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آیین غبارروبی و عطر افشانی قبور مطهر 

شهدای گمنام دانشگاه شهید باهنر کرمان

سال  هشت  و  انقالب  شهدای  با  میثاق  تجدید  هدف  با 
دفاع مقدس، طبق روال هر ماه، مراسم غبارروبی و عطر 
3 اسفند  افشانی قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه، شنبه 

ماه 98، برگزار شد.
مطهر  قبور  افشانی  عطر  و  غبارروبی  معنوی  آئین 
طاهر  علی  محمد  دکتر  حضور  با  دانشگاه  گمنام  شهدای 
جمعی  و  مسئوالن  مدیران،  باهنر،  شهید  دانشگاه  رئیس 
و  راحل  امام  آرمان های  با  دانشجویان،  و  کارکنان  از 
فاتحه  قرائت  با   و  کردند  بیعت  تجدید  اسالمی  انقالب 
و زیارت نامه شهدا، یاد و خاطره و رشادت ها ی شهدا را 
گرامی  را  مقدس  دفاع  سال  هشت  و  انقالب  دوران  در 

داشتند.
کتابخوانی  مسابقه  برتر  نفرات  به  مراسم  این  حاشیه  در 

اهدا شد. جوایزی  انقالبی«  بصیرت  موانع  »کتاب 

جلسه مدیریت پیشگیری از آلودگی به ویروس کرونا دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرونا  ویروس  به  آلودگی  از  پیشگیری  مدیریت  جلسه 
کرمان  باهنر  دانشگاه شهید  رئیسه  هیأت  اعضا  با حضور 
دانشگاه  رئیس  اتاق  در   98 اسفندماه  یکشنبه4   روز 

شد. برگزار 
مدیریت  جلسه  در  دانشگاه  رئیسه  هیأت  تصمیم  پیرو 
ایجاد  منظور  به  کرونا،  ویروس  به  آلودگی  از  پیشگیری 
آرامش روحی و آسایش خیال دانشجویان و خانواده های 
ایشان و مشورت با مسئوالن ذیربط، کالس های آموزشی 
و  مراسم  تمامی  همچنین  و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  
تاریخ یکشنبه  از  همایش های حوزه های مختلف دانشگاه  

ثانوی لغو گردید. تا اطالع    98 4 اسفندماه 
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به منظور اقدامات پیشگیرانه از کرونا ویروس

خوابگاه ها و فضاهای دانشگاه شهیدباهنر کرمان ضدعفونی شدند

سه  روز  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
ضدعفونی  چگونگی  تشریح  به   ،98 اسفندماه   6 شنبه 

پرداخت. ویروس  با کرونا  مقابله  برای  کردن 
باهنر  شهید  دانشگاه  دانشجویی  معاون  نظری  اکبر  دکتر 
مورد  در  عمومی  روابط  خبرنگار  با  گفتگو  در  کرمان 
دانشگاه  فضاهای  و  خوابگاه ها  کردن  ضدعفونی  نحوۀ 

از هفته گذشته ستاد  با کرونا ویروس گفت:  برای مقابله 
با  شد  تشکیل  دانشگاه  در  بحران  مدیریت  و  پیشگیری 
دانشگاه  کرمان،  استان  بهداشت  مرکز  با  که  هماهنگی 
مشاوره  مرکز  و  دانشگاه  درمانگاه  کرمان،  پزشکی  علوم 
با برگزاری  باهنر کرمان صورت گرفت و  دانشگاه شهید 
و  دانشجویی  خوابگاه های  شد  مقرر  متعدد  جلسات 
غذا خوری،  سالن های  دانشجویی،  عمومی  مکان های 
تعطیلی  به  توجه  با  بهداشتی  سرویس های  آشپزخانه ها، 

شود. انجام  دانشگاه 
افزود: در روزهای گذشته کلیۀ سالن های غذا خوری  وی 
عفونی  ضد  باهنر  شهید  دانشگاه  آشپزخانه های  همچنین 
عمومی  مکان های  عفونی  ضد  بحث  هم  امروز  از  و  شد 
مجردی  خوابگاه  بلوک   10 بر  بالغ  دانشجویی  خوابگاه  و 
که  است  انجام  حال   در  متاهلین  خوابگاه  بلوک   6 و 

اتمام خواهد رسید. به  تا آخر هفته  ان شااهلل 
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برگزاری کالس های دروس 
نظری به صورت الکترونیکی در 

دانشگاه شهید باهنر کرمان

و  استادان  اوقات  وری  بهره  افزایش  هدف  با 
نظری  دروس  های  کالس  برگزاری  دانشجویان،امکان 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در  الکترونیکی  صورت  به 

شد. فراهم 
اوقات استادان و  افزایش بهره وری  با هدف  این دانشگاه 
دانشجویان عزیز در ایام پیش رو، امکان برگزاری کالس 
نموده  فراهم  الکترونیکی  صورت  به  را  نظری  دروس 

است.
روش های استفاده از این امکان به شرح زیر است:

الکترونیکی  یادگیری  مدیریت  یا   LMS سیستم   -1
این  که  دانشگاه،  مجازی  و  آزاد  های  آموزش  مرکز 
در  براحتی  را  مجازی  کالس  تشکیل  امکان  سیستم 
سیستم  این  طریق  از  بطوریکه  میسازد  فراهم  دانشگاه 
و همچنین  برگزار کرد  Online کالس  میتوان بصورت 
نیز وجود دارد.  فایل ضبط شده کالس  بارگذاری  امکان 
تمرین، کوئیز،  بارگذاری  امکان  این سیستم  در ضمن در 
امتحان تستی و تشریحی و ... نیز وجود دارد. این سیستم 
استاد  بین  گفتگو  و  بحث  امکان  است  گفتگو  تاالر  دارای 
در  همچنین   . دارد  وجود  نوشتاری  بصورت  دانشجو  و 
آموزشی  سیستم  از  درس،  هر  دانشجویان  سیستم  این 
مربوطه،  درس  کالس  در  و  می شوند  فراخوانی  گلستان 

زمان  مدت  در  لذا  می شود،  ثبت  شان  اسامی  فهرست 
که  می شود  آنان ضبط  دقیق حضور  بطور  تشکیل کالس 
همچنین  است.  کالسی  غیاب  و  حضور  همان  واقع  در 
که  است  الکترونیکی  محتوای  تولید  استودیوی  دو  دارای 
جلسات  محتوای  استودیو،  دو  این  در  می توانند  استادان 
ضبط  را  محتوا  این  ما  کاربر  و  نمایند  تدریس  را  کالس 
جلسه  به  جلسه  بصورت  سپس  و  می نماید  ویرایش  و 
و  می کند،  بارگذاری  مربوطه  درس  مجازی  کالس  در 
شده   LMS وارد  مربوطه  کالس  ساعت  در  دانشجویان 
خود  سواالت  و  میکند  گوش  را  شده  ضبط  محتوای  و 
در  آنها  به  هم  استاد  و  میپرسند   offline بصورت  را 
در   offline بصورت  بعدا  یا  و  بودن  آنالین  صورت 
باند  همان کالس پاسخ می دهد، که در این حالت پهنای 
کمتری نیاز است و می توان اکثر کالس ها را پوشش داد. 
در  توانند خودشان  می  استادان  است  ذکر  به  البته الزم 
و  به جلسه  بصورت جلسه  را  محتوای کالس شان  منزل 
مرکز  این  به  و  ضبط  دار  صدا  پاورپوینت  فایل  بصورت 
ایمیل نمایند تا  پس از ویرایش محتوا و صدا، آن را در 
نمائیم  بارگذاری  مربوطه  درس  مجازی  کالس  سیستم 
با  هماهنگی  جهت  کنند.  استفاده  آن  از  دانشجویان  و 
تماس   034313۲۲۷13 و   034313۲۲۷1۲ شماره 

فرمایید. حاصل 
رمز  و  کلمه  دانشگاهی  پیشخوان  از  استفاده  جهت   -۲
ارسال می شود. پیامک  از طریق  پیشخوان  به  عبور ورود 

کاری  وضعیت  از  ای  خالصه  ارائه  برای  سامانه  این 
تمام  در  کارمندان(  و  دانشجویان  )استادان،  کاربران 
افزار  درس  است.  اندازی شده  راه  دانشگاه  های  سامانه 
از  اطالع  دانشجویان(،  و  استادان  بین  محتوا  )مبادله 
فیش  کارگزینی،  حکم  رویت  آموزشی،  وضعیت  آخرین 
 ... و  اداری  اتوماسیون  جدید  های  نامه  لیست  حقوقی، 
اطالع  به  پیشخوان  طریق  از  که  است  مواردی  جمله  از 

می رسد. کاربران 
my.uk.ac.ir پیشخوان:  به سامانه  ورود  لینک 

کنفرانس ویدئو  امکانات  از  استفاده   -3
و    SKype مانند  ارتباطی  افزارهای  نرم  از  استفاده   -4

بسیار کم. دانشجوی  تعداد  با  برای کالس های 
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رئیس دانشگاه شهیدباهنر کرمان اعالم کرد؛

نظری دروس  تمامی  حضوری  غیر  کالس  برگزاری  به  تصمیم 
کرمان باهنر  شهید  دانشگاه   99-98 دوم  نیمسال   

 98 ۲0اسفندماه  شنبه  سه  روز  طاهر  علی  محمد  دکتر 
غیر حضوری  برگزاری کالس های  روند  بهبود  جلسه  در 
سمت  به  باید  بحران  شرایط  در  کرد:  تاکید  دانشگاه 

برویم. الکترونیکی  آموزش 
دکتر طاهر گفت: متعاقب اعالم وزارت بهداشت، درمان 
کالس های  تعطیلی  خصوص  در  پزشکی  آموزش  و 
در  کشور  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  آموزشی 
شهید  دانشگاه  کرونا،  ویروس  گسترش  با  مقابله  راستای 
98 اقدام به برگزاری  5 اسفندماه  باهنر کرمان از تاریخ 
کالس دروس نظری به صورت غیرحضوری نموده است.

آموزش  سمت  به  باید  بحران  شرایط  در  افزود:  وی 
الکترونیکی برویم و در صورت تداوم این وضعیت،دانشگاه 
را  نظری  دروس  کالس های  کلیۀ  کرمان  باهنر  شهید 
ارائه خواهد کرد. ثانوی  اطالع  تا  به صورت غیرحضوری 

اساس  بر  اظهار کرد:  باهنر کرمان  دانشگاه شهید  رئیس 
قابل  تعداد  هفته  هر  است  قرار  گرفته  محاسبات صورت 
به  علمی  هیأت  اعضای  توسط  مجازی  کالس  توجهی 

ارائه شود. دانشگاه  این  تحصیل  به  دانشجو شاغل 
تحصیالت  و  آموزشی  معاون  زاده  احتشام  مریم  دکتر 
برگزاری  در  که  فعاالنی  از  تقدیر  ضمن  دانشگاه  تکمیلی 
اهداف  از  کالس های مجازی مشارکت دارند گفت: یکی 
توان  تمام  از  استفاده  کالس ها،  از  روش  این  برگزاری 
ویژگی های  با  دانشگاه  مجرب  استادان  دانش  و  علمی 
و  زمانی  محدودیت های  به  توجه  بدون  فرد،  به  منحصر 

است. مکانی 
از  گزارشی  ارائه  ضمن  افشارمنش  محسن  دکتر 
مجازی  و  آزاد  آموزش های  گروه  رئیس  فعالیت های 
صورت  به  نظری  کالس های  از  تعدادی  گفت:  دانشگاه 

مجازی هم کالس آنالین و هم آفالین برگزار می شود.
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صورت  دو  به  دانشگاه  آفالین  کالس های  افزود:  وی 
در  محتوا  بارگذاری  و   )lms(سایت در  محتوا  بارگذاری 
پیشخوان دانشگاه انجام می شود و همچنین ضبط تعدادی 
الکترونیکی  محتوای  تولید  استودیو  در  درس  جلسات  از 
صورت  کالس  در  یا  و  مجازی  آزاد  آموزش های  مرکز 

می گیرد.
عنوان  دانشگاه  مجازی  و  آزاد  آموزش های  گروه  رئیس 
برای  موردنیاز  نرم افزارهای  کلیه  بارگذاری  کرد: 
مدیریت  سامانه  اول  صفحه  در  مجازی  کالس  برگزاری 
انجام   lms.uk.ac.ir دانشگاه  الکترونیکی  یادگیری 

است. شده 
با اشاره به فراخوانی فهرست اسامی دانشجویانی که  وی 
سامانه  از  شود  می  مجازی  صورت  به  آنها  کالس های 
الکترونیکی،  یادگیری  مدیریت  سیستم  به  آموزشی 
دانشجویان  برای تک تک  عبور  رمز  و  کاربری  نام  گفت: 

و استادان هر درس تخصیص داده شد.
فایل  افزود:  دانشگاه  آزاد  آموزش های  مرکز  رئیس   
راهنما استفاده از سامانه غیر حضوری برای دانشجویان و 
استادان مهیا شده است و این مرکز آمادگی  پاسخگویی 

۲4 ساعته  به سواالت دانشجویان را دارد.
گفت:  دانشگاه  فناوری  امور  مدیر  صانعی  محسن  دکتر 
5000 عنوان گروه درس  از  بیش  ارائه شده  در دروس 
 ۲500 حدود  تعداد  این  از  و  داریم  دانشگاه  سطح  در 
یا  عملی  صرفا  یا  دروس  مابقی  و  هستند  نظری  درس 
اینکه عملی و تئوری هستند که با توجه به احتمال ادامه 
برنامه ریزی  باید طوری  از سال،  بعد  کرونا  بحران  یافتن 
سناریوی  یک  ارائه شده  دورس  این  تمام  برای  که  کنیم 

باشیم. داشته  مشخص 

دانشگاه  سرورهای  و  ساخت های  زیر  خصوص  در  وی   
سرورها  منابع  توانستیم  مجازی  سامانه  زمینۀ  در  گفت: 
و  دهیم  افزایش  برابر  ده  به  را   CPU و   RAM شامل 
100 مگابیت بر ثانیه پهنای باند اختصاصی برای سامانه 
تا حد  که  داریم  را  آمادگی  این  و  گرفتیم  نظر  در   lms
باند  پهنای  دانشگاه،  ورودی  باند  پهنای  افزایش  با  نیاز 

افزایش دهیم. را  این سامانه 
 دکتر صانعی افزود: زمانی که تعداد کاربران باال می رود 
را  سرورها  تعداد  باید  ما  و  نیست  جوابگو  سرور  یک 
آمادگی  که  رود  باال  آن   I/O ظرفیت  تا  دهیم  افزایش 
به   فعلی  شرایط  در  البته  دارد.  وجود  آن  برای  الزم 
کار  مجازی، حجم  آموزش  از  از حد  بیش  استقبال  دلیل 
افزایش شدیدی  دانشگاه   LMS سامانه  پشتیبان  شرکت 
مرکز  انسانی  نیروی  دارد  ضرورت  لذا  و  است  داشته 
دانشگاه  مجازی  و  آزاد  آموزش های  گروه  و  انفورماتیک 
کرده اند،  تالش  اخیر  هفته  سه  در  که  همانطور  دانشگاه 
در صورت  و  دهند  ادامه  خود  کار  به  بیشتری  با شدت 
نیز  دانشگاه  دیگر  بخش های  انسانی  سرمایه های  از  لزوم 
افرادی برای کمک به این دو بخش )خصوصا آموزش های 

شود. استفاده  مجازی( 
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پیام نوروزی
 دکتر محمد  علی طاهر 

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان

   در سالی که به دلیل تحریم های بی رحمانۀ آمریکا، برای همۀ مردم پر از رنج و شکنج بود؛ دانشگاه های ایران سال دشواری را 
پشت سر گذاشتند. دانشگاهیان کرمان با تالشی مضاعف در کنار مردم عزیزمان صبوری و تالشی در خور داشتند و ماحصل این 
تالش ها، ارتقاء جایگاه دانشگاه شهید باهنر کرمان، به عنوان دانشگاه منتخب استان، در بسیاری از نظام های رتبه بندی جهان و موفقّیت 
گروه  های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشِی دانشگاه در عرصه های ملّی و بین المللی بود. در سطح استان نیز به رغم همۀ محدودیّت ها 
تالش های گسترده ای برای ارتقاء کیفّیت و تعدیل فرایندهای کیفی در نظام دانشگاهی به ثبت رسید.ان شااهلل گزارش مبسوط 
عملکرد سال 1398 در فروردین سال جدید به استحضار دانشگاهیان محترم خواهد رسید. شرح عملکرد، به معنای توجه به خواست 
عمومی برای تقویت و تداوم بنیان هایی است که جایگاه دانشگاه را در ایران و جهان ارتقاء می بخشد. تالش های همۀ دانشگاهیان، 
 در واقع همراهی با نظاِم انقالبِی ایران برای برون رفت از شرایط دشوار ساِل 1398 و راهی برای توسعۀ علمی در سال پیش رو بود.
سپهبد  مظلومانۀ  شهادت  نشاند،  خطه  این  دانشگاهیان  و  کرمان  جان  بر  حصری  و  حد  بی  تلخی  که  حوادثی  از  یکی 
ایران  آیندۀ  ساختن  و  بیشتر  تالش  برای  را  دانشگاهی  جوانان  قاطع  ضرس  به  که  بود  سلیمانی)ره(  قاسم  شهید 
زمانی  به  و  می گذراند  کهنه  زمان  دهلیز  از  را  ما  نشیب هایش  و  فراز  همۀ  با  را   1398 سال  زمان  گذر  برانگیخت.  عزیز 
بدهیم. پیوند  پیشرفت  و  رویش  و  دانایی  بهاِر  به  را  اجتماعی  خزاِن  تالش،  و  امید  با  باید  ما  و  می دهد  پیوند   نو 
به  را  درختان  و  بگستراند  زمّردی  فرش  تا  گفته  را  صبا  باد  »فّراش  حق  حضرت  و  می رسد  راه  از  بهار  اکنون 
می نشینیم. جشن  به  را  کهن  نوروِز  بهار،  الهِی  پیغام  بر  تکیه  با  نیز  ما  دربرگیرد«،  سبز  قباِی  نوروزی  باِد   خلعِت 
دانشگاهیان ارجمند!. این روزها شاید بیشتر از هر زمان دیگری باید ستایشگر روح تالشگری و ایثار پزشکان و پرستاران باشیم. 
ایراِن عزیز و خّطۀ کرمان در بحبوحۀ مسائل اخیر کشور و توسعۀ بیماری کرونا، بیش از هر زمان دیگری نیازمنِد خردورزی 
و اُمید  است. باور ما این است که نوروز، پیام آوِر بزرگ دانایی حضرت حق و امیدواری انسان است. اینجانب هم نوا و همدل 
با همۀ دانشگاهیان عزیز و با تکیه بر پیام الهی بهار، نوروز 1399 را، که با نام بلنِد پیامبر مکّرم اسالم، حضرت محّمد )ص(، 
رنگ دیگری دارد؛ به همۀ مردم عزیز ایران، به ویژه مردم نجیِب کرمان و خاّصه جامعۀ دانشگاهِی استان تبریک عرض نموده 

و دست دعا به آستان حضرت حق بلند می کنم که:  

 »برچهرۀ گل نسیم نوروز خوش است«

 یا مقلب القلوب و األبصار
 یا مدبّر اللّیل و الّنهار

 یا محّول الحول و األحوال
 حّول حالنا الی أحسن الحال

دکتر محّمدعلی طاهر
 رئیس شبکۀ ملّی جامعه و دانشگاه

  و
نماینده وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در استان کرمان
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