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برگزاری مراسم شب یلدا در دانشگاه شهید باهنر کرمان
کانون  مشارکت  با  آذرماه98  یلدا شامگاه 30  مراسم شب 
ادبی و کانون فرهنگ عامه و با استقبال پر شور و حرارت 
کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه  وحدت  تاالر  در  دانشجویان 

برگزار شد.
محمد  استاد  نقالی،  اجرای  به  یزدی  فهیمه  مراسم  این  در 
رضا قدس ولی به اجرای شاهنامه خوانی و حسین نادری به 
اجرای شعر طنز پرداختند. همچنین جشن شب یلدا همراه 
دکتر  توسط  خوانی  حافظ  جمله  از  مختلف  های  برنامه  با 
نوازی  حامد حسین خانی عصو هیات علمی دانشگاه، دوتار 
مازندرانی و اجرای موسیقی پاپ و موسیقی فولکلور با اجرای 
حکیم انتظاریان جویباری و عباس رستمی اسرمی برگزار شد.

حجت االسالم والمسلمین حمزه در جلسه شورای فرهنگی مطرح کرد؛
وظیفه ما در قبال بصیرت این است که تشخیص بدهیم حق و باطل کجاست

دوشنبه 2 دیماه 98، جلسه شورای فرهنگی دانشگاه به ریاست 
کنفرانس  سالن  در  دانشگاه،  رئیس  طاهر  علی  محمد  دکتر 

سازمان مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان تشکیل شد.
حجت االسالم و المسلمین حمزه رئیس دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه با توجه به نزدیک شدن روز 
البالغه  نهج  از  به خطبه 50  اشاره ای  نهم دی روز بصیرت 
ََّما بَْدُء ُوقُوِع الِْفتَِن  نمود که حضرت علی )ع( می فرمایند: »ِإن
َّی َعلَیَْها  ِ َو یَتََول أَْهَواٌء تُتَّبَُع َو أَْحَکاٌم تُبْتََدُع، یَُخالَُف فِیَها ِکتَاُب اللَّ
ِ. فَلَْو أَنَّ الْبَاِطَل َخلََص ِمْن ِمَزاِج  ِرَجاٌل ِرَجااًل َعلَی َغیِْر ِدیِن اللَّ
الَْحقِّ لَْم یَْخَف َعلَی الُْمْرتَاِدیَن، َو لَْو أَنَّ الَْحقَّ َخلََص ِمْن لَبِْس 
َهَذا  ِمْن  یُْؤَخُذ  لَِکْن  َو  الُْمَعانِِدیَن،  أَلُْسُن  َعنُْه  انَْقَطَعْت  الْبَاِطِل 
یَْطاُن  ِضْغٌث َو ِمْن َهَذا ِضْغٌث فَُیْمَزَجاِن، فَُهنَالَِک یَْستَْولِی الشَّ
ِ الُْحْسنی.« جز این  َِّذیَن َسبََقْت لَُهْم ِمَن اللَّ َعلَی أَْولِیَائِِه َو یَنُْجو ال
نیست، که آغاز پیدایش فتنه ها پیروی از هواهای نفسانی است 
برخالف  نیز بدعت هایی که گذاشته می شود، بدعت هایی  و 
کتاب خدا. آنگاه کسانی، کسان دیگر را در اموری، که مخالف 
دین خداست، یاری می کنند اگر باطل با حق نمی آمیخت بر 
جویندگان حق پنهان نمی ماند و اگر حق به باطل پوشیده نمی 

گشت، زبان معاندان از طعن بریده می شد. ولی همواره پاره ای 
از حق و پاره ای از باطل درهم می آمیزند. در چنین حالی، 
شیطان بر دوستان خود مستولی می شود. تنها کسانی رهایی 

می یابند که الطاف الهی شامل حالشان شده باشد.
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  رئیس 
افزود: در فتنه و در زمانی که حق و باطل به هم پیچیده اند 
در  امیرالمومنین  همانطور  و  است  مهم  خیلی  بصیرت  نقش 
خطبه 50 فرمودند: باید بصیرت و قدرت تشخیص داشت 
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که در چه جاهایی انسان می تواند خود را نشان دهد و چگونه 
تصمیم بگیرد و بعد از آن چگونه اقدام کند.

وی گفت: در حال حاضر وظیفه ما در قبال بصیرت این است 
را در  اگر حق  و  باطل کجاست  و  بدهیم حق  که تشخیص 
تصمیم گیری و انتخاب کردن تشخیص دادیم موضع بگیریم 
و اقدام کنیم همانطور مقام معظم رهبری)مدظله العالی( دائم 
و  نمودند  تاکید  انقالبی  تفکر  بحث  و  بصیرت  خصوص  در 
بحث دشمن شناسی، فریب نخوردن، دفاع از ارزش ها، اعتقاد 
به استقالل کشور را از ویژگی های فرد انقالبی عنوان کردند 
یعنی تفکری که ارزش ها را قبول داشته باشد و به موقع تصمیم  
بگیرد، اقدام کند و فریب دشمن را نخورد و استقالل کشور را 
چه در زمینه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را حفظ کند با این 

نگاه می توان گفت که در زمان خودمان هم بصیرت داریم.
حجت االسالم و المسلمین حمزه در خصوص بیانیه گام دوم 
انقالب عنوان کرد: بیانیه گام دوم انقالب باید از کف جامعه 

یک گفتمان سازی صورت گیرد و مطالبه مردمی شود.
در حاشیه این نشست، حجت االسالم و المسلمین حمزه، کتاب 
»موانع بصیرت انقالبی« را به اعضاء شورای فرهنگی اهدا کرد.

شورای  نمایندگان  از  جلسه  این  در  گزارش  این  اساس  بر 
دانشکده  ننیز؛  افضلی  عباس  دکتر  هنر  دانشکده  فرهنگی 

حقوق  دانشکده  اکبری فرد،  دکترحسین  اقتصاد  و  مدیریت 
ادبیات  و  زبان  دانشکده  امینی زاده،  محمد  دکتر  الهیات  و 
دکتر  کشاورزی  دانشکده  حسینخانی،  حامد  دکتر  فارسی 
و  ریاضی  دانشکده  خراسانی،  سپیده  دکتر  و  اکبرحسینی پور 
رایانه دکتر ابوالفضل رفیع پور، دانشکده دامپزشکی دکتر بهادر 
شجاعی، دانشکده علوم دکتر وحید صاحب، دانشکده تربیت 
کامران  بافت  عالی  آموزش  مجتمع  عباس پور،  مهدی  بدنی 
قربان نژاد، دانشکده فنی و مهندسی دکتر عطاالل کامیابی و 
دکتر حسین هژبری و دانشکده فیزیک دکتر حنیف گلچین 
به جهت مشارکت فعال در حوزه فرهنگی تقدیر به عمل آمد 
و مقرر شد طبق مصوبه هیأت رئیس دانشگاه دو واحد کسر 

موظف به نامبردگان تعلق گیرد.
فرهنگی  شورای  تشکیل  طرح  مربوط  مباحث  ادامه  در 
عنوان  به  دانشجویی  تشکل  بزرگترین  تشخیص  خوابگاه ها، 
عضو شورای فرهنگی دانشگاه، لزوم برگزاری کرسی قوانین 
برگزاری  لزوم  دانشجویان،  ویژه  دانشگاه  انضباطی  کمیته 
کارگاه های آموزشی ویژه همکاران و مشاوران حوزه فرهنگی 
و لزوم اجرای طرح تاریخ نگاری دانشگاه با مشارکت استادان 

پیشکسوت، در دستور کار قرار گرفت.
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با حضور مسئول و اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر؛

نشست صمیمانه دانشجویان بسیجی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 با نماینده ولی فقیه در استان کرمان

دانشجویان  و طرح دغدغه های  رفع مشکالت  منظور  به 
و  استان  بسیجی  دانشجویان  صمیمانه  نشست  کرمان، 
در  فقیه  ولی  نماینده  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
 2 دوشنبه  شامگاه  کرمان،  شهر  جمعه  امام  و  استان 

برگزار شد. جمعه،  امام  دفتر  در   98 دیماه 
گفت:  علیدادی سلیمانی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
جنبش های  و  تشکل ها  همۀ  از  متشکل  دانشجویی  بسیج 
دانشجویی است که می تواند دانشگاه را در خط رهبری 
تشکل  هر  از  بیش  دانشگاه  در  آن  رسالت  و  ببرد  پیش 

است. دانشجویی  دیگر 
وی با بیان اینکه هرکس به اندازۀ هدفش در رویکردها 
انقالب، خط رهبری  موثر است تصریح کرد: آرمان های 
تقویت  باید  دانشگاه  در  اسالمی  ارزش های  از  دفاع  و 
است  سنگین  قطعا  رویکرد  و  تفکر  این  هزینه  که  شود 

بود. ثابت قدم  اسالمی  راه  این  در  همواره  باید  اما 
گفت:  علیدادی سلیمانی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
بگیرد  بر  در  را  دیگر  های  تشکل  باید  دانشجویی  بسیج 
محاسبه  باید  مباحث  به  ورود  و  گری  مطالبه  نوع  لذا 
عنوان  به  دانشجویی  بسیج  زیرا  باشد  و هوشمندانه  شده 

است دانشگاه  در  مادر  تشکل  یک 
انقالب  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
روبه روی  اساسی  مسأله  سه  که  شد  پیروز  فضایی  در 
دشمنی  از  دست  انقالب  دشمنان  کرد:  اظهار  بود  آن 
قوی تر  و  بیشتر  آنها  دشمنی  حجم  و  برنداشتند  خود 

است. هم شده 
وی در ادامه افزود: اگر ما می خواستیم در مقابل استکبار 
و  نمی کردیم  انقالب  شویم  تسلیم  عالم  زورگویان  و 
ناجوانمردانه  جنگ  سال  هشت  انقالب  و  نظام  دشمنان 

کردند. تحمیل  ما  بر  را 
وقت  هیچ  ما  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  شهر  جمعه  امام 
استقبال  جنگ ها  راه اندازی  از  و  نبودیم  جنگ  دنبال 
تمام  با  شد  وارد  ما  بر  جنگی  اگر  افزود:  نمی کنیم 
خواهیم  مقاومت  و  می شویم  وارد  جنگ  آن  در  توان 
پیروز  مقدس  دفاع  سال  هشت  در  که  گونه  همان  کرد 

مقابل  سخت  جنگ  در  شکست  از  بعد  دشمن  شدیم. 
دفاع  لذا  است  داده  تغییر  را  خود  نقشه های  ما  کشور 
کشور  کار  دستور  در  امروز  حوزه ها  همه  در  بازدارنده 
کنیم  مدیریت  خوب  را  حوزه  این  امروز  اگر  و  است 
برابر  در  عقب نشینی  و  کرد  خواهد  پیشرفت  ما  انقالب 

است. انقالب  آسیب  نقطه  دشمن 
خوب  آنقدر  نظامی  حوزه  در  ما  اینکه  بیان  با  وی 
با  را  سخت  جنگ  فکر  دیگر  دشمن  که  کردیم  عمل 
حوزه  مانند  باید  هم  حوزه ها  سایر  در  گفت:  نمی کند  ما 
دشمن  تهدیدات  مقابل  در  که  برسیم  نقطه ای  به  نظامی 

باشد. بازدارنده 
پرسشگر  است که  دانشجو  اینکه حق طبیعی  بیان  با  وی 
بی تفاوت  هم  به  نسبت  نمی توانیم  ما  کرد:  تاکید  باشد 
نفع  به  که  باشد  به گونه ای  انتقادات  نباید  اما  باشیم 
جمعه  نماز  خطبه  شود.  تمام  انقالب  و  نظام  دشمنان 
به  حرف ها  از  بعضی  بیان  اما  دارد  اهمیت  بسیار 
برای  و  پرده  بی  که  نیست  انقالب  و  نظام  مصلحت 
بیرونی  دشمنان  از  است  پر  انقالب  شود.  گو  باز  عموم 
اند. قرار داده  نظام اسالمی را هدف  و داخلی که اصل 

در  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
دانشگاه ها  و  دانشجویان  و  داریم  قرار  انقالب  دوم  گام 
اندیشه ورز  هیأت  افزود:  دارند  به عهده  سنگینی  رسالت 
باید  جوانان  ظرفیت  از  و  دادیم  تشکیل  را  جوانان 
مند  دغدغه  و  انقالبی  مومن،  جوانان  و  کرد  استفاده 

باشند. داشته  حضور  هیأت  این  در  باید 
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کرسی علمی ترویجی با عنوان 
» ابعاد حقوقی حق بر سالمت اسیر جنگی« در دانشگاه شهید باهنر کرمان

با  جلسه حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 
موضوع » ابعاد حقوقی حق بر سالمت اسیر جنگی « روز شنبه 7 
دیماه 98، در سالن کنفرانس دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه، 

برگزار شد.
کرسی ترویجی با موضوع »ابعاد حقوقی حق بر سالمت اسیر 
استادیار  محمدی  امیر  محمدرضا  دکتر  ریاست  به  جنگی« 
دانشکده حقوق و الهیات و با ارائه دکتر نگین شفیعی استادیار 

دانشکده حقوق و الهیات تشکیل شد.
دکتر شفیعی گفت: اسیران  جنگی به عنوان یکی از آسیب پذیرترین 
اشخاص  درگیر در مخاصمات مسلحانه، شایسته توجه خاص 
هستند. کنوانسیون سوم ژنو 1949 متضمن مجموعه حقوقی 
مختص به اسیران جنگی است که حق بر سالمت نیز در زمره 
آن ها قرار دارد. کنوانسیون مذکور با ارائه تعریف و معیار برای 
از شمول خود خارج  اسیر جنگی، برخی مبارزان را  شناسایی 
دانسته است از سوی دیگر، با توجه به تقسیم  بندی مخاصمات 
مسلحانه به بین  المللی و غیربین المللی، وضعیت اسیر جنگی به 
اشخاص درگیر در مخاصمات غیر بین المللی اعطاء نمی  شود 
بر این اساس، حق ها و حمایت  های اشخاص شرکت  کننده در 
مخاصمات مسلحانه، تحت  الشعاع شرایط و اوضاع و احوال خاص 
قرار می  گیرد. به بیان بهتر، اشخاص دستگیر یا بازداشت شده در 
جریان مخاصمه مسلحانه بنا به شرایط و معیارهای خاص خود، 
ممکن است تحت حمایت مقررات کنوانسیون سوم ژنو، کنوانسیون 
چهارم ژنو یا قواعد حقوق بشر قرار بگیرند. اسیران جنگی در 
دوران اسارت اغلب در معرض فشارهای شدید جسمی و روانی 
قرار می گیرند. زخم  ها و آسیب  هایی که در میدان نبرد برداشته 
یا در دوران اسارت بر آن ها وارد می  شود. سوءتغذیه، بدرفتاری، 
شکنجه، تحقیر شدن، نبود مراقبت  های پزشکی و درمانی الزم 
یا سهل  انگاری مقامات اردوگاه در درمان بیماری یا جراحت 
نمونه  هایی برای این قبیل فشارها محسوب می  شود. تجربه چنین 

رویدادهایی در بره ه ایی از زندگی بدون شک تأثیرات بلند مدت 
جسمانی و روانی مستقیم و غیرمستقیمی بر جای خواهد گذاشت. 
از این رو، یکی از حق  های در نظر گرفته شده در اسناد حقوق 
بین الملل بشردوستانه، حق بر سالمت اسیران جنگی است. به 
ویژه کنوانسیون سوم ژنو به ابعاد مختلف این حق پرداخته است. 
از آنجا که نقض برخی مقررات کنوانسیون  های چهارگانه ژنو 
تحت عنوان »نقض فاحش« دسته  بندی شده و »جنایت جنگی« 
قلمداد می  شوند، نقض برخی مقررات مربوط به حق بر سالمت 
نیز »نقض فاحش پزشکی« و در نتیجه »جنایت جنگی پزشکی« 
یا ترک  از فعل  )اعم  واقع، رفتارهایی  محسوب می  شوند. در 
فعل( که به طور جدی سالمت جسمانی یا روانی اسیر جنگی را 
به مخاطره بیندازد، به عنوان جنایت جنگی پزشکی قابل تعقیب 

و محاکمه است.
سپس دکتر عطاءاله صالحی به عنوان ناقد اول در زمینه تفکیک 
واژه »رفتار انسانی« با »انسانیت« سوال کرد و  دکتر شفیعی 
در پاسخ گفت: ترجمه استفاده شده در پژوهش، ترجمه رسمی 
کمیته  بین المللی صلیب  سرخ کمیته ملی حقوق بشر دوستانه  
ازمتن کنوانسیون های چهارگانه ژنو )به ویژه ماده 13 کنوانسیون 
سوم( بوده است و در ضمن، تعریف متعارف و پذیرفته شده 
در حقوق )به خصوص فلسفه حقوق و اخالق کانتی(با تعاریف 
و استانداردهای پذیرفته شده در حوزه پزشکی و اخالق پزشکی 

تفاوت دارد و مرزهای این دو کاماًل مشخص نیست.
زمینه  در  دوم  ناقد  عنوان  به  نادری  پور  ایلخانی  علی  دکتر 
مشخص نبودن روش تحقیق سوال کرد و ارائه کننده پاسخ داد: 
روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده است که در متن نهایی 

طرح ذکر خواهد شد.
با توجه به عبارت طرح پژوهشی »رفتارهایی )اعم  ناقد دوم 
یا  یا ترک فعل( که به طور جدی سالمت جسمانی  از فعل 
روانی اسیر جنگی را به مخاطره بیندازد، به عنوان جنایت جنگی 
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پزشکی قابل تعقیب و محاکمه است«، گفت: در حوزه درمان 
پزشکی فقط فعل وجود دارد و به لحاظ مصداقی نمی توان ترک 
فعلی را تصور کرد و ارائه کننده تصریح کرد: عدم انجام درمان 
کارآمد )مثل ترمیم دندان به جای کشیدن آن(، عدم استرداد 
اسیر جنگی به کشور متبوع در صورت نبود دانش یا امکانات 
کافی برای درمان در کشور اسیرکننده، عدم اعزام اسیر بیمار 
یا مجروح برای مداوا به مراکز درمانی تخصصی )جراحی قلب، 
جراحی پیوند، شیمی درمانی یا پرتو درمانی( در زمره مصادیق 

ترک فعل قرار دارند.

با برتری دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

مسابقات شنای دانشجویان دانشگاه های منطقه ۸ کشور پایان یافت
مسابقات شنای دانشجویان دانشگاه های منطقه 8 کشور، روز پنج 
شنبه 5 دیماه 98، در مجموعه فرهنگی ورزشی فجر شهرستان 

بم، پایان یافت.
مسابقات شنای دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های منطقه 8 
ورزش کشور با شرکت 60 دانشجوی دختر و پسر در قالب 
ده تیم به تفکیک جنسیت از دانشگاه های شهید باهنر کرمان، 
جیرفت، سیستان و بلوچستان، زابل و مجتمع آموزش عالی بم 
در 11 ماده انفرادی و 3 رشته تیمی به میزبانی مجتمع آموزش 
عالی شهرستان بم، برگزار شد و در پایان، تیم های دختران)به 
مربی گری آتنا گدری( و پسران)به مربی گری سید احسان سید 
جعفری( دانشگاه شهید باهنر کرمان مقام اول، دانشگاه سیستان 
و بلوچستان مقام دوم و مجتمع آموزش عالی بم مقام سوم در 
بخش دختران و پسران این دوره از مسابقات را بدست آوردند.

آئین غبار روبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه شهید باهنر کرمان
در آستانه نهم دیماه روز بصیرت و میثاق امت  با والیت مراسم 
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام دانشگاه، شنبه 7 

دیماه 98، در حسینیه شهدای گمنام دانشگاه برگزار شد.
با  بیعت  تجدید  و  شهیدان  شامخ  مقام  از  تجلیل  منظور  به 
آرمان های واالی شهدا، مراسم غبارروبی وعطر افشانی مزار 

مطهر شهدا با حضور دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه؛ 
حجت االسالم والمسلمین علی اصغر حمزه رئیس دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، جمعی از مدیران، 

دانشجویان و کارکنان برگزار شد.
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نشست بصیرتی نهم دی ماه در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد
با والیت  به مناسبت نهم دیماه روز بصیرت و میثاق امت 
دیماه 98، در سالن  یکشنبه 8  دیماه،  نهم  بصیرتی  نشست 
کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  مرکزی  سازمان  کنفرانس 

برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین حسن عسکری معاون دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهیدباهنر گفت: 
با آغاز ماه محرم1431، در حالی که التهاب ناشی از اهانت 
و  ماهواره ها  بود،  نکرده  فروکش  هنوز  آذر،   16 مراسم  در 
سایت های اینترنتی تاسوعا و عاشورا را هدف جدید جریان 
خیابان  در  نفر   500 حدود  جمعیتی  و  کردند  معرفی  سبز 
انقالب تهران جمع شدند و شعارهای انحرافی دادند. برگزاری 
مراسم روز عاشورا در مراسم ها سبب شد تا روز 4 دی ماه 
1388، جماعت طرفداران شعارهای انحرافی تهران، حرمت 
را مختل  تردد مردم  کنند. آشوبگران تالش کردند  شکنی 
کنند. این افراد پرچم های مقدس یا زهرا)س( و یا حسین)ع( 
خبر هتک حرمت  انتشار  با  البته  آتش کشیدند.  به  و  پاره 
روز عاشورا، در واقع شب شام غریبان به دلیل بی حرمتی 
بود،  آورده  خروش  به  را  کشور  سراسر  مردم   عاشورا،  به 
نتیجه رفتارشان، حماسه 9 دی بود، حماسه ای که جسارت 
به عاشورا و عزای اباعبدالل سراسر کشور را در بر گرفت و 
مردم با بصیرت راهپیمایی 9دی را جهت برائت از فتنه گران 
و حمایت از رهبری و آرمان های انقالب و اسالم دست به 

تظاهراتی بزرگ زدند.
فراوان  اهمیت  و  عظمت  دارای  دی   9 حماسه  افزود:  وی 
گیری  شکل  و  ماهیت  اصل  که  دیماه  نهم  موضوع  است، 
آن از ریشه های یک فتنه یک در سال هشتاد و هشت رقم 
معترضینی  شاید  اسالمی  جمهوری  نظام  مقابل  در  خورد، 
نحوه مدیریت  به  بدنه جامعه اسالمی  باشند که در  داشته 
کشور اعتراضی داشته باشند و هیچ زمان آحاد و عموم مردم 

اعتراض شان به سمت احکام و مبانی دینی نمی رود و اسالم 
را مزاحم و مخل نمی داند ولی زمانی که فتنه ای به پا می شود 
و صدایی بعضی از آدم ها را که بیشتر رویکرد طرف مقابله 
و ایستادگی در مقابل خود اسالم و ارزش های اسالمی است 
و نهم دی ماه تعبیری که به   عنوان روز بصیرت روز میثاق 
امت با والیت یک تعبیر جامع کامل و کاملی است که متوجه 
باشیم در چنین روزی جامعه کشور اسالمی ایران به رشد، 
بصیرت و فهمی رسیده اند و خط خود را از خط کسانی که با 

اسالم و مبانی دینی مشکل دارند جدا کرده اند.
مقام معظم رهبری در دانشگاه  نمایندگی  نهاد  معاون دفتر 
را  خدا  فرمودند:  که  کرد  عنوان  )ع(  امام سجاد  از  روایتی 
شکر که خداوند دشمنان ما را احمق قرار داده است. برای 
فردی،  احکام  از  باشد  ترکیبی  که  اسالم  دین  از  حفاظت 
اجتماعی و احکام حکومتی که اگر ما بخواهیم این احکام را 
با مبانی دینی  درست اجرا کنیم باید یک حکومت اسالمی 
داشته باشیم و اسالم اصل آن روحیه توحید، بندگی و رفتن 
اجرا  و  خداوند  دستورات  مطلق  و  کامل  پذیرش  به سمت 

کردن تمام احکام و دستورات الهی است.
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نشست صمیمانه هیأت رئیسه و مسئوالن دانشگاه شهید باهنر با دانشجویان ساکن خوابگاه
در راستای بهبود وضعیت زندگی خوابگاهی و ترویج فرهنگ 
اسالمی دانشجویان، نشست صمیمی رئیس دانشگاه و هیأت 
 10 سه شنبه  عصر  متاهلین  خوابگاه  دانشجویان  با  رئیسه 
دیماه 98، در خوابگاه متاهلین دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

برگزار شد.
دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه گفت: بهبود وضعیت 
زندگی خوابگاهی و ترویج فرهنگ اسالمی دانشجویان بسیار 
با ارزش است و ما تمام تالش خود را برای رفع مشکالت 
انجام خواهیم داد.در ادامه این نشست دانشجویان به بررسی 
و  از لحاظ کمی و کیفی، مشکالت عمرانی  امکانات موجود 

تأسیساتی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی پرداختند.
نزدیک  از  بتوانند  دانشجویان  تا  بود  فرصتی  نشست  این 
کمبود  از  اعم  دانشجویی  دغدغه های  و  خواسته ها  مسائل، 
سطل زباله در محوطه خوابگاه، عدم تخلیه زباله ها در روز 
و  دانشکده ها  تا  متاهلین  خوابگاه  از  سرویس  نبود  جمعه، 

تجهیز  خوابگاه،  در  جماعت  نماز  برگزاری  دانشگاه،  سردر 
محوطه پارک کودک و زمین والیبال، برگزاری کالس های 
آموزشی در خوابگاه، جمع آوری سگ های ولگرد در محوطه 
خوابگاه و همچنین ارائه مشکالت خود به صورت مستقمی و 

مستمر با مسئوالن دانشگاه را مطرح کنند.

تقدیر و معارفه معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان
آیین تقدیر دکتر سید محمدرضا اسالمی معاون آموزشی و 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه و معارفه دکتر مریم احتشام زاده 
سرپرست معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید 
باهنر کرمان، روز چهارشنبه 11 دیماه 98، با حضور رئیس 
از مسئوالن و مدیران در سالن کنفرانس  دانشگاه و جمعی 

سازمان مرکزی برگزار شد.
دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه ضمن تبریک والدت 
با استعفای  حضرت زینب )س( گفت: علی رغم میل باطنی 
دکتر اسالمی در حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه موافقت شد، البته همچنان دبیر هیأت جذب دانشگاه 

هستند.
دکتر طاهر گفت: با اشاره اینکه از سال 1382 دکتر اسالمی 
در سمت های مختلف دانشگاه فعالیت چشمگیر و با کیفیت 
داشتند، همچنین در مدتی که مسئولیت دانشگاه را داشتم 
دکتر اسالمی به عنوان معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
دانشگاه بودند و در آن زمینه هم زحمات زیادی کشیدند 
و در رابطه با ارتقاء دانشگاه تالش های زیادی کردند و به 
مدت دوسال است که به عنوان معاون آموزشی و تحصیالت 
با تجربیاتی قبلی که در دانشگاه داشتند زحمات  تکمیلی و 
ارتقائ کیفیت آموزشی متحمل شدند که در  زیادی را در 
دوسال قبل در رنکینگ جهانی دانشگا ه های دنیا قرار گرفتیم 
که این رنکینگ صرفا مختص مسائل پژوهشی نیست بلکه 

در زمینه آموزشی و ارتقاء کیفی آموزشی هم موثر واقع بود.
همچنین  و  اسالمی  دکتر  اینکه  به  اشاره  با  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه  در  مسئولیت های  گذشته  در  که  احتشام  دکتر 
داشتند گفت: هر دو بزرگوار از افرادی هستند که برای ارتقاء 
دانشگاه زحمات زیادی کشیدند و جزء برترین استادان هم 
از نظر علمی و پژوهشی  دانشگاه محسوب می شوند و رتبه 

هر دو به عنوان استاد تمام دانشگاه است.
وی گفت: امیدواریم که همیشه این سربلندی برای هر دو 
مسائل  در  افزون  روز  موفقیت های  شاهد  و  باشد  بزرگوار 

اجرایی، علمی و پژوهشی رشته خودشان باشیم.
در این جلسه دکتر سید محمدرضا اسالمی به عنوان مشاور 
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رئیس دانشگاه در توسعه، ارتقاء و کیفیت آموزشی دانشگاه 
معرفی شد.

سابق  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون  اسالمی  دکتر 
و  راهنمایی  برای  دانشگاه  رئیس  طاهر  دکتر  از  دانشگاه 

پشتیبانی در حوزه های مالی و آموزشی  تشکر کرد.
وی از تالش و زحمات همکاران در اداره آموزش کل، حوزه 
و  ماشینی  خدمات  تکمیلی،  تحصیالت  آموزشی،  معاونت 
آموزش های آزاد درجهت توسعه و ارتقاء دانشگاه قدردانی 

و آرزوی موفقیت برای همگی نمود.
عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  مدیر  ابراهیمی  محمد  دکتر 
دانشگاه گفت: ا   ن شاالل دکتر اسالمی در هر کجا که هستند 
زاده  احتشام  دکتر  برای  و  باشند  سربلند  و  پیروز  و  موفق 
در سمت سرپرست معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
آرزوی موفقیت کرد و افزود: ان شاالل با پشتکار و جدیتی که 
در وی سراغ داریم شاهد پیشرفت و توسعه بخش آموزشی 

همراه با پژوهش و فناوری باشیم.
دانشگاه  آموزشی  امور  رئیس  کرمانی  ارجمند  حمید  دکتر 
و  اسالمی  دکتر  راهنمایی های  و  هدایت  بدون  گفت: 
برسیم  موفقیت ها  به  نمی توانستیم  طاهر  دکتر  حمایت های 
این  وجود  با  جا  همه  در  و  هر شکل  به  و  شرایطی  هر  در 
بزرگواران که نقش بسزایی در موفقیت ها و ارتقاء سطح کیفی 

دانشگاه داشتند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به شناخت و حمایت های دکتر 
با سیاست های  امیداواریم این مجموعه   احتشام زاده دارم، 
مشخصی که سیاست دانشگاه نیز دارد، پیش ببریم و بتوانیم 

خدمات را به نحو شایسته ای، در چارچوب قوانین و تا آنجایی 
که ممکن است انجام دهیم.

و  آزاد  آموزش های  گروه  رئیس  افشار منش  دکتر محسن 
مجازی دانشگاه از دکتر اسالمی با عنوان اسوه اخالق یاد برد 
و به دکتر احتشام زاده به عنوان سرپرست جدید معاونت 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریک گفت و افزود: 
در حوزه آموزشی امور فقط آموزشی نیست یعنی فعالیت ها 
در دو حوزه آموزشی و مالی است که به نوعی بازوی معاونت 

آموزشی و معاونت مالی دانشگاه محسوب می شوند.
کل،  آموزش  واحدهای  در  همکاران  از  تقدیر  ضمن  وی 
آزاد  آموزش های  و  تکمیلی  تحصیالت  ماشینی،  خدمات 
دانشجویان  با  برخورد  در  سعۀصدر  باید  کارکنان  گفت: 
این  حوزه  این  در  همکاران  شکر  را  خدا  که  باشند  داشته 
داریم  حوزه  این  در  موفقیت  هرچه  و  دارند  را  خصوصیت 

حاصل زحمات این بزرگواران است.
معاونت  حوزه  جدید  سرپرست  احتشام زاده  مریم  دکتر 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه گفت: گسترده ترین و 
متنوع ترین خدماتی که به دانشجویان، اعضای هیأت علمی و 
مراجعه کنندگان بعد از فارغ التحصیلی ارائه می شود حوزه 
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی است که پذیرش این 
مسئولیت سنگین، بدون همراهی همکاران امکان پذیر نیست 
و خوشحالی من این بود سرمایه های اصلی این حوزه کارکنان 
انسان هایی  همه  از  مهمتر  و  نامه  آیین  به  مسلط  و  صبور 
نگاه  فرزندانشان  عنوان  به  مراجعه کننده  به  که  هستند 
می کنند و امیدواریم به کمک تک  تک همکاران بتوانیم در 
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راستای اهداف راهبردی دانشگاه و نیز برنامه  عملیاتی که در 
این خصوص پیش خواهم گرفت به جلو ببریم.

در پایان این مراسم دکتر محمد ابراهیمی مدیر حوزه ریاست 
و روابط عمومی دانشگاه، متن لوح تقدیرنامه دکتر اسالمی در 
زمان تصدی معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی و همچنین 
حکم انتصاب وی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در توسعه 
و ارتقاء کیفیت امور آموزشی و نیز متن حکم انتصاب دکتر 
و  آموزشی  معاونت  حوزه  سرپرست  عنوان  به  احتشام زاده 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان را قرائت کرد.

تشکیل هفدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان
هفدهمین  امنا  هیأت  موارد  کارشناسی  و  بررسی  منظور  به 
باهنر  شهید  دانشگاه  امنای  هیأت  دائمی  کمیسیون  جلسه 
کرمان به ریاست دکتر محمد حسین امید رئیس کمیسیون 
دبیری  و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  امنای  هیأت  دائمی 
دکتر محمد علی طاهر دبیر کمیسیون دائمی و هیأت امنای 
پنجشنبه 12 دیماه 98 در سالن  باهنر، روز  دانشگاه شهید 

کنفرانس دانشگاه شهید باهنر کرمان، برگزار شد.
از  گزارشی  دائمی  کمیسیون  دبیر  طاهر  علی  محمد  دکتر 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در  شده   انجام  فعالیت های 
ارائه کرد و گفت: تعداد اعضای هیأت علمی در سال 97؛ 
61مربی، 300استادیار، 164 دانشیار، 95 استاد و مجموعآ 
620 نفر که نسبت استادان به دانشیاران به کل اعضا برابر 
است با 0.42 و نسبت دانشجو به اعضای هیأت علمی 15 

نفر بوده است.
وی ضمن مقایسه عملکرد سال 97 با زمانی تصدی دانشگاه 
بنده مسئولیت  را برعهده نداشت گفت: در سال1394 که 
دانشگاه را به پذیرفتم، جذب عضو هیأت علمی دانشگاه صفر 
اینکه نسبت دانشجو به عضو هیأت علمی  بوده با توجه به 
سال 94 در بین دانشگاه های بزرگ رتبه اول بوده و االن هم 
رتبه اول هست اما جذبی را نداشتیم و صرفا خروجی داشتیم؛ 
برای جذب هیأت علمی های بورسیه کف نمره علمی را باال 
اوردیم و افرادی که وضعیتشان خوب بود و آن افرادی که 
تعهد وزارت متبوع بودند جذب شدند ولی با اینحال با توجه 
به جذب بورسیه در سال 97 ، نسبت دانشجو به عضو هیأت 

علمی از 14 به 15 رسیده است.
با  اشاره  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  امنای  هیأت  دبیر 
داده  کاهش  خود  تصدی  زمان  در  را  منفی  پارمتر  اینکه 
هیأت  غیر  اعضای  استخدامی  وضعیت  کرد:  تصریح  است 
علمی قراردادی 240 نفر، پیمانی 114 نفر، 265 نفررسمی و 

مجموعا 619 نفر که نسبت اعضای غیر هیأت علمی به کل 
اعضای هیأت علمی برابر شده با 1در صورتیکه در سال 94 
این نسبت 1.3 بود یعنی تا پایان سال 97 غیر هیأت علمی 
حدودا 150 نفر بازنشست و یا منتقل شده اند و توانسته ایم 
این نسبت را پایین آوریم، زیرا هر چه نسبت اعضای غیر 
هیأت علمی به کل اعضای هیأت علمی باالتر باشد پارمتر 

منفی محسوب می شود.
دکتر محمد علی طاهر خاطر نشان کرد: وضعیت پژوهش، 
فناوری و همکاری های علمی بین الملی از سال 94 وضعیت 
جهشی و رشد خوبی داشته در پایان سال 97مقاالت داخلی 
710 با سرانه 1.15 و مقاالت علمی پژوهشی خارجی 906 
بوده   2.61 سرانه  مقاله   1616 جمعا  سرانه   1.46 با  مقاله 

است.
 :1397 سال  در  افزود  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
تقاضا محور داخلی 7 طرح و  تحقیقاتی کاربردی  طرح های 
خارجی 61 طرح؛ بانک های اطالعاتی و کتابخانه های مجازی 
؛   3 شده  ثبت  علمی  پتنت های  16؛  خارجی  و   5 داخلی 
شرکت های دانش بنیان فعال با مشارکت دانشگاه2 و مستقل 
پایگاه های  3؛ تعداد کل استنادهای مقاالت منتشر شده در 
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معتبر به کل مقاالت 7700 و سرانه 12.419، همکاری های 
علمی و بین المللی فرصت مطالعاتی 11، هیأت علمی وابسته 
المللی  بین  ایرانیان متخصص خارجی 3 و میزان گرنت   ،2

140000دالر بوده است.
دبیر کمیسیون دائمی و هیأت امنای دانشگاه شهید باهنرکرمان 
در موردخالصه وضعیت دانشگاه 8ماهه سال 1398 گفت: 
 169 298استادیار،  54مربی،  ؛  علمی  هیأت  اعضای  تعداد 
دانشیار، 95 استاد و مجموعآ 616 نفر که نسبت استادان به 
دانشیاران به کل اعضا برابر است با 0.43 و نسبت دانشجو 
به اعضای هیأت علمی 16.59 نفر است. وضعیت استخدامی 
پیمانی 138  نفر،  قراردادی 197  علمی  هیأت  غیر  اعضای 
نسبت   0.94 که  نفر   585 مجموعا  و  نفررسمی   250 نفر، 

اعضای غیر هیأت علمی به کل اعضای هیأت علمی است.
وضعیت  کرد:  اظهار  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
 8 در  بین المللی  علمی  همکاری های  و  فناوری  پژوهش، 
با سرانه 0.78  ماهه سال 1398؛ مقاالت داخلی 710480 
با 0.80سرانه  و مقاالت علمی پژوهشی خارجی 495 مقاله 
 2 داخلی  محور  تقاضا  کاربردی  تحقیقاتی  طرح های  است. 
طرح و خارجی 25 طرح؛ بانک های اطالعاتی و کتابخانه های 
بنیان  دانش  شرکت های  30؛  خارجی  و   5 داخلی  مجازی 
فعال با مشارکت دانشگاه2 و مستقل 3؛ 1مرکز رشد متشکل 
منتشر  مقاالت  استنادهای  کل  تعداد  شرکت؛   20 از  شده 
سرانه  و   1923 مقاالت  کل  به  معتبر  پایگاه های  در  شده 
3.122، همکاری های علمی و بین المللی فرصت مطالعاتی 5، 
هیأت علمی وابسته 3، ایرانیان متخصص خارجی 3 و میزان 

گرنت بین المللی 210000دالر بوده است.

در این جلسه دکتر محمد حسین امید رئیس کمیسیون دائمی 
رضایی  سعید  و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  امنای  هیأت 
معاون مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری از میزان عملکرد فعالیت های انجام شده 
و پیشرفت چشمگیر دانشگاه، زحمات و فعالیت های رئیس 
و  تقدیر و آرزوی  باهنر  و جامعه دانشگاهی دانشگاه شهید 

پیشرفت و رشد بیشتر در عرصه علم کردند.
نامه  مواردآیین  برخی  )اصالح  موضوعات  با  جلسه  سپس 
هیأت  عضو  موسسات  علمی  هیأت  اعضای  استخدامی 
شهید  دانشگاه  های  کالس  احداث  های  پروژه  امنا،تکمیل 
مرکزی،  آزمایشگاه  ساختمان  پروژه  تکمیل  باهنرکرمان، 
تعیین شهریه دانشجویانی که با نظر کمیسیون ادامه تحصیل 
دانشجویان  خوابگاه  روباز  ورزشی  فضای  طرح  دهند،  می 
دانشگاه جیرفت،تعیین شهریه دانشجویان پردیس دانشگاهی 
هیأت  موسسات عضو  ورودی 1400-1399  الکترونیکی  و 
مجتمع  در  عمران  مهندسی  آموزشی  گروه  ایجاد  امناف 
آموزش عالی بم، اخذ مجوزهای حقوقی، مجوز احداث مرکز 
مرکز  باهنرکرمان،ایجاد  شهید  دانشگاه  دانشجویی  مشاوره 
رشد و نوآوری در مجتمع آموزش عالی بم، خرید وانت برای 
دانشگاه جیرفت،احتساب مدرک تحصیالی اعضا غیر هیأت 
علمی موسسات عضو هیأت امنا، آیین نامه ترفیع پایه ساالنه 
و پایه های تشویقی اعضا هیأت علمی دانشگاه جیرفت، ارائه 
گزارش حسابرسی سالهای 97و98 دانشگاه شهید باهنر؛ سال 
96 دانشگاه جیرفت و سال 97 مجتمع آموزش عالی زرند( 

وارد دستور کار شد.
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پیام تسلیت رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان به مناسبت
شهادت مظلومانه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

بسم الل الرحمن الرحیم
انا لل و انا الیه راجعون

» شهادت هنر مردان خدا و شقاوت پیشۀ بندگان شیطان است.«
آزمون سخت الهی این بار صبوری، استقامت و پایداری آزادمردان و آزادزنانی را به بوتۀ آزمایش فرستاد 
که ناباورانه و دردمندانه به سوگ فقدان فرزندی راستین از تبار مجاهده و ایثار، حق طلبی و ظلم ستیزی، 
عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت نشسته اند. امروز مردم ایران و بلکه خیل عظیم مردم آزاده 
و حق طلب جهان، سوگوار از دست دادن مردی از تبار خورشید، عصارۀ دفاع و جهاد و ایثار، و یادگار 
سلیمانی،  قاسم  حاج  اسالم،  فداکار  و شهید  رشید  امروز سردار  فداکاری اند.  و  مجاهده  بی نظیر سال ها 
به آنچه سال ها آرزوی او بود و شایستگی اش را داشت، رسیده و مردم ایران و جهان از آنچه شایستۀ 

داشتنش بودند، محروم مانده اند.
اینجانب به نمایندگی از طرف جامعۀ دانشگاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان، این ضایعۀ عظیم و مصیبت 
ُعظمی را به محضر مبارک حضرت بقّیه الل االعظم )عّجل الل تعالی فرجه الشریف(، مقام معّظم رهبری، 
خانوادۀ معّزز آن شهید واال مقام، ملت بزرگوار ایران و تمامی آزادگان جهان تبریک و تسلیت عرض 

می نمایم و غفران بی کران الهی را برای آن بندۀ خالص و مجاهد خداوند مسئلت می کنم.

                                                                                            محمدعلی طاهر
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان
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بیانیۀ دانشگاه شهید باهنر کرمان به مناسبت شهادت سپهبد پاسدار قاسم سلیمانی

بِسِم رّب الّشهداء و الّصدیقین
لُوا  َ َعلَیِْه  فَِمنُْهْم َمْن قََضی نَْحبَُه َوِمنُْهْم َمْن یَنْتَِظُر  َوَما بََدّ قال الل تعالی: ِمَن الُْمْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا الَلّ

تَبِْدیاًل )احزاب/23(.
    ترور ناجوانمردانۀ سپهبد قاسم سلیمانی نشان ترس و شکست آمریکا و استیصال او در حل معادالت سیاسی و 
منطقه ای است و پیام آور زواِل سیاست های استعماری آمریکا است. سلیمانی، قهرمان ملّی ایران و فرزند بی بدیل 
کرمان، رشادت، شجاعت، والیت مداری، تدبیر و قدرت را معنا کرد و بر عهدی که با خدای خویش بسته بود، با 
صالبت ایستاد و با اشتیاق شربت شهادت را نوشید. اکنون او در قهقهۀ مستانه اش »عند ربّهم یرزقون« است و 

ایران سیاه پوش روزهایی است که سردارش را نخواهد دید.
با وفایش سرتیپ پاسدار حسین  این سردار رشید اسالم و هم رزم      جامعۀ دانشگاهی استان کرمان، شهادت 
پورجعفری را به پیشگاه حضرت ولی عصر )عج(، مقام معّظِم رهبری و آحاد مردم شریف ایران و به ویژه مردم 
نجیب و شهیدپرور کرمان تبریک و تسلیت می گوید و ضمن محکوم کردن تروریسم دولتی آمریکا و تجدید بیعت 
با آرمان های آن شهید عظیم الّشأن، از مردم شهید پرور کرمان و شهرستان ها، برای حضور شکوهمند در مراسم 

تشییع و تدفین سرداِر شهید قاسم سلیمانی دعوت به عمل می آورد.
   پیام دانشگاه به استکبار جهانی این است که عروج سرخ سپهبد شهید قاسم سلیمانی و سرتیپ پاسدار حسین 
پورجعفری، رهروان مقاومت اسالمی را بیشتر و آنان را در تدوام راهشان استوارتر می کند. آنان باید بدانند ایران 
سرزمین بالندگی شجاع مردانی چون هّمت ها، باکری ها و سلیمانی هاست و ایران با رشادت فرزندانش همچنان در 

راه مبارزه با سلطه و زیاده خواهی با صالبت ایستاده است.
 ُ ِ َما اَل یَْرُجوَن  َوَکاَن الَلّ    » َواَل تَِهُنوا فِی ابْتَِغاِء الَْقْوِم  ِإْن تَُکونُوا تَْألَُموَن فَِإنَُّهْم یَْألَُموَن َکَما تَْألَُموَن  َوتَْرُجوَن ِمَن الَلّ

َعلِیًما َحِکیًما«  )نساء/104(.
                                                                                     

                                                                                     روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان
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نشست هماهنگی مراسم تشییع شهید واالمقام سپهبد حاج قاسم سلیمانی

نشست هماهنگی مراسم تشییع شهید واالمقام سپهبد حاج 
حسن  المسلمین  و  اسالم  حجت  حضور  با  سلیمانی  قاسم 
عسکری معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه روز شنبه 14 دیماه 98، در سالن کنفرانس سازمان 

مرکزی دانشگاه شهیدباهنر کرمان، برگزار شد.
عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  مدیر  ابراهیمی  محمد  دکتر 
قاسم  حاج  اسالم  رشید  سردار  پرافتخار  شهادت  دانشگاه 
سلیمانی را تسلیت گفت و اظهار کرد: امروزه آسایش، امنیت، 
و آرامش که در جامعه شاهد آن هستیم مدیون خون پاک 
این چنین سردارها و شهدا هستیم و این مسأله مسئولیت ما 

را نسبت به شهدا بیشتر می کند.
وی گفت: همه ارگان ها و نهادها باید تالش کنیم تا مراسم 
استقبال و تشییع از پیکر شهید سردار رشید اسالم به خوبی 

صورت گیرد.
حجت اسالم  و المسلمین حسن عسکری معاون دفتر نهاد 
تسلیت  ضمن  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
و  آمادگی  قاسم سلیمانی  اسالم حاج  شهادت سردار رشید 

هماهنگی نهاد رهیری دانشگاه را در خصوص اسکان مهمانان 
مراسم تشیع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی را اعالم کرد.

وی افزود: مراسم بزرگداشت مقام سردار رشید اسالم شهید 
حاج قاسم سلیمانی  از امروز شنبه 14دیماه 98 همزمان با 
نماز ظهر و عصر به مدت سه روز در مسجد باقرالعلوم)ع( 
واقع در پردیزه افضلی پور و نمازخانه دانشکده فنی و مهندسی 

دانشگاه )واقع در بلوار جمهوری اسالمی( برگزار می شود.
سردار  شهادت  دانشگاه  دانشجویی  معاون  نظری  دکتراکبر 
نشان  خاطر  و  گفت  تسلیت  را  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد 
پذیرایی400  و  طبخ  زمینه  در  دانشجویی  امور  حوزه  کرد: 
نفر از مهمانان و دانشجویان سراسر کشور که در تشیع پیکر 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی شرکت می کنند عهده دار 

خواهد شد.
استقبال  مورد  کرمان  شهر  در  شهید  این  پیکر  است  قرار 
مردم قرار گیرد و در مسجد صاحب الزمان)عج( با حضور 

مسئوالن و مردم، تشییع و خاکسپاری شود.
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 پیام تسلیت رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان به 
مناسبت شهادت مظلومانه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

»بسم رب الشهداء والصدیقین«
ِ أَْمواتًا بَْل أَْحیاٌء ِعنَْد َربِِّهْم یُْرَزقُونَ « »َو ال تَْحَسبََنّ الَِّذیَن قُتِلُوا فِی َسبِیِل الَلّ

و هرگز گمان مبر آنها که در راه خدا کشته شده اند، مردگانند؛ بلکه آنها زندگانی هستند که نزد پروردگارشان 
روزی داده می شوند. )آیه 169، سوره مبارکه آل عمران(

عروج ملکوتی و باشکوه اسوه مقاومت و پایداری در عصر حاضر، یادگار فرماندهان پرصالبت دوران دفاع مقدس، 
همسنگر و فرمانده شهیدان عزت و سرافزار اسالم و انقالب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را به محضر مبارک 
امام زمان )عج(، مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و همه مستضعفان و آزادیخواهان جهان تبریک و تسلیت عرض 

می نمایم.
حاصل سال ها تالش و مجاهدت در راه عزت و اقتدار ایران اسالمی چیزی جز شهادت در راه خدا که آرزوی همه 
عمر او بود، قابل جبران نبود. از درگاه خداوند متعال علّو درجات برای آن شهید واالمقام مسألت می نمایم و از همه 

دانشگاهیان محترم تقاضای حضور باشکوه در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید را دارم.

                                                                                    حجت االسالم و المسلمین علی اصغر 
رئیس دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه



19

محمد علی رضوانی عضو هیأت علمی، استاد یار بخش دانشکده ریاضی و کامپیوتردانشگاه شهید باهنر 
ریتینگ  دارای  و   IA و   FA مدرک  ،دارای  آموزش  گرایش  ریاضی  دکترای  مدرک  دارای  کرمان 

)درجه( بین المللی در مسابقات راپید )سریع( و بلیتس )برق آسا( است.
مربیگری بین المللی فدراسیون جهانی شطرنج در سال 2015 ، داوری بین المللی فدراسیون جهانی 
شطرنج در سال 2017، داوری و مربیگری درجه1 فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران، عضویت 
کمیته پژوهش و استعداد یابی فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران از از سال 1394 تا کنون، 
ریاست هیأت شطرنج استان کرمان از سال 1393 الی 1397، داوری مسابقات آسیایی و بین المللی 
و سردار مسابقات کشوری و استانی، مدرسی شطرنچ دانشگاه به مدت 15 سال، مربی گری تیم های 
والمپیاد دانشجویی در رشته  تیم های قهرمانی کشور  به مدت 20 سال، مربیگری  شطرنج دانشگاه 

شطرنج، مربیگری باشگاه های قهرمان شطرنج استان کرمان، مدرسی کارگاه های آموزشی شطرنج در سال 98، مدیریت باشگاه 
شطرنج ذهن برتر استان کرمان از سال 96تاکنون، مدیریت باشگاه شطرنج ولی عصر کرمان در سال های 91 و 92، ریاست 

کمیته داوران و هیأت شطرنج استان کرمان از سال 1385 الی 1393 از جمله فعالیت های وی است.

مصاحبه با دکتر محمد علی رضوانی
 عضو هیأت علمی و استاد یار بخش دانشکده ریاضی و کامپیوتردانشگاه شهید باهنر کرمان

گفت:مسابقه  شطرنج  مسابقات  برگزاری  توضیح  در  وی 
مناسبت  به  )همزمان(  سیمولتانه  عنوان  تحت  شده  برگزار 
به  و  کامپیوتر  و  ریاضی  دانشکده  میزبانی  به  دانشجو  روز 
همت انجمن علمی بخش آموزش ریاضی در تاریخ  18 آذر 
ماه 98 برگزار گردید مسابقه  سیمولتانهیک روش برگزاری 
مسابقه است که در آن یک نفر به طور همزمان با چندین 
آمادگی  مسابقه  این  در  مسابقه می دهد. الزمه شرکت  نفر 
جسمی و ذهنی بسیار باال است. این مسابقه با شرکت ده نفر 
دانشجو برگزار گردید.طی این مسابقه دکتر رضوانی 8 برد، 

1 مساوی و 1 باخت را کسب کرد.
این مسابقه با هدف آشنایی دانشویان با این رشته و شناسایی 
نیروهای مستعد برگزار گردید و از سوی دیگر این مسابقه 
انسان بسیار موثر و  در حفظ آمادگی بدنی، ذهنی و روانی 

مفید است.
وی علت عالقه مندی خویش به این حوزه را جاذبه ذوقی و 
منطقی شطرنج می داند و در ادامه گفت: بهترین تعریفی که 
از شطرنج وجود دارد این است که تلفیقی از علم و هنر و 
ورزش است.افراد بزرگی شطرنج باز و دوستدار شطرنج بوده 

اند مانند : موالنا، بنجامین فرانکلین،تولستئوی و ....

در همین راستا افزود: در سال 1370 از طریق یکی از دوستان 
با این رشته آشنا و به آن عالقه مند شدم و اکنون یکی از 

عاشقان این رشته زیبا ورزشی هستم.
دکتر رضوانی عدم حضور در دوره های داوری و مربیگری 
فعالیت های دانشگاهی، خانوادگی  تداخل  به دالیل مختلف، 
موانع  و  مشکالت  از  را  ورزشی  فعالیت های  با  اجتماعی  و 
و  پشتکار  رشته،  این  به  وافر  عالقه  و  کرد  ذکر  خود  راه 
حمایت های فراوان، شباهت های رشته شغلی خود)ریاضی( و 
این رشته ورزشی )شطرنج( را به عنوان نیروی شتاب دهنده 

و انرژی زای خود ذکر کرد.
رضوانی ایجاد روحیه صبوری، تفکر منطقی و خالق، خالقیت، 
توانایی حل مسئله و مقابله با مشکالت را از تجربه های کسب 

شده در این راه عنوان کرد.
باشگاه  تاسیس  از  پس  افزود  کارآفرینی  حوزه  در  رضوانی 
مربیان  از  تعدادی  جذب  به  اقدام   96 سال  در  برتر  ذهن 
شطرنج نموده که در حال حاضر نیز درحال فعالیت است و 
آماده ی همکاری با دانشگاه در تمامی زمینه ها در این حوزه 

خواهد بود.
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و  سخنران   ، ایران  راهبردی  مدیریت  انجمن  اجرایی  دبیر 
بین المللی  همایش  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  نماینده 
انجمن مدیریت راهبردی ایران، مدیریت شرکت دانش بنیان 
همراه با ثبت اختراع، مدیریت مدرسه کسب و کار در جهت 
شکوفایی  و  رشد  ترویج  سمینارها،  مدرس  پردازی،  ایده 
های  دوره  برگزاری  دانشجویان،  و  آموزان  دانش  استعداد 
در  شرکت  جهت  آموزان  دانش  به  کمک  و  آپ  استارت 
جمله  از  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رشد  مرکز  المپیاد 

فعالیت های وی است.
 دکتر شهابی تشکیل تیم های مختلف ، تبدیل استعداهای 
افراد به  بالفعل، جهت دهی مناسب  نهفته به استعداد های 
سمت کارآفرینی و ایده پروری را به عنوان اهداف خود بیان 

کرد.
وی افزود صحبت از موفقیت که هنوز در ابتدای راه هستم 
اندکی زود است ولی امیدوارم در آینده حمایت و راهنمایی 

دانشکده  همکاران  و  تجربه  با  استادان  دانشگاه،  مدیران 
مدیریت و اقتصاد در حوزه مدیریت راهبردی و استراتژیک 
گام کوچکی در جهت ارتقا جایگاه دانشگاه شهید باهنر بردارم.
الهه شهابی عدم موفقیت در ایده ها و خالقیت ها را از موانع 
و مشکالت این راه عنوان کرد و عدم ناامیدی، سعی، تالش 
و توکل به خداوند را عامل غلبه بر این مشکالت ذکر کرد.

دکتر  دانشگاه  محترم  رئیس  حمایت های  از  ادامه  در  وی 
پور،  آبادی  نظام  دکتر  پژوهشی  محترم  معاونت  طاهر، 
و  همکاران  و  عسکری  نیره  دکتر  فرهنگی  محترم  معاونت 

استادان گروه مدیریت و اقتصاد تشکر و قدردانی کرد.
تجربه  با  برجسته،  اساتید  با  مستمر  ارتباط  شهابی  دکتر 

استراتژیک ایران راه دست یابی به تجربه دانست.
خواستار  خبره  افراد  و  دانشجویان  استادان،  از  درپایان  وی 

یاری و انتقال تجارب شد 

مصاحبه با دکتر الهه شهابی
عضو هیأت علمی در گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر الهه شهابی عضو هیأت علمی در گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان وی در رشته مدیریت صنعتی در 
مقطع کارشناسی طی 7 ترم و به عنوان دانشجوی نمونه درس خود را به اتمام رساند .الهه شهابی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی 
ارشد رشته مدیریت اجرایی )MBA( دانشگاه کارلتون کانادا و فارغ التحصیل برتردانشکده مدیریت و اقتصاد در مقطع دکترای 
مدیریت استراتژیک از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. از سال 1386 به عضویت هیأت علمی دانشگاه درآمده و مشغول 

به تدریس دروس مدیریت است.
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جلسه هم اندیشی مسئوالن کمیته امداد امام خمینی )ره( با رئیس دانشگاه
بضاعت  کم  دانشجویان  وضعیت  به  رسیدگی  راستای  در 
تحت پوشش کمیته امداد جلسه هم اندیشی مسئولین کمیته 
امداد امام خمینی )ره( با رئیس دانشگاه روز شنبه 14 دیماه 

98، در اتاق رئیس دانشگاه برگزار شد.
دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه، ابتدا شهادت سردار 
یک  را  آن  و  گفت  تسلیت  را  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد 

ضایعه بزرگ برای کشور دانست.
وی گفت: قطعا دانشگاه به این مسأله واقف بوده و دانشجویان 
امکان  که  حدی  در  بودند  امداد  کمیته  پوشش  تحت  که 
داشت تسهیالتی در حوزه های فرهنگی و دانشجویی را برای 
آنها فراهم می کرد و تا جایی که برای دانشگاه مقدور باشد 

این تسهیالت ادامه خواهد داشت.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان در خصوص اشتغال زایی 
دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد گفت: کارگاه هایی در 
برای  که  می شود  برگزار  استارتاپ  و  مهارت افزایی  زمینه 
تشکیل  زمینه  در  و  باشد  رایگان  بصورت  دانشجویان  این 
دانشگاه  استادان  از  می توانند  خانگی  و  کوچک  کارگاه های 
راهنمایی و مشاوره بگیرند و با منابعی که کمیته امداد ارائه 
می دهد اشتغال دائم ایجاد کنند تا بتوانند روی پا خود بایستد 

و به خود متکی باشد. 
یحیی صادقی مدیر کل کمیته امداد کرمان اظهار کرد: کمیته 
الحسنه  قرض  تهسیالت  اعطای  با  خمینی)ره(  امام  امداد 
توانستیم در زمینه محصوالت گل  خانه ای شغل ایجاد کنیم 
عنوان  به  طرحی  جنوبی  البارز  جبال  منطقه  در  همچنین  و 

کاشت گیاه به نام لوفا که یکی از گیاهان دارویی بسیار مفید 
گیاه است که در طب سنتی از آن برای درمان بیماری های 
بهداشتی،  صنایع  در  امروزه  و  می شود  استفاده  مختلف 
داروسازی و صنایع غذایی کاربرد گسترده ای دارد، اجرا شده 
است. شناخته شده ترین ویژگی این گیاه از گذشته، استفاده 
از آن برای تولید لیف طبیعی برای شستشوی بدن و ماساژ 
پوست بوده است و یکی دیگر از طرح ها نیروگاه خورشیدی 
است که 700 نفر از مددجویان کمیته امداد فروشند برق 

به دولت هستند.
وی افزود: درآمد کمیته امداد از صندوق صدقات 10 درصد 
بیشتر نیست و بلکه درآمد بقیه آن از طرح ها و ظرفیت هایی 

که این مجموعه ایجاد کرد.
خصوص  در  افزود:  )ره(  کرمان  امداد  کمیته  کل  مدیر 
خانوادهای  برای  کشور  اقتصاد  به  کمک  و  کارآفرینی 
در  امداد  کمیته  پوشش  تحت  دانشجویان  و  بی سرپرست 
با  امیدواریم  که  گرفته  کارهایی صورت  امداد  کمیته  حوزه 
توجه به ظرفیت ها و پتانسیلی که دانشگاه شهید باهنر کرمان 
دارد در خصوص همکاری علمی و پژوهشی نخبگان بتوانیم 

کارآفرینی و اشتغال زایی صورت گیرد.
صادقی خاطر نشان کرد: در زمینه کارهای تحقیقاتی نیازمند 

کمک و همکاری دانشگاه هستیم.
و  کمک  زمینه  در  دانشگاه  مسئوالن  از  کدام  هر  ادامه  در 
امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  دانشجویان  اشتغال زایی  یا 

خمینی)ره( نقطه نظرات خود را ارائه نمودند.
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مراسم بزرگداشت مقام سردار رشید اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی

حاج  شهید  اسالم  رشید  سردار  مقام  بزرگداشت  مراسم 
قاسم سلیمانی روز شنبه 14و 15 دیماه 98 همزمان با نماز 
ظهر و عصر در مسجد باقر العلوم)ع( دانشگاه شهید باهنر 

کرمان برگزار شد.
دفتر  معاون  عسکری  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت   
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گفت: سردار 
سرافراز اسالم حاج قاسم سلیمانی پس از عمری مجاهدت 
قاسم  رسید،  شهادت  به  آمریکایی  بالگردهای  حمله  در 
کرمان،  رابر  شهرستان   1335 اسفند   20 متولد  سلیمانی 
ایرانی بود. با شروع جنگ  فرمانده نظامی و سیاست مدار 
عراق و ایران در شهریور 1359 سلیمانی با چندین گردان 
ثارالل   41 معروف  لشگر  تشکیل  بعدها  و  راهی جنگ شد 
 ،4 کربالی   ،8 والفجر  چون  مختلفی  عملیات  در  و  داد  را 
اولین  کربالی 5، تک شلمچه و  ظاهر شد. قاسم سلیمانی 
بار در آذر 1360 در عملیات مشترک ارتش و سپاه بنام 
انفجار  اثر  بر  سوسنگرد  غرب  در  القدس  طریق  عملیات 
گلوله خمپاره از دست راست و شکم به شدت مصدوم شد. 
بعد از پایان جنگ در سال 1357 قاسم سلیمانی 32 ساله با 
لشگر 41 ثارالل وارد مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر شد تا 
اینکه در سال 1376 وقتی 41 ساله بود توسط مقام معظم 
قدس  نیروی  فرماندهی  به  و  فراخوانده  تهران  به  رهبری 

سپاه منصوب شد. محبوبیت سردار سلیمانی به عنوان یک 
از جنگ علیه داعش در خط  نظامی  بلند مرتبه  شخصیت 

مقدم عراق و سوریه شروع شد.
در  امنیت  برقراری  در  سلیمانی  سردار  نقش  افزود:  وی 

منطقه و کشور بوده است.
دفتر  رئیس  حمزه  اصغر  علی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن تسلیت 
رهبری  معظم  مقام  و  زمان)عج(  امام  مقدس  ساحت  به 
گفت:  و  کرد  قرائت  را  بقره  سوره   207 آیه  ملت  همه  و 
»َوِمَن النَّاِس َمن یَْشِری نَْفَسُه ابْتَِغاء َمْرَضاِت الّلِ َوالّلُ َرُؤوٌف 
بِالِْعبَاد« »افرادی هستند که جان خویش را با خداوند معامله 
می کند به خاطر به دست آوردن رضایت او و خداست که 
تجارت  و  معامله  چه  است«.  مهربان  بندگانش  به  نسبت 
در  را  پاکشان  جان  که  دارند  خداوند  با  بعضی  پرسودی 
راه خدا نثار می کنند و بهای آن نه فقط بهشت بلکه مقام 

رضوان الهی را درخواست می کنند.
وی افزود: قطعًا همانگونه که حیات حاج قاسم باعث برکت 
کمترین  که  زیادی  برکات  دنبالش  به  هم  او  شهادت  بود 
آن خون تازه ای است که در رگ های جبهه مقاومت تزریق 

می شود.
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بیانیه تشکل های دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 در پی شهادت جانگداز سردار سرافراز اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی

بسمه تعالی
نَا الَعّباُس بُن َعلِیٍّ نافَِذ البَصیَرِۀ، ٌصلَب اإلِیماِن، جاَهَد َمَع أبی َعبِد الّل  قاَل امام ّصاِدق علیه السالم: کاَن َعمُّ

ً ِوأبلی باَلًء َحَسنًا، وَمضی َشهیدا
توسط  ایشان  قاسم سلیمانی و همراهان  پرافتخار لشکر حق، شهید حاج  خبر سخت و جانکاه شهادت سردار 
شقی ترین آحاد بشر، بار دیگر دل های مستضعفین جهان را به هیجان درآورد و عمق توحش مدعیان مقابله با 
تروریسم را نشان داد. بی گمان همانند تمام جنایات دیگر اشرار عالم در طول چهل و یک سال انقالب اسالمی، 
بیشتر ملت  انگیزه  باعث  بلکه  نخواهد کرد،  ایجاد  انقالب اسالمی  تنها خللی در مسیر حرکت  نه  این حادثه 
انقالبی ایران برای حرکت در مسیر سرنگونی طاغوت جهانی خواهد شد. یقینًا کینه مقدس مستضعفین جهان از 

آمریکای جهانخوار، این جنایت عظیم را بی انتقام باقی نخواهد گذاشت.
 برای مبارزی چون شهید حاج قاسم سلیمانی که عمر پربار خود را صرف جهاد در راه خدا، تربیت مجاهدین 
عارف، یاری به مستضعفین عالم و صدور پیام طاغوت ستیزی انقالب اسالمی به آحاد عالم کرده بود، سرنوشتی 
و سایر  باقری  ابراهیم همت، حسن  کاظمی،  احمد  به شهدای همچون  قاسم  نمی شد. حاج  تصور  جز شهادت 

همرزمانش ملحق شد. همجواری سیدالشهدا و اصحاب او گوارایش باد.
 ما دانشجویان انقالبی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ضمن عرض تسلیت این شهادت بزرگ به پیشگاه حضرت 
با فرمانده معظم قوا تجدید  ایران، خصوصًا مردم بزرگوار کرمان،  انقالبی  انقالب، ملت  بقیه الل، رهبر معظم 
بیعت کرده و آمادگی خود را برای حضور در هر عرصه نبردی که ایشان امر فرمایند اعالم می کنیم و به ایشان 
و ملت انقالبی ایران اعالم می کنیم نسل سربازان خمینی کبیر هنوز تداوم دارد و فرزندان انقالبی شما، راه حاج 

قاسم عزیز را ادامه خواهند داد.
در پایان با وجود این که همه بر این امر آگاه هستیم که تمام دارایی نظام سلطه جهانی ارزشی هم سنگ وجود 
مقدس حاج قاسم ما را ندارد، از مسئولین امنیتی و نظامی کشورمان هم تقاضامندیم، در اسرع وقت انتقام این 
جنایت عظیم از مرتکبین آن را در دستور کار خود قرار دهند، شاید مرهمی بر دل مهموم ملت عزادار ایران 

باشد
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کرسی علمی ترویجی با عنوان
» بررسی تطبیقی پاسخ های عقلی عالمه طباطبایی و فخر رازی به شبهات انکار معاد«

و  نقد  پردازی،  نظریه  کرسی های  از  حمایت  جلسه 
مناظره با موضوع »بررسی تطبیقی پاسخ های عقلی عالمه 
روز شنبه  معاد«  انکار  به شبهات  رازی  فخر  و  طباطبایی 
14 دیماه 98، در سالن کنفرانس بخش معارف دانشگاه، 

شد. برگزار 
پاسخ های  تطبیقی  »بررسی  موضوع  با  ترویجی  کرسی 
انکار  شبهات  به  رازی  فخر  و  طباطبایی  عالمه  عقلی 
استادیار  حاتمی  محمدرضا  دکتر  ریاست  به  معاد« 
ارائه دکتر معصومه سعید  با  و  الهیات  و  دانشکده حقوق 

شد. تشکیل  الهیات  و  حقوق  دانشکده  استادیار 
درباره  بحث  گفت:  الهیات  و  حقوق  دانشکده  استادیار 
سواالتی  از  یکی  به  پاسخ  مرگ،  از  پس  زندگی  و  معاد 
است که همواره انسان اندیشمند با آن روبرو بوده است 
اجتماعی  و  فردی  رفتار  بر  معاد  انکار  یا  معاد  پذیرش  و 

دارد. بسزایی  تاثیر 
اندیشمند  عنوان  به  طباطبایی  عالمه  نظر  افزود:  وی 
اندیشمند  عنوان  به  رازی  فخر  نظر  و  مذهب  شیعی 
اهمیت  از  معاد  پیرامون  شبهات  رفع  برای  مذهب  سنی 
این  پاسخ های  تطبیق  آنجا که  از  برخوردار است  ویژه ای 
اندیشمند در رفع و گره گشایی شبهات پیرامون معاد  دو 
برای هر ذائقه و مسلک و عقیده ای مناسب است که این 
تفسیری  کتب  و  بوده اند  نیز  قرآن  مفسران  اندیشمندان 
ارزشمندی تالیف نموده اند، در این نوشتار که پاسخ های 
کتب  سایر  بر  عالوه  است  داده  قرار  نظر  مد  را  عقلی 
تفسیر  و  طباطبایی  عالمه  تفسیر المیزان  کتاب  از  ایشان 

است. استفاده شده  نیز  رازی  کبیر فخر 
متفکر  دو  دیدگاه  از  کرد:  تصریح  سعید  معصومه  دکتر 
به  زمینه  این  در  ارزشمندی  کتاب های  نیز  نظر  مورد 

این  تفسیری  مهم  اثر  دو  بر  عالوه  است  رسیده  دست 
و  عقاید  اصول  چون  کتاب هایی  به  می توان  بزرگوار  دو 
الحکمه  نهایه  مرگ،  از  پس  حیات  دینی،  دستورهای 
لباب  کالم،  علم  در  البراهین  و  طباطبایی  عالمه  از  و... 
اشاره کرد. از فخررازی  و...  المشرقیه  االشارات، مباحث 
اعاده  شبهه  آن،  حکم  و  معاد  منکر  خصوص  در  وی 
شبهه  خداوند،  حکمت  شبهه  فاعل،  علم  شبهه  معدوم، 
را  توضیحاتی  انسان  بدن  اجزاء  شبهه  و  ماکول  و  آکل 
ارائه نمود و نظرات دو اندیشمند عالمه طباطبایی و فخر 

رازی را مورد نقد قرار داد.
مسأله  کرد:  عنوان  الهیات  و  حقوق  دانشکده  استادیار 
معاد و طرح شبهات آن مسأله جدیدی نیست و قدمت 
آنچه  برگردد.  دین  با  انسان  مواجهه  آغاز  به  شاید  آن 
آیات  است  شده  مطرح  که  است  هایی  پاسخ  است  مهم 
قرآن و ادله روایی زیادی وجود دارد که به نحو شایسته 
نقلی  ادله  به  نظر  بدون  پاسخ  گاهی  اما  بوده اند.  پاسخگو 
بررسی  این  در  ما  می نماید  ضروری  افراد  برخی  برای 
بر  داده ایم. عالوه  قرار  نظر  را مد  عقلی  فقط دیدگاه های 
این ویژگی، تطبیق پاسخ های این دو متفکر مسلمان است 
عمیقی  اختالف های  اما  زیاد،  نظرهای  اتفاق  وجود  با  که 

بود. بررسی نشده  تاکنون  هم دارند که 
نمایندگی  نهاد  دفتر  معاون  عسکری  حسن  دکتر  سپس 
و  اول  ناقد  عنوان  به  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
دکتر مهدیه علوی فر عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و 
الهیات  به عنوان ناقد دوم کرسی علمی ترویجی با عنوان 
فخر  و  طباطبایی  عالمه  عقلی  پاسخ های  تطبیقی  »بررسی 
رازی به شبهات انکار معاد« را مورد ارزیابی قرار دادند.
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به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان،

 مسابقات فوتبال دانشجویان دانشگاه های استان کرمان، برگزار شد.

فوتبال  مسابقات  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  میزبانی  به 
پایان  دیماه 98،  استان کرمان 13  دانشگاه های  دانشجویان 

یافت.
این دوره از مسابقات با شرکت 3 تیم از دانشگاه های شهید 
باهنر کرمان، فنی و حرفه ای شهید چمران و فرهنگیان کرمان 
مسابقات  این  پایان  در  و  گردید  برگزار  روز  سه  مدت  به 
اول؛  مقام  چمران  شهید  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  تیم های 
فرهنگیان  دانشگاه  و  مقام دوم  باهنر کرمان  دانشگاه  شهید 

کرمان مقام سوم را کسب نمودند.

کرسی علمی ترویجی با عنوان» تحلیل پارادایمی جرم شناسی«
مناظره  و  نقد  پردازی،  نظریه  کرسی های  از  حمایت  جلسه 
یکشنبه  روز  شناسی«  جرم  پارادایمی  »تحلیل  موضوع  با 
15 دیماه 98، در سالن کنفرانس دانشکده حقوق و الهیات 

دانشگاه، برگزار شد.
پارادایمی جرم شناسی«  »تحلیل  با موضوع  ترویجی  کرسی 
به ریاست دکتر پوپک دبستانی استادیار دانشکده حقوق و 
دانشکده  استادیار  امینی زاده  محمد  دکتر  ارائه  با  و  الهیات 

حقوق و الهیات تشکیل شد.
شناسی،  جرم  پارادایمی  تحلیل  در  گفت:  امینی زاده  دکتر 
به  کالسیک،  پارادایم  از  پیش  فلسفِی  و  دینی  رویکردهای 
عنوان پیش پارادایم یا پیش علم، و کالسیک و پوزیتیویسم 
حال  در  جرم شناسی  و  گردیدند  احراز  پارادایم  عنوان  به 
حاضر در وضعیت بحران پارادایمی به سر می برد. این بحران 
و تالش برای تبیین یا انکار آن، جنبش عمده تحوالت اخیر 
و  ناتوانی  از  پس  که  معنا  این  به  است.  بوده  جرم شناسی 
در  و  جرم  کنترل  و  مهار  در  پوزیتیویسم  پارادایم  شکست 
همین  درون  از  تالش هایی  آن،  شدن  بحران  دچار  نتیجه 
زیست شناسی  رویکرد  با  آن  احیای  و  نجات  برای  پارادایم 
اجتماعی صورت گرفت. اما آشکارترین و فوری ترین واکنش 
به این بحران، نئوکالسیک گرایی یا همان بازگشت به پارادایم 
کالسیک بود. اما واکنش نهایی به این بحران با این نگاه بروز 
پارادایم پوزیتیویسم و بازگشت به  و ظهور کرد که هر دو 
پارادایم کالسیک شکست خورده اند. زمینه های ظهور پارادایم 
جدید ابتدا با طرح جرم شناسی واکنش اجتماعی ایجاد شد. تا 
جایی که برخی از جرم شناسان این نظریات را پارادایم های 

برای  تالشی  را  تضاد  نظریه  و  نامیدند  جرم شناسی  جدید 
ظهور  با  میان  این  در  دانستند.  پارادایمی  تغییر  یک  ایجاد 
پست مدرنیته و تغییرات بنیادین فلسفی، فضای جرم شناسی 
نیز دچار تغییرات جدی شد که سبب ایجاد نظریه های کاماًل 
متنوع و متفاوتی شد که داعیه جایگزینی پارادایمی به جای 

پارادایم پوزیتیویسم را داشتند.
جرم شناسی،  در  کوهن  الگوی  پذیرش  از  پس  افزود:  وی 
دو مسأله مهم یکی اینکه میان پارادایم های پیش و پس از 
انقالب علمی چه نسبت و ارتباطی وجود دارد و دیگر اینکه 
دانشمندان جامعه علمی بر مبنای چه معیاری پارادایم جدید 
را می پذیرند عارض می شود که در خصوص هر دو مسئله 

به اختصار مطالبی را بیان کرد.
پارادایم،  کرد:  تصریح  الهیات  و  حقوق  دانشکده  استادیار 
و  ناظر  که  علمی  درون  را  مجاز  پژوهش  و  کار  معیارهای 
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دانشمندان  عادی  فعالیت  می کند.  تعیین  است  آن  هادی 
عادی، که سرگرم گشودن و حل معماها هستند، به وسیله 
پارادایم هماهنگ و هدایت می شود. یک علم تکامل  یافته به 

وسیله پارادایمی واحد، نظارت و هدایت می شود.
وی عنوان کرد: به دنبال تبیین پارادایمی جرم شناسی است از 
این نظر که صرفًا مطالعاتی به منظور شناخت و جمع آوری 
توصیفی  یا  اکتشافی  مطالعه ای  می گیرند،  انجام  اطالعات 
بررسی  را  پدیده ها  بین  ارتباط  اکتشافی  تحقیق  زیرا  است 
می کند و کوششی است برای تصمیم گیری اینکه آیا پدیده ای 
وجود دارد یا خیر؛ و تحقیق توصیفی به دنبال چگونگی ارتباط 
بین پدیده هاست. این تحقیق از منظر دیگر، تحقیقی تاریخی 
گذشته.  واقعیت های  شناخت  برای  است  تالشی  زیرا  است 
این تحقیق وقایع مربوط به گذشته را مورد تعبیر و تفسیر و 
ارزیابی قرار می دهد. در این روش هدف این است که وقایع 
گذشته دقیق و درست شناسایی شوند تا وضع موجود بهتر 
درک گردد. در این تحقیق از این نظر، محقق مجبور است 
فقط اطالعات و اسنادی را که از گذشته باقی مانده اند مورد 
اطالعات  آوری  جمع  منظور  به  طبیعتًا  دهد.  قرار  بررسی 
علم  تبیین  و  پارادایم  مفهوم  دقیق  فهم  و  تحقیق  نیاز  مورد 

و  می باشد  تاریخی  عمدتًا  مطالعه  منظر  این  از  جرم شناسی 
منابع مورد استفاده نیز کتاب ها و مقاالت و منابع نوشتاری 

عمدتًا التین بوده است.
سپس دکتر عباس حیدری عضو هیأت علمی دانشکده حقوق 
روح االمینی  محمود  دکتر  و  اول  ناقد  عنوان  به  الهیات  و 
ناقد  عنوان  به  الهیات   و  حقوق  دانشکده  علمی  هیأت  عضو 
با عنوان »تحلیل پارادایمی جرم  دوم کرسی علمی ترویجی 

شناسی« را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

کرسی علمی ترویجی با عنوان
» حقوق زن و شوهر در مدیریت خانواده از نگاه برخی از تفاسیر شیعه و اهل سنت «

جلسه حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با 
موضوع »حقوق زن و شوهر در مدیریت خانواده از نگاه برخی 
از تفاسیر شیعه و اهل سنت « روز دوشنبه 16 دیماه 98، در 

سالن کنفرانس بخش معارف اسالمی دانشگاه، برگزار شد.
کرسی ترویجی با موضوع »حقوق زن و شوهر در مدیریت 
به  سنت«  اهل  و  شیعه  تفاسیر  از  برخی  نگاه   از  خانواده  
و  حقوق  دانشکده  استادیار  عرب نژاد  حسین  دکتر  ریاست 
دانشکده  استادیار  عسکری  حسن  دکتر  ارائه  با  و  الهیات 

حقوق و الهیات تشکیل شد.
استادیار دانشکده حقوق و الهیات گفت: حقوق زن و شوهر 
در مدیریت خانواده با استفاده از چهار تفسیر معتبر از بین 
تفسیر  شیعی،  اجتماعی  تفاسیر  سنت،  واهل  شیعه  تفاسیر 
تفسیر  اهل سنت،  اجتماعی  تفاسیر  از  و  )قرن 14(  المیزان 
بین  از  و   )15 )قرن  والمنهج  والشریعه  العقیده  فی  المنیر 
از  و  )قرن6(  البیان  مجمع  تفسیر  شیعی  اجتهادی  تفاسیر 
تفاسیر اجتهادی اهل سنت ، تفسیر مفاتیح الغیب )قرن6( را 

مورد بررسی قرار داد.
ضرورت  بحث  خانواده،  در  مدیریت  و  حاکمیت  حق  وی 

وجود مدیر در خانواده، ادله حاکمیت مرد در خانواده، زن 
در  حاکمیت  و  مدیریت  ابعاد  خانواده،  در  مدیریت  حق  و 
خانواده، اطاعت و تمکین زن نسبت به مطالبات مرد، حد و 
مرز تمکین زن در برابر شوهر، مشورت، حق تصمیم گیری 
درنگهداشتن، طالق، رجوع و رعایت عدالت را از موضوعات 

مهم حق مدیریتی در خانواده عنوان کرد.
دکتر عسکری افزود: بحث مدیریت خانواده و اینکه چه کسی 
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اداره خانواده وتصمیم، گیری های درون خانواده نقش  برای 
اصلی را ایفاء می کند؟ و اینکه ابعاد مدیریت خانواده شامل 
چه مواردی می شود؟از جمله بحث های مبنایی است که در 

مباحث خانواده و موضوع حقوق زن وشوهر مطرح است.
وی حقوق زن و شوهر در مدیریت خانواده را به دو فصل حق 
حاکمیت و مدیریت در خانواده و ابعاد مدیریت و حاکمیت 
در خانواده تقسیم و در زمینه هر کدام به اختصار توضیح داد.

استادیار دانشکده حقوق و الهیات، حق حاکمیت و مدیریت 
در خانواده را بحث ضرورت وجود مدیر در خانواده، بررسی 
معانی لغوی و تفسیری قّوام، ادله حاکمیت مرد در خانواده و 
زن و حق مدیریت در خانواده را عنوان کرد و در خصوص 

هر کدام توضیحاتی را ارائه نمود.
و  اطاعت  کرد:  تصریح  الهیات  و  حقوق  دانشکده  استادیار 
حق  عدالت،  رعایت  مرد،  مطالبات  به  نسبت  زن  تمکین 
را  مشورت  رجوع،  و  طالق  داشتن،  نگه  در  تصمیم گیری 
این  را موضوعات  و حاکمیت در خانواده  ابعاد مدیریت  از 

کرسی برشمرد.
سپس دکتر محمدهادی قهاری عضو هیأت علمی دانشکده 
حقوق و الهیات به عنوان ناقد اول و دکتر حسین مختارآبادی 
ناقد  عنوان  به  الهیات   و  حقوق  دانشکده  علمی  هیأت  عضو 
دوم کرسی علمی ترویجی با عنوان » حقوق زن و شوهر در 
مدیریت خانواده  از نگاه  برخی از تفاسیر شیعه و اهل سنت« 

را مورد ارزیابی قرار دادند.

عزاداری بی سابقه و حضور میلیونی مردم در شهر کرمان برای
 تشییع پیکر سردار دلها و همرزم شهیدش

اولیه صبح سه شنبه 17 دی  از ساعات  فوج عظیم مردم، 
ماه98، با حضور در میدان آزادی شهر کرمان برای تشییع 
شهیدش  همرزم  و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  پیکر 

آماده شدند.
برای  عزادارن  میلیونی  حضور  طاهرگفت:  محمدعلی  دکتر 
تشییع پیکر پاک سردار دلها در تاریخ کرمان سابقه نداشته 

است.
دکتر طاهر خاطرنشان کرد: از میدان آزادی تا گلزار شهدای 
کرمان مملو از جمعیت است و امروز کرمان کربالیی دیگر 

است.
از  نفر  میزبانی 700  از  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
واحد  این  گمنام  در حسینیه شهدای  دل ها  سردار  مهمانان 
الزم  زیرساخت های  تمامی  افزود:  و  داد  خبر  دانشگاهی 
دانشگاه برای ارائه خدمات به میهمانان مراسم تشییع سردار 
رشید اسالم سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همرزمش آماده 

شده است.
وی تصریح کرد: حسینیه شهدای گمنام دانشگاه شهید باهنر 
از شامگاه دوشنبه 16دیماه و روز سه شنبه)17دی  کرمان 

ماه( میزبانان مهمانان سردار دل ها در کرمان است.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: موکب باقرالعلوم)ع( 
برای  دانشگاهی  واحد  این  الزهرا)س(  حضرت  موکب  و 
میزبانی از عزاداران سپهبد شهید سلیمانی از اقصی نقاط اعم 
از شیراز، یزد،سیستان و بلوچستان،بم و غیره به کرمان در 

نظر گرفته شده است. 

فنی  دانشکده  آشپزخانه  همچنین  کرد:  تصریح  طاهر  دکتر 
و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان هم در اختیار کمیته 
برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهیدان قرار گرفته است.
در  سلیمانی  سپهبد  عزاداری  برنامه های  داشت:  اظهار  وی 
حسینیه شهدای گمنام دانشگاه همراه با  اقامه نماز برگزار 

می شود.
همچنین   داشت:  بیان  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
باهنر  شهید  دانشگاه  مختلف  واحدهای  تمامی  امتحانات 
چهارشنبه  17و  سه شنبه   ،16 دوشنبه  روزهای  در  کرمان 
حضور  و  دانشجویان  میثاق  تجدید  برای  جاری،  18دی ماه 
آن ها در مراسم تشییع سپهبد شهید سلیمانی و همرزمانش 
لغو و برگزاری آن ها به اول تا سوم بهمن ماه جاری موکول 

شد.
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بیش از 2000 نفر از عزاداران سپهبد شهید سلیمانی
 در دانشگاه شهید باهنر کرمان پذیرایی شدند

در  اینکه  بیان  با  باهنرکرمان  شهید  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه  حسینیه   98 دیماه   18 و   17  ،16 های  تاریخ 
قاسم  حاج  شهید  سپهبد  عزاداران  از  پذیرایی  منظور  به 
نفر   700 بود گفت: حدود  داده شده  اختصاص  سلیمانی 
پر شور مردم،  به حجم  توجه  با  اما  بود  بینی شده  پیش 
خدمات  دل ها  سردار  تشییع  از  نفر   2000 از  بیش  به 

شد. رسانی 
98 در  18 دیماه  دکتر محمد علی طاهر روز چهارشنبه 
اینکه محل  بیان  با  روابط عمومی  با خبرنگار  گو  و  گفت 
شهید  سپهبد  عزاداران  از  میزبانی  برای  زیادی  اسکان 
گفت:  آمدند  کرمان  به  استان  نقاط  اقصی  از  سلیمانی 
شامگاه  در  نیز  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  حسینیه 
شامگاه  و  2000نفر  شنبه  سه  ظهر  1300نفر  دوشنبه 
و  داشتند  نفراسکان   200 حدود   98 17دیماه  شنبه  سه 

شدند. پذیرایی 
طول  در  دل ها  سردار  تشییع  روز  در  افزود:  وی 
به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  موکب  سه  مسیر 

و  فرهنگی(  فعالین  الزهرا)س(-  نام های)باقرالعلوم)ع(- 
عزاداران  از  دانشگاه  دانشجویان  از  نفر   150 حضور  با 

کردند. پذیرایی  گرم،  خوراکی های  با 
گذشته  روزهای  طی  مختلفی  برنامه های  داد:  ادامه  وی 
قاسم  حاج  شهید  سپهبد  افتخار  پر  شهادت  مناسبت  به 
باهنر  شهید  دانشگاه  گمنام  شهدای  حسینیه  در  سلیمانی 

دارد. ادامه  هم  و همچنان  اجرا شد  کرمان 
مصیبت  به  نظر  کرد:  نشان  خاطر  همچنین  طاهر  دکتر 
در  عزیزمان  هموطنان  از  تعدادی  گذشت  در  مولمۀ 
حماسه حضور پرشور مردم عزادار در تشییع پیکر سردار 
و  عزیزان  این  از  دیگری  تعداد  مصدومیت  نیز  و  دلها 
به  همچنین  و  کرمان  استان  بر  حاکم  خاص  شرایط 
سپهبد  شهید  پیکرسردار  تدفین  زمان  افتادن  تعویق 
مراسم  در  دانشجویان  گسترده  حضور  و  سلیمانی  قاسم 
پنجشنبه  روز  امتحانات  کلیه  تدفین،  و  تشییع  پرشور 
98 در  4 بهمن ماه  98 لغو و به تاریخ جمعه  19 دیماه 

شد. منتقل  مکان  همان  و  ساعت  همان 
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بازدید رئیس دانشگاه شهید باهنر از محل برگزاری امتحانات
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر  علی  محمد  دکتر 
پایان  امتحانات  از محل برگزاری  روز شنبه 21 دیماه 98، 

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 بازدید کرد.
از  قدردانی  ضمن  دانشگاه  رئیس  طاهر  علی  محمد  دکتر 
زحمات مسئوالن برگزار کننده امتحانات بر چارچوب قوانین 
بر اساس شیوه نامه ها و آیین نامه های وزارت متبوع تاکید 

کرد.
وی ضمن بررسی سالن امتحانات به مسئوالن برگزار کننده 
گفت: محیطی آرام و ساکت برای دانشجویان فراهم نمایند.

)URAP( رتبه دانشگاه شهید باهنر کرمان در جدیدترین رتبه بندی یورپ
نظام  اعالم  جدیدترین  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
رتبه بندی دانشگاه ها بر پایه عملکرد علمی )یوَرپ( 2019 با 
کسب 209 امتیاز رتبه 1269 در جهان و رتبه 25 در میان 

دانشگاه های کشور را کسب کرد.
در رتبه بندی یورپ )URAP( 2019 که عملکرد دانشگاه ها 
استنادات  همچنین  و  مقاالت  کمیت  و  کیفیت  اساس  بر  را 
دانشگاه  می کند،  منعکس  آنها  بین المللی  همکاری  های  و 
شهید باهنرکرمان در بین 2500 دانشگاه بین المللی شرکت 
 1269 رتبه  کسب  به  موفق  رتبه بندی  این  در  داده  شده 
که  ایران  دانشگاه های  از  دانشگاه   45 بین  در  و  شده است 
موفق به شرکت در این رتبه بندی گردیده اند، دانشگاه شهید 

باهنرکرمان رتبه 25 را به دست آورده است.      
در بین 61 زمینه موضوعی که مورد بررسی قرار گرفته اند، 
دانشگاه   750 بین  از  کامپیوتر  علوم  و  اطالعات  زمینه  در 
بین المللی بررسی شده، دانشگاه شهید باهنر کرمان حائز رتبه 
ایران از بین 11 دانشگاه در  721، و در میان دانشگاه های 

همین زمینه موفق به کسب رتبه 11 گردیده است.
در ضمن در زمینه مهندسی از بین 1000 دانشگاه بین المللی 
بررسی شده دانشگاه شهید باهنر کرمان حائز رتبه 742، و 
دانشگاه   27 بین  از  زمینه  همین  در  ایران  دانشگاه های  در 

موفق به کسب رتبه 20 شده  است.

مراسم گرامیداشت جانباختگان سانحه هوایی پرواز اوکراین در دانشگاه شهید باهنر کرمان
همزمان با مراسم هفتم شهادت سردار سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی، مراسم بزرگداشت جانباختگان سانحه هوایی 
پرواز 752اوکراین و نیز مراسم آسمانی شدن جانباختگان 
ماه98  23دی  دوشنبه  روز  اسالم،  سردار  تشییع  مراسم 
اعضا  دانشگاه،  رئیس  طاهر  علی  محمد  دکتر  حضور  با 
دانشگاه  دانشجویان  و  کارمندان  استادان،  رئیسه،  هیأت 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  گمنام  شهدای  حسینیه  در 

برگزار شد.
دفتر  رئیس  حمزه  اصغر  علی  والمسلمین  حجت االسالم 
دانشگاه شهیدباهنر  مقام معظم رهبری در  نمایندگی  نهاد 
کرمان گفت: شهادت حاج قاسم ملت ایران را در غم فرو 
برده بود، اما حماسه زیبای ملت ایران و عراق در تشییع 
پیکر این بزرگوار و همرزمان شان جان تازه و دوباره ای به 
برکات خون  از  این  و  داد  اسالمی  مقدس جمهوری  نظام 

سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بود.
یک  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  خون  اینکه  بیان  با  وی 
ایجاد کرد تصریح کرد: مطالبه  اتحاد و همدلی در کشور 
انتقام  مقاومت  مراسم شهیدان محور  در  مردم  و خواسته 
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سخت از دشمن بود و همبستگی بین ملت برای این مهم 
آمریکا  از  را  انتقام  این  سپاه  و  شد  ایجاد  مردم  اتحاد  با 

گرفت.
رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
شهید باهنر کرمان با اشاره به اشتباه سهوی صورت گرفته 
در رابطه با هواپیمایی پرواز 752 اوکراین گفت: سپاه این 
بر  را  خطا  این  و  بود  دارا  را  خالصانه  روحیه  و  خضوع 
از کشورها  بسیاری  در  نوع خطاها  این  از  و  عهده گرفت 
مثل آمریکا، اندونزی و حتی در خود اوکراین بسیار اتفاق 
افتاده است اما ما به واسطه این اشتباهی که صورت گرفته 

کنیم. نباید خودزنی 
اتفاق  که  جریانی  این  از  بعد  افزود:  حمزه  حجت االسالم 
ارزش های  و  زحمات  همه  کشور  داخل  در  عده ای  افتاد 
شعار  نظام  این  علیه  و  بردند  سوال  زیر  را  انقالب  این 
سردادند در حالی که در نقاطی از دنیا برای سپهبد شهید 

می کنند. برگزار  مراسم  سلیمانی 
چند  از  بعد  چرا  می گویند  مردم  عموم  اینکه  بیان  با  وی 
ادامه  گفته اند  را  واقعیت  هواپیما  سقوط  با  رابطه  در  روز 
دالیل  بایستی  ملی  امنیت  شورای  در  اینکه  بدلیل  داد: 

سقوط بررسی و گزارشات جمع آوری شود.

اولویت قرار گرفتن جذب اعضای هیات علمی وابسته و پیوسته
با  سرپرست معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
باید  داد:  پیشنهاد  بدنی  تربیت  دانشکده  به مشکالت  اشاره 
تا جذب اعضای هیات علمی وابسته و  اتخاذ شود  تصمیمی 
قرار   اولویت  در  دانشگاه،  بدنی  تربیت  دانشکده  در  پیوسته 

گیرد.
با حضور دکتر مریم  روز سه شنبه 24 دیماه 98، جلسه ای 
احتشام زاده سرپرست معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
تحصیالت  و  آموزشی  مشکالت  بررسی  منظور  به  دانشگاه 

تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد.
 در ابتدای جلسه دکتر کوروش قهرمان تبریزی رئیس دانشکده 
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه، طی سخنانی ضمن اشاره 
به پتانسیل باالی گروه تربیت بدنی دانشگاه شهیدباهنر کرمان، 
داشتن محیطی مطلوب را شرط اساسی جهت افزایش توسعه 

رشته تربیت بدنی مطرح کرد.
تنگناهای  و  کالس ها  برگزاری  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
ورزشی افزود: بازه های زیادی در دروس تخصصی ارائه شده و 
نامناسب است، از طرفی کمبود امکانات و وسایل برای دروس 
عملی تخصصی و سرویس دهنده، پراکندگی جغرافیایی اماکن 
آموزشی و کمبود عضو هیأت علمی، مسائل بنیادی را باعث 

می شود. 
دانشگاه،  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاونت  سرپرست 

پس از بازدید از اماکن آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم 
ورزشی، ضمن جمع بندی مسائل مطرح شده، پیشنهاد کرد: 
جذب اعضای هیات علمی وابسته و پیوسته در دانشکده تربیت 

بدنی دانشگاه در اولویت قرار گیرد.
دانشکده  عملی  از دروس  برخی  پیگیری  برای  وی همچنین 
جهت تعیین و تعداد استادان مورد نیاز برای یک درس با توجه 
به قوانین و مقررات حقوقی فدراسیون های ورزشی مربوطه و 
رفع برخی از کمبودها در زمینه وسایل ورزشی مربوط به رشته 
های ورزشی تخصصی و دروس سرویسی که دانشکده ارائه می 

دهد، تاکید کرد.
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دبیر هیأت امنای جایزه افضلی پور از برگزاری پنجمین جشنواره ادبی صبا
 در دانشگاه شهید باهنر کرمان، خبر داد

دکتر علی مصطفوی از برگزاری اعطای پنجمین جایزه ادبی 
هنـری بانو فاخره صبا همزمان با پانزدهمین جشنواره افضلی 
دانشگاه شهید  ماه 1399 در  اردیبهشت  اول  نیمه  در  پور، 

باهنر کرمان، خبر داد.
دکتر علی مصطفوی دبیر هیأت امنای جایزه افضلی پور روز 
چهارشنبه 25دیماه 98 در جلسه تخصصی جایزه صبا که در 
دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شده بود، 
گفت: مراسم اعطای جایزه صبا هر سال مقارن زمان اعطای 
جایزه افضلی پور و در همان مکان برگزار می شود که اعطای 
 1399 سال  صبا  فاخره  بانو  هنـری  ادبی  جایزه  پنجمین 
دانشگاه  پور)بنیانگذار  افضلی  جایزه  پانزدهمین  با   همزمان 
در کرمان(، نیمه اول اردیبهشت ماه 1399 در تاالر وحدت 

دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.
ایرانی  ارتقاء هنر  این مراسم،  از برگزاری  افزود: هدف  وی 
بزرگ داشت  رهگذر  از  فارسی  ادبیات  و  زبان  و  اسالمی  و 
پدیدآورندگان آثار هنر و ادبی برجسته، بدیع و پیشرو و نیز 
نیکوکار  همسر  و  فاخره صبا  بانو  خاطره  و  یاد  گرامید اشت 

بنیان گذاران  افضلی پور،  علیرضا  مهندس  روان شاد  ایشان 
دانشگاه در کرمان، است.

دبیر هیأت امنای جایزه افضلی پور خاطر نشان کرد: افراد 
و آثاری در حوزه بررسی و انتخاب هیأت علمی جایزه قرار 
یا  و  اسالمی  و  ایرانی  هنر  در  خواهند گرفت که شخصیتی 

شعر و نثر ادبی فارسی داشته باشند.

با هدف بررسی عناوین برنامه های پژوهشی

جلسه کارگروه ستاد علوفه و خوراک دام استان کرمان برگزار شد
گیاهی  تولیدات  پژوهشکده  رئیس  محمدی نژاد  قاسم  دکتر 
دانشگاه روز چهارشنبه 25 دی ماه 98 در چهارمین نشست 
در  کرمان  استان  دام  و خوراک  علوفه  ستاد  تخصصی  فنی 
خصوص تدوین مأموریت های واحدهای پژوهشی در قالب 
تقسیم کار استانی گفت: امروزه کرمان در بحث ستاد علوفه 
و خوراک دام الگوی کشوری مطرح و استقبال زیادی در این 
زمینه صورت گرفته و باید چالش های عمده علوفه و خوراک 
دام حال و آینده استان کرمان را با یک نگاه آینده پژوهی 

بررسی کنیم.
رئیس پژوهشکده تولیدات گیاهی افزود: با وجود ویژگی هایی 
و  علوفه  محوریت  با  کرمان  استان  در  موجود  پتانسیل  و 
منابع  حوزه  تحقیقات،  بخش  اجرا،  دربخش  دام  خوراک 
طبیعی و انجمن ها که در کنار هم و با یک تقسیم کار بتوانیم 
یک برنامه جامع و هدفمند به صورت بسته جامع ارائه دهیم 
و در این زمینه اعتباری و بودجه ای دریافت کنیم تا اهدافمان 

را پیش ببریم.
علوفه  تامین  شدن  محور  امنیت  موضوع  به  همچنین  وی 
در کشور و انتخاب استان کرمان به عنوان پایلوت در این 

خصوص اشاره کرد.

دکتر بابک ناخدا مدیر گروه فیزیولوژی مولکولی پژوهشگاه 
بیوتکنلوژی کشاورزی ایران با اشاره به بحث تولید علوفه و 
سبد غذایی تقویتی و چگونه از علوفه تولید شده بهره وری کنیم 
گفت: در زمینه تولید علوفه و خوراک دام باید راهکارهای 
استفاده حداکثری از آب را ببریم و با باالترین کیفیت تولید 
به دام برسانیم و تا بتوان بیشترین بهره وری را از آن ببریم.

چه  بحث  و  موجود  وضعیت  شناسایی  بحث  گفت:  وی 
علوفه هایی را می توان به عنوان علوفه های مکمل با تاکید بر 
اینکه بتوانند از آب زمستانی استفاده کنند مطرح کرد و در 
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خصوص هر کدام توضیحاتی ارائه کرد.

سپس مدیران و مسئولین دانشگاها و مراکز تحقیقات استان 
هر کدام در خصوص علوفه های جایگزین راهکارهای خود را 

ارائه دادند.
در این نشست، برای تعیین برنامه تحقیقاتی علوفه استان در 
ادامه به پتانسیل دانشگاه شهید باهنر پرداخته شد و با توجه 
آبی در کرمان،  به کم  مقاوم  گیاهان  علمی  به وجود قطب 
ارتباطات  و  علوفه ای  گیاهان  از  وسیع  پالسم  ژرم  وجود 
 ICRISAT المللی  بین  تحقیقات  موسسه  با  بین المللی 
جایگزین  گیاهان  زمینه  در  محوری  مأموریت  هندوستان 

علوفه ای به دانشگاه واگذار شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در جلسه برگزاری یوم اهلل دهه فجر؛
 با نگاهی کوتاه به زندگی سراسر تالش مخلصانه سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی، به عنوان یک انقالبی 

جان بر کف همه ما به انقالب اسالمی بدهکاری

هم اندیشی  و  هماهنگی  جلسه  در   98 28دیماه  شنبه  روز 
تشکل های اسالمی دانشجویی دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه های 
شهر کرمان پیرامون برگزاری چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی و چهلمین روز شهادت سردار شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی که در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه 
برگزار شد، دکتر عسکری تصریح کرد: در کنار مطالبات بایستی 
مسئولیت و وظیفه خطیر خودمان در قبال انقالب اسالمی نیز 

بیندیشیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گفت: امروز شما دانشجویان 
باید با ذائقه نسل خودتان برنامه ریزی کنید. امسال برنامه های 
دهه فجر را باید حول محور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
و یا حتی میزبانی از دانشگاه های دیگر داشته باشیم، نگاهمان 
باشد و همیشه می گوییم  انقالب  به  بدهکاریمان  باید  امسال 
مطالبه گر بودن مهم است و از یک نظام اسالمی چه مطالباتی 
بزرگداشت دهه فجر  داریم و شاید یک وجهی که جلسات 
داشته نگاه به نقش و نقصی که در وظایف خود داشتیم و در 
قیاس با یک سرداری که تمام و کمال نقش خود را در انقالبی 
که منجر به حکومت اسالمی شد که با همه نقیصه ها باز هم 

نقطه امیدی برای شیعیان و مسلمانان است و در قیاس با یک 
سربازی که خودش را سرباز می داند حقش را تمام و کمال ادا 

کرده است.
وی با توجه به جایگاه کنونی گفت: شاید در کنار مطالباتمان 
نگاهی هم به بدهکاریمان به انقالب بیندازیم و شما نسل جوان 
می توانید با زبان خودتان این را از ما بخواهید و با نگاه خودتان 
برون رفتن از این چالش ها را، به میمنت این ایام، جستجو کنید.

و  رشد  و  انسانی  نیروی  توسعه  کرد:  اظهار  عسکری  دکتر 
گسترش دانشگاه ها و مجامع دانشگاهی از دستاوردهای انقالب 
با مجاهدت و  تنها  انقالب اسالمی  اسالمی است و گام دوم 
پشتکار مخلصانه جوانان فرهیخته این مرز و بوم اسالمی تحقق 

پیدا خواهد کرد.
شهر  دانشگاه های  دانشجویان  نمایندگان  از  کدام  هر  سپس 
باشکوهتر  را در خصوص هر چه  نظرات خود  نقطه  کرمان، 
و  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  یکمین  و  چهل  برگزاری 
چهلمین روز شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی بیان 

نمودند.
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انتشار کتاب »پرواز در پیله« دکتر حامد حسنخانی
سرا،  ترانه  شاعر،  حسینخانی،  حامد  جدید  شعِر  کتاِب 
پژوهشگر و عضِو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات فارسی 

با ناِم »پرواز در پیله«، منتشر شد. 
انتشارات  و  است  سراینده  شعِر  کتاِب  هشتمین  اثر،  این 

»شانی« آنرا چاپ و منتشر کرده است.   
اخیر  سال  پنج  سروده های  از  شعرهایی  شامل  کتاب  این 
که  را غزل ها دربر گرفته اند  کتاب  بیشترین بخش  است. 
شاعر سعی کرده با زباِن نو و نگاهی ویژه، تجربه های خود 

را در غزل و شعِر معاصر را ارائه کند.
نمایشگاه  در  دیماه98  هفتم  از  پیله«  در  »پرواز  کتاب 

کتاب ناشراِن ایران در کرمان، عرضه شده است.

رویداد های آتی

اولین همایش ملی تامین مالی:پنجمین جشنواره هنری ققنوس استان کرمان
 بستری برای رونق تولید
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  JUNE 2019  ماه ISIفهرست مقاالت چاپ شده دانشگاه شهید باهنر درنشریات 
 26/09/1398استخراج شده در تاریخ 

 

 نویسندگان ساینسآودر پایگاه استنادی وب ژوئنماه مقاله چاپ شده  52 ردیف
چارک 
اعتباری 

 نشریه

 دانشکده

1 

Examination of career development in Financial Organizations 
considering influential structural dimensions in Sina Bank. 
DILEMAS CONTEMPORANEOS-EDUCACION POLITICA Y 
VALORES   Volume: 6   Special Issue: SI     Article Number: 
131   Published: JUN 2019 

Lashkari, 
Mansoureh; 

Tavakoli, Hamdollah 
Manzari; Salajeghe, 

Sanjar; et al. 

 

 ادبیات
 و

  علوم
 انسانی

 

2 

Bayesian estimation of sensitivity and specificity of a PCR method 
to detect Coxiella burnetii in milk and vaginal secretions in sheep 
and goat samples 
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE   Volume: 102   Issue: 6   Pages: 
4954-4959   Published: JUN 2019 

Abiri, Zeinab; Khalili, 
Mohammad; 

Kostoulas, 
Polycronis; et al. 

Q1 

 
 دامپزشکی

3 
 مقاله

3 

Comparative anti-inflammatory effects of pentoxifylline, 
polymyxin B, tyloxapol and flunixin on acute phase proteins, 
antioxidants and cardiovascular biomarkers during inflammatory 
responses in dromedary calves 
SMALL RUMINANT RESEARCH   Volume: 175   Pages: 78-
82   Published: JUN 2019 

Samimi, Amir Saeed; 
Karimiafshar, 

Marzieh; Samimi, 
Kamyab 

Q2 

4 
Investigation the molecular structure of novel graphene hybrid 
scaffold in nerve regeneration 
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE   Volume: 1186   Pages: 
393-403   Published: JUN 15 2019 

Askari, Nahid; Askari, 
Mohammad Bagher; 

Shafieipour, Ali 
Q3 

5 
Application of Legendre Wavelets for Solving a Class of Functional 
Integral Equations 
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION 
A-SCIENCE   Volume: 43   Issue: A3   Pages: 919-922   Published: 
JUN 2019 

Mousavi, Seyed Ali; 
Nekooei, Reza Q4 

 
 
 
 ریاضی 

 و 
علوم 

 کامپیوتر
9 

 مقاله
 

 

6 

A Framework for Multi-Attribute Group Decision-Making Using 
Double Hierarchy Hesitant Fuzzy Linguistic Term Set 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS   Volume: 
21   Issue: 4   Pages: 1130-1143   Published: JUN 2019 

Krishankumar, R.; 
Subrajaa, L. S.; 

Ravichandran, K. S.; 
et al. 

Q2 



35

7 
On the influence of using fuzzy extensions in linguistic fuzzy rule-
based regression systems 
APPLIED SOFT COMPUTING   Volume: 79   Pages: 283-
299   Published: JUN 2019 

Aghaeipoor, 
Fatemeh; Javidi, 

Mohammad Masoud 
Q1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه
 ریاضی 

 و 
علوم 

 کامپیوتر
9 

 مقاله
 
 
 
 
 

 

8 

The flat topology on the minimal and maximal prime spectrum of 
a commutative ring 
JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS   Volume: 
18   Issue: 6     Article Number: 1950110   Published: JUN 2019 

Rostami, Esmaeil; 
Hedayati, 

Masoumeh; 
Poursalavati, 

Nosratollah Shajareh 

Q3 

9 

The construction of operational matrix of fractional integration 
for solving fractional differential and integro-differential 
equations 
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS   Volume: 31   Issue: 
6   Special Issue: SI   Pages: 1867-1878   Published: JUN 2019 

Yousefi, Farzane; 
Rivaz, Azim; Chen, 

Wen 
Q1 

10 

Using deep reinforcement learning approach for solving the 
multiple sequence alignment problem 
SN APPLIED SCIENCES   Volume: 1   Issue: 6     Article Number: 
592   Published: JUN 2019 

Jafari, Reza; Javidi, 
Mohammad 

Masoud; Rafsanjani, 
Marjan Kuchaki 

 

11 

Application of Convolution of Daubechies Wavelet in Solving 3D 
Microscale DPL Problem 
SAHAND COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL 
ANALYSIS   Volume: 15   Issue: 1   Pages: 49-63   Published: SUM 
2019 

Bojdi, Zahra Kalateh; 
Hemmat, Ataollah 
Askari; Tavakoli, Ali 

 

12 
ON DERIVABLE TREES 
TRANSACTIONS ON COMBINATORICS   Volume: 8   Issue: 
2   Pages: 21-43   Published: JUN 2019 

Hamidi, Mohammad; 
Saeid, Arsham 

Broumand 
 

13 On spectral radius of graphs with pendant paths 
LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS   Volume: 571   Pages: 
26-40   Published: JUN 15 2019 

Passbani, Hossein; 
Salemi, Abbas Q2 

41  

Computational modeling and study of the anti-cancer activity of 
novel NSAID 1-acyl-4-cycloalkyl/arylsemicarbazide and 1-acyl-5-
benzyloxy/hydroxy carbamoylcarbazide derivatives using 
molecular docking and molecular dynamics simulations 
STRUCTURAL CHEMISTRY   Volume: 30   Issue: 3   Pages: 887-
898   Published: JUN 2019 

Tadayon, Maryam; 
Garkani-Nejad, Zahra Q3 

 
 
 
 
 
 

 علوم
13 
 مقاله

 
 
 
 
 

51  

Foliar and stem epidermal anatomy of the tribe Cynoglosseae 
(Boraginaceae) and their taxonomic significance 
MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE   Volume: 82   Issue: 
6   Pages: 786-802   Published: JUN 2019 

Attar, Farideh; 
Esfandani-
Bozchaloyi, 
Somayeh; 

Mirtadzadini, 
Mansour; et al. 

Q3 



36

61  
Hydrogeochemical controls on arsenic mobility in an arid inland 
basin, Southeast of Iran: The role of alkaline conditions and salt 
water intrusion 
ENVIRONMENTAL POLLUTION   Volume: 249   Pages: 910-
922   Published: JUN 2019 

Dehbandi, Reza; 
Abbasnejad, Ahmad; 
Karimi, Zohreh; et al. Q1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه
 علوم
13 
 مقاله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71  

Photocatalytic degradation of imidacloprid using 
GO/Fe3O4/TiO2-NiO under visible radiation: Optimization by 
response level method 
POLYHEDRON   Volume: 165   Pages: 188-196   Published: JUN 1 
2019 

Soltani-nezhad, 
Fateme; Saljooqi, 
Asma; Shamspur, 

Tayebeh; et al. 
Q2 

81  
Preparation of polypyrrole/nanosilica composite for solid-phase 
microextraction of bisphenol and phthalates migrated from 
containers to eye drops and injection solutions 
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL ANALYSIS   Volume: 9   Issue: 
3   Pages: 185-192   Published: JUN 2019 

Dogaheh, Mehdi 
Ansari; Behzadi, 

Mansoureh 
Q1* 

91  

Diosgenin-loaded niosome as an effective phytochemical 
nanocarrier: physicochemical characterization, loading efficiency, 
and cytotoxicity assay 
DARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   Volume: 
27   Issue: 1   Pages: 329-339   Published: JUN 2019 

Hajizadeh, 
Mohammad Reza; 
Parvaz, Najmeh; 

Barani, Mahmood; et 
al. 

Q2 

20 

Species diversity of the Ichneumonidae (Hymenoptera) in south-
eastern Iran 
NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY   Volume: 15   Issue: 
1   Pages: 7-12   Article Number: e171203   Published: JUN 2019 

Mohebban, Shahla; 
Bakhtiary Nasab, 

Fahime; 
Madjdzadeh, Seyed 

Massoud; et al. 

Q3 

21 

Comparison ability of algae and nanoparticles on nitrate and 
phosphate removal from aquaculture wastewater 
ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING AND MANAGEMENT 
JOURNAL   Volume: 6   Issue: 3   Pages: 171-177   Published: SUM 
2019 

Hesni, Majid Askari; 
Hedayati, Seyed 

Aliakbar; 
Qadermarzi, Amir; et 

al. 

 

22 
The MWCNT-Ag-PT GCE Electrochemical Sensor Functionalized 
With dsDNA for Mitoxantrone Sensing in Biological Media 
IEEE SENSORS JOURNAL   Volume: 19   Issue: 12   Pages: 4364-
4368   Published: JUN 15 2019 

Saljooqi, Asma; 
Shamspur, Tayabeh; 

Mostafavi, Ali 
Q1 

32  

Expression of Concern to Spectrofluorimetric Determination of 
Melatonin in Kernels of Four Different Pistacia Varieties after 
Ultrasound-Assisted Solid-Liquid Extraction (vol 132, pg 326, 
2014) 
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND 
BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY   Volume: 217   Pages: 322-
322   Published: JUN 15 2019 

Oladi, Elham; 
Mohamadi, Maryam; 
Shamspur, Tayebeh; 

et al. 
Q1 



37

24 
The mechanism and kinetics of the gas-phase reactions of OH 
radicals with O,O-diethyl methylphosphonothioate, 
(C2H5O)(2)P(S)CH3: Theoretical investigations 
COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY   Volume: 
1158   Pages: 36-40   Published: JUN 15 2019 

Saheb, Vahid Q4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه 
 علوم
13 
 مقاله

 
 

52  

Glycoconjugates via Phosphorus Ylides 
EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY   Issue: 22   Pages: 
3632-3635   Published: JUN 16 2019 

Ghonchepour, 
Ehsan; Neochoritis, 

Constantinos G.; 
Kurpiewska, 

Katarzyna; et al. 

Q2 

62  

 
Phytohormone abscisic acid ameliorates cognitive impairments in 
streptozotocin-induced rat model of Alzheimer's disease through 
PPAR beta/delta and PKA signaling 
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE   Volume: 
129   Issue: 11   Pages: 1053-1065   Published: NOV 2 2019  
Early Access: JUN 2019 

Khorasani, Ali; 
Abbasnejad, Mehdi; 

Esmaeili-Mahani, 
Saeed 

Q4 

72  

Numerical simulation of seepage problem in porous media 
APPLIED WATER SCIENCE   Volume: 9   Issue: 4     Article Number: 
UNSP 79   Published: JUN 2019 

Fadaei-Kermani, E.; 
Shojaee, S.; 

Memarzadeh, R.; et 
al. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فنی
 و

 مهندسی
18 
 مقاله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82  

Effect of Zro(2) particles on oxidation and electrical behavior of 
Co coatings electroplated on ferritic stainless steel interconnect 

CORROSION SCIENCE   Volume: 153   Pages: 200-212   Published: 
JUN 2019 

Saeidpour, Fatemeh; 
Zandrahimi, 

Morteza; 
Ebrahimifar, Hadi 

Q1 
 

92  

Indicator ratios and additive composite halos in stream sediment 
samples as a geochemical indicator for identifying promising 
epithermal gold deposit in the north of Kashmar 
ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES   Volume: 12   Issue: 
11     Article Number: 331   Published: JUN 2019 

Zomorrodian, 
Mehdi; 

Shayestehfar, 
Mohammad Reza 

Q4 

30 

Particle swarm optimization-tuned adaptive fuzzy output 
feedback motion tracking control of piezo-positioning mechanism 
with unknown hysteresis 
TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND 
CONTROL   Volume: 41   Issue: 10   Pages: 2897-2908   Published: 
JUN 2019 

Naseriyeh, Mohsen 
Hasanpour; Jafari, 
Adeleh Arabzadeh; 
Zaeifi, Mehrnoosh; 

et al. 

Q3 

31 
Spectrum Sensing in SIMO Cognitive Radios Under Primary User 
Transmitter IQ Imbalance 
IEEE SYSTEMS JOURNAL   Volume: 13   Issue: 2   Pages: 1210-
1218   Published: JUN 2019 

Mehrabian, Amir; 
Zaimbashi, Amir 

Q1 
 



38

23  

Effects of jet-breaker dimensional characteristics on drop manhole 
hydraulic performance 
CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING   Volume: 46   Issue: 
6   Pages: 481-493   Published: JUN 2019 

Hasheminejad, 
Seyedreza; Khanjani, 
Mohammad-Javad; 

Barani, Gholam-
Abbas 

Q4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه
 فنی
 و

 مهندسی 
18 
 مقاله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

A Self-propagating high-temperature synthesis process for the 
fabrication of Fe(Cr)-Al2O3 nanocomposite 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERALS METALLURGY AND 
MATERIALS   Volume: 26   Issue: 6   Pages: 775-786   Published: 
JUN 2019 

Shakib, Seyed 
Esmaiel; Raiszadeh, 

Ramin; Vahdati-
Khaki, Jalil 

Q3 

43  

A novel super compact half-mode substrate-integrated 
waveguide filter using modified complementary split-ring 
resonator 
INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-
AIDED ENGINEERING   Volume: 29   Issue: 6     Article Number: 
e21709   Published: JUN 2019 

Danaeian, Mostafa; 
Moznebi, Ali-Reza; 

Afrooz, Kambiz 
Q3 

53  
Effect of Si and Al on the Microstructure, Mechanical Properties 
and Machinability of 65Cu-35Zn Brass 
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND 
ENGINEERING   Volume: 16   Issue: 2   Pages: 21-32   Published: 
JUN 2019 

Adineh, M.; 
Doostmohammadi, 

H.; Raiszadeh, R. 
 

63  
Effect of Substrate Bias Voltage and Ti Doping on the Tribological 
Properties of DC Magnetron Sputtered MoSx Coatings 
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND 
ENGINEERING   Volume: 16   Issue: 2   Pages: 10-20   Published: 
JUN 2019 

Akbarzadeh, M.; 
Zandrahimi, M.; 
Moradpour, E. 

 

73  

A Totally Heat-Driven Refrigeration System Using Low-
Temperature Heat Sources for Low-Temperature Applications 
INTERNATIONAL JOURNAL OF AIR-CONDITIONING AND 
REFRIGERATION   Volume: 27   Issue: 2     Article Number: 
1950012   Published: JUN 2019 

Seyfouri, Zeynab; 
Ameri, Mehran; 

Mehrabian, Mozaffar 
Ali 

 

83  

An efficient inexact Full Adder cell design in CNFET technology 
with high-PSNR for image processing 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS   Volume: 106   Issue: 
6   Pages: 928-944   Published: JUN 3 2019 

Ataie, Roghayeh; 
Zarandi, Azadeh 
Alsadat Emrani; 

Mehrabani, Yavar 
Safaei 

Q4 

39 

Experimental investigation of interface behaviour between 
different types of sand and carbon fibre polymer 
EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL 
ENGINEERING   

Namjoo, Amir 
Mostafa; Toufigh, 

Mohammad 
Mohsen; Toufigh, 

Vahid 

Q2 



39

40 
Anomaly delineation of porphyry copper deposits of Hanza region 
through geochemical data analysis and multi-spectral remote 
sensing 
JOURNAL OF MINING AND ENVIRONMENT   Volume: 10   Issue: 
3   Pages: 747-762   Published: SUM 2019 

Habibnia, A.; 
Rahimipour, G. R.; 

Ranjbar, H. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه
 فنی
 و

 مهندسی 
18 
 مقاله

 
 
 

 

41 

Techno-economic evaluation of a multi effect distillation system 
driven by low-temperature waste heat from exhaust flue gases 
DESALINATION   Volume: 460   Pages: 64-80   Published: JUN 15 
2019 

Goodarzi, Sina; 
Javaran, Ebrahim 

Jahanshahi; 
Rahnama, 

Mohammad; et al. 

Q1 

42 

Taxonomy of coherency detection and coherency-based methods 
for generators grouping and power system partitioning 
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION   Volume: 
13   Issue: 12   Pages: 2597-2610   Published: JUN 18 2019 

Koochi, Mohammad 
Hossein Rezaeian; 

Esmaeili, Saeid; 
Ledwich, Gerard 

Q2 

43 

Microstructure, mechanical properties and machinability of Cu-
Zn-Mg and Cu-Zn-Sb brass alloys 
MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY   Volume: 35   Issue: 
12   Pages: 1504-1514   Published: AUG 13 2019  
Early Access: JUN 2019  

 

Adineh, Morteza; 
Doostmohammadi, 

Hamid 
Q2 

44  

Optimization of bio-hydrogen production in dark fermentation 
using activated sludge and date syrup as inexpensive substrate 
INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY   Volume: 
16   Issue: 10   Pages: 763-769   Published: AUG 9 2019  
Early Access: JUN 2019  

Kamyab, Shohreh; 
Ataei, Seyed Ahmad; 

Tabatabaee, 
Masoumeh; et al. 

Q3 

54  
Entanglement dynamics in a spin star system coupled weakly to a 
bosonic bath 
QUANTUM INFORMATION PROCESSING   Volume: 18   Issue: 
6     Article Number: 181   Published: JUN 2019 

Motamedifar, 
Mostafa; Golshani, 

Mojtaba 
Q1 

 
 فیزیک

 

64  

Development of Equations for Meander Movement Velocities by 
SCE Optimization Algorithm based on Experimental Study 
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING   Volume: 23   Issue: 
6   Pages: 2532-2540   Published: JUN 2019 

Rezapourian-
Qahfarokhi, Samira; 

Ahmadi, Mohammad 
Mehdi; Qaderi, 

Kourosh 

Q3 

 

74  

Fruit quality and shelf life improvement of grape cv. Rish Baba 
using Brassinosteroid during cold storage 
JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND 
CHARACTERIZATION   Volume: 13   Issue: 2   Pages: 967-
975   Published: JUN 2019 

Pakkish, Zahra; 
Ghorbani, Bahareh; 

Najafzadeh, 
Roghayeh 

Q3 



40

48 

Genetic dissection of epistatic and QTL by environment 
interaction effects in three bread wheat genetic backgrounds for 
yield-related traits under saline conditions 
EUPHYTICA   Volume: 215   Issue: 6     Article Number: UNSP 
103   Published: JUN 2019 

Jahani, Mojtaba; 
Mohammadi-Nejad, 
Ghasem; Nakhoda, 

Babak; et al. 
Q2 

94  
The effect of adding fennel (Foeniculum vulgare) seed powder to 
the diet of fattening lambs on performance, carcass 
characteristics and liver enzymes 
SMALL RUMINANT RESEARCH   Volume: 175   Pages: 72-
77   Published: JUN 2019 

Hajalizadeh, Z.; 
Dayani, O.; Khezri, 

A.; et al. 
Q2 

50 

Effectiveness of native and citric acid-enriched biochar of 
Chickpea straw in Cd and Pb sorption in an acidic soil 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL 
ENGINEERING   Volume: 7   Issue: 3     Article Number: UNSP 
103064   Published: JUN 2019 

Nazari, Setareh; 
Rahimi, Ghasem; 
Nezhad, Abolfazl 
Khademi Jolgeh 

 

51 
Can Decomposition Approaches Always Enhance Soft Computing 
Models? Predicting the Dissolved Oxygen Concentration in the St. 
Johns River, Florida 
APPLIED SCIENCES-BASEL   Volume: 9   Issue: 12     Article 
Number: 2534   Published: JUN 2 2019 

Zounemat-Kermani, 
Mohammad; Seo, 
Youngmin; Kim, 
Sungwon; et al. 

Q2* 

52 
Genomic analysis reveals variant association with high altitude 
adaptation in native chickens 
SCIENTIFIC REPORTS   Volume: 9     Article Number: 
9224   Published: JUN 25 2019 

Kharrati-Koopaee, 
Hamed; Ebrahimie, 

Esmaeil; Dadpasand, 
Mohammad; et al. 

Q1* 
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فهرست مقاالت چاپ شده دانشگاه شهید باهنر در نشریات اسکوپوس ماه ژوئن 2019

 به نام خدا

مقاله،  10، علوم مقاله 7ریاضی  مقاله،7دامپزشکی مقاله،  0 ادبیات)مقاله چاپ شده دانشگاه شهید باهنر 44فهرست 

                                       2019 ژوئنماه  اسکوپوسدرنشریات  مقاله( 7کشاورزی، مقاله 1 مقاله، فیزیک 12فنی 
  1398 اول آذرماهتاریخ گردآوری 

باشد و متفاوت از چارک اعتباری *مبنای محاسبه چارک اعتباری نشریات زیر بر اساس گزارش پایگاه استنادی اسکوپوس می
پایگاه استنادی وب آو ساینس است. بنابراین الزم به ذکر است که معیار مورد نظر دانشگاه چارک اعتباری پایگاه استنادی وب 

 باشد.آو ساینس می

 ژوئن

فردی  

مقاالت مشخصات  

 استنادی درپایگاه شده چاپهای  مقاله
ساسکوپو  

 نویسندگان
*چارک 
اعتباری 

 نشریه
 دانشکده

1 

A Framework for Multi-Attribute 
Group Decision-Making Using Double 
Hierarchy Hesitant Fuzzy Linguistic 
Term Set 

Journal of Molecular Structure 
1186, pp. 393-403 

Askari, N., Askari, 
M.B., Shafieipour, 

A. 
Q3 دامپزشکی 

2 

Effect of Si and Al on the 
microstructure, mechanical properties 
and machinability of 65Cu-35Zn brass 

Veterinary Research Forum 
10(3), pp. 249-253 

Saberi, 
M., Tavakkoli, 
H., Najmaddini, 
A., Rezaei, M. 

 دامپزشکی -

3 

The comparison of survival of diced 
crushed block ear cartilage grafts in 
rabbit 

Journal of Isfahan Medical School 
37(520), pp. 249-255 

Iranpour, 
M., Khodarahmi, 
A., Purrashidi, A., 
(...), Movahedinia, 
S., Movahedinia, S. 

Q4 دامپزشکی 
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4 

Histomorphogenesis on hindbrain in 
Huso huso (Beluga sturgeon) larvae 

Comparative Clinical Pathology 
28(3), pp. 783-791 

Tavighi, 
S., Saadatfar, 
Z., Shojaei, 

B., Rassouli, M.B. 

Q3 دامپزشکی 

5 

The central role of ATP in controlling 
broiler’s food intake 

Comparative Clinical Pathology 
28(3), pp. 599-602 

Motaghi, S., Jonaidi, 
H., Gooshki, 

S.N., Bashiri, A. 
Q3 دامپزشکی 

6 

Comparative anti-inflammatory effects 
of pentoxifylline, polymyxin B, 
tyloxapol and flunixin on acute phase 
proteins, antioxidants and 
cardiovascular biomarkers during 
inflammatory responses in dromedary 
calves 

Small Ruminant Research 
175, pp. 78-82 

Samimi, 
A.S., Karimiafshar, 

M., Samimi, K. 
Q2 دامپزشکی 

7 

Bayesian estimation of sensitivity and 
specificity of a PCR method to detect 
Coxiella burnetii in milk and vaginal 
secretions in sheep and goat samples 

Journal of Dairy Science 
102(6), pp. 4954-4959 

Abiri, Z., Khalili, 
M., Kostoulas, P., 

(...), Rad, 
M., Babaei, H. 

Q1 دامپزشکی 

8 

Computational modeling and study of 
the anti-cancer activity of novel 
NSAID 1-acyl-4-
cycloalkyl/arylsemicarbazide and 1-
acyl-5-benzyloxy/hydroxy 
carbamoylcarbazide derivatives using 
molecular docking and molecular 
dynamics simulations 

Linear Algebra and Its Applications 
571, pp. 26-40 

Passbani, 
H., Salemi, A. Q1 ریاضی 
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9 

An efficient inexact Full Adder cell 
design in CNFET technology with 
high-PSNR for image processing 

International Journal of Fuzzy Systems 
21(4), pp. 1130-1143 

Krishankumar, 
R., Subrajaa, 

L.S., Ravichandran, 
K.S., Kar, S., Saeid, 

A.B. 

Q2 ریاضی 

10 

Taxonomy of coherency detection and 
coherency-based methods for 
generators grouping and power system 
partitioning 

Iranian Journal of Science and 
Technology, Transaction A: Science 
43(3), pp. 919-922 

Mousavi, 
S.A., Nekooei, R. Q3 ریاضی 

11 

On the influence of using fuzzy 
extensions in linguistic fuzzy rule-
based regression systems 

Applied Soft Computing Journal 
79, pp. 283-299 

Aghaeipoor, 
F., Javidi, M.M. Q1 ریاضی 

12 

The flat topology on the minimal and 
maximal prime spectrum of a 
commutative ring 

Journal of Algebra and its 
Applications18(6),1950110 

Rostami, 
E., Hedayati, 

M., Poursalavati, 
N.S. 

Q2 ریاضی 

13 

Application of Legendre Wavelets for 
Solving a Class of Functional Integral 
Equations 

Iranian Journal of Science and 
Technology, Transaction A: Science 
43(3), pp. 1089-1100 

Felahat, 
M., Mohseni 
Moghadam, 

M., Askarihemmat, 
A.A. 

Q3 ریاضی 

14 

The construction of operational matrix 
of fractional integration for solving 
fractional differential and integro-
differential equations 

Neural Computing and Applications 
31(6), pp. 1867-1878 

Yousefi, F., Rivaz, 
A., Chen, W. Q2 ریاضی 
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15 

Glycoconjugates via Phosphorus 
Ylides 

European Journal of Organic 
Chemistry 
2019(22), pp. 3632-3635 

Ghonchepour, 
E., Neochoritis, 

C.G., Kurpiewska, 
K., (...), Islami, 

M.R., Dömling, A. 

Q1 علوم 

16 

The MWCNT-Ag-PT GCE 
Electrochemical Sensor Functionalized 
with dsDNA for Mitoxantrone Sensing 
in Biological Media 

IEEE Sensors Journal 
19(12),8633974, pp. 4364-4368 

Saljooqi, 
A., Shamspur, 

T., Mostafavi, A. 
Q1 علوم 

17 

The mechanism and kinetics of the 
gas-phase reactions of OH radicals 
with O,O-diethyl 
methylphosphonothioate, 
(C 2 H 5 O) 2 P(S)CH 3 : Theoretical 
investigations 

Computational and Theoretical 
Chemistry1158, pp. 36-40 

Saheb, V. Q3 علوم 

18 

Erratum: “Expression of Concern to 
Spectrofluorimetric Determination of 
Melatonin in Kernels of Four Different 
Pistacia Varieties after Ultrasound-
Assisted Solid-Liquid Extraction” 
[Spectrochimica Acta Part A: Molecular 
and Biomolecular Spectroscopy 132 
(2014) 326-329] (Spectrofluorimetric 
determination of melatonin in kernels of 
four different Pistacia varieties after 
ultrasound-assisted solid–liquid extraction 
(2014) 132 (326–329), 
(S1386142514007677), 
(10.1016/j.saa.2014.05.010)) 

Spectrochimica Acta - Part A: 
Molecular and Biomolecular 
Spectroscopy 
217, pp. 322 

Oladi, 
E., Mohamadi, 
M., Shamspur, 

T., Mostafavi, A. 

Q2 علوم 
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19 

Fruit quality and shelf life 
improvement of grape cv. Rish Baba 
using Brassinosteroid during cold 
storage 

Structural Chemistry 
30(3), pp. 887-898 

Tadayon, 
M., Garkani-Nejad, 

Z. 
Q2 علوم 

20 

Photocatalytic degradation of 
imidacloprid using GO/Fe3O4/TiO2-
NiO under visible radiation: 
Optimization by response level 
method 

Polyhedron 
165, pp. 188-196 

Soltani-nezhad, 
F., Saljooqi, 

A., Shamspur, 
T., Mostafavi, A. 

Q2 علوم 

21 

Preparation of polypyrrole/nanosilica 
composite for solid-phase 
microextraction of bisphenol and 
phthalates migrated from containers to 
eye drops and injection solutions 
Open Access 
Journal of Pharmaceutical Analysis 
9(3), pp. 185-192 

Ansari Dogaheh, 
M., Behzadi, M. Q1 علوم 

22 

Hydrogeochemical controls on arsenic 
mobility in an arid inland basin, 
Southeast of Iran: The role of alkaline 
conditions and salt water intrusion 

Environmental Pollution 
249, pp. 910-922 

Dehbandi, 
R., Abbasnejad, 

A., Karimi, 
Z., Herath, 

I., Bundschuh, J. 

Q1 علوم 

23 

Diosgenin-loaded niosome as an 
effective phytochemical nanocarrier: 
physicochemical characterization, 
loading efficiency, and cytotoxicity 
assay 

DARU, Journal of Pharmaceutical 
Sciences 
27(1), pp. 329-339 

Hajizadeh, 
M.R., Parvaz, 
N., Barani, M., 

(...), Mahmoodi, 
M., Torkzadeh-

Mahani, M. 

Q2 علوم 
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24 

Foliar and stem epidermal anatomy of 
the tribe Cynoglosseae (Boraginaceae) 
and their taxonomic significance 

Microscopy Research and Technique 
82(6), pp. 786-802 

Attar, F., Esfandani-
Bozchaloyi, 

S., Mirtadzadini, 
M., Ullah, 

F., Zaman, W. 

Q2 علوم 

25 

Taxonomy of coherency detection and 
coherency-based methods for 
generators grouping and power system 
partitioning 

IET Generation, Transmission and 
Distribution 
13(12), pp. 2597-2610 

Koochi, 
M.H.R., Esmaeili, 
S., Ledwich, G. 

Q1 فنی 

26 

Investigation the molecular structure 
of novel graphene hybrid scaffold in 
nerve regeneration 

Desalination 
460, pp. 64-80 

Goodarzi, 
S., Jahanshahi 

Javaran, 
E., Rahnama, 

M., Ahmadi, M. 

Q1 فنی 

27 

Serological prevalence of avian h9n2 
influenza virus in dogs by 
hemagglutination inhibition assay in 
Kerman, southeast of Iran 

International Journal of Electronics 
106(6), pp. 928-944 

Ataie, R., Emrani 
Zarandi, 

A.A., Safaei 
Mehrabani, Y. 

Q2 فنی 

28 

Indicator ratios and additive composite 
halos in stream sediment samples as a 
geochemical indicator for identifying 
promising epithermal gold deposit in 
the north of Kashmar 

Iranian Journal of Materials Science 
and Engineering16(2), pp. 21-32 

Adineh, 
M., Doostmohamma
di, H., Raiszadeh, R. 

Q3 فنی 

29 

Characterization of Secondary 
Modules over Dedekind Domains 

Arabian Journal of Geosciences 
12(11),331 

Zomorrodian, 
M., Shayestehfar, 

M.R. 
Q2 فنی 
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30 

A Totally Heat-Driven Refrigeration 
System Using Lowerature Heat 
Sources for Lowerature Applications 

International Journal of Air-
Conditioning and 
Refrigeration27(2),1950012 

Seyfouri, Z., Ameri, 
M., Mehrabian, 

M.A. 
Q1 فنی 

31 

Particle swarm optimization-tuned 
adaptive fuzzy output feedback motion 
tracking control of piezo-positioning 
mechanism with unknown hysteresis 

Transactions of the Institute of 
Measurement and Control 
41(10), pp. 2897-2908 

Hasanpour 
Naseriyeh, 

M., Arabzadeh 
Jafari, A., Zaeifi, 
M., Mohammadi, 

S.M.A. 

Q2 فنی 

32 

Spectrum Sensing in SIMO Cognitive 
Radios under Primary User 
Transmitter IQ Imbalance 

IEEE Systems Journal 
13(2),8424552, pp. 1210-1218 

Mehrabian, 
A., Zaimbashi, A. Q1 فنی 

33 

Effect of substrate bias voltage and Ti 
doping on the tribological properties of 
DC magnetron sputtered 
MOSx coatings 

Iranian Journal of Materials Science 
and Engineering16(2), pp. 10-20 

Akbarzadeh, 
M., Zandrahimi, 

M., Moradpour, E. 
Q3 فنی 

34 

A Self-propagating high-temperature 
synthesis process for the fabrication of 
Fe(Cr)–Al2O3 nanocomposite 

International Journal of Minerals, 
Metallurgy and Materials 
26(6), pp. 775-786 

Shakib, 
S.E., Raiszadeh, 

R., Vahdati-Khaki, 
J. 

Q2 فنی 

35 

A novel super compact half-mode 
substrate-integrated waveguide filter 
using modified complementary split-
ring resonator 

International Journal of RF and 
Microwave Computer-Aided 
Engineering29(6),e21709 

Danaeian, 
M., Moznebi, A.-

R., Afrooz, K. 
Q2 فنی 
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36 

Effect of Zro2 particles on oxidation 
and electrical behavior of Co coatings 
electroplated on ferritic stainless steel 
interconnect 

Corrosion Science 
153, pp. 200-212 

Saeidpour, 
F., Zandrahimi, 

M., Ebrahimifar, H. 
Q1 فنی 

37 

Entanglement dynamics in a spin star 
system coupled weakly to a bosonic 
bath 
 
Quantum Information Processing 
18(6),181 

Motamedifar, 
M., Golshani, M. Q2 فیزیک 

38 

Identification of wild hosts of tomato 
yellow leaf curl virus in South-Eastern 
Iran 

Archives of Phytopathology and Plant 
Protection52(9-10), pp. 917-929 

Shamshiri, 
M., Heydarnejad, 

J., Kamali, 
M., Pouramini, 

N., Massumi, H. 

Q3 کشاورزی 

39 

Techno-economic evaluation of a 
multi effect distillation system driven 
by low-temperature waste heat from 
exhaust flue gases 

Journal of Food Measurement and 
Characterization 
13(2), pp. 967-975 

Pakkish, 
Z., Ghorbani, 

B., Najafzadeh, R. 
Q2 کشاورزی 

40 

The effect of adding fennel 
(Foeniculum vulgare) seed powder to 
the diet of fattening lambs on 
performance, carcass characteristics 
and liver enzymes 

Small Ruminant Research 
175, pp. 72-77 

Hajalizadeh, 
Z., Dayani, 
O., Khezri, 

A., Tahmasbi, 
R., Mohammadabadi

, M.R. 

Q2 کشاورزی 

41 

Species diversity of the 
Ichneumonidae (Hymenoptera) in 
south-eastern Iran 

North-Western Journal of Zoology 
15(1), pp. 7-12 

Mohebban, 
S., Bakhtiary Nasab, 

F., Madjdzadeh, 
S.M., Barahoei, H. 

Q2 کشاورزی 
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42 

Effectiveness of native and citric acid-
enriched biochar of Chickpea straw in 
Cd and Pb sorption in an acidic soil 

Journal of Environmental Chemical 
Engineering 
7(3),103064 

Nazari, S., Rahimi, 
G., Khademi Jolgeh 

Nezhad, A. 
Q1 کشاورزی 

43 

Genetic dissection of epistatic and 
QTL by environment interaction 
effects in three bread wheat genetic 
backgrounds for yield-related traits 
under saline conditions 

Euphytica 
215(6),103 

Jahani, 
M., Mohammadi-

Nejad, G., Nakhoda, 
B., Rieseberg, L.H. 

Q1 کشاورزی 

44 

Can decomposition approaches always 
enhance soft computing models? 
Predicting the dissolved oxygen 
concentration in the St. Johns River, 
Florida 
Open Access 
Applied Sciences (Switzerland) 
9(12),534 

Zounemat-Kermani, 
M., Seo, Y., Kim, S., 

(...), Kim, 
N.W., Singh, V.P. 

Q1 کشاورزی 
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  JULY 2019  ماه ISIفهرست مقاالت چاپ شده دانشگاه شهید باهنر درنشریات 
 28/10/1398استخراج شده در تاریخ 

 

ویسندگانن ساینسآودر پایگاه استنادی وب یهژوئماه مقاله چاپ شده  69 ردیف  
چارک 
اعتباری 

 نشریه

 دانشکده

1 

INVESTIGATING TAX CULTURE OF THE TAX PAYERS OF THE 
IRANIAN TAX ADMINISTRATION 
REVISTA INCLUSIONES   Volume: 6   Special Issue: SI   Pages: 149-
158   Published: JUL-SEP 2019 

Asgharpour, Leila; 
Pourkiani, Masoud; 

Jalaee, Sayyed 
Addolmajid 

 ادبیات 
 و

  علوم
 انسانی

2 
 مقاله

 2 

CHAOTIC ANALYSIS AND DESIGN OF AN EARLY WARNING SYSTEM 
FOR INFLATION IN IRAN USING MARKOV SWITCHING 
AUTOREGRESSIVE APPROACH 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND 
ADMINISTRATIVE SCIENCES   Volume: 9   Issue: 2   Pages: 282-
304   Published: JUL-DEC 2019 

Iranmanesh, 
Mahdieh; Jalaee, 

Seyyed Abdulmajid; 
Zayaderodi, Mohsen 

 

3 

Effect of aerobic exercise, low-fat and high-fat diet on the testis 
tissue and sperm parameters in obese and nonobese mice model 
ANDROLOGIA   Volume: 51   Issue: 6     Article Number: 
e13273   Published: JUL 2019 

Nematollahi, Arezou; 
Kazeminasab, 

Fatemeh; Tavalaee, 
Marziyeh; et al. 

Q3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دامپزشکی
9 

 مقاله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

The effect of albendazole sulfoxide on the expression of miR-61 
and let-7 in different in vitro developmental stages of 
Echinococcus granulosus 
ACTA TROPICA   Volume: 195   Pages: 97-102   Published: JUL 
2019 

Mortezaei, Seifollah; 
Afgar, Ali; 

Mohammadi, 
Mohammad Ali; et 

al. 

Q1 

5 

Molecular detection of Shiga toxin-producing and antibiotic-
resistant Escherichia coli isolates from buffaloes in southwest of 
Iran 
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION   Volume: 
51   Issue: 6   Pages: 1725-1736   Published: JUL 2019 

Dehdashti, Sanaz; 
Ghanbarpour, Reza; 

Hajikolaei, 
Mohammad Rahim 

Haji 

Q2 

 

6 

 

Molecular prevalence of Coxiella burnetii in milk in Iran: a 
systematic review and meta-analysis 
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION   Volume: 
51   Issue: 6   Pages: 1345-1355   Published: JUL 2019 

Esmaeili, Saber; 
Mobarez, Ashraf 
Mohabati; Khalili, 
Mohammad; et al. 

Q2 
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7 
Changes of clinical, electrolytes, acute phase proteins, and some 
cardiovascular biomarkers in lambs and kids from birth to 2days 
of age 
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION   Volume: 
51   Issue: 6   Pages: 1523-1530   Published: JUL 2019 

Samimi, Amir Saeed Q2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه
 دامپزشکی

9 
 مقاله

8 

مشترک با 

 کشاورزی 

In vitro and in vivo evaluation of thyme (Thymus vulgaris) 
essential oil as an alternative for antibiotic in quail diet 
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE   Volume: 97   Issue: 7   Pages: 
2901-2913   Published: JUL 2019 

Dehghani, Naghmeh; 
Afsharmanesh, 

Mohsen; Salarmoini, 
Mohammad; et al. 

Q2 

9 

Evaluation of sedative, analgesic, physiological, and laboratory 
effects of two doses off medetomidine and xylazine in dromedary 
calves 
JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND 
THERAPEUTICS   Volume: 42   Issue: 4   Pages: 411-
419   Published: JUL 2019 

Samimi, Amir Saeed; 
Sakhaee, Ehsanollah; 
Iranmanesh, Fattah 

Q2 

10 

The diagnostic performance of human urinary dipsticks to 
estimate urine pH, specific gravity (SpG), and protein in horses: 
are they reliable? 
BMC VETERINARY RESEARCH   Volume: 15     Article Number: 
242   Published: JUL 12 2019 
 

Hekmatynia, 
Fatemeh; 

Eskandarzadeh, 
Neda; Imani, 

Masoud; et al. 

Q1* 

11 

Investigation of systemic lupus erythematosus (SLE) with 
integrating transcriptomics and genome wide association 
information 
GENE   Volume: 706   Pages: 181-187   Published: JUL 20 2019 

Gorji, Abdolvahab 
Ebrahimpour; 

Roudbari, Zahra; 
Alizadeh, Akram; et 

al. 

Q2 

12 
On pseudo-CI algebras 
SOFT COMPUTING   Volume: 23   Issue: 13   Pages: 4643-
4654   Published: JUL 2019 

Rezaei, A.; Saeid, A. 
Borumand; Saber, K. 

Yousefi Sikari 
Q2 

 
 
 
 ریاضی 

 و 
علوم 

 کامپیوتر
7 

 مقاله
 

 
 
 
 
 
 

13 
On weak implication algebra 
SOFT COMPUTING   Volume: 23   Issue: 14   Pages: 5393-
5400   Published: JUL 2019 

Nasab, Ali Soleimani; 
Saeid, Arsham 

Borumand 
Q2 

14 EQ-algebras based on fuzzy hyper EQ-filters 
SOFT COMPUTING   Volume: 23   Issue: 14   Pages: 5289-
5305   Published: JUL 2019 

Hamidi, M.; Saeid, 
Arsham Borumand Q2 

15 
On semi weak factorization structures 
CATEGORIES AND GENERAL ALGEBRAIC STRUCTURES WITH 
APPLICATIONS   Volume: 11   Issue: 1   Special Issue: SI   Pages: 
33-56   Published: JUL 2019 

Ilaghi-Hosseini, A.; 
Mousavi, S. Sh.; 
Hosseini, S. N. 

 



52

16 
Stochastic ordering of medians in samples from normal 
distributions 
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND 
METHODS   Volume: 48   Issue: 13   Pages: 3413-3420   Published: 
JUL 3 2019 

Amiri, Mehdi; 
Jamalizadeh, Ahad Q4 

 
 
 
 

 ادامه
 ریاضی 

 و 
علوم 

 کامپیوتر
7 

 مقاله

71  
Dynamical analysis of a malware propagation model considering 
the impacts of mobile devices and software diversification 
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS 
APPLICATIONS   Volume: 526     Article Number: 
120925   Published: JUL 15 2019 

Hosseini, Soodeh; 
Azgomi, Mohammad 

Abdollahi 
Q2 

81  
The hybrid technique for DDoS detection with supervised 
learning algorithms 
COMPUTER NETWORKS   Volume: 158   Pages: 35-45   Published: 
JUL 20 2019 

Hosseini, Soodeh; 
Azizi, Mehrdad Q1 

91  
Designing an Au/reduced graphene oxide modified carbon paste 
electrode for the electrochemical quantification of agnuside 
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL   Volume: 290   Pages: 
188-194   Published: JUL 1 2019 

Afzali, Moslem; 
Mostafavi, Ali; 

Shamspur, Tayebeh 
Q1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علوم
16 
 مقاله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
Fabrication of Magnetic CLEA-protease Nanocomposite: High 
Progression in Biotechnology and Protein Waste Management 
CATALYSIS LETTERS   Volume: 149   Issue: 7   Pages: 1753-
1764   Published: JUL 2019 

Hashemabadi, 
Mohammad; Badoei-

Dalfard, Arastoo 
Q3 

21 

Shedding light on gene therapy: Carbon dots for the minimally 
invasive image-guided delivery of plasmids and noncoding RNAs - 
A review 
JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH   Volume: 18   Pages: 81-
93   Published: JUL 2019 

Mohammadinejad, 
Reza; Dadashzadeh, 
Arezoo; 
Moghassemi, Saeid; 
et al. 

Q1* 

22 

Apelin-13 attenuates motor impairments and prevents the 
changes in synaptic plasticity-related molecules in the striatum 
of Parkinsonism rats 
PEPTIDES   Volume: 117     Article Number: UNSP 
170091   Published: JUL 2019 

Haghparast, Elham; 
Sheibani, Vahid; 

Abbasnejad, Mehdi; 
et al. 

Q2 

 

 23 

مشترک با 

 کشاورزی 

Exogenous application of melatonin mitigates the adverse effects 
of drought stress on morpho-physiological traits and secondary 
metabolites in Moldavian balm (Dracocephalum moldavica) 
PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS   Volume: 
25   Issue: 4   Pages: 881-894   Published: JUL 2019 

Naghizadeh, Mehdi; 
Kabiri, Rozita; 

Hatami, Ali; et al. 
Q2 

24 
The effects of the Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 on the 
oxidative stress of reproductive system in diabetic male rats 
INTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE 
BIOMEDICINE   Volume: 17   Issue: 7   Pages: 493-502   Published: 
JUL 2019 

Hosseini, Seddigheh 
Sheikh; Gol, Ali; 
Khaleghi, Moje 

 



53

52  

Characterization, antimicrobial, and antioxidant activities of silver 
nanoparticles synthesized by uricase from Alcaligenes faecalis 
GH3 
BIOCATALYSIS AND AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY   Volume: 
20     Article Number: UNSP 101257   Published: JUL 2019 

Badoei-dalfard, 
Arastoo; Shaban, 
Mojtaba; Karami, 

Zahra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه
 علوم
16 
 مقاله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62  

Au Nanoparticles Immobilized in Fe3O4/SBA-16 Functionalized 
Melamine-alpha-Chloroacetic Acid as a Recoverable Nanocatalyst 
for Reduction of Dye Pollutants in Water 
CHEMISTRYSELECT   Volume: 4   Issue: 25   Pages: 7609-
7615   Published: JUL 5 2019 

Sayyadi, Khalilollah; 
Mohammadi, 

Pourya; Abaszadeh, 
Mehdi; et al. 

Q3 

72  

Synthesis and application of a natural-based nanocomposite with 
carbon nanotubes for sensitive voltammetric determination of 
lead (II) ions 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL 
CHEMISTRY   Volume: 100   Issue: 1   Pages: 65-81   Published: 
JAN 2 2020  
Early Access: JUL 2019  

 

Mohammadi, 
Somayeh; Taher, 
Mohammad Ali; 
Beitollahi, Hadi 

Q4 

82  

Sonochemical synthesis of library benzodiazepines using highly 
efficient molecular ionic liquid supported on Fe-MCM-41 
nanocomposites as a recyclable catalyst 
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY   Volume: 33   Issue: 
9     Article Number: e5072   Published: SEP 2019  
Early Access: JUL 2019 

Nejadshafiee, Vajihe; 
Naeimi, Hossein; 

Islami, Mohammad 
Reza 

Q1 

92  
Clinopodium kallaricum-an unexpected new member of the 
tropical African C. simense group from flora of Iran 
PHYTOTAXA   Volume: 411   Issue: 1   Pages: 49-56   Published: 
JUL 17 2019 

Bordbar, Firouzeh; 
Mirtadzadini, 

Mansour 
Q3 

30 

Paraschistura kermanensis, a new stone loach species from 
southeastern Iran (Teleostei: Nemacheilidae) 
ZOOTAXA   Volume: 4638   Issue: 4   Pages: 571-583   Published: 
JUL 18 2019 

Sayyadzadeh, 
Golnaz; Teimori, 
Azad; Esmaeili, 

Hamid Reza 
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