
1



2

پیام دکتر طاهر به مناسبت آغاز سال تحصیلی

»به نام خداوند جان و خرد«
مهرماه، آغاز پاییز طبیعت و شروع بهار دانش و پژوهش است. اینجانب آغاز سال تحصیلی 
جدید را به همۀ دانشجویان گرامی و فرزندان پاک نهاد این سرزمین، به ویژه به دانشجویان 

دانشگاه شهید باهنر و خاّصه دانشجویان جدیدالورود شاد باش و تبریک می گویم.
دانشجویان عزیز! شما در مسیری مّقدس و فرخنده گام نهاده اید چرا که دانش اندوزی 
ارمغان خداوند سبحان به انسان های شایسته است. شما در دانشگاهی تحصیل می کنید که 
افضلی پور  نام زنده یاد مهندس علیرضا  به  بزرگمردی دریادل  به همت  پیش  چهل سال 
ادامه دهندگان  و  نهاده شد  بنا  فاخره صبا  بانو  روانشاد  فداکارش،  با همراهی همسر  و 
برای  نیز  اعتالی دانش و دانشگاه کوشیده اند. شما  برای  امروز  به  تا  نیز  راه روشن آنها 
ساختن آینده پرفروغ خود و جامعۀ خویش از هیچ کوششی دریغ نکنید. امید است بتوانید 
با بهره گیری از امکانات دانشگاه و انجام فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی مناسب، به 

موفقیت های روز افزون علمی نائل شوید.
 دکتر محّمدعلی طاهر

 رئیس دانشگاه
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نهمین جشنواره ملی حرکت به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

نهمین جشنواره ملی حرکت، سوم  افتتاحیه  مراسم 
تحصیلی، در  آغازین روز سال  با  مهرماه، مصادف 
محل حسینیه شهدای گمنام دانشگاه شهید باهنر، با 
حضور دانشمندان و بزرگان عرصه علم و فرهنگ، 
استادان ودانشجویان شرکت کننده نهمین جشنواره 

ملی حرکت برگزار شد.

مسئوالن، پس از ادای احترام به شهدای گمنام و نثار 
گل و قرائت فاتحه در کنار قبور مطهرشان، یاد و 
خاطره شهدای عزیز را زنده نگه داشته و از رشادت 
های این بزرگواران قدردانی نمودند. پس از ادای 
هاشمی؛  دکتر  دانشگاه،  گرانقدر  به شهدای  احترام 
تحقیقات  علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
ایرجی؛ مدیر کل فرهنگی وزارت  فناوری، دکتر  و 
علوم، تحقیقات و فناوری همچنین رئیس و مقامات 
جمعی  همراه  به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  عالی 
از مسئوالن اجرایی، استادان، دانشجویان و استعداد 
های خبره و میهمانان داخلی و خارجی در محل تاالر 
افضل دانشگاه جهت ادامه مراسم افتتاحیه گرد هم 

آمدند.
ملی  جشنواره  نهمین  علمی  دبیر  بصیری،  دکتر 
ملی  جشنواره  نهمین  افتتاحیه  مراسم  در  حرکت 
حرکت گفت: این جشنواره بزرگترین رویداد علمی 
خورد.  می  رقم  کرمان  در  که  است  دانشجویی  و 
جشنواره  مشاهده  با  جدیدالورود  دانشجویان  باید 
حرکت بدانند دانشگاه محل پویش، تحقیق و کارهای 
علمی است. تعداد شرکت کنندگان و غرفه ها در 
رقم  به  کمی  نظر  از  حرکت  ملی  جشنواره  نهمین 

2 برابر رسیده و کیفیت این جشنواره نیز افزایش 
نهم  از جشنواره  استقبال  است. همچنین  پیدا کرده 
نخستین  برای  است.  هشتم  دوره  دوبرابر  حرکت 
میزبان  حرکت،  ملی  جشنواره  نهمین  در  مرتبه، 
دانشجویان انجمن های علمی دانشگاه علوم پزشکی 

هستیم.
اقتصاد  و شعار  دفاع مقدس  هفته  به  اشاره  با  وی 
مقاومتی  اقتصاد  گفت:  عمل،  و  اقدام  مقاومتی، 
شعار  عنوان  به  دانش بنیان  شرکت های  زمینه ساز 
جشنواره حرکت انتخاب شده است. یکی از شاخص 
های اصلی اقتصاد مقاومتی، شرکت های دانش بنیان 
هستند به همین منظور باید به سمت ایجاد شرکت 
های دانش بنیان گام برداریم تا شاهد پیوند صنعت 

و دانشگاه باشیم.

دکتر هاشمی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، 
این جشنواره  افتتاح  تحقیقات و فناوری، در مراسم 
ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این رویداد بزرگ 
اوال  دارد.  ویژگی  چند  جشنواره  این  گفت:  علمی، 
دولت  این  در  که  است  جشنواره حرکت  چهارمین 
و در طول سه سال گذشته برگزار می شود و این 
نشان از اهتمام به حرکت در مجموعه وزارت علوم 
و معاونت فرهنگی است و ما در کمتر از سه سال 
امسال  و  هشتم  هفتم،  ششم،  جشنواره های  گذشته 
باید هر  قاعدتًا  برگزار کردیم در حالی که  را  نهم 
سال یک جشنواره برگزار شود ولی اهتمام همکاران 
ما باعث شده است تا فاصله برگزاری دو جشنواره 

کمتر از یک سال باشد.
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این  حرکت  جشنواره  ویژگی  افزود:  دکترهاشمی 
است که فرصتی برای انجمن های علمی برتر ایجاد 
و  از سراسر کشور دور هم جمع شوند  تا  می کند 
تجربیات تبادل شود. همچنین رقابت سازنده ای بین 
انجمن های علمی شکل می گیرد و خود آنها فرصتی 
را فراهم می کنند تا کارهای دانشجویی با محوریت 

تخصص و علم برگزار شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به جشنواره 
نهم چند  و گفت: جشنواره حرکت  اشاره کرد  نهم 
ویژگی دارد یکی اینکه در این جشنواره از گروه های 
اینجا  نمونه  چند  از  و  است  شده  دعوت  خارجی 
گروه هایی  نیز  هشتم  جشنواره  در  چند  هر  داریم 
داشتند  حضور  داخل  مقیم  خارجی  دانشگاه های  از 
تعدادی  همچنین  است.  شده  وسیع تر  امسال  اما 
جشنواره  این  در  بهداشت  وزارت  انجمن های  از 
شرکت کرده اند تا سطح گسترده تری از فعالیت ها 

را شاهد باشیم.

دکترهاشمی در ادامه گفت: در این جشنواره ضریب 
و  یافته  افزایش  داوران  تعداد  و  داوری ها  دقت 
حوزه های تخصصی نیز نزدیک به دو برابر شده اند. 
تعداد آثار هم نزدیک 25 درصد رشد داشته است. 
ما هر سال در این جشنواره شاهد هیجان و انگیزه 
بیشتری هستیم و هر سال نیز بیشتر می شود و ما 
وقتی این جشنواره ها را می بینیم به آینده امیدوارتر 
از  نسلی  می دهد؛  نشان  موضوع  این  و  می شویم 
جوانان ما در دانشگاه شکل می گیرد و تربیت می شود 
که ظرفیت این را دارند که آینده ای درخشان هم 
از نظر صنعت، تکنولوژی و هم فرهنگی و اجتماعی 
را بسازند و همین هم باعث اعتماد بیشتر مسئوالن 

می شود تا توانمندی های دانشجویان را ببینند .

بازدید  به  خود  سخنان  از  دیگري  بخش  در  وي 
خود از غرفه ها و درخواست های انجمن های علمی 
همه  غرفه ها  از  بازدید  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
درخواست های دانشجویان در افزایش حمایت های 
سعی  امسال  بود.  امکانات  کردن  فراهم  و  مالی 
ولی  کنیم  بیشتر  را  حمایت مان  میزان  تا  کرده ایم 
این  باز هم  انجمن ها زیاد شده است  فعالیت  چون 
قدر  آن  دیگر  عبارتی  به  و  نیست  جوابگو  امکانات 
ظرفیت ها و استعدادها زیاد است که هر چه بیشتر 
استعدادهای  باشد  دانشجویان  اختیار  در  امکانات 
بیشتری شکوفا می شود وبه طور مرتب خالقیت ها 
هر  که  است  دانشجویان  جمع  در  نوآوری هایی  و 
چه بیشتر بودجه، امکانات و فضای فیزیکی افزایش 
ما  و  می گیریم  را  بیشتری  و  بهتر  نتیجه  قطعا  یابد 
تالش می کنیم تا در حد مقدورات همه این مسائل 

را افزایش دهیم.
 پس از سخنرانی، جشنواره توسط دکتر هاشمی و 

مسئوالن افتتاح شد و رسما کار خود را آغاز کرد.
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جلسه شورای دانشگاه با حضور دکتر هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

جلسه هیأت رئیسه و شورای دانشگاه، با حضور دکتر 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فرهنگی  معاون  هاشمی؛ 
باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر  فناوری، 
کرمان و دیگر مدیران و مسئوالن دانشگاه در روز 
دانشگاه  کنفرانس  سالن  در   95 ماه  مهر   3 شنبه 

باهنر برگزار شد.
سال  باهنر  شهید  دانشگاه  گفت:  دانشگاه  رئیس 
و  پور  افضلی  مهندس  مرحوم  همت  به   1354
همسرگرانقدرشان بانو فاخره صبا تأسیس گردید و 
اکنون با گذشت بیش از 40 سال به عنوان بزرگترین 
می  شناخته  کشور  شرق  جنوب  در  جامع  دانشگاه 
و  تمام  استاد   100 تعداد  دانشگاه  این  در  که  شود 
بیش از 140 دانشیار مشغول به آمورش و پژوهش 
ها  دانشگاه  سایر  از  را  دانشگاه  این  آنچه  هستند، 
دانشجویان  تعداد  و  استادان  تعداد  کرده  متمایز 
دانشگاه  امسال  بودجه  است.  آن  ارشد  و  دکتری 
میلیارد   112 حدودا  که  است  میلیارد   113 باهنر 
آن به دستمزد استادان و کارکنان دانشگاه اختصاص 
است  هکتار   500 باهنر  دانشگاه  مساحت  یابد.  می 
مجموع  است،  مترمربع   256300 مفید  زیربنای  و 
و  مترمربع   10000 ناتمام  های  پروژه  زیربنای 
میزان پیشرفت پروژه ها 83 درصد است. در سه 
سال اخیر 4190 مقاله خارجی چاپ شده، 183 طرح 
پژوهشی به اتمام رسیده و تعدادی فرصت مطالعاتی 
داشتیم همچنین با وجود در اختیار نداشتن بودجه 
فرهنگی  ی  زمینه  در  است  توانسته  دانشگاه  کافی، 
رشد قابل توجهی داشته باشد. برای مثال می توان 

انجمن علمی، تعداد 85 نشریه دارای  به تعداد 65 
انجمن   9 تعداد  و  فعال  نشریه   45 تعداد  و  مجوز 
اسالمی و بیش از 6400 دانشجوی در حال فعالیت 

در این تشکل ها، اشاره کرد.
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  بصیری،  دکتر 
شهید باهنر، ضمن بیان خیرمقدم به دکتر هاشمی، 
دکتر ایرجی و دیگر حاضران با یادآوری هفته دفاع 
را  اطالعاتی  شهیدان،  یاد  داشتن  گرامی  و  مقدس 
ارائه  امسال  حرکت  ملی  جشنواره  نهمین  درباره 
حرکت  جشنواره  اول  ی  دوره  شش  گفت:  و  کرد 
در تهران برگزار شده و دوره ی هفتم در شیراز و 
دوره ی هشتم در مشهد و دوره ی نهم جشنواره 
حرکت در کرمان برگزار شد. همچنین اعالم کرد 
که جمعیت میزبان این جشنواره نسبت به دوره ی 
گذشته دو برابر شده و دانشگاه باهنر امسال در این 
نخبه، 70 شرکت  جشنواره میزبان 700 دانشجوی 
علوم  دانشگاه  علمی  های  انجمن  و  بنیان  دانش 

پزشکی کل کشور است.
دکتر بصیری، با یادآوری اینکه، رهبر معظم انقالب 
اسالمی، امسال را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل 
انجمن های  اگر  تاکید کرد که  نام گذاری کردند، 
علمی درست عمل کنند، آنگاه شرکت های دانش 

بنیان پرتوانی را خواهیم داشت.
وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  هاشمی،  دکتر 
به  جلسه،  در  حضار  ی  همه  از  تشکر  ضمن  علوم، 
شرح گزارشی از روند تولید علم در ایران از سال 

1381 تا کنون پرداخت.
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دکتر هاشمی خاطرنشان کرد: بعد از اینکه ششمین 
دوره ی جشنواره حرکت در دانشگاه شریف برگزار 
شد تصمیم بر آن شد که مسیر تمرکز زدایی را در 
پیش بگیریم که در راستای همین تصمیم، دوره ی 
هفتم جشنواره در شیراز، دوره ی هشتم در مشهد 
و اکنون دوره ی نهم جشنواره در کرمان برگزار می 
شود. برگزاری چنین جشنواره هایی باعث افزایش 
مشارکت و انگیزه دانشجویان و در نهایت منجر به 

افزایش نشاط و تحرک دانشجویان می شود.

نشست شورای دبیران و اتحادیه های انجمن های علمی با معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

اتحادیه های انجمن های  نشست شورای دبیران و 
و  فرهنگی  معاون  هاشمی؛  دکتر  حضور  با  علمی 
اجتماعی وزارت علوم، دکتر ایرجی؛ مدیرکل فرهنگی 
و  فرهنگی  معاون  بصیری؛  دکتر  متبوع،  وزارت 
اجتماعی دانشگاه شهیدباهنر و دبیر نهمین جشنواره 
ملی حرکت، به همراه جمعی از مسئوالن و اصحاب 
رسانه و با هدف بیان دغدغه ها و مطالبات انجمن 
های علمی در روز شنبه 3 مهرماه، در محل سالن 

کنفرانس دانشگاه برگزار شد.
دکتر هاشمی، مقدمه ای در اهمیت کار انجمن های 
علمی و اتحادیه های آنها و ضرورت و اهمیت این 
از  بیان کرد و مجامع دانشجویی را بخشی  نشست 
آن  به  باید  گفت:  و  دانست  دانشگاه  اصلی  ارکان 
خون  همچون  دانشجویان  و  داد  ای  ویژه  اهمیت 
هایی هستند که در رگ دانشگاه در جریانند و انجمن 
های علمی نقش برجسته تری دارند. پاسخگویی و 
پیگیری مطالبات اتحادیه ها و انجمن های علمی از 
و  فرهنگی  معاونت  حوزه  و  وزارت  اصلی  وظایف 

اجتماعی است.
سپس، تعدادی از دبیران انجمن های علمی کشور و 
نمایندگان اتحادیه های انجمن های علمی، دغدغه 
ها و مسائل مورد نظر را مطرح کردند و در مورد 
معنوی  و  مادی  های  حمایت  جلب  چون  مسائلی 
بیشتر،  و  بهتر  امکانات  گرفتن  اختیار  در  بیشتر، 

تقویت تعامل ها و ارتباطات، طرح ها، پیشنهاد ها و 
راهکار های خود را بیان کردند.

در پایان دکتر هاشمی، دکتر ایرجی و دکتر بصیری 
مباحث مطرح شده را جمع بندی کرده و پرسش 
های مورد نظر را پاسخ دادند و به حمایت ویژه از 

انجمن های علمی تاکید کردند.
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آیین اختتامیه نهمین جشنواره ملی حرکت در تاالر خواجه نصیرالدین طوسی

مهر   5 حرکت  ملی  جشنواره  نهمین  اختتامیه  آیین 
در  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  میزبانی  به  ماه، 
حضور  با  طوسی،  الدین  نصیر  خواجه  سالن  محل 
وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  هاشمی؛  دکتر 
رئیس  طاهر؛  دکتر  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
مسئوالن  و  مدیران  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
برگزاری جشنواره، مدیران استانی و دانشجویان و 

شرکت کنندگان در جشنواره، برگزار شد.

و  یاد  کردن  زنده  با  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر 
خاطره مهندس افضلی پور و بانو فاخره صبا از همت 
و  کرد  تقدیر  دانشگاهی  چنین  تاسیس  برای  ایشان 
کشوری  مدیران  و  مسئوالن  به  مقدم  خیر  ضمن 
به ویژه دکتر هاشمی و همراهانشان، گفت: امروز 
میزبانی  افتخار  که  بالد  می  بر خود  باهنر  دانشگاه 
بزرگترین رویداد علمی دانشجویی را دارد. دانشگاه 
شهید باهنر کرمان، دارای بیش از 14 هزار دانشجو 
ست که از این تعداد بیش از 1000 دانشجوی دکتری 
کارشناسی  دانشجوی   3500 از  بیش  و  تخصصی 
ارشد هستند. در دوره ارشد و دکتری بیش از 200 
رشته و گرایش، بیش از 650 عضو هیات علمی و 65 
انجمن علمی و دانشجویی داریم، در سال 94، 670 
برنامه فرهنگی اجرا شده داشتیم. در سه سال اخیر 
 4200 از  بیش  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  توسط 
مقاله علمی-پژوهشی در مجالت علمی - پژوهشی 
علمی- مقاله   1300 از  بیش  و  شده  منتشر  و   ISI

پژوهشی ISC انجام شده است. تردیدی نیست که 
میان نیروهای فعال دانشجویی، فعالیت عزیزانی که 

دارای  دارند  فعالیت  علمی،  های  انجمن  درعرصه 
بیشترین هماهنگی و تناسب با هویت و هدف گزاری 
آموزش عالی است. دانشجویان فعال در انجمنهای 
خالقترین  استعدادها،  نابترین  و  مناسبترین  علمی، 
دانشگاه  های  سرمایه  ارزشمندترین  و  نیروها 
توسعه  و  تقویت  جهت  در  هرچه  یقینا  و  هستند 
انجمن های علمی بکوشیم و هرآنچه که در مسیر 
کشور  ساز  آینده  عزیزان  این  امید  و  انگیزه  ایجاد 
تالش کنیم شایسته است، لذا حمایت ویژه از انجمن 
دستاوردهای  افزون  روز  معرفی  و  علمی  های 
عزیزان را وظیفه ای مهم و ضرورتی همیشگی می 
اندیشه  و  تبدیل علم و دانش  بدنبال  ما  اگر  دانیم. 
خواهیم  می  اگر  هستیم،  دستاورد  و  محصول  به 
توانمند  و  خالق  آفرین،  کار  نسلی  فرزندانمان  از 
بسازیم توجه جدی به انجمن های علمی دانشگاه ها 
فعالیت  و ظهور  بروز  برای  مناسب  زمینه  ایجاد  و 

آنها شاهراه رسیدن به آن اهداف است و طراحی و 
برپایی چنین جشنواره هایی با همین رویکرد حمایتی 
گیری  شکل  و  نشاط  و  شور  شوق،  فضای  ایجاد  و 
رقابتهای سالم علمی و پژوهشی رقم خورده است. 
ملی  جشنواره  نهمین  که  کنیم  می  افتخار  امروز 
حرکت با استقبال گسترده دانشجویان و انجمن های 
علمی سراسر کشور و توجه ویژه فن بازار و حضور 
شرکت های دانش بنیان به عنوان یکی از پایه های 
انجام رسانده  به  را  اقتصاد مقاومتی کار خود  مهم 
است. اما پایان این جشنواره به معنای آغازی دیگر 
و  ریزی  برنامه  گذاری،  سیاست  که  آغازی  است، 
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حرکت ما را برای تعالی و ارتقاء انجمن های علمی 
و در نهایت دانش، پژوهش و فناوری بیش از پیش 

شتاب می بخشد.
دانشجویی  کادر  از  ویژه  تقدیر  طاهر ضمن  دکتر 
و  ایمان  شما  اندیشه  و  شما  کار  به  ما  کرد:  بیان 
خود  توان  تمام  اساس  همین  بر  و  داریم  اعتقاد 
شایستگی  به  را  میزبانی  حق  که  گرفتیم  کار  به  را 
و  ها  محدودیت  و  ها  نقص  از  اما  آوریم،  جای  به 
مشکالت نیز آگاهیم. امید است که بر ما ببخشایید. 
از صمیم دل از تالش شما فرزندان این مرز و بوم 

و  رونق  و  شکوه  جشنواره  این  به  که  سپاسگزارم 
با  از آن شماست و  این جشنواره  هدف بخشیدید، 
کادر  از  دریغ  بی  شد،  برپا  خودتان  تالش  و  همت 
انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر 
برای  روز  شبانه  داشتی  چشم  هیچ  بی  که  کرمان 
این جشنواره تالش کردند سپاسگزارم و  برگزاری 
فرهنگی  حوزه  در  ارجمندم  همکاران  از  همچنین 
به ویژه جناب آقای دکتر بصیری؛ دبیر جشنوره و 
جناب آقای یوسف زاده؛ مدیر کل فرهنگی دانشگاه 
مختلف  های  واحد  در  دانشگاهی  همکاران  دیگر  و 
دانشگاه نیز صمیمانه سپاسگزارم که با همت بلند و 
تالش و تدبیر این مهم را به انجام رساندند و تقدیر 
آقای  جناب  وزارت  عالی  مقام  از  ویژه  سپاس  و 
دکتر فرهادی و معاون محترم فرهنگی و اجتماعی 
ایشان جناب آقای دکتر هاشمی که حرکتی بزرگ 
را در کرمان پدید آوردند و از مسئوالن و مدیران 
با دانشگاه  نهایت همکاری و همراهی را  استانی که 
درگاه  از  پایان  در  و  دارم  فراوان  تشکر  داشتند، 

همواره  پیروزی  و  متعال سالمتی، سعادت  خداوند 
شما را خواستارم.

و  فرهنگی  معاون  بصیری؛  صادق  محمد  دکتر 
اجتماعی دانشگاه شهید باهنر و دبیر نهمین جشوار 
همه  از  دانی  قدر  و  تشکر  ضمن  نیز  حرکت،  ملی 
جشواره  برپایی  برای  روز  شبانه  که  دانشجویانی 
دانشگاه  پزشکی،  علوم  دانشگاه  از  کردند،  تالش 
کسانی  همه  و  فرهنگیان  دانشگاه  و  اسالمی  آزاد 
داشته  همکاری  جشنواره  این  برگزاری  ستاد  با  که 
مسیر  در  وقفه  بی  که  همکارانی  همچنین  و  اند 
برپایی این رویداد مهم گام برداشتند، رضایت خود 
شعار  بیان  با  و  کرد  اعالم  جشنواره  برگزاری  از  را 
نهمین جشنوار ملی حرکت: »اقتصاد مقاومتی زمینه 
نهمین  متذکر شد:  بنیان«  دانش  های  ساز شرکت 
جشنواره حرکت با حضور 700 غرفه دانشجویی و 
حدود 70 غرفه فن بازار، کار خود را با آغاز سال 
را در  نشاط  و  پویایی  و فضای  تحصیلی، آغاز کرد 

ابتدای سال تحصیلی رقم زد.
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و  فرهنگی  معاون  هاشمی،  دکتر  مراسم  این  در   
زیبا  فاخر،  هنر  اینکه  بیان  با  علوم،  وزارت  اجتماعی 
و هدفمند آن چیزی است که در جامعه ما شور و 
داشت:  اظهار  می کند،  ایجاد  مثبت  هیجان  و  نشاط 
حقیقتًا کار همکاران ما در حوزه هنر و فرهنگ بسیار 
حساس، ظریف و دشوار است و در کنار خالقیت ها 
و تالش ها مستلزم این نکته سنجی و دقت است که 
در  ما  می رساند.  حضور  منصه  به  را  هدفمند  کار 
باید  منشور حقوق دانشجویی گفته ایم هر دانشجو 
با  مرتبط  حقوق  از  باید  و  باشد  خود  حقوق  حافظ 
خود برخوردار باشند. حقوق علمی، صنفی، اجتماعی، 
از  بخشی  طبیعتا  دینی  و  معنوی  هنری،  خانوادگی، 
حقوقی است که مطرح شده و نشانه این است که 
حد  در  دانشگاه  و  است  پویایی  جامعه  جامعه،  این 
توان خود باید به حقوق و نیازهای دانشجویان توجه 
این  به  باید  ها هم  دانشگاه  و مدیران  باشد  داشته 

نکته توجه کنند .
همچنین  علوم  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
از  بخشی  بر  ناظر  هم  جشنواره  این  شد:  متذکر 
حقوق ها و نیازهای دانشجویان است. فلسفه جشنواره 
حرکت رشد علمی و فرهنگی به شکل توأمان است. 
کار  و  دانشجویی  گسترده  و  افزون  روز  مشارکت 
این  هدف  علمی  فعالیت های  محور  حول  جمعی 
است یک  توانسته  است. جشنواره حرکت  جشنواره 
ایجاد  ما  دانشگاه های  در  را  فلسفی  فکری-  جریان 
اجتماع  که  هستیم  شاهد  جشنواره  این  در  و  کند 

دانشجویی  فعاالن  است.  آمده  وجود  به  علمی 
این جهت  به  نخبه هستند  انجمن های علمی  فعاالن 
که فعاالن قشر دانشجواند و منتخب نخبگان هستند. 
حرکت  علمی  جشنواره های  و  علمی  انجمن های 
و  دانشجویان  فزاینده  بالندگی  برای  را  بستری 

اجتماعات علمی فراهم کردند.
کرد  اشاره  علمی  انجمن های  مطالبات  به  هاشمی 
با  مطالبات شما مشورت مسئوالن  از  یکی  گفت:  و 
شما  مشورت  به  حتمًا  ما  بود  انجمن ها  نمایندگان 
می دانیم  فکور  نخبگان  را  دانشجویان  و  داریم  نیاز 
و حتما ایده های شما برای ما راه گشا خواهد بود و 
سازوکارهایی برای این موضوع پیش بینی کرده ایم. 
پیدا  عینیت  مطالبه  این  امسال  که  هستیم  امیدوار 
عنوان  با  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  امسال  کند. 
و  شد  معرفی  عمل  و  اقدام  مقاومتی  اقتصاد  سال 
اقتصاد  یک رکن  داریم.  نقش  این حوزه  در  ما هم 
اتفاق  این  و  است  دانش بنیان  اقتصاد  مقاومتی 
فعالیت  انگیزه ها، مشارکت،  تقویت  با  نمی افتد مگر 
خود  عمل  و  اقدام  باید  حوزه  این  در  ارتباطات.  و 
را  یکدیگر  با  گفت وگو  و  ایده پردازی  یعنی  را 
پیش ببریم. باید امسال اعالم کنیم که ترجمان اقدام 
و عمل برای ما در سطح دانشگاه ها گفت وگو است. 
اقدام ما گفت وگو و نظریه پردازی است و ما نیاز به 
ایده های دانشجویان داریم و از ما خواسته شد که 
نمایندگان انجمن های علمی در تریبون های رسمی 
و مجامع رسمی حضور داشته باشند. ما این مساله 
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این  تحقق  شاهد  امیدواریم  و  می کنیم  پیگیری  را 
موضوع باشیم.

خواسته  دیگر  به  همچنین  علوم  وزارت  نماینده   
انجمن های علمی یعنی دیدار با مسئوالن نظام اشاره 
این  جمهوری  ریاست  دیدارهای  در  گفت:  و  کرد 
اتفاق افتاده است و با همکاری نهاد نمایندگی رهبری 
در دانشگاه امیدواریم که انجمن های علمی بتوانند 
در دیدار با رهبری هم حضور داشته باشند. شما از 
ما خواستید که از انجمن های علمی حمایت معنوی، 
این ها درست  باشیم هر سه  داشته  قانونی  و  مالی 
ادامه  را  آن  و  داشته ایم  حمایت  همواره  ما  است 
مکانیزم های  مختلف  آیین نامه های  در  می دهیم. 
انجمن های  جمع  در  استادان  حضور  برای  تشویقی 
علمی دیده شده است که امیدواریم شاهد حضور 
در  باشیم.  دانشجویان  جمع  در  بیشتری  استادان 
نسبت  انتقادهایی  حرکت  جشنواره  قبلی  دوره های 
به داوری بود که در این دوره تعداد داورها از 50 

نفر به 120 داور افزایش پیدا کرده است.
شهید  دانشگاه  شایسته  میزبانی  از  هاشمی  دکتر 
باهنر کرمان و همت و تالش شبانه روزی مدیران 
تقدیر  اجرایی  کادر  فعال در  دانشجویان  دانشگاه و 

کرد.
دانشگاه  ادامه مراسم: در 4 حوزه  گفتنی است در 

و  فعال  علمی  انجمن  برگزیده،  غرفه  برگزیده، 
برتر  انجمن های  دانشجویان  از  خالق  علمی  انجمن 

تقدیر شد.
انجمن   19 فعال  علمی  انجمن های  حوزه  در 
انجمن   48 و  تقدیر  شایسته  انجمن   28 برگزیده، 

شایسته تشویق شناخته شدند.
انجمن   5 خالق  علمی  انجمن  بخش  در  همچنین 
تشویق  شایسته  عنوان  به  انجمن   4 و  برگزیده 

معرفی شدند.
جامع  دانشگاه  سبزواری،  حکیم  دانشگاه  غرفه های 
غرفه های  خوارزمی  دانشگاه  و  کاربردی  علمی- 
دانشگاه  بخش  در  و  شدند  شناخته  برگزیده 
برگزیده از 2 دانشگاه تهران و فردوسی مشهد به 
عنوان دانشگاه های برگزیده نهمین جشنواره حرکت 

تقدیر شد.
انجمن  حوزه  در  علمی  انجمن های  از  هرکدام  به 
 2 مبلغ  و  تندیس  لوح  تقدیر،  لوح  برگزیده  علمی 
میلیون تومان، در بخش انجمن علمی شایسته تقدیر 
1.5 میلیون تومان و شایسته تشویق 500 هزار تومان 
داده شد. در حوزه انجمن خالق به انجمن برگزیده 
یک میلیون تومان و به انجمن شایسته تشویق 500 

هزار تومان اهدا شد.
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 بررسی مشکالت صنفی و رفاهی دانشگاه

با حضور  بررسی مشکالت صنفی و رفاهی دانشگاه 
مهندس یزدان مهر؛ رئیس صندوق رفاه دانشجویی 
دانشگاه،  دانشجویی  معاون  نظری؛  دکتر  وزارت، 
از  جمعی  و  رفاه  صندوق  معاون  سجادی؛  دکتر 
مدیران و دانشجویان فعال صنفی، صبح روز جمعه 
مرکزی  سازمان  کنفرانس  سالن  در  مهرماه  نهم 

انجام شد.
دانشگاه  دانشجویی  معاون  نظری،  دکتر  ابتدا  در 
ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان و گرامی داشتن 
دفاع  شهیدان  از  کردن  یاد  و  مقدس  دفاع  هفته 
مهندس  خاطره  و  یاد  داشتن  گرامی  و  مقدس، 
افضلی پور و بانو فاخره صبا، مشکالت اصلی دانشگاه 

نظیر خوابگاه ها و تغذیه را مطرح کرد.
سپس نماهنگی که توسط دانشجویان در این مورد 

ساخته شده بود پخش شد.
کارهای  گذشته  سال  در  که  کرد  خاطرنشان  وی 
زیادی نظیر بازسازی خوابگاه ها و ساخت پارک در 
کنار سلف سرویس و آسفالت کردن منطقه جلوی 
خوابگاه دختران انجام شده است. اما با توجه به این 
دانشگاه  گذرد،  می  دانشگاه  ساخت  از  سال   40 که 
نیاز به تعمیرات اساسی دارد که به دلیل کم بودجه 

قادر به انجام این تعمیرات نیستیم.
تشکر  جلسه  در  حاضرین  از  مهر  یزدان  مهندس 
ارتقاء خدمت رسانی  ما  کرد و گفت: وظیفه همه 
توأم با کرامت انسانی به دانشجویان است و سعی 
کرده ایم این وظیفه را به خوبی انجام دهیم و خدا 
را شکر می کنیم که به قشر دانشجو که شریف ترین 
می  خدمت  است  اجتماعی  سرمایه  بزرگترین  و 
کنیم. تمام خواسته های دانشجویان منطقی بوده و 
ما  اما  است.  دانشجویی  خاصیت  جزء  مطالبه گری 
باید ظرفیت ها و محدودیت ها را در نظر گرفته و 
با توجه به آنها برنامه ریزی کنیم. ما سعی می کنیم 
به مشکالت ها رسیدگی کرده و تا جایی که ممکن 

است آنها را برطرف کنیم.
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درخشش انجمن های علمی دانشگاه شهید باهنر در بخش رقابتی جشنواره ملی حرکت

نهمین  در  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
جشنواره ملی حرکت، که به میزبانی دانشگاه شهید 
باهنر برگزار شد، انجمن های علمی دانشگاه میزبان، 
چشمگیری  درخشش  جشنواره  رقابتی  بخش  در 

داشتند.
دکتر محمد علی طاهر، رئیس دانشگاه شهید باهنر، 

این افتخار آفرینی دانشجویان خالق و توانای انجمن 
دانشجویان،  برگزیدگان،  به  را  دانشگاه  علمی  های 
استادان و تمام جامعه دانشگاهی استان تبریک گفت. 
6 انجمن علمی، در مجموع هفت عنوان برگزیده، 
شایسته تقدیر و شایسته تشویق کسب کردند که به 

شرح زیر است:
انجمن برگزیدهبرگزیدهرباتیک و مکاترونیک

آموزشبرگزیدهمهندسی معدن

مسابقهشایسته تقدیرنانو

اختراعشایسته تقدیررباتیک و مکاترونیک

نشریهشایسته تشویقمهندسی کامپیوتر

حوزه اخالق حرفه اي و آکادمیکبرگزیدهدامپزشکی

هايانجمنتوانايوخالقدانشجویانآفرینیافتخاراینباهنر،شهیددانشگاهرئیسطاهر،علیمحمددکتر

.گفتتبریکاستاندانشگاهیجامعهتمامواستاداندانشجویان،برگزیدگان،بهرادانشگاهعلمی

دانشگاهرفاهیوصنفیمشکالتررسیب

وزارت،دانشجوییرفاهصندوقرئیسمهر؛یزدانمهندسحضوربادانشگاهرفاهیوصنفیمشکالتبررسی

دانشجویانومدیرانازجمعیورفاهصندوقمعاونسجادي؛دکتردانشگاه،دانشجوییمعاوننظري؛دکتر

.شدانجاممرکزيسازمانکنفرانسسالندرمهرماهنهمجمعهروزصبحصنفی،فعال

دفاعهفتهداشتنگرامیومهمانانبهخیرمقدمعرضضمندانشگاهدانشجوییمعاون، نظريدکترابتدادر

صبا،فاخرهبانووپورافضلیمهندسخاطرهویادداشتنگرامیومقدس،دفاعشهیدانازکردنیادومقدس

.کردمطرحراتغذیهوهاخوابگاهنظیردانشگاهاصلیمشکالت

.شدپخشبودشدهساختهموردایندردانشجویانتوسطکهنماهنگیسپس

 حضور رئیس صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم در دانشگاه

مهندس یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان 
دانشگاه  از  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت 
شهیدباهنرکرمان بازدید نمود و با معاون دانشجویی 

و جمعی از مدیران دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.
دانشجویی  معاون  نظری؛  دکتر  دیدار  این  در 
و  مطرح  را  دانشجویان  مشکالت  و  موانع  دانشگاه، 

برای رفع این مسائل بحث و تبادل نظر شد.
در پایان این بازدید معاون دانشجویی دانشگاه، ضمن 
دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس  حضور  از  تقدیر 
نزدیک  آینده  امیدواری کرد در  ابراز  دانشگاه  در 
و  دانشگاه  بیشتر  هرچه  همکاری  و  ارتباط  شاهد 
و  تحقیقات  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق 

فناوری باشیم.
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سامانه مدیریت پشتیبانی سمپا به عنوان محصول برگزیده شناخته شد
چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطالعات، روز 
همکاری  با  غدیر  مجتمع  در  مهرماه،   7 چهارشنبه 
و  علوم  پژوهشگاه  و  امین  علوم انتظامی  دانشگاه 

فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( برگزارگردید.
در این همایش دکتر وحید احمدی، معاون پژوهشی 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس همایش ملی 
صاحب کار،  محمد  دکتر  اطالعات،  فناوری  مدیران 
علمی  معاونت  دانش بنیان  شرکت های  سرپرست 
محمدحسین  سردار  جمهوری،  ریاست  فناوری  و 
امین،  علوم انتظامی  دانشگاه  قائم مقام  عباس نژاد 
پژوهشگاه علوم  دکتر سیروس علی دوستی رئیس 
مدیرکل  صانعی،  دکتر  ایران،  اطالعات  فناوری  و 
امورفناوری و اطالعات دانشگاه شهیدباهنر کرمان، 
دبیرخانه  اجرایی  معاون  کاظمی  مصطفی  مهندس 
شورای عتف و تعدادی از مسئوالن و محققان حضور 

داشتند.
این جایزه به تعدادی از دستاوردهای برگزیده در 
سه قالب محصول، مقاله و ایده که گام ارزشمندی 
برای تحقق اقتصاد دانش بنیان به عنوان رکن اقتصاد 

مقاومتی هستند در حوزه فناوری اطالعات از جانب 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با پشتیبانی برخی 
از نهادهای معتبر فناوری اطالعات در کشور در سه 
سطح طالیی، نقره ای و برنزی به برگزیدگان اهدا 

شد.
سمپا  محصول  با  نیز  کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه 
توسط  که  انفورماتیک«  پشتیبانی  مدیریت  »سامانه 
واحد انفورماتیک تهیه شده در این همایش شرکت 
مرحله  سه  گذراندن  از  پس  محصول  این  داشت. 
از  خارج  داوری  و  داخلی  داوری  اولیه،  داوری 
کنندگان  ارائه  با  حضوری  مصاحبه  با  و  مجموعه 
برگزیده  دستاوردهای  از  یکی  بعنوان  محصول، 
تقدیر  لوح  دریافت  شایسته  و  گردیده  انتخاب 

شناخته شد.
سال  یک  طی  سمپا  سامانه  که  است  ذکر  شایسته   
انفورماتیک  مرکز  کارشناسان  توسط  گذشته 
مهندس حسین آبادی و مهندس حقانیت طراحی و 

پیاده سازی گردیده است.
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 جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود برگزارشد

یکشنبه  جدیدالورود،  دانشجویان  معارفه  جلسه 
و  دانشگاه  رئیسه  هیات  باحضور  ماه،  مهر  یازدهم 
وحدت  تاالر  محل  در  الورود  جدید  دانشجویان 

دانشگاه برگزار شد.

به  خیرمقدم  ضمن  دانشگاه،  رئیس  طاهر،  دکتر 
وضعیت  از  ای  خالصه  جدیدالورود  دانشجویان 
حاضرین  خدمت  را  باهنر  شهید  دانشگاه  کنونی 
 54 درسال  کرمان  دانشگاه  گفت:  و  کرد  معرفی 
مهندس  یاد  زنده  نام  به  مردی،  بزرگ  همت  به 
افضلی پور و همسر بزرگوارشان مرحوم فاخره صبا 
تاسیس شد. بنده از اولین ورودی های این دانشگاه 
در سال 55 بودم که دانشگاه با حدود 200 دانشجو 
و با تعداد اندکی رشته شروع بکار کرد. دانشجویان 
آن روز مردان سیاست، علم و پژوهش هستند که 
باعث افتخار و جزء برترین های جهان به شمار می 
روند. این دانشگاه با نیت خالص بانی آن بعد از 41 
سال جزو بزرگترین دانشگاه های کشور است که در 
حال حاضر حدود 15000 دانشجو دارد. علت تمایز 
دانشجویان  تعداد  ها  دانشگاه  سایر  با  دانشگاه  این 
دانشگاه شهید  است.  دانشگاه  این  تکمیلی  تحصیالت 
باهنر تا به حال دارای بیش از 70000 فارغ التحصیل 
در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 
داشته است. تعدادی از فارغ التحصیالن دوره، جزء 
برترین های علمی جهان هستند و تعدادی از فارغ 
التحصیالن این دانشگاه در دانشگاه های کشور، عضو 

هیأت علمی دانشگاه در حال تدریس هستند.
در  باهنر  شهید  دانشگاه  کرد:  بیان  دانشگاه  رئیس 
حال حاضر بیش از 650 عضو هیات علمی دارد که 
و  دانشیار،  نفر   140 تمام،  استاد  نفر   100 از  بیش 
مابقی استادیارند. در حوزه فرهنگی و پژوهشی نیز 
این دانشگاه جزء دانشگاه های برتر است که شامل 
 ،94 سال  در  است.  دانشجویی  علمی  انجمن   65
670 برنامه فرهنگی اجرا شده داشتیم. در سه سال 
اخیر توسط اعضای هیات علمی این دانشگاه بیش از 
4200 مقاله علمی-پژوهشی »ای اس ای« و بیش از 
1300 مقاله علمی-پژوهشی »ای اس سی« به چاپ 

رسیده است.

مرادی؛  سلطان  والمسلمین  االسالم  حجت  سپس   
دانشگاه،  در  رهبری  معظم  مقام  نهاد  دفتر  رئیس 
در معرفی دفتر نهاد گفت: نهاد مقام معظم رهبری 
والمسلمین  االسالم  حجت  معاونت  از  دانشگاه،  در 
عسکری و یک مدیر اجرایی؛ جناب آقای طالبی زاده 
و دو نیروی رزمنده و یک واحد خواهران که مسئول 
آن خانم رحیمی تشکیل می شود. در خوابگاه ها رابط 
نمازخانه، رابط مراسم مذهبی و رابط مبلغین داریم. 
دفتر نهاد به پاسخگویی به سواالتی در زمینه سیاسی 
و مذهبی می پردازد و همچنین برگزاری مراسم 
دینی به عهده نهاد می باشد. از شما دانشجویان با 
این  برگزاری  در  خواستاریم  خود  پاک  های  قلب 

مراسمات ما را یاری دهید.
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اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  بصیری؛  صادق  محمد   
عشق  با  دانشگاه  این  خشت  خشت  گفت:  دانشگاه، 
تا  خواست  دانشجویان  از  و  شده  ساخته  راستین 
هدف خود را به عشق دنبال کنند. معاون فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه؛ امور فرهنگی، برگزاری جشن ها، 
این  تحقیق و پژوهش در زمینه فرهنگی را وظیفه 

واحد خواند.
 یوسف زاده؛ مدیر کل امور فرهنگی، با تبریک سال 
دانشجویان  به  آمدگویی  خوش  و  جدید  تحصیلی 
تحصیلی  سال   4 تا  خواست  ایشان  از  الورود  جدید 
را با هدف دنبال کنند و یاد بگیرند و بیاموزند و به 
پیشرفت کشور کمک کنند. برای هر ذوق و سلیقه 
دانشجویان  لذا  دارد  وجود  کانونی  دانشگاه  در  ای 
می توانند با توجه به ذوق و عالقه خود در انجمن 

ها و کانون های دانشگاه فعالیت کنند .

 حجت االسالم والمسلمین عسکری؛ معاون نهاد مقام 
دانشجویان  اگر  گفت:  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
و  مشکل  بدون  را  دانشجویی  دوران  میخواهند 
آسیب دیدن بگذرانند سابقه خوبی را برای آینده 
ها  مجموعه  از  بعضی  با  را  خودشان  بزنند  رقم 
خوبی  به  را  دانشجویی  دوران  هم  تا  دهند  ارتباط 
سپری کنند و هم به آینده کشور کمک کنند. یکی 
مسجد  است.  دانشگاه  مسجد  ها  مجموعه  این  از 
اخالق  با  دانشجویان  برای  صمیمانه  محیط  دانشگاه 
و بینش پژوه و همچنین محل برگزاری مراسمات 
ائمه و همچنین  میالد  اعیاد  از جمله جشن  مذهبی 
مراسم عزاداری است. اگر بال معنویت در کنار بال 
از  امیدواریم  افتد.  اتفاق می  پرواز  گیرد  قرار  علم 

برنامه های مذهبی استقبال شود.

معاونت  دانشگاه؛  دانشجویی  معاون  نظری؛  دکتر   
و  کرد  تعریف  خالصه  صورت  به  را  دانشجویی 
مختلفی  ادارات  از  دانشجویی  امور  حوزه  گفت: 
و  متعهد  مشاوران  از  که  مشاوره؛  مرکز  جمله  از 
متخصص تشکیل شده، مدیریت تربیت بدنی که به 
بحث کارگاه ها و مسابقات و برنامه های ورزشی 
میپردازد، اداره امور شاهد و ایثارگران، اداره صدور 
کارت، کمیته انضباتی و حوزه دانشجویی می باشد 

که خود از سه اداره تشکیل شده:
تغذیه  امور  و  سلف  به  مربوط  که  تغذیه:   .1

دانشجویی میشود.
و  دانشجویی  وام  بحث  به  رفاه:  صندوق  و  وام   .2

کمک هزینه تحصیل مربوط می شود.
خواهران،  خوابگاه  شامل  که  ها:  خوابگاه  امور   .3

برادران و متاهلین می شود.
متذکر  دانشگاه،  آموزش  کل  مدیر  تراز؛  دکتر   
شد: مهمترین کار و هدف دانشجویان در دانشگاه 
سال  امیدواریم  که  است  دانش  کسب  و  آموزش 
تحصیلی را با هدف و انگیزه آغاز کنید. وی با معرفی 
اداره کل آموزش، دفتر  حوزه آموزش که شامل 
تحصیالت تکمیلی، امور شبانه و آموزش های آزاد، 
دفتر استعدادهای درخشان و بنیاد نخبگان، خدمات 
ماشینی و استاد مشاور می باشد گفت: هر دانشجو 
نیاز است از آیین نامه آموزشی با خبر باشد. تمامی 
امور دانشجویی بر اساس آیین نامه آموزشی انجام 

می شود.
مرکز  دانشگاه،  مشاوره  مرکز  مدیر  رحمتی؛   
برای  را  مادر  و  پدر  خالی  جای  میتواند  مشاوره 
دانشجویان در زمان نیاز پر کند. این مرکز با حضور 
متخصصین، دلسوزانه به امور دانشجویان رسیدگی 
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می کند. این مرکز دارای 5 شعبه؛ یکی در دانشکده 
فنی و مهندسی، یکی در خوابگاه خواهران، یکی در 
خوابگاه خواهران، یکی در خوابگاه متاهلین و دیگری 
در پردیس اصلی دانشگاه است که از ساعت 8 صبح 
تا 5 عصر آماده خدمت رسانی به دانشجویان می 

باشند.
 در پایان دکتر ابراهیمی؛ مدیر کل حوزه ریاست و 
از تبریک ورود  رئیس روابط عمومی دانشگاه پس 
به محل تحصیلی علم و دانش خدمت دانشجویان 
بیان داشت: دانشجویان محترم برای برقرار ارتباط 
با رئیس دانشگاه میتوانند در دفتر ایشان  حضوری 
کنند.  مراجعه  دانشگاه  مرکزی  ساختمان  در  واقع 
پیامکی  سامانه  کرد:  نشان  خاطر  همچنین  ایشان 
جهت ارسال پیامک مستقیم به رئیس دانشگاه و یک 
سامانه الکترونیکی وجود دارد که آدرس آن ها در 

سایت دانشگاه قابل مشاهده است.

جلسه تقدیر از کادر اداری و دانشجویی نهمین جشنواره حرکت
ملی  جشنواره  نهمین  اختتامیه  از  پس  روز  شش 
با  جشنواره  دانشجویی  و  اداری  کادر  از  حرکت، 
بصیری؛  دکتر  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر  حضور 
معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل 
حوزه ریاست و روابط عمومی، تعدادی از مدیران، 
دست  دانشجویان  از  جمعی  و  دانشگاه  مسئوالن 
اندرکار در نهمین جشنواره ملی حرکت، تقدیر شد.

دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  بصیری؛  دکتر 
و دبیر نهمین جشنواره ملی حرکت سخنانی را در 
وصف میزبانی بی نقص دانشگاه شهید باهنر کرمان 
و تالش کادر اجرایی ایراد کرد و گفت: این جشنواره 
غم،  و  شادی  که  ای  گونه  به  بود  اضداد  مجمع 
آن  میزبانی  و  آمیخته  هم  در  آسودگی  و  سختی 
امتحان بزرگی برای جوانان ما محسوب می شود. 
دانشجویان با تالش و برنامه ریزی 6 ماهه به خوبی 

از عهده برگزاری جشنواره برآمدند.
فرهنگی  مدیرکل  زاده؛  یوسف  آقای  ادامه  در 
تشکر  مراتب  تاثیرگذار،  متنی  قرائت  با  دانشگاه، 

جشنواره  دانشجویی  کادر  از  را  همکارانش  و  خود 
اعالم و از حاضرین دعوت کرد تا خاطرات خود را از 

جشنواره بیان کنند.
 این مراسم با خاطره گویی دانشجویان و کارکنان 
اداره کل امور فرهنگی با صرف شام و اهدای هدایا 

به پایان رسید.
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 راه اندازی شبکه اینترنت ساختمان توسعه فنی

 ،)S1( اینترنت ساختمان توسعه دانشکده فنی شبکه 
ای  هزینه  با  دانشگاه،  انفورماتیک  مرکز  همت  به 
مورد  و  شده  اجرا  ریال  میلیارد  ونیم  دو  نزدیک 
محترم  دانشجویان  که  گرفت  قرار  برداری  بهره 

می توانند از آن استفاده نمایند.
اعتبار  تامین  از  پس  شبکه  این  اجرای  است،  گفتنی 
آغاز  ماه 95  نیاز در شهریور  اقالم مورد  و خرید 
و روز سه شنبه 13 مهرماه 95 پایان یافت و بهره 
شبکه  این  اجرای  برای  شد.  شروع  آن  از  برداری 

حدود 20 کیلومتر کابل مسی از نوع Cat6 و حدود 
500 متر فیبر نوری اجرا شده است. این ساختمان 
دسترسی  که  است  کابلی  نود   400 حدود  دارای 
استادان، دانشجویان و کارمندان را به شبکه اینترنت 
پوشش  نیز  رادیو  عدد   15 آن  بر  عالوه  و  فراهم 

کامل وایرلس این ساختمان را فراهم می کند.
این پروژه واحدهای  شایسته ذکر است، در اجرای 
با  حراست  و  کارپردازی  مانند  دانشگاه  از  مختلفی 

مرکز انفورماتیک دانشگاه همکاری نموده اند.

دکتر طاهر: بهره گیری از استانداردها، صرفه جویی در منابع انسانی و اقتصادی را موجب شود

جلسه همکاری دانشگاه شهیدباهنر با اداره استاندارد 
دکتر  حضور  با  مهرماه،   13 شنبه  سه  روز  کرمان، 
معاون  زاده؛  احتشام  دکتر  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛ 
مدیرکل  ابراهیمی؛  دکتر  فناوری،  و  پژوهشی 
ذوالعلی؛  دکتر  عمومی،  وروابط  ریاست  حوزه 
رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه، دکتر بیگ زاده؛ 
مدیرکل استاندارد و تحقیقات استان کرمان، کیانفر؛ 
معاون آموزش و استاندارد سازی، حافظی؛ رئیس 
اداره تدوین استاندارد، عوض پور؛ کارشناس روابط 
دانشگاه  رئیس  اتاق  در  کرمان،  استاندارد  عمومی 

شهید باهنر برگزارشد.
استانداردهای  گفت:  دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر 
آموزشی را می توان سیستم و سامانه ای در نظر 

گرفت که کار کنترل کیفی فعالیت ها وخدمات ارائه 
شده از سوی این نظام را بر عهده دارند. شرایطی 
که برای استانداردهای آموزشی در نظر گرفته می 
شود، حاصل مطالعات و پژوهش های علمی است. 
فرایند استاندارد و استاندارد سازی در سازمان ها، 
باشد  داشته  همراه  به  را  بسیاری  فوائد  تواند  می 
تواند موجب ساده  استانداردها می  از  بهره گیری 
افزایش  و  آنها  پذیری  تعویض  امکان  امور،  سازی 
ایمنی فعالیت ها را به همراه داشته باشد و صرفه 
را موجب شود  اقتصادی  و  انسانی  منابع  در  جویی 
و دانشگاه شهیدباهنر متقاضی این استاندارد سازی 

است.
دکتر احتشام زاده معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 
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گفت: دانشگاه شهید باهنر متقاضی این است که به 
عنوان همکار استاندارد در خصوص استقرار الزامات 
علمی  خدمات  توانند  می  که  هایی  آزمایشگاه  در 

آزمایشگاهی به جامعه بدهند اقدام کند.
وی خبر داد، در هفته پژوهش سال جاری که نیمه 
دوم آذرماه برگزار می گردد، افتتاح رسمی مرکز 
تحقیقات مقاومت مصالح و کنترل کیفیت سازه ها 
های  آزمایش  از  بسیاری  خصوص  همین  در  که 
خواص  کیفی  کنترل  و  گیری  اندازه  به  مربوط 
مکانیکی )کشش، پیچش، خمش، فشار( انواع مصالح 
فلزی از میل گرد تا الیافی که ممکن است بعضی از 
کامل  برداری  بهره  به  امسال  کنند  استفاده  صنایع 
خواهد رسید. ارتقاء کیفیت محصوالت یک کارخانه 
کنترل  است،  آن  کیفیت  دقیق  کنترل  به  منوط 
که  باشد  آنالیزهایی  خروجی  براساس  باید  کیفیت 
برعهده  کنترل  این  که  شود  می  انجام  مواد  روی 
اداره استاندارد است و ما در دانشگاه متقاضی این 
ستسیم به عنوان همکار استاندارد در استان کرمان، 

صحه گذاری شویم.
بیگ زاده؛ مدیرکل استاندارد کرمان، با تاکید بر هم 
افزایی و همدلی با سایر دستگاه ها برای استاندارد 
از  گزارشی  جامعه،  سالمت  و  ایمنی  حفظ  سازی، 
عملکرد این اداره کل در افق تحول نظام استاندارد 
سازی کشور و استقرار رویکرد نوین ارائه کرد وی 
سه وظیفه اصلی اداره استاندارد را نظارت بر کیفیت 
تدوین  خروجی،  تا  ورودی  از  تولیدی  های  واحد 

وتابع  ها  کارخانه  برای  گواهی  گرفتن  استاندارد، 
بودن آنها از استاندارد دانست و افزود: از تولیدات 
نمونه برداری می شود و آزمایشگاه های همکار این 
خروجی ها را مورد آزمایش قرار می دهند. 700 
واحد تولیدی در استان کرمان و 90 شرکت وجود 
دارد که توسط آزمایشگاه ملی و استان نظارت می 

شوند.
 50 که  استاندارد  امساله  سهم  به  ادامه  در  وی 
استاندارد ملی و 2 استاندارد بین الملی است اشاره 
کرد و گفت: یکی از شرایط گرفتن گواهی استاندارد 
کارخانه ها، حجم تولید و وسعت آن است. آموزش 
استاندارد  سازمان  وظایف  از  بخشی  کیفی  کنترل 
است. طرح طاها، به عالوه درآمد اصلی از واردات 
لوازم خودرو، نقدینگی این سازمان را افزایش داده 

است.
مساله  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  همچنین  وی 
و  کرد  مطرح  را  مصرف  تا  مزرعه  از  استاندارد 
زمینه همکاری های بیشتر با دانشگاه را خواستار شد.

روی  بر  استاندارد  برمساله  ادامه  در  زاده  بیگ 
همینطور  و  ها  سازه  کنترل  و  مصالح  مقامت 
استفاده می  از آنها  اولیه که صنایع  استاندارد مواد 
کنند تاکید داشت و ارتقاءکیفیت محصوالت کارخانه 
بر اساس خروجی  به کنترل دقیق کیفیت  را منوط 
مواد و آنالیز محصوالت دانست و خواستار تشکیل 
از دانشجویان صنایع مربوط و  کمیته هایی متشکل 

همچنین استادان عالقه مند شد.
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دکتر طاهر: فرزندان شهید و ایثارگر چشم و چراغ کشور هستند

 13 شنبه  سه  روز  ایثارگر،  و  شاهد  ستاد  جلسه 
دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر  حضور  با  مهرماه، 
حجت االسالم و المسلمین حاج آقا سلطان مرادی؛ 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
و  فرهنگی  معاون  بصیری؛  دکتر  دانشگاه،  در 
اجتماعی، دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل حوزه ریاست و 
روابط عمومی، حاج آقا عسکری؛ معاون دفتر نهاد 
دکتر  دانشگاه،  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
ساسان؛ رئیس اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه، دکتر 
افشار منش؛  دکتر  اداره کل آموزش،  رئیس  تراز؛ 
رئیس دفتر دوره شبانه و آموزش های آزاد، دکتر 
عسکری؛ مشاور رئیس دانشگاه در اموربانوان، دکتر 
بنیاد  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  آزادور،  احمدعلی 
مدیران  از  جمعی  و  استان  ایثارگران  امور  و  شهید 
عالی  آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه  مسئوالن  و 
استان کرمان، در سالن کنفرانس سازمان مرکزی، 
برگزارشد. دکتر ساسان؛ رئیس اداره شاهد و امور 
که  کارهایی  مورد  در  گزارشی  دانشگاه،  ایثارگر 
و  کرد  ارائه  شده،  انجام  ایثارگر  دانشجویان  برای 
ایثارگر در  و  نفر دانشجوی شاهد  گفت: 60 هزار 
وزارت علوم مشغول به تحصیل هستند که 30 هزار 
نفر آنها در دوره های شبانه اند. 700 نفر دانشجو 
داریم  باهنر  شهید  دانشگاه  در  ایثارگر  و  شاهد 
های  دانشگاه  در  گر  ایثار  و  دانشجو شاهد  و 200 
دانشجو  نفر،320   900 این  از  هستند.  انتفاعی  غیر 
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند که 45 
نفر از آنها فرزندان شهدا هستند و مابقی فرزندان 
های  فعالیت   90% گذشته  سال  نیم  در  ایثاگرانند. 
نیم  پایان هر  در  به آموزش می شود،  مربوط  ما 
سال با خانواده های دانشجویان تماس می گیریم و 
آنها را در جریان وضعیت درسی فرزندانشان قرار 
می دهیم، در هر نیم سال، سه هزار ساعت کالس 
تقویتی برگزار می کنیم و از این کالس ها 200 نفر 

دانشجو، از 400 عنوان درسی استفاده می کنند.
در المپیاد چابهار سال گذشته 14 مقام برتر داشتیم 
و در این نیمسال هم با افزایش 50 درصدی دانشجو، 

تمام  است.  شده  انجام  دانشجویان  تمام  نام  ثبت 
تالش ما برای تقویت بنیه علمی این دوستان است.

 دکتر احمدعلی آزادور؛ معاون فرهنگی و اجتماعی 
گفت:  کرمان،  استان  ایثارگر  امور  و  شهید  بنیاد 
هرچه کار فرهنگی انجام شود و هرچه دانشجویان 
دهند،  افزایش  فرهنگی  بحث  در  را  خود  فعالیت 
مساله آموزش هم بهتر خواهد شد، انگیزه، برنامه 
هدفمند  و  شود  می  بیشتر  آنها  موفقیت  و  ریزی 
برنامه ریزی درسی شان هم  خواهند شد و روی 

تاثیر خواهد داشت.
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و  فرهنگی  معاون  بصیری؛  صادق  محمد  دکتر 
اجتماعی دانشگاه، بیان داشت: بهتر است دانشجویان 
با مسائل فرهنگی آشناتر کنیم،  ایثارگر را  شاهد و 
کانون هایی هست که با عضویت در آنها می توانند 
کاری را از پیش ببرند و باعث ایجاد انگیزه و رغبت 
دانشجویان  این  وقتی  شود.  دانشجویان  این  در 
و  باشند  فعال  امور  انجام  توانند در  بدانند که می 
کاری را پیش ببرند مشکالت آنها نیز کمتر خواهد 
شد. کانونی به نام کانون یاریگران در دانشگاه وجود 
دارد که می تواند در همه موارد به این دانشجویان 
یاری رساند و در حد ممکن، مشکالت ایشان را حل 

کند.
دکتر عسگری؛ مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان 
به نقیصه موجود در کل کشور اشاره کرد و اظهار 
داشت: دانشجویان شاهد و ایثارگر بیشتر از حمایت 

ایجاد  و  تشویق  به  آموزشی  کمک  زمینه  در  مالی 
انگیزه نیاز دارند و دانشگاه با تقویت انگیزه و پاداش 
است  بهتر  کند.  ایشان  به  بیشتری  کمک  تواند  می 
زنجیره های مالی را با تقویت انگیزه و کار فرهنگی 
به سمت پاداش پیش ببریم، زیرا دانشجویان شاهد 

و ایثارگر بیش از هر چیزی به انگیزه نیاز دارند.
گفت:  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر  جلسه  پایان  در 
فرزندان شهید و ایثارگر چشم و چراغ کشور هستند، 
باید  است،  فرهنگ  و  ادب  و  علم  جای  که  دانشگاه 
نسبت به این دانشجویان تکریم ویژه ای داشته باشد 
و هدف مجموعه ما این است که به نحو احسن و در 
حد توان، به این دانشجویان کمک کنیم و رغبت و 
انگیزه را در آنان ایجاد نماییم تا به عرصه درس و 

تحقیق و پژوهش همواره موفق باشند.
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 مراسم گرامیداشت روز ملی دامپزشکی

تاالر  دامپزشکی،  ملی  روز  مهرماه،  مناسبت 14  به 
استانی،  مسئوالن  از  کثیری  جمع  میزبان  وحدت 
دامپزشکی  عرصه  فعاالن  و  دانشجویان  استادان، 

استان بود.
دانشگاه  دامپزشکی  دانشکده  رئیس  رادفر،  دکتر 
ایام  تسلیت  ضمن  مراسم  این  در  باهنر،  شهید 
به  گویی  خوشامد  و  )ع(  حسین  امام  سوگواری 
عضو  تاجیک،  دکتر  مرحوم  خاطره  و  یاد  مهمانان 
هیأت علمی دانشکده دامپزشکی، را گرامی داشت و 
به معرفی فعالیت های دانشکده دامپزشکی دانشگاه 
تا  در سال 1367  تأسیس آن  آغاز  از  باهنر  شهید 
رشته  این  دانشجویان  روی  پیش  معضالت  و  کنون 

پرداخت.

پس از پخش گزارش تصویری فعالیت های صورت 
راستای  در  استان  دامپزشکی  سازمان  در  گرفته 
رشیدی،  دکتر   ،1395 سال  در  مقاومتی  اقتصاد 
در  کرمان،  استان  دامپزشکی  سازمان  کل  رئیس 
تمام کسانی که در  از  توضیح ویدئوی پخش شده 
انجام این فعالیت ها یاری رساندند تشکر کرد و روز 
دامپزشکی را تجلی گاه وحدت تمام کسانی که در 

عرصه ی این حوزه، فعالیت می کنند دانست.
رودری،  دکتر  همچون  دیگری  سخنرانان  جلسه 
استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
بهداشتی  معاون  طباطبائی،  احمدی  دکتر  و  کرمان 

دانشگاه علوم پزشکی، نیز داشت.
تجلیل  استان  از فعاالن عرصه دامپزشکی  پایان   در 

به عمل آمد.
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بازدید سرزده رئیس دانشگاه و هیأت همراه از سلف دانشجویی

به  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر  مهرماه،   14 ظهر 
همراه دکتر اسالمی؛ معاون مالی، اداری و مدیریت 
و  ریاست  حوزه  مدیرکل  ابراهیمی؛  دکتر  منابع، 
سرزده  صورت  به  همراه  هیأت  و  عمومی  روابط 
حضور  برادران  سرویس  سلف  در  منتظره  غیر  و 
پیدا کرده و از نزدیک وضعیت غذای دانشجویی را 
مورد بررسی قرار دادند و به گفتگو با دانشجویان 

در مورد کیفیت غذا پرداختند.

کمی،  کیفی،  کنترل  روند  چگونگی  از  طاهر،  دکتر   
طبخ و توزیع روزانه غذا در سلف دانشجویی، نرخ 
غذا و مسائل، مشکالت و تنگناهای آن واحد از زبان 

مسئول مربوطه مطلع گردید.
در این بازدید سرزده دانشجویان فرصت را غنیمت 
شمردند و عالوه بر مسائل مربوط به غذا و سلف 
مسئوالن  و  طاهر  دکتر  با  را  خود  مشکالت  دیگر 

دانشگاه، در میان گذاشتند.

 تصویب اساسنامه دبیرخانه دائمی همایش بین المللی ابن هیثم

المللی  بین  همایش  دائمی  دبیرخانه  اساسنامه  تصویب 
شهیدباهنر  دانشگاه  در  نور  کاربردهای  و  هیثم  ابن 
کرمان به کمیته فرهنگ و تمدن اسالم و ایران شورای 

عالی انقالب فرهنگی رسید.
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، دکتر بصیری معاون فرهنگی 
فیزیک  دانشکده  رئیس  پناه  یزدان  دکتر  و  اجتماعی  و 
فرهنگ  کمیته  رئیس  والیتی؛  دکتر  دعوت  به  دانشگاه، 
و تمدن اسالم و ایران شورای عالی انقالب فرهنگی در 
کمیته فرهنگ و تمدن اسالم و ایران شورای عالی انقالب 
پس  و  کردند  مهرماه، شرکت   17 شنبه  روز  فرهنگی 
همایش  دائمی  دبیرخانه  اساسنامه  تبیین  و  توضیح  از 
دانشگاه  در  نور  کاربردهای  و  هیثم  ابن  المللی  بین 

شهیدباهنرکرمان، این اساسنامه به تصویب رسید.
و  اسالم  تمدن  و  فرهنگ  کمیته  رئیس  والیتی  دکتر 
و  رضایت  اظهار  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  ایران 
بین  همایش  که  شهیدباهنر  دانشگاه  از  تشکر  و  تقدیر 
در سال گذشته  را  نور  کاربردهای  و  هیثم  ابن  المللی 
خاطر  کرده،  برگزار  و  مدیریت  ای،  شایسته  نحو  به 
دانشگاهی  نخستین  شهیدباهنر  دانشگاه  که  کرد  نشان 
است که پس از برگزاری همایش، در تداوم این حرکت 
بزرگ فرهنگی و علمی تالش می کند و نسبت به ایجاد 
دبیرخانه دائمی همایش درآن دانشگاه اقدام می نماید.

گفتنی است کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقالب 
فرهنگی به ریاست دکتر والیتی و با عضویت مسئوالن 
بلند پایه، استادان و صاحبنظران فرهنگی و علمی کشور 
تشکیل می شود و مصوبات آن حکم مصوبات شورای 

عالی انقالب فرهنگی را دارد. در این جلسه همه اعضای 
شهیدباهنر  داشگاه  فرهنگی  و  علمی  تالشهای  از  کمیته 

قدر دانی کردند.
دکتر سیدضیا هاشمی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این جلسه ضمن تشکر 
علوم،  وزارت  که  نمود  اعالم  شهیدباهنر،  دانشگاه  از 
عمل  به  دبیرخانه  های  برنامه  از  را  الزم  های  حمایت 

خواهد آورد.
و  هیثم  ابن  همایش  دائمی  دبیرخانه  گیری  شکل  با 
کاربردهای نور در دانشگاه، عالوه بر فعالیت های علمی، 
فرهنگی و تحقیقاتی در زمین نور شناسی، محوریت و 
و  بخشی  هویت  منظور  به  دانشگاه  این  در  مرکزیتی 
پژوهشی  آموزشی،  فرهنگی،  های  فعالیت  از  حمایت 
در جهت شناسایی و احیاء آثار تمدنی، فرهنگی و علمی 

دوران طالیی تمدن اسالمی- ایرانی ایجاد خواهد شد.
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امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت کشور و دانشگاه شهیدباهنر کرمان

اصالح  طراحی،  در  دانشگاه  موثر  نقش  به  توجه  با 
فراهم  منظور  به  و  اجرایی  های  سیاست  ارتقاء  و 
بین  سازنده  تعامل  برای  مساعد  زمینه  آوردن 
ای  نامه  تفاهم  اجرایی،  دستگاههای  و  علمی  مراکز 
آموزش  و  راهبردی  مطالعات  مرکز  رئیس  بین 
وزارت کشور و دانشگاه شهیدباهنر کرمان در تاریخ 
17 مهر ماه، به امضای دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه 
شهیدباهنر و دکتر افتخاری؛ رئیس مرکز مطالعات 

راهبردی و آموزش وزارت کشور رسید.
به  که  ای  جلسه  در  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر 
منظور امضاء تفاهم نامه بین وزارت کشور و دانشگاه 
شهیدباهنر برگزار شد، ضمن معرفی ظرفیت های 
دانشگاه  بزرگترین  عنوان  به  شهیدباهنر  دانشگاه 
جامع در جنوب شرق کشور، آمادگی کامل دانشگاه 
را برای کمک به بخش اجرایی کشور و حل مشکالت 
جامعه و عمل به منویات مقام معظم رهبری ابراز 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  بصیری؛  و دکتر  داشت 

دانشگاه  در  مستقر  استان  فکر  اتاق  نیز  دانشگاه 
جهت  در  الزم  های  زمینه  و  کرمان  شهیدباهنر 
اعالم  و  نمود  معرفی  را  اندیشی  آزاد  های  کرسی 
نشریه  و  پایداری  ادبیات  گیری رشته  داشت شکل 
پژوهشی ادبیات پایداری در دانشگاه شهیدباهنر که 
برای نخستین بار در کشور ایجاد گردید، نتیجه یک 
کرسی نظریه پردازی است که به شیوه علمی در 

این دانشگاه برگزار شده است.
راهبردی  مطالعات  مرکز  رئیس  افتخاری؛  دکتر 
این  ایشان در  معاونان  و  و آموزش وزارت کشور 
جلسه، ضمن تشکر از دانشگاه شهیدباهنر کرمان و با 
اظهار خرسندی از امضاء این تفاهم نامه اعالم کرد: 
پیشتاز  ها  زمینه  بسیاری  در  شهیدباهنر  دانشگاه 
بوده و از این پس مسائل مهمی که در عرصه اجرای 
به  باشد  تحقیقاتی  کار  نیازمند  و  دارد  وجود  امور 
این دانشگاه  اتاق فکر  دانشگاه شهیدباهنر کرمان و 

ارجاع خواهد شد.

 دومین زیارت واره هنر عاشورایی شروع به کار کرد

دومین زیارت واره هنر عاشورایی به همت بخش 
هنر اسالمی دانشکده هنر و معماری صبا دانشگاه، با 
هدف استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های بصری و 
مفاهیم بلند عاشورایی، روز یکشنبه 18 مهرماه 95 
در دانشکده هنر و معماری صبا شروع به کار کرد.

در  واقع  عاشورایی  عکس  نمایشگاه  از  مسئوالن 
نمایشگاه  از  سپس  و  صبا  معماری  و  هنر  دانشکده 
دانشگاه  گذر  محل  در  عاشورایی  عکس  دائمی 

بازدید کردند.
نامه  گاه  »هنرنما«  نشریه  از  بازدید  این  حاشیه  در 
تخصصی انجمن علمی هنر اسالمی دانشگاه، با حضور 

هیأت تحریریه انجمن رونمایی شد.
گفتنی است، با عنایت به محتوی غنِی »زیارت وارث«، 
و  موضوع  زیارت،  این  فرازهای  معانِی  و  مفاهیم 
محور اولین زیارت واره هنر عاشورا در نظر گرفته 

شده و در این دوره »زیارت اربعین« و با تاکید بر 
جملۀ  عاشورا،  قیام  ستیزانۀ  جهل  رویکرد  اهمیت 
و  الجهاله  من  عبادک  لیستنقذ  فیک  مهجته  »وبذل 
موضوع  عنوان  به  اربعین  زیارت  از  الضالله«،  حیره 
محورِی دومین زیارت واره هنر عاشورا برگزیده 

شده است.
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بازدید سرزده رئیس دانشگاه ازسلف استادان

رئیس  طاهر  دکتر  ماه،  مهر   18 یکشنبه  روز  در 
مدیرکل  و  دانشجویي  معاون  اتفاق  به  دانشگاه 
سلف  در  دانشگاه  عمومي  روابط  و  ریاست  حوزه 
غذاخوری استادان حاضر شدند و ضمن صرف ناهار 
در کنار استادان، از نزدیک خواسته ها و پیشنهادهای 

معاونت  مقررگردید  و  کردند  رصد  را  مدرسان 
کمبودها  و  مشکالت  رفع  خصوص  در  دانشجویی 
عمل  به  وقت  دراسرع  را  الزم  اقدامات  و  بررسی 

آورند.

سومین جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان

سومین جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، 
فناوری و نوآوری استان، روز دوشنبه 19 مهر ماه 
دبیری  و  استاندار  توسعه  معاون  ریاست  به   ،95
با حضور دکتر طاهر؛  باهنر کرمان،  دانشگاه شهید 
استاندار  رئیس دانشگاه، دکتر گرامی؛ مشاور عالی 
و  مدیریت  توسعه  معاون  فتوت؛  مهندس  کرمان، 
منابع انسانی استانداری کرمان، مدیران و مسئوالن 
برگزار  دانشگاه،  کنفرانس  سالن  در  کرمان،  استان 

گردید.

فناوری  و  پژوهشی  معاون  زاده،  احتشام  دکتر 
ایام شهادت سیدالشهدا )ع(،  دانشگاه، ضمن تسلیت 
خالصه ای از مصوبات جلسه قبل را بیان کرد و هدف 
از برگزاری این جلسات را برداشتن گام های اجرایی 
در جهت تقویت بعد فناوری و نوآوری دانست، به 

طوری که نیازهای جامعه را پوشش دهد.
فرا  کرمان،  استاندار  عالی  مشاور  گرامی،  دکتر 
رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را تسلیت گفت 
و اعالم کرد دکتر هوشنگ آگاه )خیر استان کرمان 
و دانشگاه( دار فانی را وداع گفته است. سپس بخشی 

از وصیت نامه ایشان را قرائت نمود.
رودری؛ مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان کرمان، در مورد ماده 56 و 50 طرح پژوهشی 
و اعتبارات آن توضیحاتی ارائه کرد و گفت فرایند 
این کارگروه تخصصی کنترل شود تا دوباره کاری 
صورت نگیرد. قرار است شورای پنج نفره بر اساس 

بودجه موجود تشکیل گردد.
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  فتوت؛  مهندس 
انسانی استانداری کرمان گفت: دستگاه های اجرایی 
به  را  نفر  یک  سامانه سمات  به  ورود  جهت  استان 
پژوهشی  های  طرح  تا  نمایند  معرفی  استانداری 
بررسی در مرکز در  تحقیقاتی دستگاه ها جهت  و 
این سامانه ثبت شوند. هر دستگاه موظف است که 
اعتبار را در همان طرح اجرا کند و نماینده ای در 
کارگروه داشته باشد. ایجاد اعتماد به ظرفیت های 
موجود در استان و تمرکز کمتر روی بودجه دولتی 

صورت پذیرد.
به  خیرمقدم  ضمن  دانشگاه،  رئیس  دکترطاهر؛   
شرکت کنندگان، از برگزاری این جلسه در راستای 
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و  کرد  امیدواری  ابراز  تصمیمات  و  اهداف  تحقق 
کارگروه  برای  خود  پیشنهادهای  شرح  به  سپس 

پرداخت.
به  وابسته  پیشنهادی  بیان کرد: هیأت  دکتر گرامی 
دستگاه نباشد و سه نفر از دانشگاه و دو نفر اجرایی 

باشند تا پروژه ها تأیید علمی شوند.
مجتبی علیخانی؛ نماینده وزارت دفاع گفت: پروژه 
هایی که کاربردهای دوگانه دارند در اولویت قرار 
وزارت  گذاری  سیاست  راستای  در  تا  گیرند  می 
ها  در طرح  هم  بخش  این  بودجه  از  بتوانند  دفاع 

استفاده کنند.
خانم دکتر حسینی؛ مدیر کل امور بانوان و خانواده 

در استان کرمان خاطر نشان کرد: بحث تحکیم بنیان 
خانواده با توجه به نقش محوری بانوان در اولویت 

سایر پروژه ها قرار گیرد.
رئیس پور؛ معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسالمی 
راستای  در  که  هایی  کرد: طرح  بیان  کرمان  واحد 
اهداف دانشگاه آزاد باشند امکان جذب بودجه تا 50 

درصد از این دانشگاه را دارد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  دوست؛  حق  دکتر 
از داخل  بازار و خرید خدمات  ایجاد  کرمان گفت: 
به ظرفیت های موجود و  توجه  راستای  استان در 
موجود  های  نهاده  و  خدمات  بازار  وضعیت  بهبود 

صورت پذیرد.
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دیدار رئیس دانشگاه با دانشجویان در سلف دانشجویی

روز  همراه  هیأت  و  دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر   
سلف  به  زده  سر  صورت  به  مهرماه،   25 یکشنبه 
دانشجویی رفتند و از نزدیک با دانشجویان گفت وگو 

کردند.
و  رفاهی  مشکالت  دانشجویان  مالقات،  این  در 
آموزشی خود را مطرح کردند و با حضور مسئوالن 
دستورات  و  ارائه  الزم  پاسخ های  موضوع،  ذیربط 

مقتضی برای رفع نواقص صادر شد.

معارفه دانشجویان جدیدالورود مرکزآموزش عالی کشاورزی بردسیر

جدید  ورودی  دانشجویان  معارفه  جلسه 
روز  بردسیر  کشاورزی  عالی  مرکزآموزش 
نظری؛  دکتر  حضور  با   ،95 ماه  مهر   26 دوشنبه 
معاون دانشجویی دانشگاه، دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل 
زاده؛  نقی  دکتر  عمومی،  روابط  و  رباست  حوزه 
رئیس مرکزآموزش عالی کشاورزی بردسیر، حاج 
آقا میرتاج الدینی؛ استاد مدعو، آقای گلگار؛ معاون 
آموزشی مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، 
دانشگاه،  دانشجویی  امور  مدیر  پور؛  عرب  آقای 
و  علمی  هیأت  اعضا  دانشگاه،  مدیران  از  جمعی 
دانشجویان مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، 

برگزار شد.
عالی  آموزش  مرکز  رئیس  زاده؛  نقی  دکتر 
کشاورزی بردسیر، از مهمانان به خاطر حضور در 
این جلسه قدردانی کرد و سپس به معرفی دانشگاه 
شهید باهنر پرداخت و در ادامه توضیحاتی از مرکز 

آموزش عالی بردسیر ارائه کرد.
بردسیر  کشاورزی  عالی  آموزش  مرکز  رئیس 
طرح   72 بین  در  پژوهشی،  طرح   7 داشتن  گفت: 
تصویب شده در انجمن پژوهشگران جوان، نشان از 
جایگاه خوب این مرکز است و در ادامه به امکانات 

آزمایشگاهی موجود اشاره کرد.
حاج آقا میر تاج الدینی؛ استاد مدعو مرکز آموزش 

از خوش آمد گویی  عالی کشاورزی بردسیر، پس 
به دانشجویان و مهمانان، به حدیثی از حضرت علی 
)ع( اشاره کرد با این موضوع که همه کارها با هدف 
دانشجویان  به  و  گیرد  انجام  متعال  خداوند  رضای 
توصیه کرد از این فرصت های پیش آمده استفاده 
الزم را داشته باشند و گفت: دانشگاه جایگاه مقدسی 

است و باید محل کسب علم و اخالق باشد.
از  دانشگاه،  دانشجویی  امور  معاون  نظری؛  دکتر 
بنیان گذاران دانشگاه در کرمان مرحوم افضلی پور 
و همسر گرامیشان بانو فاخره صبا به نیکی یاد کرد 
این دانشگاه  از 15 هزار دانشجو در  بیش  و گفت: 
بزرگ  دانشگاه،  این  و  هستند  تحصیل  به  مشغول 
ترین دانشگاه جنوب شرق کشور و جزء 10 دانشگاه 

برتر کشور است.
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وی تصریح کرد: تعداد اعضا هیأت علمی فعال این 
دانشگاه بیش از 600 نفر و بیش از 100 نفر پروفسور 
این دانشگاه حضور  از 150 نفر دانشیار در  و بیش 
دارند که نشان از جایگاه علمی باال این دانشگاه است.

تسهیالت  از  توضیحاتی  دانشگاه،  دانشجویی  معاون 
صندوق رفاه دانشجویی اشاراتی کرد و گفت: همه 
تسهیالت  این  از  توانند  می  مرکز  این  دانشجویان 

استفاده نمایند.
در ادامه نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حاج 
آقا میر تاج الدینی اقامه شد و پس از آن، مسئوالن 
دانشجویان  و  مهمانان  از  جلسه،  این  کننده  برگزار 

پذیرایی به عمل آوردند.

کارگاه »زندگی در سبک جهادکبیر«

روز یک شنبه 25 مهر ماه، کارگاه »زندگی در سبک 
جهاد کبیر« در تاالر وحدت دانشگاه برگزار شد.

دکتر عباسی؛ رئیس اندیشکده یقین و مدرس کارگاه 
ابتدا سخن خود را با شرحی مختصر از زندگی شهدا 
ها  زمینه  ایشان در همه  از  برداری  الگو  بر  تکیه  و 

بخصوص کسب روزی حالل، شروع کرد.
مورد  در  رهبری  معظم  مقام  کالم  بر  تکیه  با  وی 
اهمیت شکست جادوی مالی که می فرمایند: »اگر 
به  را  مقاومتی  اقتصاد  بتوانند  مردم  و  مسئوالن 
و  مالی  جادوی  از  را  کشور  و  محقق  واقعی  معنای 
را  دالر  آقایی  و  ارزش  کنند  خالص  دشمن  پولی 

را  دیگر  های  کشور  بشکنند،  اقتصادی  زندگی  در 
الگو خواهند شد«.  آنها  برای  و  اند  نجات داده  نیز 
مالی  جادوی  را در شکست  مالی  بحران  نجات  راه 
دشمن با تمسک به بنیان های اسالمی اقتصاد دانست 
زمینه  این  در  تحقیق  و  تالش  به  را  دانشجویان  و 
دعوت کرد. دانشجویان مبانی علم اقتصاد غربی را 
با دید منتقدانه به چالش بکشند و با توجه به اصول 
کار  راه  فقهی مراجع عظام  احکام  و  اسالمی  اقتصاد 
های مناسبی برای بهبود وضعیت اقتصاد ارائه دهند.

وی خاتمه جلسه را به پاسخ پرسش های دانشجویان 
اختصاص داد.
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جلسه راه اندازی مرکز ملی تکثیر، پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

و  پرورش  تکثیر  ملی  مرکز  اندازی  راه  جلسه 
 26 دوشنبه  روز  آزمایشگاهی،  حیوانات  نگهداری 
مهرماه با حضور دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه شهید 
علوم  دانشگاه  رئیس  دوست؛  حق  دکتر  باهنر، 
با  و  موسس  هیات  رئیس  و  مدیرعامل  پزشکی، 
شهید  های  دانشگاه  االختیار  تام  نمایندگان  حضور 
اعضای  سایر  کرمان  پزشکی  علوم  و  کرمان  باهنر 
هیات مدیره شرکت زیست محور پژوهش پارس 
دو  فنی  دفاتر  روسای  و  حقوقی  محترم  مشاوران 

دانشگاه تشکیل شد و موارد زیر به تصویب رسید:
به  ترجیحَا  مرکز  حقوقی  شخصیت  شد  مقرر   -
سهامداران  با  خاص  سهامی  شرکت  یک  صورت 
 51 پارس  پژوهشی  محور  زیست  )شرکت 
 24.5 کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سهام-  درصد 

 24.5 کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سهام-  درصد 
درصدسهام( ثبت قانونی گردد.

موافقت  به  عنایت  با  مرکز  اساسنامه  مقررشد   -
نامه چهار جانبه ای که فی مابین )معاونت علمی و 
کرمان(  باهنر  دانشگاه  و  جمهوری  ریاست  فناوری 
زیست  شرکت  و  کرمان  پزشکی  علوم  )دانشگاه  و 
محور پژوهش پارس( به امضا رسیده است تنظیم 
به  ها  ثبت شرکت  به  اصول و مربوط  با رعایت  و 

ثبت برسد.
علمی  هیأت  عضو  آفرینش؛  محمدرضا  دکتر   -
هیات  نماینده  عنوان  به  پزشکی،  علوم  دانشگاه 
نگهداری  و  پژوهش  تکثیر  ملی  مرکز  موسس 
حیوانات آزمایشگاهی جهت انجام تشریفات اداری و 

طی مراحل قانونی ثبت مرکز، معرفی شود.



29

انجمن دوستداران دانشگاه

دوشنبه  روز  دانشگاه،  دوستداران  انجمن  جلسه   
دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر  حضور  با  مهرماه   26
شهید باهنر، دکتر حق دوست؛ رئیس دانشگاه علوم 

پزشکی، معاونان و مدیران دانشگاه برگزارشد.
بیان  دانشگاه  انجمن دوستداران  نجمی؛ دبیر  دکتر 
کرد: برای اطالع رسانی بهتر، جذب افراد مستعد و 
دارای وب سایت  باید  انجمن  افراد،  بیشتر  آشنایی 
باشد. افراد جدیدی به اعضای انجمن افزوده شود 
تا موجبات رشد و بازدهی روز افزون آن را فراهم 
افراد  جذب  برای  ریزی  استئبرنامه  الزم  آورند. 
به اشخاص  موفق و صاحب ثروت صورت گیرد و 
خیری که در نهادهای دانشگاهی فعالیت دارند بیش 
از پیش توجه شود و با ارج نهادن به شخصیت واالی 
این افراد کمال تقدیر و تشکر از ایشان به عمل آید. 
افرادی که به انجمن های دانشگاهی کمک می کنند 
و  از جمله؛ مسائل فرهنگی، مذهبی  اهدافی  دارای 
علمی هستند که باید مورد توجه این نهاد ها قرار 

گیرند.
در  گفت:  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر 
نباید  دانشگاه  دوستداران  انجمن  گذاری  هدف 
فعالیت  بلکه  تأکید داشت،  بودجه  فقط روی جذب 
کمک  و  دانشگاه  با  بیشتر  ارتباط  پژوهشی،  های 
بر  بیشتری  اهمیت  درجۀ  از  فکری-معنوی،  های 
مصوبه  مالیاتی  بخشودگی  از  استفاده  خوردارند. 
مجلس شورای اسالمی، برای انجام تشویق و ترغیب 
المنفعه، در سیاست  افراد، به شرکت در امور عام 

گذاری انجمن دوستداران دانشگاه، دیده شود.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  دوست؛  حق  دکتر 

کرمان، باال بردن شأن علم و علم آموزی در سطح 
و  دانست  انجمن  برجسته  اهداف  از  یکی  را  استان 
در این راستا اظهار داشت: باال بردن ضریب هوشی 
جامعه و منزلت شخصیت افراد برجسته استان، یکی 
هدف  این  به  رسیدن  برای  مفید،  کارهای  راه  از 

مقدس است.
خاطر  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  مصطفوی؛  دکتر 
اعتماد  جهت  راهکارهایی  ضروریست  کرد:  نشان 
های  سیاست  به  نسبت  خیر،  و  جامعه  افراد  سازی 
انجمن های دانشگاهی اتخاذ گردد و نظرات خیرین 

نیز مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
دکتر اسالمی؛ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
و  مستعد  افراد  دانشجویان  بین  در  گفت:  دانشگاه 
تحصیل  مخارج  ی  عهده  از  که  هستند  توانمندی 
خود بر نمی آیند و نیاز مبرم به حمایت دارند پس 
از سوی  قشر  این  به  کمک  برای  خیری  افراد  باید 

انجمن شناسایی شوند.
در ادامه خانم دکتر احتشام زاده؛ معاون پژوهشی و 
فناوری دانشگاه پیشنهاد صندوق کمک به دانشجویان 

کم بضاعت و با استعداد را مطرح کرد.
در خاتمه این جلسه مفاد ذیل به عنوان جمع بندی 

شد:
- تا نیمه آذر نسخه نهایی اساسنامه ثبت گردد.

- اصالح اعضای انجمن صورت پذیرد و افراد جدید 
جذب شوند.

- سایت انجمن در صورت امکان مستقل باشد.
این  بررسی  به عنوان مسئول  زاده  احتشام  - دکتر 

مسأله انتخاب گردید


