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پیام تسلیت رئیس دانشگاه

 در پی درگذشت

مرحوم دکتر مجید تراز
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.

محّمــدعلی.طاهر.

رئیس.دانشگاه.

برگزاری جلسه هم اندیشی امور بانوان و خانواده در دانشگاه شهید باهنر کرمان
جلسه هم اندیشی امور بانوان و خانواده به صورت حضوری 
و مجازی روز چهارشنبه 1 بهمن ماه 99، در سالن کنفرانس 

سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
با توجه به قرار گرفتن درآستانه میالد با سعادت حضرت 
هم  و زن جلسه  مادر  مقام  گرامیداشت  هفته  و  زهرا )س( 
اندیشی امور بانوان و خانواده در دانشگاه شهید باهنر کرمان 
با حضور دکتر شکیبایی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
روابط  و  ریاست  حوزه  مدیرکل  ابراهیمی  دکتر  دانشگاه، 
عمومی، دکتر فاطمه السادات حسینی مشاور رئیس دانشگاه  

در امور بانوان و تعدادی از بانوان برگزارشد.
دکتر حسینی، ضمن خیرمقدم به حضار در جلسه و کسانی که 
به صورت مجازی در این جلسه هم اندیشی شرکت نمودند 
گفت: در خصوص بحث کالم از جایگاه بانوان جایگاه مادر و 
زنان حمایت می شود ولی زمانی که به مرحله عمل می رسد 

می بینیم آن شعار با آن عمل متفاوت است

جلسه  این  از  هدف  بانوان  امور  در  دانشگاه  رئیس  مشاور 
بانوان عنوان کرد و گفت: ما  بررسی مشکالت و معضالت 
خانواده  بنیان  و  حضور  به  ویژه  نگاه  یک  دانشگاه  در  باید 
داشته باشیم زیرا بحث خانواده است و مادران محور خانواده 
هستند، آنها عالوه برشاغل بودن سه شغل همسری، مادری 

و مدیریت منزل و مشارکت اجتماعی را عهده دارند.
برای  باید  می کنیم  توجه  خانواده  کانون  به  اگر  گفت:  وی 
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در  زنان  نقش  و  خانواده  در  مادر  جایگاه  و  خانواده  بحث 
و  کنیم  فراهم  را  ساختارها  یک سری  خانواده  بنیاد  تحکیم 
با  دانشگاه  استادان  دانشگاه  در  که  کنیم  فراهم  را  شرایطی 
خیالی آسوده هم به بحث تدریس و هم آن دانش و بینشی 
که دارند به نسل جوان منتقل کنند و هم با خیالی آسوده به 

بحث خانواده بپردازند.
دکتر حسینی افزود: از بعد از انقالب، زنان هم در جامعه یک 
جایگاهی و هم یک اتصالی به وجود حضرت زهرا)س( پیدا 
کردند و این خیلی ارزشمند است و نظام جمهوری اسالمی 
که مبنا آن ارزش ها و آن الگوی دو عالم حضرت زهرا)س( 

است.
وی خاطرنشان کرد: مباحث حقوقی و قانونی و مباحثی که 
کمک می کند به ارتقاء جایگاه خانواده به عنوان یک مادر، یک 

زن و چه نقشی می تواند در خانواده داشته باشد و برنامه هایی 
که برای تحکیم بنیاد خانواده می تواند کمک کند که باید یک 

توجه بیشتری شود.
و  مشکالت  دیدگاه ها،  بیان  به  اعضاء  جلسه،  این  ادامه  در 

مسائل بانوان دانشگاه پرداختند.

جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید باهنر کرمان
یکشنبه،  هر  روال  طبق  دانشگاه  رئیسه  هیأت  جلسه 
رعایت  با  دانشگاه  رئیس  اتاق  در   ،99 ماه  بهمن   5

شد. برگزار  بهداشتی  پروتکل های 
در  و  بود  جلسه  آغازگر  مجید  قرآن  از  آیاتی  تالوت 
نهاد  دفتر  رئیس  المسلمین حمزه  و  االسالم  ادامه حجت 
بیان حکمت  نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به 
مجید  دکتر  شادروان  برای  و  پرداخت  البالغه  نهج   10
خداوند  از  باهنر(  شهید  دانشگاه  علمی  هیات  تراز)عضو 

الهی را طلب کرد. متعال علو درجات و رحمت 
بارز  نکات  از  نیز  دانشگاه  رئیس  طاهر  محمدعلی  دکتر 

به  که  شایسته ای  خدمات  و  تراز  دکتر  مرحوم  اخالقی 
دانشگاه ارائه نمودند یاد کرد و برای همکاران و خانواده 

نمود. مسئلت  صبر  ایشان 

برگزاری جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان
باهنر  دانشگاه شهید  امنای  هیأت  دائمی  جلسه کمیسیون 
کرمان روز چهارشنبه 8 بهمن ماه 99، در سالن کنفرانس 
سازمان مرکزی دانشگاه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

شد. برگزار 
حضور  با  دانشگاه  امنای  هیأت  دائمی  کمیسیون  جلسه 
هیأت  دائمی  کمیسیون  رئیس  امید  حسین  محمد  دکتر 
علی  محمد  دکتر  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  امنای 
دانشگاه  امنای  هیأت  و  دائمی  کمیسیون  دبیر  طاهر 
کمیسیون  حقیقی  و  حقوقی  اعضای  و  کرمان  باهنر  شهید 

برگزار شد. دائمی 
هیأت  و  دائمی  کمیسیون  دبیر  طاهر  علی  محمد  دکتر 
به  خیرمقدم  ضمن  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  امنای 

حضار و مهمانان در جلسه و افرادی که به  صورت مجازی 
کمیسیون  در  را  مواردی  الحمداهلل  گفت:  داشتند  حضور 
به  مربوط  اغلب  می شوند  مطرح  امنا  هیأت  و  دائمی 
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از  اصالحات،  از  بعضی  برای  است  وزارتخانه  نامه های 
و  دائمی  کمیسیون  در  چارت  اصالح  به   می توان  جمله  
می آورند  استان  دانشگاه های  از  همکاران  که  موضوعاتی 

نمود. اشاره 
کارشناسانه  بررسی  قبل  از  جلسه  هر  مطالب  افزود:  وی 
مطرح  جلسات  این  در  را  مواردی  و  می گیرد  صورت 
کمیسیون  تایید  به  درصد   90 که  بدانیم  که  می کنیم 
در  استان  دانشگاه  همکاران  هم  نظر  این  از  و  می رسد 
می نویسند  که  مواردی  دقیقا  و  هستند  پیگیر  موارد  این 
کار  یک  استناد  به  توجه  با  و  می خواهیم  آنها  از  استناد 
وقت  تا  می گیرد  انجام  آنها  روی  دیگرهم  کارشناسی 
توضیح  و  بحث  به  نیازی  و  شود  گرفته  کمتر  کمیسیون 

نباشد. دادن در مورد آنها 
موضوع  ورزشی؛  مربیان  حق التعیلم  ضریب  تعیین  سپس 
و  ورزشی  مربیان  حق التعلیم  نامه  آئین   »4« ماده 
و  تندرستی  ارزیابی  واحدهای  متخصصین  حق المشاوره 
فنی  کادر  حق الزحمه  پرداخت  دستورالعمل   - مشاوره 
و  دانشگاه ها  ورزشی  مسابقات  و  جشنواره ها  اجرایی  و 
مؤسسات آموزش عالی - اصالح بندهایی از دستورالعمل 
اعضای  کشور  از  خارج  مطالعاتی  فرصت های  از  حمایت 

هیأت علمی، مصوب مورخ 20مرداد ماه 97 هیأت امنای 
واحدهای  رشد  مرکز  ساختمان  کاربری  تغییر   - دانشگاه 
شهریه  میزان  تعیین   - کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه  فناور 
دوم،  نوبت  دوره های  تحصیلی  مقاطع  کلیه  دانشجویان 
سال  ورودی  )مجازی(  الکترونیکی  و  دانشگاهی  پردیس 
 - امنا  هیأت  عضو  مؤسسات   1401-1400 تحصیلی 
کرمان،  شهیدباهنر  دانشگاه  تفصیلی  تشکیالت  تغییرات 
تعیین   - بم  عالی  آموزش  مجتمع  و  جیرفت  دانشگاه 
 1399 سال  مالی  صورت های  بررسی  برای  حسابرس 
بم  عالی  آموزش  مجتمع  و  کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه 
شهیدباهنر  دانشگاه   1398 سال  حسابرسی  گزارش  و 

شد. مطرح  کرمان 
کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه  همکاری  تفاهم نامه  همچنین 
فناوری  برج  احداث  برای  کرمان  نصر  جهاد  شرکت  با 
و   1397 سال های  حسابرسی  گزارش  نیز  و  دانشگاه  در 
تصویب  به  و  بررسی  بم   عالی  آموزش  مجتمع   1398

رسید.
امنا  هیأت های  مرکز  معاون  رضایی  سعید  است  گفتنی 
به  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  ممیزه  هیأت های  و 

صورت مجازی در جلسه حضور داشت.
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جلسه شورای فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان روز شنبه 
11 بهمن ماه 99 به ریاست دکتر محمد علی طاهر رئیس 
دانشگاه و با رعایت پروتکل های بهداشتی، در سالن کنفرانس 

سازمان مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، برگزار شد.
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  اسالمی  سیدمحمدرضا  دکتر 
باسعادت  ایام اهلل دهه فجر و میالد  تبریک  دانشگاه ضمن 
بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا)س(، یاد و خاطره حضرت 
امام)ره( و شهداء را گرامی داشت و گفت: در آستانه ورود 
تاریخی حضرت امام )ره( به کشور هستیم و افزود ان شااهلل 
بتوانیم ادامه دهنده راه شهیدان و جزء شیعیان واقعی حضرت 

صدیقه کبری باشیم.
دفتر  رئیس  حمزه  اصغر  علی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گفت: انقالب 
در  نو  حرکت  یک  و  عظیم  حرکت  یک  عنوان  به  اسالمی 
جهت احیای دین و معنویت و اخالق آن هم در مقیاس ملی 
و جهانی و یک مجاهدت اسالمی که با شعارها و مطالبات 
با ساماندهی مردم بر اساس فرهنگ اسالمی تحقق  الهی و 

پیدا کرد و به بار نشست.
دانشگاه  مقام معظم رهبری در  نمایندگی  نهاد  رئیس دفتر 
خاطر نشان کرد: انقالب اسالمی امروز به عنوان یک جنبش 

مادی  تمدن  مقابل  تمدنی در  و  فرامرزی  و خیزش  فراگیر 
غرب قرار گرفته و با همه پیشرفت های غرب از جهت مادی 
موازنه  و  مبادله  داد که  نشان  اسالمی  انقالب  باز هم  دارد 

قدرت تغییر پیدا کرده است.
وی افزود: بیانیه ارزشمند مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، 
به باز خوانی کارنامه و سرگذشت انقالب اسالمی، افتخارات 
و برکات انقالب اسالمی و ماموریت های تمدنی جوانان اشاره 
فکری،  اعتقادی،  جوهر  و  هویت  بیانیه  این  واقع  در  شده، 
فرهنگی و اجتماعی انقالب اسالمی را بیان می کند و همچنین 
راهبرد انقالب اسالمی را برای آینده ترسیم می کند و آنچه 
که مهم است و می تواند به نظام کمک کند، بحث مقاومت 
و پیشرفت است نه سازش و پیشرفت زیرا در مقاومت هم 

بازدارندگی و هم سازندگی وجود دارد.
یا  و  سیاسی  حکمت نامه  بیانیه  این  واقع  در  گفت:  وی 
سیاست نامه انقالب اسالمی است و یک میثاق نامه بین امام 
و امت که اگر به خوبی اجرا شود قطعا دستاوردهای بسیار 

خوبی را پیش خواهد برد.
سپس در خصوص برنامه های گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر 
و میالد حضرت زهرا )س( و روز زن مواردی مطرح و مورد 

تصویب قرار گرفت.
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آیین غبار روبی و عطر افشانی شهدای گمنام دانشگاه شهید باهنر کرمان
 به مناسبت ایام اهلل دهه فجر

به  )ره(  خمینی  امام  ورود  سالروز  بهمن   12 با  همزمان 
افشانی  عطر  و  غبارروبی  مراسم  فجر  دهه  آغاز  و  ایران 
یکشنبه  ظهر  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  گمنام  شهدای 

12 بهمن ماه 99، برگزار شد.
همزمان با آغاز ایام اهلل دهه مبارک فجر و چهل و دومین 
انقالب، مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای  بهار 
رئیس  طاهر  محمدعلی  دکتر  حضور  با  دانشگاه  گمنام 

دانشگاه، معاونین و جمعی از دانشگاهیان برگزار شد.
حجت  توسط  شهدا  زیارت نامه  قرائت  با  مراسم  این 
مقام  نمایندگی  نهاد  معاون  عسکری  المسلمین  و  االسالم 
قرائت  با  حضار  سپس  و  آغاز  دانشگاه  در  رهبری  معظم 

بلند  آرمان های  با  شهدا،  مطهر  مزار  غبارروبی  و  فاتحه 
تجدید  راحل،  امام  و  اسالمی  و جمهوری  انقالب  شهیدان 

کردند. میثاق 

دیدار با خانواده شهدا به مناسبت ایام اهلل دهه فجر 

به مناسبت دهه مبارک فجر معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه روز سه شنبه 14 بهمن ماه 99، با 
خانواده معظم شهید محسن زنگی آبادی از نزدیک دیدار و 

گفتگو کرد.
روز  سومین  در  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  راستای  در 
والدت حضرت  آستانه  در  و  فجر  مبارک  دهه  اهلل  ایام  از 
فاطمه زهرا)س( حجت االسالم و المسلمین عسکری معاون 
گفت:  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر 
جایگاه شهید یک جایگاه بسیار ارزشمندی است که هم در 
قرآن کریم و روایات از آن یاد شده و هیچ جایگاهی باالتر از 

جایگاه شهید در نزد خداوند نباشد.
المسلمین عسکری گفت: در دوران دفاع  و  االسالم  حجت 
مقدس و بعد از آن در عصر حاضر موضوع دفاع از حرم 
پیش آمد و شهادت جلوه تازه پیدا کرد با نگاه در وجود این 

و  یکسری خصلت ها  پیدا کردن  توفیق شهادت  که  افرادی 
زیرا  کرده  انتخاب  را  آنها  خداوند  که  داشتند  ویژگی هایی 
لیاقت داشتند و در حوزه عملکرد زندگی شان طوری رفتار 
کردند که می بایست چیده شوند و شهدا در مسئله پذیرش 
دین و والیت مداری واقعا یک باور و اعتقاد بزرگی داشتند 
آن  از  روزمره  و  مادی  مسائل  روی  که  نبودند  حاضر  و 

ارزش هایشان عقب نشینی کنند.
و  تکریم خانواده های معظم شاهد  راه  افزود: هرچه در  وی 
ایثارگر تالش شود کم است و خدمت به خانواده های معظم 
شهدا و جانبازان که در راه خدا  از جان خویش  خالصانه 

گذشتند کاری ارزشمند و با عبادت است.
سپس در ادامه این دیدار با قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهید 
محسن زنگی آبادی)برادر همکارمان خانم ربابه زنگی آبادی( 

را گرامی داشتند.
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ISC-2۰2۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان در جمع برترین دانشگاه های جهان اسالم
 و سطح کشور قرار گرفت

سال  در   ISC اسالم  جهان  های  دانشگاه  بندی  رتبه  نتایج 
میان 282  در  ایران  از  دانشگاه  و 4۶  یافت  انتشار   2020

دانشگاه از 2۶ کشور اسالمی در این فهرست حضور دارند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان به نقل 
از پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC(، دکتر محمدجواد 
اسالم  جهان  دانشگاه های  بندی  »رتبه  نتایج  گفت:  دهقانی 
در   »ISC Islamic World University Rankings
در  ایران  از  دانشگاه   4۶ و  است  یافته  انتشار   2020 سال 
میان 282 دانشگاه از 2۶ کشور اسالمی در لیست مربوطه 

حضور دارد.
وی افزود: دانشگاه های کشورهای آذربایجان و برونئی امسال 

برای اولین بار در این رتبه بندی حضور دارند.
می دهد  نشان  نتایج  بررسی  داشت:  اظهار  دهقانی  دکتر 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمره 10 دانشگاه برتر قرار 
شهید  پزشکی  علوم  تهران،  دانشگاه های  آن  از  پس  دارد. 
مدرس،  تربیت  شریف،  صنعتی  اصفهان،  صنعتی  بهشتی، 
پزشکی اصفهان، صنعتی امیرکبیر از جمله دانشگاه های برتر 
این رتبه بندی هستند. بیشترین  )رتبه زیر صد( حاضر در 
تعداد حضور دانشگاه ها متعلق به کشورهای ترکیه، ایران و 
این  در  دانشگاه  و 22  ترتیب 80، 4۶  به  که  است  مالزی 

رتبه بندی دارند.
سرپرست ISC در ادامه گفت: رتبه بندی دانشگاه های جهان 

نقاط ضعف و  با نشان دادن  ISC می تواند  از سوی  اسالم 
قوت دانشگاه ها بر اساس هر معیار، جایگاه هر دانشگاه را در 
بین کشورهای اسالمی نشان دهد و اساس هدف گذاری و 

سیاستگذاری دانشگاه ها قرار گیرد.
 ISC وی یادآور شد: در »رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم
« دانشگاه هایی مورد بررسی قرار می گیرند که حداقل 800 
مدرک در سال های 201۶-2018 در پایگاه وب آو ساینس 
)WoS( به ثبت رسانیده باشند. اطالعات این رتبه بندی از 
 USPTO، WoS، Incite بین المللی  اطالعاتی  پایگاه های 

گردآوری شده است.
 )ISC( دکتر دهقانی افزود: پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
به منظور رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم در معیارهای 
از پژوهش  خود، مهم ترین مأموریت دانشگاه ها که عبارتند 
)با وزن ۶0 درصد(، نوآوری )با وزن 15 درصد(، آموزش )با 
وزن 10 درصد( و فعالیت های بین المللی )با وزن 15 درصد( 
در نظر گرفته و بر اساس آن دانشگاه های کشورهای اسالمی 

را مورد سنجش قرار می دهد.
وی گفت: تفاوتی که رتبه بندی 2020 با سال های پیش دارد، 
 )Retractions( شده  اعتبار  سلب  مقاالت  تعداد  محاسبه 
عنوان  است که در شاخصی تحت  منفی  نمره  با  دانشگاه ها 

اعتبار منفی )Neg Rep( آورده می شود.

 ٢٠٢٠ ISC ها رتبه بندي رتبه بندي جهانيمعيارها و شاخص 
  معيار   وزن   شاخص  وزن 

  A١ / حجم پژوهش / كميت  ٢٥

  پژوهش  ٦٠

  A٢ / تعداد استناد به مقاالت / كيفيت  ١٥

  A٣ / كيفيت/  شده نرمال استنادي تأثير  ١

  A٤ / تأثير استنادي نسبت به كل جهان / كيفيت  ٤

  A٥ / تعداد مقاالت نشريات برتر / كيفيت  ١٥

  B١ / علمي هيأت نسبت دانشجو به عضو  ٥
  آموزش  ١٠

  B٢ / استناد پر علمي هيأت تعداد اعضاي  ٥

  C١ / الملليتعداد همكاري دانشگاه در انتشار مقاالت بين  ١٠

  المللي بينفعاليت   ١٥
  C٢ / الملليتعداد كشورهاي همكار در انتشارات بين  ٤

  C٣ / ميزان شهرت دانشگاه  ١

  C٤ / مقاالت سلب اعتبار شده  - ٢.٥

  D١ / هاي ثبت اختراعتعداد پروانه  ١٠
  نوآوري   ١٥

  D٢ / درصد هم انتشاري با صنعت  ٥
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57 کشور  از میان دانشگاه های  ادامه داد:  دکتر دهقانی 
در  کشور   2۶ از  دانشگاه   282 مجموع  در  اسالمی، 
برتر  دانشگاه   10 و  دارند  حضور  بندی  رتبه  نظام  این 
حاضر در این رتبه بندی از کشورهای عربستان، ترکیه، 
با  عربستان  کشور  که  بوده  مصر  و  قطر  مالزی،  ایران، 
و  قطر  مالزی،  ایران،  دانشگاه،   2 با  ترکیه  دانشگاه،   4
برتر  دانشگاه  ده  میان  در  دانشگاه  یک  با  هرکدام  مصر 

گرفته اند. قرار  اسالم  جهان 
به  اسالمی  کشورهای  سایر  وضعیت  گفت:  وی 
به  بندی  رتبه  در  حاضر  دانشگاه های  تعداد  لحاظ 
 20( مصر  است:  صورت  بدین  دانشگاه  تعداد  ترتیب 
سعودی  عربستان  دانشگاه(،   19( اندونزی  دانشگاه(، 

تونس  الجزایر،  دانشگاه(،   17( پاکستان  دانشگاه(،   18(
قطر  دانشگاه(،   7( نیجریه  دانشگاه(،   8( مراکش  و 
 3( لبنان  و  قزاقستان  اردن،  دانشگاه(،   4( امارات  و 
آذربایجان،  دانشگاه(،   2( عراق  و  بنگالدش  دانشگاه(، 
بروئنی، کامرون، کویت، عمان، سنگال، سودان و اوگاندا 

دانشگاه(.  1 کدام  )هر 
هستند  یکسان  بازه  در  آنها  بندی  رتبه  که  دانشگاه هایی 
این  در  شده  ذکر  اسامی  ترتیب  و  بوده  رتبه  هم  همگی 
اساس  بر   ISC بندی  رتبه  سامانه  با  مطابق  گزارش 
صنعتی  دانشگاه های  است.  التین(  )به  الفبا  حروف 
این  در  بار  اولین  برای  زاهدان  پزشکی  علوم  و  شیراز 

دارند. حضور  بندی  رتبه 

  

  

  

  

 

  رتبه در جهان اسالم  دانشگاه رتبه در ايران 

٢٨  

  بوعلي سينا 

١٥١-٢٠٠  

  علوم پزشكي مازندران 
  كرمانشاه رازي 

  سمنان
  نر كرمانشهيد باه

  شهيد چمران اهواز 
  صنعتي شاهرود

  كردستان 
  مازندران
  اروميه
  ياسوج 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مأموریت های  اساس  بر  گفت:   ISC سرپرست 
این  در  کشور  جامع  دانشگاه   24 تعداد  دانشگاه ها، 
علوم  دانشگاه های  از  همچنین  دارند.  حضور  بندی  رتبه 
دانشگاه های  از  داشتند.  حضور  دانشگاه   13 نیز  پزشکی 
قرار  بندی  رتبه  نظام  این  در  دانشگاه   9 نیز  صنعتی 

دارند.
توصیه های  و  اولویت ها  از  یکی  گفت:  دهقانی  دکتر 
)اجالس  مصوب  اسالمی  کشورهای  ساله   10 برنامه 
دانشگاه   50 حضور   )2017 سال  در  قزاقستان  آستانه- 

از کشورهای اسالمی در رتبه های زیر 500 در نظام های 
با  نیز  و  اساس  همین  بر  است.  بین المللی  بندی  رتبه 
جایگاه  رصد  و  پایش  بر  مبنی   ISC مأموریت  به  توجه 
می توانند  کشور  دانشگاه های  اسالم،  جهان  دانشگاه های 
و  ضعف  نقاط  شده  اعالم  بندی  رتبه  نتایج  به  توجه  با 
قوت خود را بر اساس هر معیار مشخص و جایگاه خود 
در  را  موارد  و  داده  ارتقا  اسالمی  کشورهای  بین  در  را 

دهند. قرار  نظر  مد  خود  سیاست گذاری 
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با.سالم.و.راز.بخیر.خدمت.شما.،.ابتدا.از.بیوگرافی.
بگویید  برایمان. خودتان.

ساکن  ساله،   25 هستم،  عبدالرشیدی  زهرا  من  سالم، 
کرمان شهر 

چگونه. و. کجا. را. خود. دانشگاهی. تحصیالت.
ندید؟ گذرا

شهید  دانشگاه  معماری  مهندسی  رشته  در   92 سال 
رشته  این  از   98 سال  و  شدم،  پذیرفته  کرمان  باهنر 
معماری  رشته  به  ابتدا  همان  از  شدم.  التحصیل  فارغ 
گذاری  هدف  و  ریزی  برنامه  و  بودم،  مند  عالقه 
ادامه  برای  را  رشته  این  که  بود  سمتی  به  زندگیم 
که  شناختی  البته  کنم،  انتخاب  تحصیلیم  و  کاری  مسیر 
سطحی  و  ناقص  خیلی  داشتم  رشته  این  از  موقع  آن 
حال  در  معماری  از  تعریفم  و  شناخت  با  اصال  و  بود 
شاکرم  را  خدا  همیشه  من  نیست.  قیاس  قابل  حاضر 

داد. قرار  من  زندگی  راه  سر  بر  را  مسیر  این  که 

المللی. بین. باعث.شد.که.در.مسابقه.ی. چه.چیزی.
کنید؟ شرکت. .۲0۲0 سال. تمییز. های. نامه. پایان.

به  رسید  نوبت  تا  گذراندم،  را  دانشگاه  های  واحد  من 
در  درسی  واحد  آخرین  که  نامه،  پایان  یا  نهایی  طرح 

است. معماری  کارشناسی  مقطع 
نهایی  طرح  که  معتقدند  عموما  معماری  دانشجویان 
زمان  حداقل  در  باید  درسی  های  واحد  سایر  مثل  هم 
آنها  تا  برسد،  پایان  به  قبول  قابل  کیفیتی  با  و  ممکن 
برای  و  شده  التحصیل  فارغ  وقت  اسرع  در  بتوانند 

کنند.  اقدام  باالتر  مقاطع  در  تحصیل  ادامه 
یک  را  نهایی  طرح  من  رایج  نگرش  این  برخالف 
عرصه  به  تر  جدی  و  بهتر  چه  هر  وراد  برای  فرصت 
در  مسیرم  ی  ادامه  ی  کننده  مشخص  و  معماری 

می دیدم  معماری 
در  تحصیل  به  منحصر  را  مسیر  ی  ادامه  الزاما  و 

نمیدانستم. باالتر  مقاطع 
و  کیفیت  با  جدی،  کار  یک  که  گرفتم  تصمیم  پس 
انجام  بلندمدت  زمانی  ی  بازه  یک  در  را  هدفمند  
شدم  معماری  مسابقات  پیگیر  راستا  همین  در  بدهم. 
المللی  بین  مسابقه  با  مجازی  فضای  در  جستجو  با  و 
در  شرکت  هدف  با  و  شدم،  آشنا  تمّیز  پایان نامه های 

کردم. شروع  را  کارم  مسابقه  این 

تحسین. های. طرح. و. مسابقه. این. ی. درباره. لطفا.
دهید  توضیح. برایمان. آن. ی. شده.

معماری  های  نامه  پایان  المللی  بین  ی  مسابقه 
تمّیز  گراه  که  است  مسابقاتی  مجموعه  از  یکی  تمّیز 
 )TAMAYOUZ EXCLLENCE AWARD(
نوپای  استعدادهای  از  تجلیل  و  شناخت  برای  ساله  هر 
کند.  می  برگزار  جهانی  سطح  در  معماری  و  طراحی 
پراژه  توانند  می  دنیا  سراسر  از  معماری  دانشجویان 
حیطه  در  که  را  خود  نهایی(  )طرح  التحصیلی  فارغ  ی 
برنامه  شهری،  طراحی  معماری،  موضوعات  از  یکی  ی 
می  منظر  معماری  و  معماری  تکنولوژی  شهری،  ریزی 
شرکت  آن  در  و  کرده  ارسال  مسابقه  این  برای  باشد، 

. کنند
برگزار  مسابقه  این  ی  دوره  پنجمین   2020 سال  در 
طرح   1089 بررسی  از  پس  داوران  هیئت  و  شد، 
طی  مختلف  کشور   ۶4 و  دانشگاه   141 از  ارسالی 
انتخاب  را  مسابقه  از  دوره  این  برندگان  مرحله  سه 
 20 سپس   ،)longlist برتر) طرح   50 ابتدا  کردند؛ 
به  طرح  سه  نهایت  در  و   )shortlist برتر) طرح 
طرح  عنوان  به  طرح  هفت  و  مسابقه  برندگان  عنوان 

شدند. انتخاب   2020 سال  ی  شده  تحسین  های 

و.در. بود. پراژه.ی.شما.در.چه.حیطه.ی. محتویات.
؟ آورد. بدست. را. مقامی. چه. مسابقه.

زیادی  وقت  نهایی  طرح  موضوع  انتخاب  برای  من 
در  نمی خواستم  گفتم  که  همانطور  که  چرا  گذاشتم، 
فضای  بر  حاکم  های  فرض  پیش  و  ها  کلیشه  دام 
مهم  من  برای  مقطع  آن  در  شوم.  گرفتار  دانشجوها 
شرکت  برای  باشد،  جدید  موضوع  که  بود  ارزشمند  و 
باشد،  هایی  جذابیت  دارای  موضوع  خود  مسابقه  در 
داشته  مانور  و  کار  جای  و  نباشد  ای  کلیشه  و  تکراری 

باشد.
تمامی  تواند  می  هم  کوچک  اتاق  یک  تنها  که  )البته 
ارزش های معماری را در خودش جای دهد، در حالی 
گونه  هر  فاقد  می تواند  طبقه  چندین  برج  یک  که 
از  فارغ  بنا  یک  معمارانه  ارزش  باشد.  معماری  ارزش 

است.( آن  عملکردی  کارکرد 
طراحی  را،  خودم  نهایی  طرح  موضوع  من  بنابراین 
هم  که  کردم  انتخاب  کربال  نجف  مسیر  در  موکب 
تا  که  جدید  موضوعی  هم  و  بود  شخصیم  ی  دغدغه 

گفتگوی اختصاصی با خانم زهرا عبدالرشیدی
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و  بود  نپرداخته  آن  به  جدی  طور  به  کسی  زمان  آن 
عنوان  این  تحت  دانشجویی  پراژه ی  یا  نامه  پایان  هیچ 

نداشت،  وجود 
چالشی  من  برای  اما  بود،  دشواری  و  سخت  موضوع 

می شد. محسوب  جذاب  و  شیرین 
طراحی  یعنی  موضوع  این  رای  سال  دو  به  نزدیک  من 
اصال  البته  که   .98 تا   9۶ سال  از  کردم،  کار  موکب 
موضوع  این  رای  ها  سال  می شد  و  نبود  زیادی  زمان 
راستا  این  در  کوچکی  تالش  یک  فقط  من  کرد.  کار 
مسیر  یک  برای  باشد  شراعی  شاید  که  دادم  انجام 
طرحی  و  کارم  ی  نتیجه  از  فارغ  و  تر.  طوالنی  خیلی 
برای  سال  دو  این  در  تالشم  شد،  ارائه  نهایت  در  که 

بود . چیزی  هر  از  تر  ارزشمند  من 
موضوع  با  را  خودم  نهایی  طرح   2020 سال  در  من   
این مسابقه  طراحی موکب در مسیر نجف- کربال برای 
هفت  از  یکی  جزء  من  طرح  نهایت  در  و  کردم  ارسال 
گرفت،    قرار  داوران  هیئت  توسط  شده  تحسین  طرح 
در واقع از بین 1089 طرح از ۶4 کشور مختلف طرح 

گرفت.  قرار  اول  10 طرح  من جزء 
طرح   10 سال  هر  مسابقه  این  در  گفتم  که  همانطور 
اول  طرح  سه  می شوند،  اعالم  زیر  ترتیب  به  برتر 
عنوان  به  هم  طرح  هفت  و  مسابقه  نهایی  برندگان 
در  داوران،  هیئت  طرف  از  شده  تحسین  های  طرح 
و سوم،  اول، دوم  نفر  دارد  فقط سه جایگاه وجود  واقع 
عنوان  به  جایگاه  و  رتبه  یک  در  بعدی  نفر  هفت  و 

شوند. می  معرفی  شده  تحسین  های  طرح 

کردند. راهنمایی. راه. این. در. را. شما. کسانی. چه.
بودند؟ شما. پیشرفت. باعث. عبارتی. به. به. یا.

مسیر  این  در  من  برای  شخص  مؤثرترین  و  مهمترین 
ایزدپناه  فرزین  دکتر  آقای  جناب  بنده،  راهنمای  استاد 

بودند. 
در واقع من شیوه ی فکریم در معماری و هر آنچه که 
البته  که  هستم ،  ایشان  مدیون  را  میدانم  معماری  از 
ایشان  کنار  باید  سال ها  هنوز  و  نمی دانم  هم  چیزی 
ایشان  باشم.  داشته  گفتن  برای  چیزی  تا  کنم  شاگردی 
کسی بود که مسیر درست در معماری را به من نشان 
این  آموزش های  و  راهنمایی ها  و  حضور  بدون  و  داد 
و  نداشت،  وجود  طرحی  چنین  هرگز  گرامی،  استاد 

نبود.  درکار  هم  موفقیتی 
مهندس  خانم  گرامی  استاد  ایزدپناه،  استاد  کنار  در 
من  مشوق  و  همیشگی  همراه  نسب  وزیری  فاطمه 
و  کمک ها  از  را  من  همواره  و  بودند،  مسیر  این  در 

کردند. مند  بهره  راهنمایی هایشان 

کردید. همراهی. را. ما. و. گذاشتید. وقت. که. ممنون.
بفرمایید.  دارید. صحبتی. اگر. پایان. در.

و  تحصیل  دوران  طول  در  اساتیدم  ی  همه  از  آخر  در 
کنم. می  تشکر  هنر،  دانشکده  معماری  بخش  مسئوالن 
که  چرا  ممنونم  بسیار  تا  بسیار  همسرم  از  همچنین   
زمانی  در  و  بود،  من  اصلی  مشوق  و  همدل  همراه، 
را  زیادی  سختی های  بودم  تحصیل  به  مشغول  من  که 

کرد. تحمل  فداکارانه 
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برگزاری جشن والدت حضرت زهرا )س ( و مراسم گرامیداشت روز زن
 در دانشگاه شهید باهنر کرمان

حضرت  طاهره  صدیقه  سعادت  با  والدت  با  همزمان 
امام  حضرت  تولد  و  علیها(  اهلل  )سالم  زهرا  فاطمه 
میالد  جشن  و  زن  روز  گرامیداشت  مراسم  خمینی)ره( 
دخت نبی مکرم اسالم روز چهارشنبه 15 بهمن ماه 99، 
و  به صورت حضوری  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با 
شد. برگزار  مرکزی  سازمان  کنفرانس  سالن  در  مجازی 

حضرت  میالد  تبریک  ضمن  طاهر  محمدعلی  دکتر 
فاطمه زهرا)س( و روز زن گفت: امسال والدت با شکوه 
حضرت زهرا سالم اهلل علیها با دهه فجر انقالب اسالمی 

است. مقارن شده 
دو  هر  این  افزود:  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
تعالی  اهلل  پیشگاه حضرت ولی عصر عجل  به  را  مناسبت 
روح  حضرت  انقالب،  فقید  فجرآفرین  روح  به  و  فرجه 
اهلل و سلف صالح ایشان مقام معظم رهبری و شما حضار 

می کنم. عرض  تبریک  گرامی 
حضرت  شکوه  با  نام  کرد:  نشان  خاطر  طاهر  دکتر 
نازک  نهال  که  پیش  سال   42 از  علیها  اهلل  سالم  زهرا 
کوچک  نهال  آن  که  امروز  تا  شد  کاشته  انقالب  این 
و  بوم  و  مرز  این  یاری رسان  همواره  شده،  تناور  درختی 

است. بوده  مردمانش 
مقدس  دفاع  کرد:  بیان  استان  معین  دانشگاه  رئیس 
دارد.  شکوه  با  نام  این  از  دارد  چه  هر  ما  ساله  هشت 

هر شخص از دور هم دستی بر آتش جنگ داشته است 
عبور  و  ها  محاصره  شکستن  در  را  نام  این  معجزه  حتما 

است. میدان های آتش شنیده  از 
سلیمانی  قاسم  حاج  وقتی  است  شنیده  حتما  گفت:  وی 
مغلوب  داشت  هشت  والفجر  عملیات  شب  در  عزیز 
نیروهایش  به  می شد،  اروند  سرکش  موج های  و  طوفان 
اروند موج خیز بگذرید یک  این  از  اگر می خواهید  گفت 
بدهید  پهلوی زهرا قسم  به  را  مانده است. آب  فقط  راه 
و  کرد  معجزه  موج،  بیم  و  تاریک  در آن شب  زهرا  نام 

از آب گذشت. لشکر غواص 
و  چهل  فجر  دهه  آستانه  در  کرد:  تصریح  طاهر  دکتر 
میکنیم  نگاه  سر  پشت  به  وقتی  اسالمی،  انقالب  دوم 
از  دو  هر  که  صالح  رهبر  دو  به   زهرا  حضرت  الطاف 
دید.  شود  می  بخوبی  را  هستند  بزرگ  بانوی  آن  سالله 
نهال نوپای انقالب به مصداق آیه شریفه: »َکَزْرٍع أَْخَرَج 
اَع  َرّ الُزّ یُْعِجُب  ُسوقِِه  َعلَی  فَاْستََوی«  فَاْستَْغلََظ  فَآَزَرُه  َشْطَأُه 
که جهان  قدرتمند شده  و  بلند  آنچنان  الُْکَفّاَر  بِِهُم  لِیَِغیَظ 
واداشته  خشم  و  غیظ  به  را  کفار  البته  و  تعجب  به  را 

است.
مجاهد،  مردان  کنار  در  توانست  انقالب  این  افزود:  وی 
از  بیاورد.  مبارزه  و  علم  میادین  به  نیز  را  مسلمان  زن 
تا  گرفته  رزمندگان  همسران  و  مادران  مبارزه  سال های 
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اکنون که  سهم عمده ای از مدیریت و تحصیل کنندگان 
فرهیخته  قشر  این  به  متعلق  دانشگاه  این  استادان  و 
است و دانشگاه شهید باهنر مفتخر است به داشتن بیش 
علمی  هیأت  از397   بیش  و  دختر  دانشجوی   8000 از 
و  بانوان  میان  از  معاون  یک  و  خانم  علمی  هیأت  غیر  و 
و  مختلف  بخش های  در  خانم  اجرایی  مدیر   ۶0 از  بیش 

نیز خواهد شد. وسیع تر  اهلل  ان شاء  میدان  این 
فرصت  این  از  گفت:  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
اهلل  ایام  این  در  احدیت  حضرت  از  و  کنم  می  استفاده 

مبارک طلب می کنم که قشر فرهیخته مادران و دختران 
را  توفیق خدمت گزاریِ شان  آنها که  به خصوص  کشورم 
موفقیت  قله های  ستیغ  بر  همواره  دارم  دانشگاه  این  در 
نامگذاری  زن  روز  که  نبوی  یاس  تولد  سالروز  ببینم. 
تهنیت عرض می کنم.  و  تبریک  یکایک آن ها  به  را  شده 
به امید بهروزی همه زنان و مردان این سرزمین در گام 

ان شاءاهلل. بعدی.  انقالب و گام های  دوم 
در  دانشگاه  رئیس  مشاور  حسینی  السادات  فاطمه  دکتر 
زهرا  فاطمه  حضرت  میالد  تبریک  ضمن  بانوان  امور 
)س( و روز زن و مقام مادر که تقارن پیدا کرده با ایام 
نگاه  زنان  نقش  به  که  زمانی  حقیقتا  گفت:  فجر  دهه  اهلل 
انقالب  پیروزی  در  و  جامعه  در  زنان  جایگاه  می کنیم 

مجاهدتی  آن  و  اندیشه  و  نگاه  آن  با  می خورد  پیوند 
نقش  زیبایی  به  و  داشتند  انقالب  معمار  و  سکاندار  که 
مادری و زن بودن را و این جایگاه را و این مقام مادری 
و  زدند  پیوند  )س(  زهرا  حضرت  نازنین  وجود  با  را 
نگاه  آن  از  که  کردن  تبیین  را  جایگاه  این  گونه ای  به 
بینانه  نگاه واقع  ابزاری فاصله گرفتیم و یک  کلیشه ای و 
)س(  زهرا  حضرت  که  شخصیتی  آن  با  ارزشمدارانه  و 
زنان  جامعه  به  الهی  اوصاف  نمای  تمام  آیینه  عنوان  به 

کرد. معرفی 
دو  بانوی  به  اقتدا  با  زنان  کرمان  استان  در  گفت:  وی 
نقش  و  همسری  نقش  کنار  در  زهرا)س(  جهان حضرت 
اجتماعی  ورزشی،  فرهنگی،  و  علمی  میادین  در  مادری 
عنوان  به  دارند  کرمان  استان  زنان  که  مشارکت هایی  و 
و  استان  علمی  ظرفیت های  و  کردن  کسب  را  اول  رتبه 
بر  بالغ  تکمیلی  به گونه ای که در تحصیالت  دانشگاهیان 
شصت و دو درصد حضور بانوان است و این یک ظرفیت 
که  است  فرهیختگی  و  وعلمی  اجتماعی  سرمایه  یک  و 
ودر  کنیم  استفاده  نحو  بهترین  به  ظرفیت  این  از  باید 
مرکزرشد  یک  گذشته  سال  مهم  موضوع  این  راستای 
و  کردیم  اندازی  راه  را  بانوان  فناوری  کار  و  کسب  و 
خالقیت هایی  و  ایده ها  با  سال  یک  مدت  در   الحمداهلل 
تبدیل  هسته   17 داشتند  دانشگاه  بانوان  و  استادان  که 
 17 به  شدن  تبدیل  برای  و  فناور  شرکت   17 به  شد 
بر  بالغ  ما  دارند.  را  ظرفیت  این  دانش بنیان  شرکت 
که  داریم  آفرین  کار  بانو   40 و  آفرین  کار  زن   3000
و  مسائل  حل  در  می توانند  بانوان  این  هستند  ملی  برتر 
 5000 بر  بالغ  و  کنند  کمک  ما  به  اجتماعی  آسیب های 
که  می کنند  فعالیت  مختلف  رشته های  در  فرهیخته  زن 
این ظرفیت های قابل توجهی که باید به آنها توجه شود.
بهترین  کرد:  عنوان  کرمان  استاندار  زینی وند  علی  دکتر 
انقالب  معظم  رهبر  را  زنان  حوزه  در  مفاهیم  و  الفاظ 
اسالمی بیان کردند که نه زن بودن محدودیت می آورد 
می تواند  زنان  در  بودن  اسالمی  الگوی  با  رفتاری  نه  و 
ایفای نقش  ایجاد کند و نه  محدودیت در کارهای دیگر 
زنان  حوزه  در  اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی، 
دور  خودشان  دینی  و  مادری  وظیفه  از  را  آنها  می تواند 

کند.
الگوی متعالی در طول تاریخ  زینی وند افزود: به تبع این 
که  هستیم  بشری  جامعه  در  زنانی  فعالیت  شاهد  ما 
خدمات  توانسته  متعالی  الگوی  آن  بر  منطبق  رفتار 
تربیت  شایسته،  نسل  تربیت  در  را  توجهی  شایان 
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تاریخ سازی،  کارآفرینی،  الگوساز،  بلندآوازه  قهرمانان 
روایتگری  هم  و  مختلف  مقاطع  در  زنان  رسالت  ایفای 

ارائه دهد. تاریخ چون حضرت زینب )س( 
استاندار کرمان ابراز داشت: زنان ما نباید از این الگوها 
شجاعت،  اقتصاد،  سیاست،  که  الگوهایی  بگیرند،  فاصله 
آیین  رازداری،  شوهرداری،  و  فرزند  شایسته  تربیت 
حول  باید  دانشگاهی  زنان  و  دارد  وجود  آن  در  زندگی 
جوان  نسل  برای  جذاب  کلیدواژه های  محورها،  این 

کنند. استخراج 

تسهیل گری  دولت  نقش  داشت:  بیان  کرمان  استاندار 
را  کار  اجرای  اما  است  مناسب  زیرساخت های  ایجاد  و 
می توانند  فرهیخته  بانوان  و  کرد  واگذار  مردم  به  باید 
به  دولت ها  تا  کرده  کمک  جامعه  بودن  مطالبه گر  در 

بپردازند. خودشان  نقش 
حوالی  در  نمایشگاهی  مجموعه  از  همچنین  آیین  این  در 
بهشت روایتی از ارادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 

شد. رونمایی  شهدا  مادران  به 
بانوان شرکت کننده در مراسم  از  نفر    22 به  پایان  در 

اهدا شد. ریالی  میلیون  یک  هدیه  قرعه  قید  به 
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جلسه شورای استانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان

جلسه شورای استانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان با حضور حجت االسالم و المسلمین 
مقام  دفتر  حوزوی  ارتباطات  امور  مسئول  محمدیان  محمد 
معظم رهبری و رئیس شورای نمایندگان نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه ها و جمعی از مسئوالن نهاد رهبری 
ماه 99، در  بهمن  پنجشنبه 1۶  استان روز  در دانشگاه های 

کنفرانس سازمان مرکزی  سالن 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 

برگزارشد.
المسلمین  و  االسالم  حجت 
نهاد  محمد صباحی رئیس دفتر 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
ضمن  استان  دانشگاه های  در 
بانوی  باسعادت  میالد  تبریک 
زهرا  فاطمه  حضرت  عالم  دو 
گرامیداشت  و  زن  روز  و  )س( 
چهل و دومین بهار انقالب گفت: 
نهاد  11دفتر  کرمان  استان  در 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
دارد  وجود  دانشگاه های  در 
در  دفتر   5 تعداد  این  از  که 
باهنرکرمان،  شهید  دانشگاه های 
دانشگاه  پزشکی،  علوم  دانشگاه 
آزاد اسالمی، دانشگاه فرهنگیان 
و دانشگاه پیام نور و بقیه هم در 

شهرستان های استان فعالیت چشمگیر دارند.
نمایندگی  نهاد  فعالیت های دفاتر  وی همچنین در خصوص 
و  مسائل  و  استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام 

مشکالت آنها نکاتی را عنوان کرد.
امور  مسئول  محمدیان  محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت   

ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها  نهاد  نمایندگان 
مقدس  نظام  افتخارات  و  فجر  مبارک  دهه  اهلل  ایام  گفت: 
ثمر  به  در  مردم  و  برخوردارند  باالیی  اهمیت  از  اسالمی 

رسیدن انقالب و پیروزی آن نقش بسزایی داشتند.
و  رهبری  معظم  مقام  دفتر  حوزوی  ارتباطات  امور  مسئول 
نهاد  نمایندگان  شورای  رئیس 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
جایگاه  کرد:  اظهار  دانشگاهها 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
رهبری در دانشگاه ها یک جایگاه 
داشت  بیان  و  دانست  معنوی 
بسیاری از فعالیت ها دفاتر برای 
فعالیت های  نوع  از  دانشگاهیان 

گزارشی نیست.
وی گفت: دانشجویان با اعتمادی 
که به دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه دارند 
دل های  و  درد  و  مشکالت 
درمیان  نهاد  این  با  را  خودشان 
رفع  جهت  در  نهاد  و  گذاشته 
مشکالت آنها اقداماتی را انجام 

می دهد.
المسلمین  و  االسالم  حجت 
در  اخالص  افزود:  محمدیان 
عمل و نیت خدایی جزء اصول کاری دفتر نهاد به حساب 
می آید بسیاری از نیروهای نهاد با داشتن مشکالت معیشتی 
و عدم تطابق حقوق های دریافتی آنها با تورم جامعه چیزی 
و  برای دانشجویان  آنها در کار  اخالقی  و  انگیزه معنوی  از 

استادان و کارکنان کم نمی کند.
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الرحیم الرحمن  بسم اهلل 
 والفجر و لیال عشر

  قسم به سپیده دمی که خبر از پایان شب ستم می داد و وعده پیروزی مستضعفین زمین بر طاغوت های مستکبر را در 
گوش حق جویان زمان زمزمه می کرد.

پیکر ضحاک  بر  را  مبارزه  تیرهای  آخرین  ساز،  تاریخ  لحظه هایی  چنین  در  پیش  سال   42 که  عاشقی  جان های  بر  سالم 
زمانه فرود آوردند و کار شب سیاه را یکسره کردند تا شعاع آفتاب انقالب اسالمی عالمگیر شود و اکنون جهان از آن 

نهال نوپا درختی ببیند کهن ریشه و بلند باال.
انقالب اسالمی، حضرت روح اهلل و  درود بر  پیشگاه حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه و به روح فجرآفرین فقید 

سلف صالح ایشان  مقام معظم رهبری که کشتی انقالب را اینهمه سال در موج خیز فتنه ها هدایت کرده اند.
در آستانه یوم اهلل 22 بهمن ماه، ما دانشگاهیان استان کرمان، استادان، کارکنان و دانشجویان انقالبی با تاکید بر وفامندی 
خویش بر آرمان های اصیل انقالب ضمن تجدید بیعت با رهبر فقید انقالب امام خمینی)ره( و کشتیبان کنونی انقالب مقام 
معظم رهبری اعالم آمادگی می کنیم  تا آخرین دستاوردهای علمی و تجربی خویش را مثل گذشته نثار جامعه اسالمی 
از عمق  بوم همچنان  و  مرز  این  بالندگی  به  آگاهی  و  علم  تولید  با  میهن  نام  اعتالی  برای  و  نماییم  ایران  وطن عزیزمان 

جان تالش کنیم.
انقالب اسالمی به رغم قاطعان طریق و رهزنان زمانه به مسیر خویش که ان شاءاهلل به حکومت جهانی  بی شک کاروان 
ایران  الزمان عج می رسد ادامه خواهد داد و به برکت خون هزاران شهید از جمله قافله ساالر و بزرگ شهدای  صاحب 
برای مردم و   امن و آسایش و رفاه  نقطه  برسیم که وطن عزیزمان  از عزت  به جایی  قاسم سلیمانی عنقریب  زمین حاج 

رشک و حسرت برای بدخواهان باشد. 

بیانیه دانشگاهیان استان کرمان به مناسبت 22 بهمن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

دکتر محمد علی طاهر در بازدید از از دانشگاه ولی عصر)ع( رفسنجان گفت؛
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سه ماموریت اصلی
 آموزش، پژوهش و ارائه خدمات را برعهده دارند 

همزمان با چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
فناوری  و  پژوهش  معاون  و  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری، روز چهارشنبه 22 بهمن 

99 از دانشگاه ولی عصر رفسنجان)عج( بازدید کردند.
معاون  رحیمی  غالمحسین  از  تشکر  ضمن  طاهر  دکتر 
پژوهش و فناوری وزارت  علوم تحقیقات و فناوری بابت 
حضور در استان کرمان و تشکر از دکتر علی اسالمی پناه 
پیگیری  بابت  علوم  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
وزارتخانه  مجموعه  تالش های  از  دانشگاه  حقوقی  مسائل 
و  پیگیری  از  و  تقدیر  حقوقی  مسائل  حل  خصوص  در 

بررسی مسئله همسان سازی خبر داد.
امیدواری  ابراز  ضمن  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
از نقش دانشگاه در بهبود کیفیت امر آموزش از عملکرد 
صرفا  هدفشان  که  عالی  آموزش  مراکز  برخی  نامناسب 
گفت:  و  کرد  نگرانی  ابراز  است  بوده  مدرک  تولید 
اصلی  ماموریت  سه  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها 

آموزش، پژوهش و ارائه خدمات را برعهده دارند.
کارمندان  ارتقا شغلی  ارائه مدرک جهت  به  اشاره  با  وی 
جلسات  را  هایی  شیوه نامه  مورد  این  در  دانشگاه ها  گفت: 
که  شده  ارائه  وزارتخانه  به  و  داند  پیشنهاد  ممیزه  هیأت 

هیأت ممیزه مرکزی، تصویب نهایی را برعهده دارد.
دکتر طاهر  افزود: مقاله ISI در همه رشته ها و دانشکده های 
مختلف تقسیم بندی شده و باید حداقل ها را رعایت کرد 
به  نه  ایم  گذاشته  را   ISI مقاله  هم  انسانی  علوم  برای   .
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آن نسبتی که برای دانشکده های علوم، فنی و مهندسی و 
باشد  موثر  تواند  می  روند  این  گرفتیم  نظر  در  کشاورزی 

تا بتوانیم همه افراد را به کارهای پژوهشی سوق دهیم.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان از عملکرد آموزش عالی 
در جهت بهبود کیفیت امر آموزش  تقدیر و همچنین در 
کردن  حل  و  کارآفرینی  فناوری،  تحقیقات،  امر  خصوص 

ابراز امیدواری کرد. مسائل جامعه 
دکتر غالمحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت  
علوم تحقیقات و فناوری گفت: این روز عزیز و پر برکت 
ان شااهلل  می گویم  تبریک  عزیزان  شما  همۀ  خدمت  را 
بتوانیم  ما  از  هرکدام  روز  این  گرامی داشت  با  بتوانیم 

خدمت کوچکی به نظام مقدس جمهوری اسالمی کنیم.
وی با تاکید بر ارتقا و گسترش تحقیقا وطرح های بیرونی، 
از  یکی  را  معنادار  و  فعال  پژوهشی  مراکز  و  گروه ها 

ها دانست. دانشگاه  پیشرفت علمی  نشانه های 
آموزش  به رشد  نسبت  مرکز رشد  نبود  از  رحیمی  دکتر 
کرد  امیدی  نا  ابراز  دانشجو  و  علمی  هیأت  تعداد  عالی، 
شناخته  ملی  سطح  در  منطقه  نسبی  مزیت  هر  افزود:  و 
راه  بزنیم  رشد  مرکز  یک  آن  حول  ما  اگر  است  شده 
درستی را رفته ایم، وی مواردی را همچون گروه پژوهشی 

نوآوری، مرکز رشد، مرکز مهارت آموزی و  فعال، مرکز 
مرکز کارآفرینی را در دانشگاه های نسل فعلی خیلی مهم 

دانست.
دانشگاه  در  نوآوری  و  رشد  مرکز  ایجاد  بر  تاکید  با  وی 
مرکز خالقیت و نوآوری در زمینه پسته را به عنوان یکی 
مهندسی،  پایه،  علوم  همچون  مسائلی  که  رشد  مراکز  از 

شیمی، کشاورزی و غیره را شامل می شود پیشنهاد داد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
نسل   . گفت:  و  کرد  عنوان  را  اجتماعی  اثربخشی  مسآله 
محیط  که  است  اثربخش  نسلی  دانشگاه  چهارم  و  سوم 
متاثر  دانشگاه ها  این  از  جامعه  و  شهر  خود،  پیرامون 
می شوند. اثربخشی لزوما طرح بیرونی و قراردادی نیست 
و  خصوصی  و  اجتماعی  نهادهای  همۀ  در  حضور  بلکه 

اثرگذاری بر این نهاد ها یعنی دانشگاه اثربخش است
نهاد های  ها در همۀ  دانشگاه  اثربخشی  با  ارتباط  در  وی 
مرتبط  که  انسانی  علوم  حوزه  های  رشته  افزود:  اجتماعی 
دارد  سروکار  ها  انسان  روان  و  اخالق،  جامعه،  انسان،  با 
انسانی  علوم  از  غیر  رشته  هر  و  دارد  را  خود  اثربخشی 

حیطۀ کارش خاص است.
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بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 از مجتمع آموزش عالی زرند

به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی معاون پژوهش 
و دکتر طاهر  فناوری  و  تحقیقات  وزارت علوم،  فناوری  و 
 22 چهارشنبه  روز  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 

بهمن 99 از مجتمع آموزش عالی زرند بازدید کردند.
دکتر غالمحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت 
رئیس  طاهر  محمدعلی  دکتر  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
دانشگاه شهید باهنر کرمان و دکتر علی اسالمی پناه معاون 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی 
مجتمع  زیرساخت های  و  امکانات  آموزشی،  فضاهای  از 

آموزش عالی زرند بازدید کردند.
زرند، ضمن  عالی  آموزش  مجتمع  رئیس  الهی  علی  دکتر 
دست آوردهای  و  توانمندی ها  بیان  به  مجتمع  معرفی 

پرداخت. مجتمع 
مجتمع،  کارکنان  زحمات  از  تشکر  ضمن  رحیمی  دکتر 
در  پژوهش  و  آموزش  وضعیت  بهبود  برای  رهنمودهایی 
مجتمع و افزایش تاثیر مجتمع بر بهبود شرایط شهرستان 

ارائه کرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
برقراری  و  پژوهش  امر  به  کافی  توجه  خود  بیانات  در 
رشد  مرکز  دو  ایجاد  و  بومی  صنایع  و  مجتمع  بین  رابطه 
ابزارهای مهم  به عنوان  را  و تخصصی در مجتمع  عمومی 

برآورده سازی اهداف وزارت علوم در منطقه برشمرد.
دکتر علی اسالمی پناه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت 

دهه  اهلل  ایام  تبریک  ضمن  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
عالی  آموزش  مجتمع  استادان  و  مسئوالن  همه  از  فجر 
زرند درخواست کرد علی رغم مشکالت و محدودیت های 
در  تمام تر  چه  هر  جدیت  با  گذشته،  هم چنان  موجود، 
نیاز  صورت  در  و  برداشته  گام  پژوهش  و  آموزش  راه 
علوم  وزارت  حقوقی  بخش  کمک های  و  راهنمایی ها  از 

نمایند.  استفاده 
وی تاکید کرد: امروز نگاه تمام مردم دنیا به ایران اسالمی 
است و ما باید عزت و سربلندی ایران را به رخ جهانیان 

بکشیم.
مطالب  جمع بندی  ضمن  رحیمی  دکتر  جلسه،  انتهای  در 
شدن  برطرف  برای  پیگیری  و  همکاری  قول  شده  مطرح 

مشکالت مجتمع و توسعه ی هر چه سریع تر آن را داد.
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در سفر دکتر محمد علی طاهر و دکتر غالمحسین رحیمی به سیرجان اعالم شد؛

ضروت دارد که صنایع و معادن نیرو های متخصص خود را 

از دانشگاه صنعتی سیرجان تامین کنند 

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان عصر روز چهارشنبه 22 
بهمن 99 در سفر به شهرستان سیرجان از دانشگاه صنعتی 

سیرجان بازدید کردند.
دکتر طاهر دربازدید از دانشگاه صنعتی سیرجان ضمن تشکر 
ازمسئوالن دانشگاه صنعتی سیرجان با اشاره به  این موضوع  
که محرکه هایی می تواند افراد را به سوی کارها و فعالیت های 
علمی و پژوهشی سوق دهد گفت: معاون پژوهش و فناوری 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انجام سفرهای استانی این 
امر را تحقق می بخشد و این موضوع یک نقطۀ آغاز خوبی 
است برای مجموعه دانشگاه هایی که  ضعف ها و کمبودهایی 

دارند.
نباید  افزود:  ادامه  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
طوری فکر کنیم که همه امکانات باید از طریق دولت تزریق 

شود، باید نیروی بالقوه به نیروی بالفعل تبدیل گردد.
دکتر طاهر از ایجاد روند رو به رشد کیفی سازی آموزشی و 
همچنین کیفی سازی پژوهشی در داخل مراکز آموزشی ابراز 
امیدورای کرد و گفت: این امر باید به گونه ای باشد تا همۀ 

مسائل کشور را دربرگیرد.
این  امیدوریم  کرد:  بیان  پایان سخنان خود  در  دکتر طاهر 
کشتی وزارت علوم به خوبی حرکت کند و ما شاهد مسائل 
باالترین  در  هم  بتوانیم  تا  باشیم  دانشگاه ها  موفقیت های  و 
جایگاه علمی دنیا بدرخشیم و هم مسائل کشور را حل کنیم.

وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون  رحیمی  دکتر غالمحسین 
بیشتر  تعامل  ضرورت  بر  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
صنعت و دانشگاه تاکید کرد و گفت: صنایع بزرگ استان، 
تا  باشند  داشته  دانشگاه ها  این  در  را  مجهز  آزمایشگاه های 

بتوانیم به اهداف خود در علم و صنایع برسیم.

وی با اشاره به مزیت قابل توجه دانشگاه سیرجان با توجه به 
صنایع و معدن و زنجیره فوالد بیان داشت: همکاری و تعامل 
معدن و صنایع را در این دانشگاه کم می بینم و انتظار می رود 
و  باشد  زمینه  این  در  بیشتر  رشته های  دارای  دانشگاه  این 
موضوع ماموریت گرایی دانشگاه بیشتر مطرح شود تا بتواند 
ارتباط موثرتری با صنایع داشته باشد. علم، عامل پیش بردن 
گروه های  در  برجسته  اساتید  نقش  و  است  دانش  مرز های 
و  می شود  بیشتر  ارتقای  و  رشد  و  بالندگی  عامل  پژوهشی، 
سیرجان که مرکزی صنعتی  است، باید فعالیتش گسترده تر 
شود و حضور بخش صنایع مشهود و جدی باشد؛ زیرا استان 
کرمان و سیرجان باید بخش صنایع و معادنش با دانشگاه ها، 

ارتباط همیشگی و تنگانگ داشته باشند.
فناوری  و  تحقیقات  فناوری وزارت علوم،  و  معاون پژوهش 
نیرو های  معادن  و  صنایع  که  دارد  ضروت  کرد:  تاکید 
متخصص خودشان را از این دانشگاه تامین کنند و این یعنی 
ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت و تاکید می کنم صنایع بزرگ 
استان آزمایشگاه های مجهز را در این دانشگاه ها داشته باشند 

تا بتوانیم به اهداف خود در علم و صنایع برسیم.
فناوری  و  رشد  مراکز  تجهیز  و  توسعه  بر  رحیمی  دکتر 
دانشگاه ها هم تاکید کرد و بیان داشت: این مراکز باید دارای 
نوآوری، تخصص و تعهد الزم باشند و در زمینه های مختلف 
فناوری کار کنند و توسعه همکاری های بین المللی از طریق 
انجام برنامه های پژوهش و فناوری مشترک و تعامل با همه 
نهاد های فعال و دستگاه های مسئول در حوزه علم و فناوری 
از  بهره گیری  با  می رود  انتظار  که  است  اقداماتی  جمله  از 
ظرفیت های موجود در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، 

پژوهشی و فناوری انجام گیرند.
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با حضور رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان و معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری

رونمایی از 6 محصول دانش بنیان پارک علم و فناوری و بازدید از شهرک علم و فناوری 

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری 

وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون  رحیمی  دکتر غالمحسین 
در  بهمن 99  شنبه 23  پنج  روز  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
دومین روز از سفر خود به استان کرمان از دانشگاه تحصیالت 

تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته بازدید کرد.
دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان و 
وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون  رحیمی  دکتر غالمحسین 
و  علم  و شهرک  آزمایشگاه ها  از  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی بازدید کردند و 
در جریان پیشرفت های دانشگاه و جزئیات اقدامات پژوهشی 

شدن دانشگاه قرار گرفتند. محور  تقاضا  بر  تاکید  با  رحیمی  غالمحسین  دکتر 
در  اظهارداشت:  صنعت  ارتباط  و  پژوهشی  فعالیت های 
راستای گسترش حوزه های فناوری و پژوهشی در دانشگاه ها 
انتشار هر نوع مقاله پژوهشی ارزشمند بوده و تصریح کرد: 
فعالیت های پژوهشی نباید صرفا به انتشار مقاله محدود شود 
و اثر بخشی این فعالیت ها مهم است که بایستی بخش زیادی 
و خدماتی جهت  واحدهای صنعتی  تقاضای  به  تحقیقات  از 

رفع معضالت اجتماعی جامعه معطوف شود.
بنیان  دانش  محصول   ۶ از  رونمایی  بازدید،  این  حاشیه  در 

پارک علم و فناوری صورت گرفت.

در بازدید دکتر غالمحسین رحیمی از مجتمع آموزش عالی بم مطرح شد؛

تقویت کل آموزش عالی کشور و محدودسازی آموزش عالی کشور حائز اهمیت است 
معاون پژوهش و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، 
از   ،99 ماه  بهمن   23 پنجشنبه  عصر  فناوری  و  تحقیقات 

مجتمع آموزش عالی بم بازدید کردند.
در این بازدید دکتر رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری ضمن تبریک ایام فرخنده و پربرکت 
دهه فجر گفت: مجتمع آموزش عالی بم محصول  و برآمده 
از همین انقالب اسالمی است همانند بسیاری از مراکز علمی 
کوچک و بزرگ ما و بیش از 80 درصد نهادهای علمی ما 
برآمده از بعد از پیروزی انقالب و برکت پیروزی ملت ما 

در 22 بهمن سال 57 است.
فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
گفت: در سال 99 ما دو هدف و مأموریت اصلی داریم تقویت 

کل آموزش عالی کشور از باب کیفیت است و  محدودسازی 
آموزش عالی کشور است به آن اندازه ای که ما در سال هایی 
که در توسعه کمی زیاده روی کردیم که متاسفانه حدود یک 
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و نیم میلیون ظرفیت خالی داریم یعنی ظرفیت ایجاد کردیم  
از50تا ۶0درصد ظرفیت  بیش  اکنون  نداریم  ولی داوطلب 
است  خالی  اسالمی  آزاد  دانشگاه  یافته  تحقق  بالفعل  های 
خالی  ما  نور  پیام  دانشگاه  از 50تا۶0 درصد ظرفیت  بیش 
است حدود 50 درصد ظرفیت آموزشکده های فنی و حرفه 
ای و همینطور دوره های علمی کاربردی کشور خالی است و 
داوطلب نداریم. اکنون زمانی نیست که بخواهیم یک مجتمع 
آموزش عالی با استعداد 40 هیأت علمی و قریب به 20هزار 
متر مربع زیربنا را تبدیل به دانشگاه کنیم یعنی با همه اصول 
ساماندهی و آمایش آموزش عالی مغایر است ما کاری که 
را حفظ کنیم آن  اینجا  این است که  انجام دهیم  می توانیم 
هم بخاطر موقعیت های که وجود دارد. و این موسسه ای  که 
در طرح ساماندهی حالت عادی باید مشمول الحاق شود یا 
مشمول تجمیع باشد و تمام موسسات آموزش عالی وابسته 
به وزارت علوم باید حفظ شوند ما الحمدهلل هیچ موسسه را 
منحل نخواهیم کرد امیدواریم که باز ان شاءاهلل تا پنج سال 

آینده مجددا این موسسات را حتی گسترش دهیم.
وی تصریح کرد: هیچ دلیلی ندارد زیرساخت هایی که فراهم 
این ها را از دست  شده شهرها و مسئوالن کمک کردند ما 
بدیم اکنون زمان توسعه کمی نیست حتی زمانی نیست که 
از دولت بخواهیم که از زمین خالی با متراژ ده هزار متر مربع 
دانشکده جدید بسازد  اکنون زمان آن است که ما هرچه 
هست را حفظ کرده و کیفیت را با توجه به محدودیت ها و 
از آن طرف با توجه به امکانات و مقدورات افزایش دهیم. 
این مجموعه باید کاری کند که در چند رشته محدود جزء 
بهترین مجموعه های آموزشی عالی کشور شود هنوز خیلی 
است  بم  در  خانواده که  باشد که  یعنی طوری  دارد  فاصله 
مکانیک  مهندسی  رشته  در  را  فرزندش  که  بدهد  ترجیح 
به  نفرستد  امیرکبیر  دانشگاه  به  اما  بفرستد  برق  مجتمع 
بخاطر  فقط  اگر  ولی  برسد  کشور  از  سطح  آن  به  عبارتی 
اینکه اینجا بم است یا تهران است از نظر من در حق فرزند 
خودش ظلم کرده است البته فرزند مستعد منظورم هست 

قرار  علمی  غنی  و  قوی  محیط  یک  در  باید  مستعد  فرزند 
بگیرد تا در آنجا استعدادهایش پرورش یابد.

دکتر رحیمی در خصوص اثر بخشی گفت: اثر بخشی یعنی 
باید تولیدات خرمای ما این دانشگاه را حس کند باید حس 
می شود  خارج  دانشگاه  این  از  وسایلی  که سال 1400  کند 
کیفیت  بر  و  می کند  تسهیل  را  تولید  کار  حقیقت   در  که 
کار می افزاید این ها اثربخشی است و هر مزیت نسبی که 
اینجا هست. ما باید روی گردشگری کار کنیم این دو مسئله 
هست که نیاز به کیفیت دارد و این مجتمع را حفظ کنید به 
عنوان مجتمع هنوز هم به عنوان مجتمع دارای کمبود هیأت 
کنید  متوقف  را  رشته  چهار  الی  دو  حتما  شما  است  علمی 
برای  که  کنید  متمرکز  رشته هایی  روی  را  امکانات  بعد  و 
خودتان تا پنج سال آینده تعیین ماموریت می کند و در حوزه 
داشته  خودش  با  محیط  در  اثربخشی،  حوزه  در  تحقیقات، 
باشد این موضوع تعیین کننده رشته هاست مهندسی مکانیک 
اینجا نیاز است بقیه موارد باید گرایش های خودرو باشد شما 
دریا  یک  عمران  مهندسی  مکانیک،  مهندسی  که  دانید  می 
و حتی  کنید  تقویت  را  زمینه هایی  و  گرایش ها  باید  هستند 
هیأت علمی که می گیرید باید رساله دکترایش در زمینه ای 
باشد که در آینده شما بتوانید اینجا خدمات فنی ارائه دهید، 
بتوانید پروژه های این ها را انجام دهید تبدیل  انرژی آن هم 
انرژی های نو و باز در این زمینه هم دکترایی گرفته شود که 
رساله شان در مورد  انرژی های نو و خورشیدی مثال طراحی 

و ساخت سیستم های هیبریدی است.
وی گفت: مطمئن باشید ما تالش کنیم از نظر کیفیت اینجا 
را ارتقاء دهیم امیدوارم ان شاءاهلل در چند سال آینده مجددا 
و  گرفت  خواهد  فزونی  عالی  آموزش  به  ورود  برای  تقاضا 
بعد با توسعه فناوری که در کشور در حال رخ دادن است 
چاپ  مثل  شد  خواهد  ملی  جریان  یک  آینده  چندسال  و 
مقاالت در ژورنال های بین المللی به هرحال یک جریان ملی 
خوشبختانه در نهادهای علمی معتبر ما شده راه خود را پیدا 

کرده است.
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بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از دانشگاه جیرفت

دکتر غالمحسین رحیمی گفت: برای رشد و توسعه دانشگاه 
باید با نگاه به ظرفیت های منطقه برنامه ریزی کرد و این مهم 
یکی از ماموریت های این دانشگاه در افق کوتاه مدت قرار 
گیرد. دانشگاه جیرفت در زمینه تولید مقاله های معتبر داخلی 
نشانگر  این مهم  و  بسیار موفق عمل کرده است  و خارجی 
آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها  بین  در  دانشگاه  عالی  رتبه 
علمی،  هیات  اعضای  از  زمینه  این  در  باید  که  است  عالی 

پژوهشگران دانشگاه قدردانی شود.
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری 
پژوهشگاه های  و  تحقیقاتی  مرکز  اندازی  راه  با  کرد:  بیان 
کشاورزی در زمینه های مختلف تولید فناوری داشته باشید 
این  باید  شود.  تخفیف  دچار  منطقه  کشاورزی  نگذارید  و 
مزیت ها در دانشگاه نمود داشته باشد و از این ظرفیت های 
عظیم برای توسعه و آبادانی منطقه استفاده شود لذا وظیفه 
مردم  به  و  شناسایی  را  مزیت  این  که  است  این  دانشگاه 
و  ظرفیت ها  دقیق  مطالعه  و  برنامه ریزی  با  و  کند  معرفی 
ماموریت های دانشگاه را تدوین کنید و با تصویب در هیات 
امنا و طرح در شورای مدیریت استان برای تحقق آن تالش 

کنید .

کشور  در  رشد  مراکز  اندازی  راه  زمینه  در  رحیمی  دکتر 
گفت: یکی از مراکز تولید تکنولوژی و تولید محصول دانش 
بنیان مراکز رشد هستند که با همکاری مسئوالن استانی و 
با  و  کنید  نهادینه  جوانان  بین  در  را  مقوله  این  شهرستانی 
برگزاری استارت آپ های مختلف آنها را با ایده پردازی و 

تولید محصول آشنا کنید.
 دکترعلی اسالمی پناه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری گفت: یکی از اولویت های دانشگاه ها 
در منطقه باید رفع نیاز های آن منطقه باشد و امروز دانشگاهی 
در ابعاد مختلف موفق است که تاثیر گذاری آن در بخش 
و  دانشگاه  ورود  با  باید  باشد.  مشاهده  قابل  گوناگون  های 
ظرفیت های  مختلف  عرصه های  به  علمی  هیات  اعضای 
منطقه به صورت علمی شناسایی شود و از این پتانسیل ها برا 
توسعه و آبادانی منطقه استفاده شود و امروز یکی از دست 
آوردهای شما باید ثروت آفرینی برای این مردم باشد.تیم 
مدیریتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دنبال ماموریت 
گرایی کردن و افزایش کیفیت دانشگاه ها است و این مهم 
با تدابیر وزارت علوم در حال انجام است و یکی از نیاز های 

امروز کشور محسوب می شود.
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ابتدا.از.بیوگرافی. .، با.سالم.و.وقت.بخیر.خدمت.شما.
خودتان.برایمان.شرح.دهید 

مرضیه خسروی دانشجوی ارشد گیاهان دارویی و کارشناسی 
تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان هستم.

در.رابطه.با.طرح.هایی.که.ارائه.دادید.و.مزایای.آن.ها.
لطفا.کمی.توضیح.دهید 

طرح کشت زعفران به روش ایروپونیک دوسال انجام می دهم
این روش که بدون خاک و آب انجام می شود.

با کنترل دما و رطوبت محیط در شرایط گلخانه ای می شود 
زمین  به  نسبت  زعفران  گل  رادر  کمیت  و  کیفیت  بهترین 

زراعی ایجاد کرد،

برای.ارائه.و.انجام.این.طرح.آیا.کسانی.بوده.اند.که.به.
پیشرفت.شما.کمک.کرده.باشند؟

دانشکده کشاورزی بردسیر واساتید بردسیر نهایت همکاری 
درجهت مشاوره و ناحیه بسیج دانشجویی هزینه مالی جهت 

اجرای طرح را نسبت به من انجام دادند.

آیا.امکانات.و.یا.تجهیزاتی.الزم.دارید.که.در.دسترس.
تان.نباشد.و.نیاز.به.فراهم.کردن.داشته.باشید؟ 

دستگاه  وجود  مستلزم  زیاد  درفضای  طرح  این  گسترش 
هواساز توام با دمای اب سرد و گرم می باشد که با رعایت 
نکات دمایی و رطوبتی می توان به فکر گسترش این طرح به 
میزان3تن پیاز در ۶0متر گلخانه بصورت طبقاتی ایجادکرد.

شما. طرح. این. ی. ایده. به. نسبت. دیگران. بازخورد.
چگونه.بوده.است؟.

جمله  از  طرح  این  اندازی  راه  جهت  افراد  شدن  مشتاق 
بازخورد کشاورزان و شاغلین نسبت به این طرح بوده است.

ما. اختیار. در. که. وقتی. از. می.کنم. تشکر. پایان. در.
گذاشتید.،.اگر.صحبتی.یا.پیشنهادی.دارید.بفرمایید 

بخش  اساتید  مرادی  دکتر  و  زاده  نقی  دکتر  از  تشکرویژه 
دانشکده کشاورزی و ناحیه بسیج دانشجویی استان که من را 

در اجرای این طرح همکاری کردند.

گفتگوی اختصاصی با خانم مرضیه خسروی
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بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از دانشگاه شهید باهنر کرمان  

و کلنگ زنی ساختمان پژوهشکده تولیدات گیاهی به نام »شهید حاج قاسم سلیمانی«

دکتر غالمحسین رحیمی و هیات همراه، جمعه 24 بهمن ماه 
99، در سفری سه روزه به استان کرمان از دانشگاه شهید 
زیست  آزمایشگاه  نزدیک  از  و  کرد  بازدید  کرمان  باهنر 
آزمایشگاه  گیاهی،  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  فناوری 
مرکزی، کتابخانه مرکزی، مرکز انفورماتیک، بخش علوم دام 
مورد بررسی قرار داد و کلنگ احداث پژوهشکده تولیدات 

گیاهی به نام »شهیدحاج قاسم سلیمانی« به زمین زده شد.
فناوری  و  پژوهش  معاون  رحیمی  غالمحسین  دکتر  ابتدا 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری به همراه دکتر محمد علی 
طاهر رئیس دانشگاه  با حضور در گلزار شهدای کرمان به 
مقام شهدا به خصوص شهید سردار سلیمانی ادای احترام کرد.

سپس با حضور در کنار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه 
شهید باهنر کرمان ضمن قرائت فاتحه ادای احترام به شهدا 
با آرمان های بلند شهیدان انقالب و جمهوری اسالمی و امام 

راحل، تجدید میثاق کردند.
فناوری  پژوهشکده  ساختمان  پروژه  کلنگ زنی  مراسم  ابتدا 
تولیدات گیاهی با نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط 
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و 

برادر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی صورت گرفت.
از جمله، آزمایشگاه  از قسمت های مختلف دانشگاه   سپس 
زیست فناوری پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، آزمایشگاه 

دام  علوم  بخش  انفورماتیک،  کتابخانه مرکزی،  مرکزی، 
بازدیدبه عمل آمد. 

گفت:  گیاهی  تولیدات  پژوهشکده  زمینه  در  رحیمی  دکتر 
تولیدات  حوزه  در  تحقیقاتی  فعالیت های  از  مجموعه  یک 
گیاهی به ویژه تولیدات گیاهی مرتبط با شرایط استان کرمان 
است که البته این پژوهشکده در یک فضای محدود در حال 
فعالیت است ولی این مکان فضای مناسب و بزرگ است تا 
بتوان فعالیت های خود را به صورت گسترده تری ادامه دهد 
و طرح های پژوهشکده تولیدات گیاهی در حوزه اصالح بذر 
تولید  با  تدریج  به  بتوانیم  که  است  موثری  کمک  و  است 
بذرهای اصالح شده نیاز خود را مرتفع کنیم و این وابستگی 

به کشورهای دیگر را به تدریج قطع کنیم. 
فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
افزود: عمده اهتمام این پژوهشکده متناسب اقلیم و شرایط 
کشاورزی استان کرمان است و گیاهانی را پرورش دهیم و 
محصوالتی را تولید کنیم که از آب شور سیر آب شوند و این 
کار مهمی در کشور است و همچنین در برابر کم آبی مقاوم 
باشند و با آب کم بتوانیم به محصول برسیم و اینها همه از 
فعالیت های پژوهشکده خواهد بود که این فعالیت ها از قبل 
شروع شده که با گسترش بیشتر ادامه خواهد داشت نکته 
دوم در خصوص این پژوهشکده تولیدات این است که شهید 
سلیمانی هم یک بعد دیگر هم دارند و آن هم بعد حمایت 
از توسعه علمی کشور است و این پژوهشکده هم به احتمام 
اکنون  هم  و  است  رسیده  مرحله  این  به  و  پیگیری  ایشان 
شاهد کلنگ زنی این مجموعه هستیم و الحمداهلل اعتبار آن 
هم تامین شده است و این پژوهشکده به نام شهید سلیمانی 
کلنگ زنی شد و به نام ایشان هم فعال و فعالیت خواهد کرد 
و گامی در جهت رفع وابستگی کشور خواهد داشت و گامی 
در جهت توسعه فناوری های مرتبط با بذرهای اصالح شده 

خواهد بود.
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به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان کرمان برگزار شد 

جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان با حضور دکتر 
علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون  رحیمی  غالمحسین 
سالن  در   ،99 ماه  بهمن   24 جمعه  فناوری،  و  تحقیقات 
کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار 

شد.
دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه ضمن خیرمقدم  گفت: 
ماه 99 در خدمت دکتر  بهمن  از عصر روز سه شنبه 21 
و  تحقیقات  علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون  رحیمی 
فناوری جهت بازدید از مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه 
ولی عصر)عج( رفسنجان، دانشگاه نرگس رفسنجان، دانشگاه 
پارک  و  کرمان  پیشرفته  دانشگاه صنعتی  صنعتی سیرجان، 
علم و فناوری ماهان، دانشگاه جیرفت، مجتمع آموزش عالی 
عالی  شورای  آمایش  طرح  مسائل  با  رابطه  در  بودیم.  بم، 
انقالب فرهنگی چند سال قبل که تصویب شده بود مسئولیت 
اجرای آن به وی محول شد که در این رابطه جلسه امروز 

را در خدمت مسئوالن آموزش عالی استان کرمان هستیم.
وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون  رحیمی  دکتر غالمحسین 
طاهر  دکتر  که  همانطور  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم 
اشاره کردند طرح آمایش آموزش عالی در سال 95 توسط 
وزارت  به  جمهور  رئیس  و  فرهنگی  انقالب  شورای  رئیس 
علوم و وزارت بهداشت ابالغ شد و این طرح شامل هشت 
زیر طرح است منطقه بندی آموزش عالی، مدیریت منطقه ای 
گرایی  ماموریت  عالی،  آموزش  موسسات  ساماندهی  و 

نیازها،  با  رشته ها  سازی  متناسب  عالی،  آموزش  موسسات 
تضمین کیفیت و اعتبارسنجی و رتبه بندی موسسات آموزش 
عالی، نظام جامع سنجش و پذیرش، نظام جامع آموزش های 

مهارتی و فنی است.
وی افزود: جلسه امروز به دو طرح منطقه بندی آموزش عالی، 
مدیریت منطقه ای برمی گردد این دو طرح را در وزارتخانه 
کارشده بود و طرح هایی را آماده کرده بودند که کل کشور 
به 10 منطقه تقسیم شود و براساس آن هم آیین نامه هایی 
تنظیم شده بود و یکسال طول کشید تا این طرح را بررسی 
کردم و متوجه شدم اگر بخواهیم مدیریت منطقه ای را به این 
اینکه  صورت 10 منطقه ای جلو ببریم مشکل است، بخاطر 
کل تقسیم بندی نظام سیاسی و برنامه ای و اقتصادی ما کال 
استانی است و تعصبات ما برای اینکه خدمتی بخواهیم کنیم 
عمدتا در چارچوب مرزهای استان است گرچه اکثر اوقات 
به داخل شهرها و بخش ها کشیده شده است و به این نتیجه 
و  استانی  مقیاس  در  را  بندی  منطقه ای  طرح  که  رسیدیم 
مدیریت منطقه ای را در چارچوب مدیریت استانی آموزش 
عالی جلو ببریم و براساس این مصوبه طرح ریشه در آمایش 
مورد تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی دارد که براساس 
آن یک آیین نامه تهیه شد و چند ما قبل توسط وزیر علوم 
ابالغ شد و بر اساس آن در هر استانی یک شورای به نام 
شورای مدیریت آموزش عالی شکل می گیرد که مسئولیت 
است  استان  دانشگاه جامع آن  رئیس  به عهده  آن شورای 
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و ترکیب این شورا هم شامل همه موسسات آموزش عالی 
وزارت علوم هستند و حکم  به  وابسته  هستند که مستقیما 
روسای آن توسط وزیر علوم صادر می شود و رئیس استانی 
فنی  دانشگاه  استانی  رئیس  کاربردی،  علمی  جامع  دانشگاه 
و حرفه ای، پیام نور و نماینده موسسات آموزش عالی غیر 
دولتی و غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی است و عالوه بر 
آن به صورت اختیاری هم ذکر شده بود رئیس پارک علم 
جامع استان هم و رئیس دانشگاه علوم پزشکی هم شرکت 
کند و اگر هم اینها شرکت می کردند کل آموزش عالی اصوال 

استان در این شورا حضور داشت.
گونه ای  به  ترکیب  این  در  کرد:  نشان  خاطر  رحیمی  دکتر 
پیش بینی شده که بتوانیم عمده مسائل آموزش عالی استان 
را جلو ببریم و این شوراها به معنای ناقض بودن نه اختیارات 
مدیریت  که  است  نهادی  چارچوب  در  دانشگاه  روسای 
نمی شود  واگذار  طوری  اختیار  هیچ  اصال  یعنی  می کنند 
که  باشد  اختیاراتی  ناقض  یا  باشند  آن  ناقض  بخواهند  که 

دانشگاه های سراسری مرکزی و زیر نظام ها دارند. 
وی تصریح کرد: این شورا یک دبیرخانه ای خواهد داشت که 
در دانشگاه جامع مستقر خواهد بود و رئیس دبیرخانه آن 
رئیس دانشگاه معین، بعد از تایید وزارت علوم حکم می گیرد 

و خوشبختانه اکثر استان ها این شورا را تشکیل داده اند.
معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: از نظر وظایف این شورا 
دو دسته وظایف یک دسته وظایفی است که اصوال همین قدر 
که تعدادی از روسای دانشگاه ها گرد هم می آیند این وظایف 
که  قراربگیرد  دوششان  بر  می تواند  خودکار  صورت  به 

و  می شود  بندی  وزارتخانه جمع  در  که  وظایفی  دسته  یک 
چیزهایی  چه  که  وزارتخانه  معاونت های  مختلف  حوزه های 
می شود به این شورا به مدیریت استانی آموزش عالی واگذار 
کرد یا اینکه تصمیم گیری کنند و به مرحله اجرا بگذارند یا 
اینکه بررسی و کمک کنند به تصمیم گیری و بعضی موارد 
کمک به گونه ای است که دیگه وزارتخانه را از کمسیون های 
تخصصی خود بی نیاز کند، کارتخصصی در خود استان انجام 

می شود.
دکتر محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی  در خصوص آمایش سرزمین گفت: 
در  را  آن  بعد  و  دادیم  تشکیل  زمینه  این  در  کارگروهی 
شورای عالی انقالب فرهنگی و ستاد نقشه جامع علمی کشور 

این موضوع را بررسی کردیم و به تصویب نهایی رسید.
دکتر زاهدی با ارائه پیشنهادی در خصوص توافق بین وزارت 
علوم و وزارت کشور گفت:  این توافق  بدین معناست که 
در  استاندار  زیرنظر  را  دانشگاه  و  هماهنگی صنعت  شورای 
منابع  امکانات،  عادالنه  توزیع  انجام  با  کند.  ایجاد  کشور 
انسانی، تجهیزات ارتباط بین صنعت و دانشگاه برقرار می شود 
و این موضوع باعث می شود اعضای دانشگاه احساس کند 

یک پشتوانه دارند.
این  کرد:  تصریح  بخشی  کیفیت  کارگروه  خصوص  در  وی 
کیفیت  بحث  درخصوص  و  است  عام  بحث  یک  کارگروه 
دروس  ارتباط آن درس را با جامعه و اثربخشی و مهارت 
بحث  در  باید  کیفیت  بحث  در  است  جامعه  در  آموزی 

آمایش یک تجدید نظر اساسی کنیم.
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با حضور معاون پژوهش و فناوری و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جلسه مدیران پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد 

باهنر کرمان، جمعه  جلسه مدیران پژوهشی دانشگاه شهید 
24 بهمن ماه 99 با حضور دکتر غالمحسین رحیمی معاون 
پژوهش و دکتر علی اسالمی پناه معاون حقوقی و امور مجلس 
و وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در سالن کنفرانس سازمان 

مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
باهنر کرمان،  دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه شهید 
ارزنده  پژوهشی  امور  را در خصوص  زحمات دکتر رحیمی 
ارتقا  شروع  نقطۀ  می تواند  فعالیت  این  گفت:   و  دانست 
دانشگاه ها از نظر پژوهشی و آموزشی باشد که ان شااهلل در 
آینده ای نزدیک شاهد تالش های آنچه مدنظر وزارت خانه 

است در دانشگاه های کل کشور باشیم.
علمی  نظر  از  دانشگاه  که  است  نیاز  افزود:  دانشگاه  رئیس 
العاده داشته باشند تا به سمت  و پژوهشی یک جهت فوق 
گیرد  صورت  جهش  این  اگر  و  برود  فناوری  و  کارآفرینی 
مثل  هست  که  وضعیتی  این  از  کشور  وضعیت  قاعدتا 
وابستگی که به نفت داریم بسیار کم می شود و امیدواریم این 
جهش علمی در ایران صورت گیرد و ما شاهد شکوفایی امور 

پژوهشی و علمی باشیم.

فناوری  و  پژوهشی  معاون  پور  آبادی  نظام  حسین  دکتر 
چالش  پر  مسآله  یک  به  اشاره  با  خیرمقدم  ضمن  دانشگاه 
مطالبۀ  که  پژوهش  و  آموزش  موسسات  ساماندهی  یعنی 
همه اعضای هیأت علمی در دانشگاه هست گفت: امیدواریم 
دانشگاه هایی مثل دانشگاه شهید باهنر بتواند مرجعیت علمی 
آن  از  بخشی  که  را  اعتباری  و  بگیرد  بدست  کشور  در  را 

خدشه دار شده است بدست آورد.
رشد  مرکز  فعالیت  دانشگاه،  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
پژوهشی،  اعتبار  نامه  آیین  بازنگری  فناوری،  واحدهای 

افزایش مبلغ گرنت اعضای هیأت علمی، تصویب آیین نامه 
تصویب  دانشجو(،  گرنت  دانشجویی)  پژوهش های  تشویق 
آیین  محور،  محصول  فناورانه  گروهی  تحقیقات  نامه  آیین 
دانشجویان  رسانه های  و  پایان نامه ها  از  مالی  حمایت  نامه 
تحصیالت تکمیلی، بازنگری شیوه نامه خدمات آزمایشگاهی، 
دانشگاه،  فعالیت آن در  و  پژوهش  واحد  تاسیس  شیوه نامه 
بازنگری آیین نامه فرصت مطالعاتی، آیین نامه عضویت در 
کتابخانه مرکزی، آیین نامه چاپ و نشر،آیین نامه دوره پسا 
حوزه  برنامه های  از  را  پژوهش  اخالق  گروه  کار  و  دکتری 

پژوهش و فناوری دانشگاه عنوان کرد.
و   ISI شده  تولید  مقاالت  وضعیت  زمینه های  در  وی 
تعداد  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  اسکوپوس  مقاالت 
صنعتی،  درآمدهای   H-index وضعیت   ،WOS مقاالت 
دانشگاه  ارشد  کارشناسی  مقطع  دانش آموختگان  تعداد 
از  پژوهشی  درآمد های  سهم   ،1398 تا   1380 سال  از 
درآمد اختصاصی دانشگاه، سهم هزینه های پژوهشی از کل 
هزینه های دانشگاه، حضور دانشگاه در جمع دانشگاه  های برتر 
در نظام های بین المللی تایمز و الیدن، شاخص های بین المللی 
اعضای هیأت علمی و دانشگاه های استان کرمان و مقایسه 
پژوهشی دانشکده ها را به صورت نمودار در قالب پاورپوینت 

ارائه کرد.
دکتر مریم احتشام زاده معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه گفت: در حال حاضر تعداد مربیان شاغل به خدمت 
در دانشگاه 50 مربی، 284 استادیار، 184 دانشیار و 99 استاد 
در مجموعه دانشگاه شهید باهنر در حال فعالیت هستند و از 
آنجایی که عمدتا کارهای پژوهشی را دانشجویان تحصیالت 
با توجه به حمایت های  تکمیلی پیش می برند و خوشبختانه 
که حوزه معاونت پژوهشی از پایان نامه ها و رساله ها هم در 
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چارچوب انجمن پژوهشگران جوان و هم در چارچوب مرکز 
رشد و هم در چارچوب امور پژوهشی و حمایت های مالی که 
از پایان نامه ها و رساله ها انجام می شود اگر بشود این حمایت 
از لحاظ مبلغی کفاف هزینه های پایان نامه های دکتری را که 
نیست  پاسخگو  واقعا  تجهیزات  و  مواد  خرید  برای  امروزه 
و  شود  پیگیری  زمینه  این  در  که  است  این  درخواست  و 
نیز همسان سازی حقوق اعضاء هیأت علمی وزارت علوم با 
وزارت بهداشت به یک نتیجه خوبی برسد و زیرا فعالیت های 
علوم  مهندسی،  و  فنی  پایه،  علوم  حوزه  علمی های  هیأت 
انسانی، هنر و کشاورزی انجام می دهند کمتر از هیأت علمی 

دانشگاه علوم پزشکی نیست.
و  صنعت  با  ارتباط  دفتر  رئیس  صلواتی  ثمره  هادی  دکتر 
فناوری  حوزه  فعالیت   از  را  گزارشی  دانشگاه  کارآفرینی 
ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه و سپس دکتر یاسمن 
اسدی  رئیس مرکز رشد دانشگاه، گزارشی را از فعالیت های 
پایان  نمودند.در  ارائه  پاورپونت  صورت  به  را  رشد  مرکز 
دکتر رحیمی ضمن جمع بندی سخنان جلسه دانشگاه شهید 
باهنر را  یک دانشگاه رشد یافته و بالغ دانست که راه خود 

را پیدا کرده و یک حرکت رو به جلو دارد.
و  علم  پیوندیافته  های  فعالیت  گسترش  و  وجود  از  وی 
باهنر تشکر  نوآوری در حوزه کشاورزی در دانشگاه شهید 
کرد و افزود: امید است که درصد زیادی از اعضای دانشکده 

کشاورزی درگیر اینگونه برنامه ها باشند.
کشاورزی  قطب  جیرفت  که  موضوع  این  به  اشاره  با  وی 
آنجا  در  ما  علمی  هیأت  نفر  پنجاه  از  بیش  و  است  استان 
از  کنند  فعالیت  زمینه  این  در  می توانند  که  دارند  حضور 
اعضای دانشگاه شهید باهنر خواست که تجربه دانشگاه خود 
را در زمینه فعالیت های پیوندیافته علم و نوآوری به دیگر 
جیرفت  دانشگاه  علی الخصوص  استان  عالی  آموزش  مراکز 
منتقل کند و انتقال این تجربه باعث می شود بخشی از نیرو 

به این سمت و سو سوق پیدا کند.
دکتر رحیمی با اشاره به مسئولیت های استانی دانشگاه شهید 
باهنر و اثرگذاری دانشگاه مادر بر روی موسسات آموزش 
عالی استان گفت: جدا از مدیریت استانی باید نقش پذیری 
پیدا  موجود  موسسات  از  بعضی  امور  تمشیت  در  بیشتری 

کند.

برگزاری پنجمین نشست از دوره هشتم هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان
پنجمین نشست از دوره هشتم هیأت امنای دانشگاه شهیدباهنر 
دکتر  ریاست  به   ،99 ماه  بهمن   2۶ یکشنبه  عصر  کرمان، 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  مقام  قائم  باقری،  عبدالرضا 
و با حضور دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه، در سالن 
پروتکل های  رعایت  با  دانشگاه  مرکزی  سازمان  کنفرانس 

بهداشتی برگزار شد.
ضمن  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر  محمدعلی  دکتر 
خیر مقدم خدمت حضار در جلسه و اعضای که به صورت 
امام  والدت  و  ماه رجب  فرارسیدن  داشتند  مجازی حضور 

محمد باقر )ع( را تبریک گفت.
ورزشی؛  مربیان  حق التعلیم  ضریب  تعیین  نشست  این  در 
و  ورزشی  مربیان  حق التعلیم  نامه  آئین   »4« ماده  موضوع 

و  تندرستی  ارزیابی  واحدهای  متخصصین  حق المشاوره 
و  فنی  کادر  حق الزحمه  پرداخت  دستورالعمل   - مشاوره 



31

اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات 
از  از دستورالعمل حمایت  بندهایی  عالی - اصالح  آموزش 
علمی،  هیأت  اعضای  کشور  از  خارج  مطالعاتی  فرصت های 
 - دانشگاه  امنای  هیأت   97 ماه  20مرداد  مورخ  مصوب 
تغییر کاربری ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه 
کلیه  دانشجویان  میزان شهریه  تعیین   - کرمان  شهیدباهنر 
و  دانشگاهی  پردیس  دوم،  نوبت  دوره های  تحصیلی  مقاطع 
 1401-1400 تحصیلی  سال  ورودی  )مجازی(  الکترونیکی 
تفصیلی  تشکیالت  تغییرات   - امنا  هیأت  عضو  مؤسسات 
مجتمع  و  جیرفت  دانشگاه  کرمان،  شهیدباهنر  دانشگاه 
آموزش عالی بم - تعیین حسابرس برای بررسی صورت های 
مجتمع  و  کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه   1399 سال  مالی 
همکاری  تفاهم نامه  تصویب  و  بررسی   - بم  عالی  آموزش 
دانشگاه شهیدباهنر کرمان با شرکت جهاد نصر کرمان برای 
حسابرسی  گزارش  -ارائه  دانشگاه  در  فناوری  برج  احداث 
سال 1398 دانشگاه شهیدباهنر کرمان و گزارش حسابرسی 
سال های 1397 و 1398 مجتمع آموزش عالی بم مطرح و 

بررسی و تصویب شد.

علوم،  وزیر  مقام  قائم  باقری،  عبدالرضا  دکتر  است   گفتنی 
تحقیقات و فناوری و رئیس مرکزهیأت های امناء و هیأت های 
ممیزه وزارت علوم، دکتر حسن میرزابزرگ نماینده سازمان 
برنامه و بودجه کشور در هیأت امناء، سعید رضایی معاون 
علوم،  وزارت  ممیزه  هیأت های  و  امناء  هیأت های  مرکز 
امناء، دکتر مهدی  هیأت  زاهدی عضو  دکتر محمد مهدی 
به  امناء  هیأت  عضو  تقی زاده  ناصر  مهندس  و  رجبعلی پور 

صورت مجازی در جلسه حضور داشتند.

راه اندازی سامانه ذخیره سازی ابری در دانشگاه شهید باهنر کرمان
با توجه به گسترش آموزش های مبتنی بر اینترنت، ضرروت 
ذخیره سازی و دسترسی به محتوا بصورت  آنالین در کنار 
سایر شیوه های ذخیره سازی محلی )مانند هارد دیسک ها و 

فلش مموری ها( از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
و  به طراحی  اقدام  دانشگاه  انفورماتیک  واحد  راستا  این  در 
پیاده سازی سامانه » ابر ذخیره سازی دانشگاه« نموده است. 
این سامانه ازطریق آدرس storage.uk.ac.ir برای تمامی 

اساتید محترم دردسترس است. 

برخی ازمزایای این سامانه:
1. امکان دسترسی و به اشتراک گذاری فایل ها در سامانه 

های مختلف تنها با یک بار آپلود
2. عدم محدودیت در حجم فایل

3. دسترسی به فایل ها بدون محدودیت زمانی و مکانی
4. عدم محدودیت زمانی جهت نگهداری فایل ها

بطور  یا  عمومی  بصورت  فایل  گذاری  اشتراک  امکان   .5
خصوصی با استفاده از گذرواژه اختصاصی

۶. امکان تنظیم تاریخ انقضاء برای محتوای اشتراک گذاری 
شده
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