قبه سبز ،مرمت و بازسازی
میشود.
وی افزود :امیدواریم با همکاری دکتر طاهر؛ رئیس
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،بتوانیم کارها را به نحو
احسن انجام دهیم.

به گونه ای که دانشجویانی در این مکان تربیت یافته
اند و به نقاط مختلف دنیا اعزام شده اند .این بنا یکی از
یادگاریهای علم و فرهنگ از اولین حاکمان در تاریخ
کرمان بعد از سال ها مهجوریت است .امروز شاخص
ترین بنای دانشگاهی جنوب شرق ایران با همکاری هم
جانبه استاندار کرمان بازسازی و مرمت میشود.
وفایی با اشاره به اینکه این بنا در دو حوزه شاخص
است ،گفت :این بنا هم به لحاظ علمی و فرهنگی و هم
به لحاظ مصالح ،کاشی و معرق شاخص است و بنا به
گفته معماران بزرگ کشور در این بنا از قدیمی ترین
کاشی در ایران استفاده شده است .در راستای بازسازی
این بنا باید امالک این محدوده خریداری و آزاد شود،
گفت :ما برای ایجاد پالک ،حصار و تملک نیاز به حمایت
شهرداری داریم.در راستای کاوش و مرمت این بنای
تاریخی به  ۵۰۰میلیون تومان اعتبار نیاز داریم و این
در حالی است که امروزه بیش از  ۶۰میلیارد تومان از
اعتبارات غیر دولتی در این زمینه استفاده میشود.
علیرضا رزم حسینی؛ استاندار کرمان گفت :مجموعه
تاریخی قبه سبز ،با همان معماری گذشته از سوی
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان و با
مشارکت شهرداری کرمان احیاء می شود.
وی با اشاره به اینکه مجموعه تاریخی قبه سبز کرمان به
عنوان نخستین دانشگاه در جنوب شرق کشور همچون
دانشگاه آکسفورد مرمت و احیاء می شود .بيشك،
پس از احياء ،اين محوطه به يك مركز علمي  -هنري

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان کرمان تصریح کرد :عمليات با در اختيار گرفتن
تملك ساختمانهاي اطراف محوطه آغاز شده است.
قبه سبز ،با شماره  124در فهرست آثار ملي به ثبت
رسيده است .امروز با اجرایی شدن عملیات مرمت و
بازسازی قبه سبز ،افتخار بزرگی در کارنامه استاندار
کرمان رقم خورد و این در حالی است که کرمان
استانی تاریخی ،فرهنگی همراه با مدنیت است .بنای
قبه سبز با قدمت بیش از  ۷۰۰سال به عنوان مهم ترین
بنای فرهنگی و علمی جنوب شرق مطرح بوده است
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معماري و باستان شناسي تبديل شده و در شناسایی
بافت قديم شهر كرمان و جلب و جذب گردشگر،
تأثيرفوق العادهاي خواهد داشت.
استاندار کرمان ،بر تعریف کاربری مناسب برای ابنیه
تاریخی استان کرمان تاکید کرد و گفت :استان کرمان
دارای هفت هزار اثر تاریخی است که اگر برای آنها
کاربری مناسب تعریف نشود ،از بین خواهند رفت .
وی افزود :دانشگاه آزاد اسالمی موافقت کرده است
تا در بازسازی و مرمت نخستین دانشگاه جنوب شرق
ایران با قدمت  700ساله ( بنای تاریخی قبه سبز شهر
کرمان) مشارکت نماید.

جلسه هیأت رئیسه
جلسه هیأت رئیسه روز یکشنبه 15مرداد ماه ،96با
حضور دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،حجت االسالم
والمسلمین حاج آقا حمزه؛ سرپرست دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر
بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی ،دکتر نظری؛ معاون
دانشجویی ،دکتر موالیی؛ معاون آموزشی و تحصیالت
تکمیلی و دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل حوزه ریاست و
روابط عمومی دانشگاه ،در اتاق رئیس دانشگاه ،برگزار
شد

بازدید دکتر طاهر از روند تعمیرات و بازسازی خوابگاه هرندی و دانشکده فنی
روز یکشنبه  15مردادماه ،96دکتر طاهر؛ رئیس
دانشگاه ،به همراه حجت االسالم والمسلمین حاج آقا
حمزه؛ سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه ،دکتر نظری؛ معاون دانشجویی،
دکتر حسینخانی؛ سرپرست روابط عمومی و دیگر
مدیران و مسئوالن دانشگاه از روند تعمیرات و
بازسازی خوابگاه هرندی و همچنین ازآشپزخانه ،سلف
سرویس و نمازخانه دانشکده فنی دانشگاه ،بازدید کرد
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نخستین جلسه ستاد استقبال از نودانشجویان برگزار شد
نخستین جلسه ستاد استقبال از دانشجویان جدید،
روز چهارشنبه  18مرداد ماه  ،96باحضور حجت
االسالم والمسلمین حاج آقا حمزه؛ سرپرست دفتر
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر
بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی ،دکتر تراز؛ مدیر
کل امور آموزشی ،دکتر حسینخانی؛ سرپرست روابط
عمومی و دیگر و مسئوالن دانشگاه ،در دفتر معاونت
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مصوبات زیر
به تصویب رسید:
حوزه معاونت های آموزشی ،پژوهشی ،دانشجویی،دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
و واحدهای تابعه ،اطالعات جدید خود را به معاونت
فرهنگی و روابط عمومی دانشگاه ارائه نمایند تا در
نشریه ویژه نودانشجویان و سایت دانشگاه ،قرار داده
شود.
مکان های استقرار ستاد استقبال دانشجویی ،به تفکیکجنسیت مشخص شد.

غرفه های آموزشی ،دانشجویی و فرهنگی به طورمجزا برای خواهران و برادران به منظور اطالع رسانی
با مسئولیت کارشناسان خبره و مطلع ،تشکیل گردد.
مقابل در اصلی دانشگاه ،غرفه اطالع رسانی اولیه بامسئولیت انتظامات دانشگاه و باجه های مشاوره ،زیر
نظر ستاد استقبال برپا شود.
ـ امکانات رفاهی و پذیرایی برای خانواده و همراهان
نودانشجویان در نظر گرفته شد

جلسه هیأت رئیسه
جلسه هیأت رئیسه روز یکشنبه 22مرداد ماه ،96با
حضور دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،حجت االسالم
والمسلمین حاج آقا حمزه؛ سرپرست دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر بصیری؛
معاون فرهنگی و اجتماعی ،دکتر اسالمی؛ معاون اداری،
مالی و مدیریت منابع ،دکتر نظری؛ معاون دانشجویی،
دکتر موالیی؛ معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی،
دکتر نظام آبادی پور؛ معاون پژوهشی و فناوری
و دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل حوزه ریاست و روابط
عمومی دانشگاه ،در اتاق رئیس دانشگاه ،برگزار شد.
سپس دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه ،گزارشی از نشست
رؤسای دانشگاهها به هیأت رئیسه ارائه داد و پیرامون
موضوعات جلسه صحبت هایی را بیان کرد.

در ادامه دکتر موالیی؛ معاون آموزشی و تحصیالت
تکمیلی ،گزارشی از نشست معاونین آموزشی در
تهران را ارائه نمود.
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مدیر امور خوابگاههای دانشگاه ،مدیر نمونه کشوری شد
در آیین تقدیر از مدیران نمونه خوابگاههای دانشگاه
های کشور که در مشهد مقدس برگزار شد،
محمودشمسالدینی ،مدیر امور خوابگاههای دانشگاه
شهید باهنر به عنوان مدیر نمونه کشوری انتخاب شد
و با دریافت لوح سپاس از مشاور وزیر علوم ،تحقیقات
ِ
صندوق رفاه دانشجویان،از او تقدیر
و فناوری و رئیس
شد.

کارگاه آموزشی دو روزه اصول و مهارت هاي مذاكره و مديريت استراتژيك و روابط مومي
کارگاه آموزشی دو روزه اصول و مهارت هاي مذاكره
و مديريت استراتژيك و روابط عمومي  ،روزهاي
چهارشنبه و پنجشنبه ٢٥و ٢٦مردادماه ،٩٦با حضور
نماینده روابط عمومي دانشگاه شهيدباهنركرمان
و نمایندگان روابط عمومي هاي كشور ،در سالن
گردهمایی هتل پارس مشهد ،برگزار شد
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