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 »بر چهره گل نسیم نوروز خوش است«

   اکنون که»نسیم باد نوروزی« دامن  کشان از »کوی یار« رخ می  نماید بر ماست که »چراغ دل« را برافروخته و از حضرت دوست 
استعانت بطلبیم که:

یَا ُمَقلَِّب الُْقلُوِب َو اْلَبَْصاِر         ای تغییر دهنده دلها و دیده  ها؛ 
َِّر اللَّیِْل َو النََّهاِر             ای تدبیرکنندۀ شب و روز؛  یَا ُمَدب
َل الَْحْوِل َو اْلَْحَواِل        ای گرداننده سال و حالت ها؛ یَا ُمَحوِّ

ْل َحالَنَا ِإلَی أَْحَسِن الَْحاِل   حال ما را به نیکوترین حال بدل کن  َحوِّ

 همکاران و دانشگاهیان عزیز سراسر استان

  سال کهنه با همه فراز و نشیب  هایش گذشت. شیوع کوید 19 در سراسر جهان الزامات خاصّی را در همۀ زمینه  ها و از جمله 
در امر تعلیم و تربیت پدید آورد. دانشگاه  های سراسر استان، در شرایط نوپدید با تعریف فرآیند های نوین آموزشی و با تکیه 
بر همّت کارکنان و اعضای هیأت علمی توانستند سیر آموزش فرزندان این مرز و بوم را بی  وقفه و در مسیری نو دنبال کنند. 
نظام دانشگاهی در سراسر ایران، در مواجهه با شیوع ویروس کرونا روزهای دشواری را تجربه کرد و همکاران دانشگاهی ما در 
دانشگاه شهید باهنر کرمان با تالش مضاعف افتخارات خوبی کسب کردند. کسب رتبۀ دوازدهم دانشگاه های جامع ایران در 
نظام رتبه بندی الیدن، کسب رتبۀ بیست و پنجم در بین 40 دانشگاه ایرانِی راه یافته به نظام رتبه بندی تایمز، راه اندازی چهار 
وبگاه آموزش و دو استودیوی تولید محتوای الکترونیکی و در نتیجه تولید محتوای اکثر دروس تخّصصی بر اساس سرفصل وزارت 
علوم، اتمام پروژۀ ساختمان کالس های دانشگاه، برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی در راستای بازتولید گفتمان انقالب اسالمی 
و سیاست های فرهنگی وزارت عتف و نیز تدوین 17 آیین نامه و شیوه نامه در راستای سیاست های توسعه محور سند توسعۀ 

آموزش عالی و هم سو با سیاست های زیر بنایی دانشگاه فرازهایی از این افتخارات است.

 جنگ  ها و آشوب  های گوشه و کنار جهان، تحوّالت منطقه  ای پس از شهادت سردار دل ها در دی ماه 1398، خبر ناگوار آسمانی 
شدن عدّه  ای از مردم و خاّصه تنی چند از دانشجویان و اعضای هیأت علمی و نیز تداوم جهش ویروس کرونا همه و همه انتظارات 

ما را مبنی بر به پایان رسیدن سال 1399 و آغاز سال 1400 خورشیدی تقویت کرد.

 اکنون با آغاز سال 1400 هجری شمسی اینجانب ضمن تبریک سال نو، دست به دعا برداشته و از درگاه حضرت حق برای همه 
مردم عزیز استان، به ویژه شما عزیزان جامعه دانشگاهی، سالمتی، کامیابی و شادی آرزو دارم و امیدوارم در سال جدید همه با 
همت و تالش مضاعف بتوانیم در خدمت به نظام مقدس اسالمی و ارتقاء جایگاه دانشگاه  ها،  مراکز و مؤسسات آموزش عالی 

استان گام  هایی استوار و بلند برداریم.
                                                                                                                   دکتر.محمد.علی.طاهر

.رئیس.دانشگاه.شهید.باهنر.کرمان

پیام تبریک دکتر محمد علی طاهر

 رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان

به مناسبت عید نوروز 1400
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برگزاری رویداد استارتاپی مجازی افزایش انگیزه و نشاط در آموزش مجازی
افتتاحیه رویداد استارتاپی مجازی با موضوع افزایش انگیزه 
و نشاط تحصیلی در آموزش مجازی ویژه دانشجویان منطقه 
سالن  در   ،99 ماه  بهمن   29 چهارشنبه  روز  کشور  هشت 

کنفرانس سازمان مرکزی برگزارشد.
رویداد استارتاپی مجازی افزایش انگیزه و نشاط در آموزش 
مجازی با حضور دکتر عباس رحمتی دبیر مراکز مشاوره ای 
کشور  عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها  هشت  منطقه 
و  دکتر مجید صفاری نیا مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری به مدت سه روز برگزار شد.

هشت  منطقه  مشاوره ای  مراکز  دبیر  رحمتی  عباس  دکتر 
پی  در  گفت:  کشور  عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها 
علوم  وزارت  سالمت  و  مشاوره  دفتر  سوی  از  که  ابالغیه 
تحقیقات و فناوری برای مرکز مشاوره دانشگاه شهید باهنر 
کرمان ارسال و در خصوص برگزاری یک رویداد استارتاپی 
ویکند جلسات هماهنگی با مرکز آتما و مرکز رشد دانشگاه 
برگزار و مصوب شد که این رویداد در بهمن ماه برگزارشود.

دبیر مراکز مشاوره ای منطقه هشت دانشگاه ها و موسسات 
انتخاب  اولویت های  از  یکی  افزود:  کشور  عالی  آموزش 
موضوع رویداد استارتاپی افزایش انگیزه و نشاط در آموزش 

مجازی برگزاری کالس ها در فضای مجازی بود.  
دکتر رحمتی گفت: رویدادهای استارتاپی یک نوع علم ورزی 
است و مبنای فکر آن این است که فرصت ها اتفاق نمی افتد 
مگر آنکه ما آنها را خلق کنیم و بر این مبنا تیم اجرایی و 
منطقه  دانشگاه های  و مشارکت  با حضور  این رویداد  علمی 
هشت شامل استان کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان 

برگزار شد.
وی خاطر نشان کرد: تعداد 99 نفر در این رویداد مشارکت 
داشتند که از این تعداد حدود 74 نفر نهایی و در این رویداد 

شرکت کردند و تعداد قابل توجهی ایده ارائه شده و ان شااهلل 
با ارائه ایده های خوبی در حوزه نشاط و انگیزش تحصیلی در 
فضای مجازی و تبدیل آنها به خدمات قابل استفاده برای 

همه دانشجویان باشد.
رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه 
شهید باهنر کرمان، آموزش ایده پردازی و چگونگی پرورش 
و  دانشجویان  و مشارکت  افزایش حس همکاری  ایده،  یک 
اساتید، ارتقای سطح دانش روانشناسی و استفاده از آن در 
دانششجویان  بین  نشاط  و  انگیزه  افزایش  تحصیلی،  سیستم 
راهکارهای  ارائه  و  مجازی  آموزش  سیستم  در  اساتید  و 
مدیریت زمان و برنامه ریزی در زندگی شخصی و تحصیلی 

را اهداف این رویداد عنوان کرد.
شهید  دانشگاه  از  )پاد(  روم  فرا  ایده  با  اول  تیم  پایان  در 
باهنر کرمان، تیم دوم با ایده آیتا ) آموزش یاورانه تحصیلی 
ایده  با  سوم  تیم  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  از  آنالین( 
اپلیکیشن آموزشی، تیم چهارم با ایده ساخت اپلیکیشن کمک 
آموزشی، و تیم پنجم یا ایده پلتفرم جامع ارتقاء سطح علمی 
دانشجویان ایران )پاسد( از دانشگاه ولی عصر رفسنجان به 

عنوان تیم های برتر این استارتاپ معرفی شدند.

جشن سالروز میالد حضرت امام علی)ع( در دانشگاه شهید باهنر کرمان
و  )ع(  علی  امام  سعادت  با  والدت  گرامیداشت  مراسم 
رئیس  با حضور  ماه 99،  اسفند  روز چهارشنبه 6  روز مرد 
دانشگاه و رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان با رعایت پروتکل های بهداشتی و بصورت 
مرکزی  سازمان  کنفرانس  سالن  در  مجازی  و  حضوری 

دانشگاه برگزارشد.
مراسم گرامیداشت والدت حضرت علی )ع( با تالوت آیاتی 
از کالم اهلل مجید، پخش سرود جمهوری و سرود دانشگاه 

آغاز شد.
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حجت االسالم و المسلمین محمد صباحی رئیس دفتر نهاد 
گفت:  استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
اسد  بنت  فاطمه  مادر  از  )ع(  علی  المومنین  امیر  حضرت 
در کعبه به دنیا آمد جایی که احدی آنجا به دنیا نیامده و 
نتها فضیلت امیر المومنین را بر دیگران بلکه فضیلت مادر 
حضرت علی )ع( را برهمه زنان های برجسته تاریخ می رساند.
وی گفت: حضرت علی)ع( لقب ها و کنیه هایی زیادی دارد 
که مشهورترین آنها ابوالحسن است و یکی دیگر از کنیه های 

امام علی)ع( ابوتراب است.
و  است  معنای خاک  به  و  عربی  کلمه ای  تُراب  افزود:  وی 
ابوتراب از جهت لفظی به معنای پدر خاک است نخستین 
کسی که به کنیه )ابو تراب( نامیده شد علی بن ابی طالب 
رضی اهلل عنه است، این کنیه را رسول خدا)ص( به او داد، 
آن گاه که دید او بر روی زمین خوابیده و خاک بر پهلوی او 
نشسته است، از روی لطف و مهربانی به او فرمود: برخیز ای 
که  می رفت  به شمار  او  القاب  محبوب ترین  این  و  ابوتراب. 

حضرت علی)ع(  این کنیه را بسیار دوست می داشت.
حجت االسالم و المسلمین صباحی روایتی را نقل کرد: َعبایَۀ 
بن ِربعی از عبداهلل بن عباس پرسید: چرا پیامبر)ص( خدا به 

علی )ع( لقب ابوتراب داد؟ عبداهلل بن عباس پاسخ داد:»به 
اهل  بر  او صاحب زمین است و حجت خدا  این جهت که 
زمین. پس از رسول خدا بقا و آرامش زمین به وجود او بسته 
است و از رسول خدا شنیدم که فرمود: »در روز قیامت، کافر 
لَیتَنْی  پاداش و منزلت شیعه علی را می نگرد و می گوید: یا 
کنُْت تُّرابیا)ای کاش من نیز وابسته به ابو تراب بودم و از 
شیعیانش محسوب می شدم(؛ و این همان گفتار خداوند است 
لَیتَنِی  الْکافُِر یا  ...َویُقوُل  که در آیه 40 سورۀ نبأ می فرماید: 

کنُت تَُرابًا و کافر گوید: کاش من خاک بودم(.
رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های 
در  )ص(  محمد  حضرت  اسالم  مکرم  پیامبر  گفت:  استان 
روایتی خود و امام علی )ع( را پدران امت اسالم قلمداد نمود 
و فرمود: »أنا و علٌیّ أبوا هذه االُّمۀ«، یعنی: »من و علی پدران 
میالد خجسته حضرت  روز  بدین جهت  هستیم«  امت  این 

امیر مؤمنان )ع( به روز پدر نامیده شده است.
صورت  به  که  کنندگان  شرکت  از  نفر   27 به  پایان  در 
حضوری و مجازی حضور داشتند به قید قرعه کارت هدیه 

یک میلیون ریالی اهدا شد.
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به ریاست دکتر محمدعلی طاهر؛

هشتمین جلسه هیأت نظارت و ارزیابی دانشگاها و موسسات آموزش عالی استان کرمان برگزار شد 

و  دانشگاها  ارزیابی  و  نظارت  هیأت  جلسه  هشتمین 
ماه  اسفند   9 شنبه  روز  استان  عالی  آموزش  موسسات 
کنفرانس  سالن  در  مجازی  و  حضوری  صورت  به   99
برگزار شد. باهنر کرمان  دانشگاه شهید  سازمان مرکزی 

ارزیابی  و  نظارت  هیأت  رئیس  طاهر  محمدعلی  دکتر 
یک  گفت:  استان  عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاها 
انجام  ارزیابی  و  نظارت  روی  باید  پژوهشی  و  علمی  کار 
دفتر  از  یا  شود  طرحی  اپلیکیشنی  یک  قاعدتا  و  گیرد 
هم  و  مادر  دانشگاه  عنوان  به  دانشگاه  ارزیابی  و  نظارت 
کنند  کمک  زمینه  این  در  می توانند  دیگر  دانشگاه  اینکه 
به صورت  جایی  ارزیابی  و  نظارت  این  که  است  الزم  و 
پیگیری  را  الزم  مسائل  بتوانیم  و  شود  ثبت  افزار  نرم 
است  این  قدم  اولین  و  است  کار  الزمه  این  که  کنیم 
انجام  را  کار  این  و  کنیم  آماده  را  اپکیشن  بتوانیم  ما  که 
باشد  جایی  باید  می گیرد  صورت  که  بازدیدی  و  دهیم 
است  چقدر  بازدید  این  نقش  بدانیم  و  شود  پیگیری  که 
بازدیدی  آن  که  باشیم  داشته  آماری  بصورت  حتی  یا 
و  آموزشی  کیفیت  در  را  نقشی  چه  دادیم  انجام  قبال  که 
بازدیدها بصورت  این  اگر  و  پژوهشی آن موسسه داشته 
انجام  بازدیدها  زمینه آن  پیگیری که در  و  باشد  مقطعی 
از  و  نشده  انجام  بوده  نظر  مد  که  اصلی  کار  آن  نشود 
طرف یک کار مقطعی است و ممکن است در یک زمان 
براساس آن بازدید بتوانیم رشته خواصی را تقویت کنیم 
باشند  آن  فکر  به  بیشتر  موسسه  آن  که  شود  باعث  و 
صورت  به  می دهیم  انجام  که  را  کاری  آن  بایستی  ما  و 
قبال  که  نواقصی  بتوانیم  و  باشد  پیگیری  قابل  و  مستمر 

بعد  به  این  از  کنند  تعریف  پروژه  یک  قالب  در  داشته 
باال  کیفیت  با  می گیرد  صورت  که  بازدیدهایی  و  کارها 
نتیجه  جا  همه  بتوانیم  و  ارائه  و  قابل  و  بررسی  قابل 
نبود  بازدیدها  اگر  که  کنیم  ثابت  و  ببینیم  را  بازدیدها 

نمی گرفت. انجام  این اصالحات در آن موسسه 
ارزیابی  و  نظارت  هیأت  دبیر  بابایی  همایون  دکتر 
آموزش  مراکز  بازدید  فعالیت های  از  گزارشی  دانشگاها، 

ارائه کرد. عالی استان در زمان کرونا 
بیشتر  کرونا  شرایط  با  و  مدت  این  طول  در  گفت:  وی 
بازدیدها از مراکز آموزش عالی استان در زمینه مسائل 
رنکینگ  در  که  گرفت  انجام  بهداشتی  مشکالت  و 
نیروی های  و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  استانداری 

داشتند. را  عملکرد  بهترین  دانشگاه  این  بازرس 
نحوه  اجرایی  شیوه نامه  موضوعات  با  جلسه  سپس 

کار شد. وارد دستور  بازدیدها  پرداخت حق الزحمه 
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کاشت نهال در هفته درختکاری توسط دانشگاهیان
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در  درختکاری  ویژه  آیین 

برگزار شد
بهار  فرارسیدن  مناسبت  به   99 اسفندماه   10 یکشنبه 
طبیعت، گرامیداشت هفته درختکاری و همچنین به منظور 
ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی تعداد 
اسالمی  انقالب  سالگی   42 مناسبت  به  درخت  اصله   42
دانشگاه،  رئیس  طاهر  علی  محمد  دکتر  حضور  با  ایران 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  کارکنان  و  مسوالن  معاونان، 

غرس شد.
مهندس  زحمات  از  قدردانی  پاس  به  مراسم،  پایان  در 
محمد نیکبان رئیس اداره فضای سبز دانشگاه، تقدیر شد.

جلسه هم اندیشی حوزه معاونت پژوهشی و اداره راه آهن استان کرمان

راه  اداره  و  پژوهشی  معاونت  حوزه  اندیشی  هم  نشست 
سالن  در   ،99 ماه  اسفند   10 یکشنبه  روز  استان  آهن 

شد. برگزار  دانشگاه  مرکزی  سازمان  کنفرانس 
فناوری  و  پژوهشی  معاون  نظام آبادی پور  حسین  دکتر 
به  دارد  دانشگاه  که  برنامه هایی  طبق  گفت:  دانشگاه 
دانشگاه  از  بتوانیم  شااهلل  ان  تا  هستیم  همان  سمت 
گام  چهارم  و  سوم  نسل  دانشگاه  سمت  به  پژوهشی 
دارد  امکان  که  جایی  تا  باید  راستا  این  در  و  برداریم 
مشکالتی  کنیم  سعی  و  کنیم  نزدیک  جامعه  به  را  خود 
تا  گرفته  صنعت  از  جامعه  مختلف  بخش های  در  که 
مسائل اجتماعی و سایر مسائلی در حیطه کاری دانشگاه 
جامعه  خدمت  در  و  برداشت  را  قدمهایی  می توان  است 

دهیم. انجام  را  اجتماعی  رسالت های  بتوانیم  و  باشیم 

کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  معرفی  خصوص  در  وی 
گسترش  شورای  از   1351 سال  در  دانشگاه  این  گفت: 
را  دانشجویان  اولین   1354 سال  در  و  می گیرد  مجوز 
قدمت  سال  پنجاه  به  نزدیک  تاکنون  و  کرد  پذیرش 
آموزشی  مجموعه  بزرگترین  که  داریم  افتخار  و  دارد 
باهنر  شهید  دانشگاه  و  هستیم  شرق  جنوب  پژوهشی  و 
هستی  دانشجویان  و  علمی  هیأت  اعضای  میزبان  کرمان 

کنیم. کمک  کرمان  و  کشور  جامعه  به  بتوانیم  تا 
حدود  حاضر   حال  در  باهنر  شهید  دانشگاه  افزود:  وی 
600 عضو هیأت علمی تمام وقت دارد که از این تعداد 
بقیه اعضای  186 نفر دانشیار  و  100 نفر استاد تمام و 
واحد   6 دانشکده،   11 و  هستند  استادیار  علمی  هیأت 
این  در  از  که  دانشجو،  نفر   15000 حدود  پژوهشی، 
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تکمیلی،  تحصیالت  دانشجوی  نفر   5000 تعداد  دانشگاه 
دانشجوی  نفر   4000  ، دکتری  دانشجوی  نفر   1000
تحصیل  به  مشغول  رشته   350 در  ارشد  کارشناسی 
آنکه  از  بعد  اخیر  سال  چهار  در  خوشبختانه  و  هستند 
بیشتر  شد  بازنگری  ماموریت های  و  دانشگاه  برنامه های 
حال  در  و  فناوری  سمت  به  پژوهش  از  سوی  و  سمت 
بر  بالغ  گذاراندیم  سر  پشت  که   2020 درسال  حاضر 
نزدیک  شد  منتشر  دانشگاه  در   WOS مقاله     940
سال  چهار  سه  در  این  که  است  هزار  رویایی  عدد  به 
برابر  دو  به  تقریبا  که  450بوده  حدود  چیزی  گذشته 
افزایش پیدا کرده که نشان می دهد دانشگاه در راستای 
بین  مجامع  در  و  داشته  خوبی  سازی حرکت  المللی  بین 
در  و  شویم  رنکینگ ها  وارد  گذشته  سال  سه  در  المللی 
حال حاضر در رنکینگ الدین در سال گذشته رتبه 904 
جهانی ودر رتبه بندی تایمز رتبه 1001 پالس را کسب 

کنیم
رتبه بندی  همین  در  پژوهش  در  خوشبختانه  افزود:  وی 
با  ارتباط  ودر  کنیم  راکسب  جهانی   800 رتبه  توانستیم 
 537 رتبه  کرمان  دانشگاه  می کنیم  افتخار  که  صنعت 
است  این  دهندۀ  نشان  همگی  که  کرده  کسب  را  جهانی 
مجموعه  به  را  خودش  بتواند  که  کرده  تالش  دانشگاه 
اصلی  هدف  و  کند  نزدیک  اجتماعی  و  صنعتی  مراکز 
قبال  در  را  دانشگاه  اجتماعی  رسالت های  که  است  این 
جامعه ایفای نقش کنیم و از هر ارتباطی که در مجموعه 
از دانشگاه احساس کنند که دانشگاه می تواند در  بیرون 
دانشگاه  آغوش  می کنیم  اعالم  قاعدتا  کند  کمک  جایی 
مهندس  مرحوم  بلند  روح  با  دانشگاه  و  است  باز 
مجموعه  این  بنیانگذار  که  صبا  فاخره  بانو  و  افضلی پور 
در  کردند  ترسیم  آنها  که  مسیری  با  ما  همواره  بودند 
ان شااهلل  که  است  این  آن  و  کنیم  حرکت  مسیر  همان 

اثر  برای جامعه  که  باشیم  داشته  فارغ التحصیالن  بتوانیم 
باشد. گذار 

و  صنعت  با  ارتباط  مدیر  صلواتی پور  ثمره  هادی  دکتر 
جلسه  این  برگزاری  از  هدف  گفت:  دانشگاه  کارآفرینی 
باهنر  شهید  دانشگاه  مجموعه  بین  متقابلی  همکارهای 

کرمان و اداره کل راه آهن استان است.
دانشگاه،  فناوری  و  اندازی مرکز رشد  راه  مورد  وی در 
مرکز مالکیت فکری و ثبت اختراع، مرکز هدایت شغلی 
برگزاری  و  نوآوری  و  کارآفرینی  دانشگاه،  کاریابی  و 
صنعت  با  ارتباط  قراردادهای  همچنین  و  استارتاپی 
اشاره کرد و در زمینه هر کدام توضیحاتی را ارائه نمود.
استان گفت:  اداره راه آهن  ارجونی مدیر  مهندس مجید 
یک  عنوان  به  و  است  صنعت  یک  واقع  در  آهن  راه 
است  این  ما  شعار  و  است  شده  شناخته  دنیا  در  صنعت 
عمده  هدف  سه  بلکه  بار  و  مسافر  بحث  در  نتها  ما  که 
و  مسافر  بحث  بار،  جابجایی  بحث  یکی  می کند  دنبال  را 
آهن صورت  راه  در  که  اقدامی  هر  و  است  ایمنی  بحث 
که  زمانی  و  است  ایمنی  خصوص  در  بحث  اولین  گیرد 
بحث  دیگر  گزینه های  زمینه ها  در  شد  مرتفع  ایمنی 

شد. خواهد 
وی افزود: در حوزه مرکز آموزش اداره راه آهن مرکز 
جهادی پیشرفت را تاسیس نموده و آموزش را از بحث 
اهداف  از  علمی به سمت کاربردی سوق دادیم که یکی 
با  تنگاتنگ  تعامل  و  ارتباط   پیشرفته  جهادی  مرکز 
از  مکان  این  در  دانشجویان  حضور  با  که  است  دانشگاه 
باهنر  شهید  دانشگاه  نخبگان  و  دانشجویان  ایده  و  فکر 
و  آهن  راه  اداره  از  موضوع  و  طرح  که  کنیم  استفاده 
دانشگاهی  نخبگان  و  دانشجویان  با  تحقیق  و  پژوهش 

گیرد. صورت 
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بهره برداری از مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی 
در آستانه هفته منابع طبیعی

مزرعه  طبیعی  منابع  هفته  و  درختکاری  روز  آستانه  در 
روز  دانشگاه  گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  تحقیقاتی 

یکشنبه 10 اسفند ماه 99، به بهره برداری رسید.
مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه 
با حضور دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه، حجت االسالم 
نمایندگی  نهاد  دفتر  رئیس  حمزه  اصغر  علی  والمسلمین 
ابراهیمی مدیر حوزه  مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتر 
ریاست و روابط عمومی، دکتر شکیبایی، معاون اداری، مالی 
و مدیریت منابع، دکتر اسالمی معاون فرهنگی و اجتماعی، 
دکتر محمدی نژاد رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی 
و تعدادی دیگر از مسئولین دانشگاه مورد بازدید قرار گرفت.

در حاشیه این بازدید و در آستانه هفته منابع طبیعی و روز 
بازدید  توسط  مزرعه  در  نهال  غرس  برنامه  درختکاری، 

کنندگان انجام گردید.
ضلع  در  هکتار   5/5 مساحت  به  مزرعه  این  است،  گفتنی 
تحقیقاتی  فضای  به  پسران  خوابگاه  و  افضل  تاالر  جنوبی 
و  تحقیقاتی  الگویی  مزرعه  و  افزوده شد  دانشگاه  کشاورزی 
کلکسیون گیاهان مقاوم به کم آبی و کلکسیون گیاهان دارویی 

در این مزرعه استقرار می یابد.

پنجمین جلسه مجمع انجمن های علمی دانشگاه و انتخابات مجازی
 شورای اجرایی مجمع دانشگاه

دانشگاه  دانشجوی  علمی  انجمن های  مجمع  جلسه  پنجمین 
دوشنبه 11  روز  مجمع  اجرایی  مجازی شورای  انتخابات  و 
اسفند ماه 99، در تاالر وحدت دانشگاه به صورت مجازی 

برگزار شد.
گفت:  دانشگاه  فرهنگی  امور  مدیرکل  یوسف زاده  احمد 
فعالیت های مجازی انجمن های علمی قابل تحسین است. پس 
از برگزاری انتخابات اولیه کلیه انجمن های علمی دانشجویی 
از دبیران  نفر  انتخابات، تعداد 8  به  و دریافت فرم مربوط 
متقاضی کاندیدا عضو شورای اجرایی انجمن های علمی اعالم 
شد که از این تعداد 7 نفر به عنوان عضو اصلی شورا اجرایی 
و یک نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند که در 
پایان جلسه انتخابات به صورت مجازی برگزار می گردد و 
در نهایت دبیر مجمع انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه از 

بین 7 نفر عضو شورای اجرایی برگزیده می شود.
گفتنی است، در این انتخابات 34 نفر شرکت کننده حضور 
داشتند که سپهر دیوان بیگی)نفر اول( با 30 رای به عنوان 

دبیر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه انتخاب شد، یگانه 
غالمحسین زاده با 22 رای)نفر دوم( ویدا نصیب پور با 19 
نفر چهارم( مریم  رای)  با 17  پورمند  فروغ  )نفرسوم(  رای 
 14 با  گوری  حسام  محمد  پنجم(  نفر  رای)   16 با  تارنگ 
رای) نفر ششم( فاطمه سادات مهدوی با 14 رای )نفر هفتم( 
و رضا کمالی پور با 7 رای به عنوان نفر هشتم و علی البدل 

انتخاب شدند.
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بازدید رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان از اجرای طرح ساماندهی
 و دیجیتالی کردن نقشه های فرش کرمان در پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران

دکتر محمدعلی طاهر، روز سه شنبه 12 اسفند ماه 99، از 
اجرای طرح ساماندهی و دیجیتالی کردن نقشه های فرش 
کرمان در پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران دانشگاه بازدید 

کرد.
معاونین  همراه  به  دانشگاه  رئیس  طاهر  علی  محمد  دکتر 
نقشه  از اجرای طرح ساماندهی و دیجیتالی کردن  دانشگاه 
های فرش کرمان که در پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران 

در حال انجام است بازدید کردند.
دکتر علی اصغر مقصودی معاون پژوهشکده فرهنگ اسالم 
و ایران در حاشیه بازدید ریاست دانشگاه و معاونین ایشان 
از اجرای طرح ساماندهی و دیجیتالی کردن نقشه های فرش 
گفت:  دانشگاه  عمومی  روابط  خبرنگار  به  پاسخ  در  کرمان، 
قریب 3000 نقشه از نقشه های فرش کرمان که به همت 
به  فرش  شرکت  از  هنر  دانشکده  در  عزیزمان  همکاران 
دانشگاه منتقل شده بودند و نیز قریب 1500 نقشه از نقشه 
های فرش خاندان ارجمند که پیرو مذاکرات این پژوهشکده 
خانواده  موافقت  کسب  و  ارجمند  یاسمین  خانم  سرکار  با 
محترم ارجمند به دانشگاه منتقل شده بودند، در سال 1398 

مقرر  و  یافتند  انتقال  ایران  و  اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  به 
گردید این پژوهشکده با همکاری گروه فرش دانشکده هنر و 
مرکز اسناد کتابخانه مرکزی نسبت به ساماندهی و دیجیتالی 
طرح  اجرای  از  قبل  راستا  این  در  نماید.  اقدام  آنها  کردن 
پژوهشکده  این  کرمان،  فرش  های  نقشه  ساماندهی  جامع 
پیشنهاد اجرای طرح پایلوت را به معاونت محترم پژوهشی 
اجرای  و مدت  ها  از هزینه  نسبتا دقیق  برآورد  ارائه کرد. 
اجرای  های  محدودیت  و  ها  چالش  شناسایی  جامع،  طرح 
طرح جامع و سنجش توانایی های تخصصی و فنی تیم اجرایی 
راستا  این  است. در  بوده  این طرح  اجرای  اصلی  اهداف  از 
تیم اجرایی نسبت به غربال گری و طبقه بندی کلی نقشه 
ها، گندزدایی تعداد ده نقشه، تهیه شناسنامه، تصویر برداری 
تخصصی، تهیه فایل دیجیتال و آرشیو آنها منطبق با روش 
های استاندارد اقدام کرده است. خوشبختانه پس ازسه ماه 
تالش بی وقفه اجرای طرح پایلوت در هفته گذشته در این 
پژوهشکده به پایان رسید و امروز گزارش اجرای طرح تقدیم 
ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترم ایشان گردید. در 
اجرای  از  آمده  به دست  اطالعات  از  استفاده  با  آتی  هفته 
جامع  طرح  تهیه  به  نسبت  پژوهشکده  این  پایلوت،  طرح 
به معاونت  ان  تقدیم  و  نقشه های فرش کرمان  ساماندهی 
محترم پژوهشی اقدام خواهد کرد. امیدواریم با ادامه حمایت 
همه جانبه ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترم خصوصا 
جناب آقای دکتر نظام آبادی معاونت محترم پژوهشی و نیز 
جناب آقای دکتر صرفی ریاست محترم پژوهشکده که همه 
جانبه و دلسوزانه از اجرای این طرح حمایت کردند، فازاول 
هنر  دانشکده  فرش  گروه  همکاری  با  جامع  طرح  اجرای 
پژوهشکده  معاون  آغاز گردد.  آینده  ماه سال  فروردین  در 
فرهنگ اسالم و ایران در رابطه با اهمیت و ضرورت حفظ و 
دیجیتالی کردن نقشه های فرش کرمان اظهار داشت: نقشه 
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قرار  خطر  معرض  در  میراث  زمره  در  کرمان  فرش  های 
کردن  دیجیتالی  و  ساماندهی  جامع  طرح  اجرای  با  دارند. 
نقشه های فرش کرمان، این میراث ارزشمند که نقش مهمی 
در تقویت هویت ملی ما خواهد داشت و از ارزش معنوی و 
مادی بسیار زیادی برخوردار است، حفظ خواهد شد. عالوه 
فرش  های  نقشه  دیجیتال  های  فایل  بارگذاری  با  آن  بر 
کرمان در سایت دانشگاه ، امکان دسترسی محققان سراسر 
دنیا به این گنجینه ارزشمند )طبق ساز و کارهایی مشخص( 
فراهم می گردد. این اقدام شرایطی بی نظیری را فراهم می 
آورد که حاصل آن می تواند انجام تحقیقات گسترده و همه 
جانبه پیرامون نقشه های فرش کرمان، انتشار کتاب، انتشار 
کاتالوگ، برگزاری سمینارها و همایش های تخصصی فرش 
کرمان و تاسیس موزه طرح و نقش فرش کرمان باشد. به 
احیای  به  که  دستاوردها  این  مجموعه  به  دستیابی  یقیین 

بین  و  ملی  در سطح  کرمان  فرش  بدیل  بی  منزلت  و  قدر 
المللی خواهد انجامید در گرو اجرای طرح جامع ساماندهی و 
دیجیتالی کردن نقشه های فرش کرمان با مشارکت و حمایت 

دستگاه های اجرایی استان است.

بازدید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه از مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر

از   99 ماه  اسفند   11 دوشنبه  روز  شکیبایی  علیرضا  دکتر 
مجموعه مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر و گلخانه های 
هیدروپونیک توت فرنگی و کاکتوس واقع در روستای آتشان، 

بازدید کرد.
دکتر شکیبایی گفت: امروز دو اتفاق خوب در این مجموعه 
افتاده است که یکی اخذ سند مالکیت ساختمان مرکز و دیگری 
گرفتن یک هکتار زمین از سازمان مسکن و شهرسازی برای 
تصمیم  آن  مورد  در  است  قرار  که  است  آموزشی  مزرعه 
بزرگواران  پشتوانه  با  که  باشیم  داشته  مفیدی  های  گیری 

اتفاق افتاده است.
 وی افزود: در حال حاضر جهت گیری دانشگاه ها باید به 
سمت ایجاد رشته های بین رشته ای و کاربردی باشد و ما 
باید به سمت ایجاد شرکت دانش بنیان پیش برویم و در این 
راستا باید از همه ظرفیت ها استفاده کرد، اگر این جهت گیری 

به  و  داشت  خواهیم  موفقی  آینده  کنیم  حرکت  درست  را 
و  کارآفرین  دانشگاه های  که  دانشگاه ها  بعدی  نسل  سمت 

دانش بنیان هستند حرکت کرده ایم.
باهنر  شهید  دانشگاه  منابع  مدیریت  و  مالی،اداری  معاون   
کرمان خاطر نشان کرد: رسالت دانشگاه باید به نحوی باشد 
به جامعه تحویل دهد و سپس ما  که دانشجوی کارآفرین 
تا  کنیم  فراهم  را  بستری  باید  کنیم  حمایت  را  آن  بتوانیم 
سیاست  و  بگیریم  کمک  پژوهشی  حوزه  معاونت  از  بتوانیم 
وزارتخانه هم اینگونه است که مرکز تولید دانش بنیان ایجاد 
شود، اگر در این راستا و به این سمت باشد ما هم می توانیم 
پشتیبانی و حمایت بکنیم و هر آنچه که در توان داشته باشیم 
به شما کمک خواهیم کرد، همچنین می توانیم از دانشجویان 
استفاده  نیز  فردی  صورت  به  چه  و  گروهی  صورت  ه  ب 
کرده و آنها را تشویق کنیم تا حرکت به سمت دانش بنیان 
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و شرکت های دانش بنیان باشد تا در راستای اهداف نسل 
بعدی دانشگاه حرکت کرده باشیم.

دکتر مهدی نقی زاده  رئیس مرکز آموزش عالی کشاورزی 
بردسیر گزارشی از عملکرد مجموعه و فعالیت های مرکز در 
حوزه های مختلف عمرانی، پژوهشی و آموزشی را در طی 
سال هایی که مسئولیت دانشکده بر عهده داشته اند، ارائه 

کرد.
و  اقدام  دست  در  و  جاری  اقدامات  به  اشاره  ضمن  وی 
محمدی  گل  و  زعفران  پژوهشی  های  گروه  ایجاد  همچنین 
که شهرستان  آنجایی  از  کرد:  اظهار  بردسیر  در شهرستان 
استان  در  اورگانیک  دارویی  گیاهان  تولید  قطب  بردسیر 
پیشنهادات  و  برتر  ایده های  ارائه  با  توانیم  ما می  می باشد 
شهرستان  این  در  موجود  های  پتانسیل  تمام  از  سازنده 
استفاده بکنیم، همچنین ما پیگیر ایجاد رشته جدید بین رشته 
ای اکوهیدرولوژی در دانشکده کشاورزی بردسیر هستیم که 
با حمایت های مسئوالن دانشگاه و شهرستان که  امیدوارم 
همواره پشتیبان و حامی مرکز بوده اند هرچه زودتر شاهد 

رشد و شکوفایی بیشتر دانشکده کشاورزی و آموزش عالی 
در شهرستان بردسیر باشیم.

پیرامون  را  نظرات خود  نقطه  نیز  استادان  پایان جلسه،  در 
حمایت  منظور  به  کشاورزی  عالی  آموزش  مرکز  توسعه 
محصوالت  تولید  زمینه  در  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 

فناورانه بیان نمودند.

تفاهم نامه انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه با پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی
 دانشگاه شهید باهنر کرمان منعقد شد

تفاهم نامه انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه با پژوهشکده 
دانشجویان  حمایت  منظور  به  گیاهی  تولیدات  فناوری 
زمینه  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت 
ماه  اسفند   19 شنبه  سه  روز  فناورانه  محصوالت  تولید 
99 در دفتر معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه امضا شد.

گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  مأموریت  به  توجه  با 
و  استان  کشاورزی  بخش  معضالت  کاهش  حوزه  در 
حضور دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد در رشته های 
کشاورزی و علوم زیستی در دانشگاه براساس این تفاهم 
نامه  آیین  برپایه  دانشجویان  این  از  مالی  حمایت  نامه 
های  دانشکده  دانشجویان  و  گردید  پذیر  امکان  "مفنا" 
و  دامپزشکی  علوم،  دانشکده  بردسیر،  کرمان،  کشاورزی 
مند  بهره  این شرایط  از  مرتبط می توانند  سایر رشته های 

گردند.
رتبه  محصول   13 در  کرمان  استان  است  ذکر  شایان 
نخست  رتبه  رغم  علی  و  دارد   را  کشوری  تولید  اول 
عمده  های  چالش  کشاورزی  محصوالت  صادرات  در 
برخی  زمینه  در  همچنین  دارد.  را  و...  آبی  کم  نظیر  ای 

باالیی  بسیار  وابستگی  گیاهان  برخی  در  بذر  نظیر  نهادها 
پژوهشکده  این  مأموریت  براساس  لذا  است.  واردات  به 
استان  محور  عرضه  کشاورزی  پژوهشکده  تنها  عنوان  به 
کرمان از استادان و محققین  گرامی که در راستای رفع 
می کنند  تالش  گیاهی  تولیدات  بهبود  و  معضالت  این 
امکان  نامه  تفاهم  این  طی  در  که  می گردد،  حمایت 
تحصیالت  دانشجویان  فناورانه  محصوالت  از  حمایت 

گردید. فراهم  تکمیلی 



14

با حضور رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور؛

جلسه هم اندیشی در مورد بودجه دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد 

جلسه هم اندیشی در مورد بودجه دانشگاه شهید باهنر کرمان 
با حضور دکتر حسن میرزابزرگ؛ رئیس امور آموزش عالی 
سازمان برنامه و بودجه کشور روز چهارشنبه 20 اسفندماه 
99 در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

ابتدا مسئوالن با حضور در گلزار شهدای شهر کرمان و مزار 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سپس در حسینیه 
شهدای گمنام دانشگاه شهید باهنر کرمان به شهدای آرمیده 

در این مکان های مقدس ادای احترام کردند.
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر  محمدعلی  دکتر 
شهید  دانشگاه  موسس  پور  افضلی  علیرضا  مهندس  گفت: 
باهنر کرمان در سال 1353 مجوز ساخت دانشگاه را گرفت 
و با بررسی ها و کارشناسی های انجام شده استان کرمان را 
نظر  دانشگاه در  برای ساخت  بهترین جای سرمایه گذاری 

گرفت.
  دکتر طاهر خاطر نشان کرد: دانشگاه شهید باهنر کرمان 
در حال حاضر 15 هزار دانشجو دارد از این تعداد بیش از 5 
هزار دانشجوی دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد و مابقی 

در دوره کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.
باالی  تعداد  را  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  مزیت  وی 
تحصیالت تکمیلی دانست و گفت: اغلب گرایش ها و رشته 
های دانشگاه در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 

مشغول به تحصیل هستند و ایشان در ادامه از وجود 400 
 100 علمی،  هیات  عضو   600 همچنین  و  گرایش  و  رشته 
نفر استاد تمام، 200 نفر دانشیار و مابقی استادیار خبر داد 
و افزود: دانشگاه شهید باهنر 80 هزار فارغ التحصیل وجود 
سردار  به  توان  می  التحصیالن  فارغ  این  میان  از  که  دارد 

سلیمانی و آقای جهانگیری اشاره کرد.
بودجه  کمیته  بنده  ریاست  زمان  از  گفت:  دانشگاه  رئیس 
تشکیل شده است و تمام تصمیمات در مورد بودجه دانشگاه 

گرفته می شود.
فناوری  و  پژوهشی  معاون  پور  آبادی  نظام  حسین  دکتر 
دانشگاه گفت: با حضور دکتر طاهر در دانشگاه شهید باهنر 
بحث بر این شد دانشگاه را به سمت و سویی ببریم که با 
برنامه  ای منسجم که هم راستا است با سیاست های هیبأت 
امنا اداره و مدیریت کنیم و نتیجه این شد که سند راهبردی 
مشخص  امنا  هیأت  که  گیری  جهت  با  متناسب  دانشگاه 
می کند تدوین کنیم و شاه بیت آن سند این بود که ما از یک 
کارآفرین جامعه  دانشگاه  به  و آموزرشی  پژوهشی  دانشگاه 

محور تبدیل شویم.
و  دانشگاه  راهبردی  سند  تدوین  از  پور  آبادی  نظام  دکتر 
تصویب آن در هیأت امنا خبر داد و اظهار کرد: در راستای 
رسیدن  به چشم انداز ترسیم شده در سند راهبردی دانشگاه 
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تدوین بیش از 30 آیین نامه و و دستورالعمل و سوق دهی 
فعالیت های دانشگاه به سمت نوآوری، فناوری و حل مشکالت 
جامعه تدوین شد که موضوع اصلی این موضوع بحث گرنت 
یا آیین نامه اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیأت علمی و آیین 
نامه ترفیع بود که در این راستا به فناوری و تحقیقات بها 
به  پژوهشی  و  آموزشی  دانشگاه  از  گذر  آن  که  شد  داده 

دانشگاه کارآفرین جامعه محور اتفاق خواهد افتاد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه اضافه کرد: شاخص های 
بر  نبود و سعی  برنامه ها  با  انسانی دانشگاه متناسب  نیروی 
این شد که سرانه ها را متناسب با برنامه وزارت علوم پیش 

ببریم.
وی در ادامه از نتیجه اعمال سیاست ها در چند سال گذشته 
از 86  پرسنلی  از کاهش کل هزینه های  بودجه  در بخش 
درصد به 71 درصد و همچنین کاهش هزینه های پرسنلی 
رسمی، پیمانی و قراردادی از 82 درصد به 66 درصد خبر 

داد.
فناوری دانشگاه در خصوص درآمدهای  و  پژوهشی  معاون 
بین المللی  همکاران  با  مشترک  پروژه   5 اجرای  از  صنعتی 
دیگر  و   Erasmus+DAAD چارچوب  در  خارجی 
برنامه های بین المللی خارجی معادل 262480 یورو خبر داد.

دکتر نظام آبادی پور در آخر چالش ها و برنامه های پیش رو 

برای حضار شرح داد و گفت: بودجه تعمیرات و تجهیزات 
دانشگاه کفاف هزینه های موجود را نمی دهد این روند باعث 
تاسیسات  بیش  از  بیش  ناکارآمدی  و  روزافزون  استهالک 
مراکز  ایجاد  برای  منابع  تامین  و ساختمان ها می شود، عدم 
فناوری و مجموعه های تحقیقاتی و مهارتی برای رسیدن به 
اهداف پیش بینی شده و کمبود منابع مالی در اتمام پروژه 

حفاظ فیزیکی و الکترونیکی حصار پیرامون دانشگاه است.
عالی سازمان  آموزش  امور  رئیس  میرزابزرگ  دکتر حسن 
در  حضور  از  خوشحالی  ابراز  ضمن  کشور  بودجه  و  برنامه 
دانشگاه شهید باهنر گفت: تامین و تجهیز دانشگاه بسیار کم 
است اگر در سال آینده هم 100 درصد تخصیص داده شود 

نمی تواند کمبودها را جبران کند.
کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  عالی  آموزش  امور  رئیس 
دانشگاه  به  سازمان  نگاه  دهندۀ  نشان  بودجه  رشد  افزود: 

نیست بلکه رشد دانشگاه ها چندین مولفه دارد.
دکتر میرزابزرگ با اشاره به این که موضوع تخصیص های 
صورت گرفته یک ماه یک ماه شده است سعی ما بر حل 

مشکالت مقطعی دانشگاه ها است .
وی در ادامه افزود: نکته مهم این است که ارتباط ما باید با 
دانشگاه ها شفاف و قوی باشد تا نیازهای واقعی شناسایی شود 

و در این راستا به یکدیگر کمک کنیم.
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افتتاح طرح ارتقاء خوابگاه 6 دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان

رفاه  صندوق  مشارکت  با   6 خوابگاه  ارتقاء  طرح  افتتاح 
علی  محمد  دکتر  حضور  با  دانشگاه  و  خیرین  دانشجویان، 
 23 شنبه  روز  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر 

اسفندماه 99 برگزار شد.
معاون دانشجویی دانشگاه گفت: این طرح به صورت مشارکتی 
از طرف دانشگاه شهید باهنر، صندوق رفاه و خیرین دانشگاه 
دکتر خوش کیش و مهندس موال نماینده کانون قلم چی در 
کرمان، بین این سه گروه اجرا شد و خوابگاه 6 با این طرح، 

از رتبه 4 به رتبه 1 ارتقاء پیدا کرد.

مرحله نهم کمک های مومنانه در دانشگاه شهید باهنر کرمان
باهنر  شهید  دانشگاه  حمایتی  بسته  توزیع  مرحله  نهمین 
کرمان برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا 
در دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، روز شنبه 23 اسفند ماه 

99، انجام شد.
مرحله  نهمین  گفت:  دانشجویی  معاون  نظری  اکبر  دکتر 
خیرین  دانشگاه،  کارمندان  استادان،  مومنانه  کمک های  از 
دانشگاه  و با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
در دانشگاه جهت کمک به اقشار آسیب دیده از کرونا در 
نیروهایی که  از  نفر  دانشگاه، یک بسته کامل به تعداد 82 
بیکار  کار  از  کرونا  اثر  بر  و  می کردند  فعالیت  دانشگاه  در 
برنج،  برنج، سویا، رب گوجه،  شدند شامل)روغن، حبوبات، 

قند، ماکارونی( تهیه و توزیع شد.
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به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
آیین اختتامیه هشتمین کنگره سراسری ادبیات پایداری برگزار شد

هشتمین کنگره سراسری ادبیات پایداری به صورت محدود 
رئیس  حضور  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در  مجازی  و 
دانشگاه، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان، 
رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور و مدیرکل 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان، 
یکشنبه 24 اسفند ماه 99، در سالن کنفرانس سازمان مرکزی 

دانشگاه برگزار شد.
باهنر کرمان،  دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه شهید 
دکتر محمدصادق بصیری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
سازمان  رئیس  بایرامی  عباس  سرهنگ  کرمان،  استانداری 
محمود  سرهنگ  کشور،  مقدس  دفاع  تاریخ  و  ادبیات 
ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  مدیرکل  مهدوی فرد 
حضور  با  مسئوالن  از  جمعی  و  کرمان  استان  مقدس  دفاع 
با  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  گمنام  شهدای  حسینیه  در 
با  بیعت  تجدید  ضمن  فاتحه  قرائت  و  گل  شاخه های  نثار 
شامخ  مقام  به  )ره(  خمینی  امام  حضرت  واالی  آرمان های 

شهدا، ادای احترام کردند.
 دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان 
و  مبعث  عید  خصوصا  رجب  ماه  اعیاد  مقدم،  خیر  ضمن 

اعیادی که در ماه شعبان پیش رو هست را تبریک گفت.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان خاطر نشان کرد: باعث 
افتخار است که هشتمین کنگرۀ ادبیاِت پایداری، به میمنت 
مدافعین  پایدارِی  و هشت سال  علیه السالم  امام هشتم  ناِم 
وطن در نبرد با متجاوز، اینک در دانشگاه شهید باهنر کرمان 

در حال برگزاریست.
مقام  که  جریان ساز  و  مفید  کنگرۀ  این  افزود:  طاهر  دکتر 
اسالم حاج  و سرداِر رشید  را ستوده اند  آن  رهبری،  معظم 
قاسم سلیمانی، از سخنرانان و حامیاِن آن بوده اند، حاال جایگاِه 

خود را، در میاِن کنگره هاِی ثابت و دیرساِل کشور پیدا نموده 
است و امید می رود، همچنان با موفقیت در سال های آینده 

نیز منشأ خیر و برکت باشد.
دانشجویان  و  استادان  برادران،  و  خواهران  به  خطاب  وی 
پوشیده  گفت:  محترم  حضار  و  کنگرۀ  در  کننده  شرکت 
نیست،  تنها راه الگوسازی برای نسلی که بخواهد، سربلند و 
آزاد زندگی کند، همین راهی  است که کنگرۀ ادبیات پایداری 
برگزیده، یعنی کار علمی و پژوهشی پیرامون حماسه سازان، 
قهرمانان و چهره هایی که به وجود آورندگان و بُن مایه هاِی 
اصلِی ادبیات پایداری هستند، چه در طول تاریخ و چه در 

سده اخیر که موضوع فراخوان  هشتمین کنکرۀ بوده است.
رئیس دانشگاه معین استان کرمان اظهار کرد: کنگرۀ دیرپاِی 
ادبیات پایداری که به همِت استادان فرهیختۀ این دانشگاه  و 
همدلی و همکارِی مدیریِت حفِظ آثار و نشِر اَرزش های دفاع 
مقدس استان کرمان شکل گرفته، در حالی گام هشتم خود 
را بر می دارد که امسال جاِی خالِی بزرگ پرچمدار و خالق 
این ادبیات، به شدت خالیست، کسی که از قضا، تحصیالِت 
خود را در رشتۀ علوم اجتماعی و پژوهشگری همین دانشگاه 
دست  اُسطوره ای  به  همیشه  برای  و  گذراند  باهنر  شهید 
اسالم  رشیِد  سرداِر  جز  نبود  کسی  او  شد.  تبدیل  نیافتنی 
حاج قاسم سلیمانی رضوان اهلل تعالی علیه، که همواره ُمشّوق 

پژوهشگران این عرصه بود.
وی با آرزوی توفیق براِی برگزار کنندگان و شرکت کنندگان، 
در کنگرۀ هشتم و با تشکر از مدیریِت مرکِز حفِظ آثار، از 
علم  سایۀ  در  را،  پایداری  فرهنِگ  گسترِش  عزیز،  خداوند 
به  زودی  به  شرایط  امیدوارم  گفت:  و  آرزوکرد  تحقیق  و 
در  مقاالت  نویسندگاِن  حضور  شاهد  که  برگردد  روزگاری 

شهر کرمان باشیم.
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کنگره  هشتمین  علمی  دبیر  امیری خراسانی  احمد  دکتر 
ایجاد  باعث  اینکه کرونا  به  اشاره  با  پایداری کشور  ادبیات 
کشور  پایداری  ادبیات  کنگره  برگزاری  در  محدودیت هایی 
در دوره هشتم شد اظهار داشت: کنگره ادبیات پایداری از 
کنگره های مستمر و پایدار در کشور است. کشور ما گذشته 
تاریخی بسیار مهمی دارد و همچون گوهری در تمام زمینه ها 
می درخشد، کشور ما همیشه در خطر تهاجم بوده و در تمام 

این سال ها مقاومت مردم این کشور را شاهد بودیم.
دبیر علمی هشتمین کنگره ادبیات پایداری کشور با اشاره به 
اینکه استبداد و طاغوت داخلی نیز رنجی بر مردم کشور در 
طول تاریخ داشتند و نسل جوان ما باید این تاریخ مقاومت 
از  با تروریسم  افزود: دفاع مقدس و مبارزه  بداند  مردم را 
افتخارات مردم ایران است و شهید سلیمانی علمدار مبارزه 

با تروریسم در جهان است.
وی با بیان اینکه کنگره ادبیات پایداری به صورت دو ساالنه 
پایداری  ادبیات  کنگره  برکات  از  گفت:  می شود  برگزار 
ایجاد  و  استان کرمان  انجمن علمی دفاع مقدس  راه اندازی 

رشته ادبیات پایداری در دانشگاه است.
سراسر  از  مقاله   78 امسال  اینکه  عنوان  با  امیری خراسانی 
کشور به دبیرخانه کنگره ارسال شده که 23 مقاله برگزیده 
قالب  در  دوره  هر  برگزیده  مقاالت  افزود:  می شود  و چاپ 

کتاب نامه پایداری چاپ و منتشر می شود.

در  پایداری  ادبیات  کنگره  دبیرخانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  باهنر کرمان مستقر است گفت: جا دارد  دانشگاه شهید 
همکاری تمام دانشگاه ها و استادان دانشگاه های کشور تشکر 

کنم.
سرهنگ عباس بایرامی رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع 
هشتمین  آیین  که  هستیم  خوشحال  گفت:  کشور  مقدس 
کنگرۀ سراسری علمی و ادبیاِت پایداری را از شهر تاریخی 
کرمان و از دانشگاه که مزین به نام شهید باهنر و از جوار 
مرقد دلها سردار حاج قاسم سلیمانی و 6500 شهید گرانقدر 
پرچمدار  و  علمدار  واقع  در  و  برگزارمی کنیم  کرمان  استان 
سرهنگ بایرامی گفت: ما برای نهادینه کردن فرهنگ دفاع 
مقدس و فرهنگ مقاوم نیاز به علمی کردن موضوعات داریم 
و تنها زمانی می توان ادعا کنیم که استقالل و شرف این ملت 
در  که  مستدام  و  برجا  پا  عقیدتی  و  جغرافیایی  مرزهای  و 
انتقال مفاهیم و فرهنگ دفاع مقدس موفق باشیم و در این 
راه هیچ ابزاری قوی تر از علم نداریم لذا استادان دانشگاهی 
الحمداهلل بیش  و  بر دوش دارند  را  این مهم  و حوزی علم 
واقع  باهنر کرمان در  دانشگاه شهید  از یک دهه است که 
پیشانی حرکت است و در سراسر کشور می درخشد که جای 

تقدیر و تشکر دارد.
از  غنی  و  قوی  پیشینه  یک  پایداری  ادبیات  افزود:  وی 
فرهنگ  ها، تمدن ها و حماسه ها است که در انقالب اسالمی 
ایران  ملت  ساله  هشت  دفاع  در  و  داشت  خاصی  تبلور 
گنجاندن یک رشته  لذا  و  گرفته  به خود  دیگری  جلوه های 
دانش آموزی  در دروس  و حتی  دانشگاهی  در دروس  مهم 

می تواند در مقدمه سازی آن موفق باشد.
و  داوران  هیأت  بیانیۀ  مراسم  پایان  در  است،  گفتنی 
پایداری   ادبّیات  سراسری  کنگرۀ  هشتمین  شرکت کنندگاِن 
فرهنگ  پژوهشکده  رئیس  صرفی  محمدرضا  دکتر  توسط 

اسالم و ایران دانشگاه، قرائت شد.
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بیوگرافی. لطفا. ابتدا. در. شما. خدمت. سالم. عرض. با.  
خودتان.را.شرح.دهید. 

التحصیل  فارغ   1371 مرداد   20 متولد  بیابانی  فاطمه  من 
از دانشگاه  ارشد مهندسی عمران گرایش سازه  کارشناسی 

شهید باهنر کرمان هستم.

.در.رابطه.با.علت.نابینایی.کمی.برایمان.توضیح.دهید. 
زمانی که مادرم بنده را 3 ماهه باردار بود در یک سانحه 
وقتی  اما  شوند  مي  پرتاب  بیرون  به  ماشین  از  تصادف، 
بینایی  نعمت  از  که  شوند  مي  متوجه  آیم  می  دنیا  به  من 
محرومم. البته مقدار بینایی داشتم، در حدی که می توانستم 
دبستان،  دوران  در  که  یادم هست  و حتی  ببینم  را  مقابلم 
گرفتم  بینارو  نیمه  های  بچه  از  یکی  فارسی  کتاب  یکبار 
بچه هاي  براي  توانستم  بود  با خط درشت چاپ شده  که 
کم بینا بخوانم و نیز یادم هست وقتی کتاب میگرفتم جلو 
چشمانم میدیدم ولی نمیتوانستم کلماتش را تشخیص دهم. 
سر انجام هم به مرور زمان همین مقدار بینایي ام در طی 

چند سال به طور کامل از بین رفت.

تحصیالت.در.مدرسه.را.چگونه.گذراندید.؟
زمان  آن  در  داشتم  نوشتن عالقه  و  خواندن  به  خیلی  من 
نابینایان  مخصوص  مدرسه  که  نداشتند  اطالع  ام  خانواده 
وجود دارد، هر وقت از والدینم میپرسیدم چرا مدرسه نمي 
نمی  زیرا  است،  نشده  وقتش  هنوز  چون  گفتند  می  روم  
می  نقاشی  نوشتم  می  دارم، ک  بینایی  مشکل  که  دانستم 
دارند.  بینایي  اندازه  همین  همه  کردم  می  فکر  و  کشیدم 
به  گرفت  انتقالي  پدرم  نابینایان  مدرسه  بخاطر  بعدها 
سیرجان و در نتیجه از پاریز به سیرجان مهاجرت کردیم 
و پنج سال دبستانم را در آنجا گذراندم و پدرم که معلم 
از  مانده  باقی  سال  چند  سیرجان  مدارس  از  یکی  در  بود 
شغلش را تدریس کرد. مسافت پاریز تا سیرجان حدود 50 
کیلومتر بود و من و پدرم هر روز ساعت 5/6صبح از پاریز 
به سیرجان میرفتیم و بعد از اتمام کار مدرسه به پاریز بر 
می گشتیم هر روز حدود دو ساعت در رفت و آمد بودیم. 
دوران راهنمایی با کسب رتبه 2 در شهرستان مدرسه نمونه 
مدرسه  شدم  موفق  هم  دبیرستان  در  شدم،  قبول  دولتی 
دبستان،  پنجم  سال  از  که  نماند  گفته  نا  قبول شوم.  نمونه 
پدرم بازنشسته شد و از آن به بعد تا زمانی که دیپلم گرفتم 

و حتي در دو سال اول دانشگاه وقتی من را براي تحصیل 
به سیرجان می آورد در گوشه ای از شهر توقف می کرد 
تمام شوند و  تا کالس هایم  ماند  را منتظر می  و کل روز 
را  ها  سختی  و  ها  مشقت  این  همه  او  برگردیم.  خانه  به 
تحمل کرد تا من باسواد شم. در ضمن در منزل هم مادرم 
 نظارت و پیگیری ویژه ای بر درس و انجام تکالیفم داشت

و. ریاضی. مثل. دروسی. به. که. شد. باعث. عواملی. چه.
فیزیک.عالقه.پیدا.کنید.؟

گرایش و عالقه زیاد من به ریاضیات به خاطر معلم ریاضی 
سال اول دوران راهنماییم سرکار خانم ایران نژاد بود. ایشان 
با تدریس عالی و لذت بخششان و اخالق مداری ویژه مرا 
به ریاضیات عالقه مند کردند. به خصوص جدیتی که در 
با سواد شدن دانش آموزان داشتند و عدالت محوریشان. 
ایشان یک استوره کامل از انسانیت هستند و در قلب من 

جاودان خواهند ماند.

نظرتان.درباره.این.تفکر.که.در.جامعه.جا.افتاده.است.

مبنی.بر.اینکه.افرادی.که.روشندل.هستند.باید.دروس.

علوم.انسانی.را.برای.تحصیل.خودشان.انتخاب.کنند،.
چیست.؟

بودند که  اطرافیانم معتقد  اکثر  وقتی وارد دبیرستان شدم 
من باید رشته علوم انسانی را انتخاب کنم و یه وکیل خوب 
شوم. سال دوم دبیرستان با اصرار مدیر مدرسه، سر کالس 
علوم انسانی حاضر شدم، از همان اول احساس کردم کالس 
را دارم  یه زندانی  یه زندان هست و من حکم  برایم مثل 
باور  و  ذهن  ساخته  که  را  راهی  که  این  به  محکومم  که 
کنترل  دهم.  ادامه  را  دیگر هست  آدمای  و  مدرسه  مدیر 
اشکانم دست خودم نبود معلم درس می داد و من با تمام 
وجود آروم و بی صدا گریه می کردم. تا این که روز بعد 
این که به کسی بگویم، مخفیانه بروم  تصمیم گرفتم بدون 
سر کالس ریاضی، یک ماه بدون اطالع خانواده این روند 
را ادامه دادم. مدیر مدرسه و یک سری از مسئوالن برای 
رفتن من به رشته ادبیات از هیچ تالشی دست برنداشتند. 
فرزند  رفتن  که  کردند  مجاب  را  ام  خانواده  که  جایی  تا 
گفتند  مي  و  اش  آینده  تباهی  یعنی  ریاضی  رشته  به  شما 
اصال قبل از اینکه بخواهد به آینده برسد درس هاي رشته 
 ریاضی اینقدر سخت هستند که از عهده آنها بر نمی آید.  

مصاحبه اختصاصی با سرکار خانم فاطمه بیابانی
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آرزوی. و. هدف. دنبال. به. که. شد. باعث. عواملی. چه.
برندارید؟ تالش. از. دست. و. برویز. .خودتان.

پل عبور من از همه این سدها و موانع و پرتابم به سمت 
موفقیت معلم فیزیکم سرکار خانم رجائي بود. وي در برابر 
تا  ایستادند  با من شد،  هایی که در مدرسه  تمام مخالفت 
و  بزرگ  قلبی  با  برسانند.ایشان  آرزوهام  و  اهداف  به  مرا 
سرشار از محبت باعث شد در من عالقه قلبی و دلبستگی 
عمیقی نسبت به خودشان به وجود آید. یادم هست یکبار 
امتحان فیزیک گرفتند و من نمره 20 گرفتم، ایشان برگه 
امتحانی بنده را به مدیر مدرسه نشان داد و گفت »وقتی 
دانش آموزان بینای من با تمام امکاناتی که دارند نتوانستند 
توانم  می  چطور  من  گرفته  فاطمه  ولي  بگیرند   20 نمره 
توانایي اش را نادیده بگیرم و بگویم در رشته ریاضی ادامه 
بسته  برای  شکن  دندان  جواب  همین  و  ندهد؟«  تحصیل 
امکاناتی محض  بی  در  من  بود.  کافی  مخالفان  دهن  شدن 
تالش کردم و موفق شدم دوران دبیرستان را با نمره های 
رشته  که  خواهرم  دوران  این  در   ، برسانم  پایان  به  عالی 
ریاضی خوانده بود کتاب ها رو برایم می خواند و ضبط می 
توانایی من را می دیدند،  کرد. معلم ها هم وقتی تالش و 
تحسین و تشویق مي کردند، برای تالش هایم ارزش قائل 
داشتنند. آرزو  عالي  های  جایگاه  برایم  همیشه  و   بودند 

و. کجا. لیسانس. مقطع. در. دانشگاهیتان. تحصیالت.
چگونه.بود.؟

را کسب  رتبه 3000  من موفق شدم در کنکور سراسری 
کنم و از همینجا بود که زندگی من زیر و رو شد. تا قبل 
این که وارد دانشگاه شوم یه دختر با اعتماد به نفس و قوی 
بودم و هیچوقت احساس نکردم که از نعمت بینایی محرومم 
هیچ چیزی را براي خودم دست نیافتنی نمی دیدم، معتقد 
بودم هر چیزي را که بخواهم بدست مي آورم پس با رتبه 
انتخاب  تحصیل  برای  را  سیرجان  صنعتی  دانشگاه   3000
کردم که بزرگترین اشتباه زندگیم بود قبل اینکه بخواهم از 
این موضوع را  ام بگم مي خواهم  اشتباه زندگی  بزرگترین 
مطرح کنم که هیچکدام از افرادي را که زندگی ام را تخریب 
کردند، قضاوت نمی کنم چون می دانم خداوند قادر متعال 
قاضی مطلق است. به همین دلیل قضاوت آنها و تنبیهشان 
. سپارم  می  رسانده  اینجا  تا  مرا  که  خدایی  همان  به   را 

بنده  از  سال  چندین  شد  اعالم  کنکور  نتایج  اینکه  از  پس 
بخاطر  رتبه برتر تجلیل مي شد. از من خواستند خواسته ها 
و امکاناتی رو که براي ادامه مسیرم نیاز دارم بگویم و من 
تقاضا کردم که کتاب هاي درسي ام را برایم ضبط کنند، 
برگزار شود  براي  به طور جداگانه  آزمایشگاهی  کالسهای 

ملموس  و  عملی  طور  به  را  ها  آزمایش  نفر  یک  اینکه  یا 
آموزش دهد. یک جلسه با حضور نماینده شهر در مجلس، 
سیرجان  صنعتي  دانشگاه  مسئوالن  حضور  با  و  فرماندار  
نهایت  نشد.همه  محقق  بنده  هاي  خواسته  اما  شد  تشکیل 
تالششان را کردند که مرا حذف و تخریب کنند. به پدرم 
خانه  در  باید  دارد  مشکلی  چنین  وقتی  تو  دختر  میگفتند 
بنشیند چرا فرستادینش دانشگاه. میگفتند در آینده چگونه 
نقص  اینقدر  کند.  نظارت  و  ساختمان  سر  برود  میخواهد 
از خودم  رسیدم  مطلق  پوچی  به  که  کوبیدند  را  ام  بینایی 
خجالت می کشیدم. بعد گذشت چند روز یکی از همکالسی 
هایم گفت ما بچه های کالس می خواهیم یک گروه ضبط 
این گروه هر ترم تشکیل مي شد و  برایتان تشکیل دهیم. 
می  تقسیم  را  کتابها  و  آمد  می  بود  داوطلب  که  هر کس 
کردند بین خودشان و ضبط می کردند، جا دارد یادي کنم 
از دوستی که موفقیتم در دوران کارشناسی و انگیزه ام برای 
مقطع ارشد رو مدیونش هستم که فقط یک دوست نبود او 
به من حتی از خواهر واقعیم هم نزدیکتر بود سرکار خانم 
پونه خواجویی که هر روز وقتشان را براي آموزش درس 
درس  کالسها  از  سر  من  دادند.  می  اختصاص  من  به  ها 
سری  یه  فقط  کنم  استفاده  توانستم  نمی  چندان  استادان 
مسائل تئوری را مي شد فهمید زیرا فرمول ها و شکل ها 
را با زبان اشاره می گفتند من شکنجه هایی را از نظر روانی 
تحمل کردم که هرکس جای من بود یا انصراف می داد یا 
به خاطر سختی رشته  میزد، هیچوقت  به خودکشی  دست 
و  زشت  های  توهین  خاطر  به  بلکه  نشدم  شکنجه  عمران 
زننده متالشی شدم. توهین هایی که به نقص  بیناییم بر می 
گشت. در جامعه ما جا افتاده که کسی که محرومیت بینایی 
یادم  دهد.  ادامه  را  ای  دیگه  رشته  ادبیات  نباید جز  داره 
هست چند وقت پیش پی گیر شدم براي درمان بیناییم یک 
پزشک گفت دنیا اونقدر هم دیدنی نیست. ای کاش مردم 
یاد بگیرند که کسی را به خاطر محدودیت فیزیکی قضاوت 
نکنند کاش یاد بگیرند نقص فیزیکی برای یه نفر به اراده 
خودش نبوده و کاش این مطلب را متوجه شوند که نقص 
فیزیکی دارد به اندازه کافی حق لذت بردن از دنیا و زیبایی 
هاش ازش گرفته شده ، دیده شدن توانایی هایش و انتخاب 
 مسیر آرام بخش و دوست داشتني ،کمترین حقش هست.

تالش.و.کوشش.شما.بر.کسی.پوشیده.نیست.اما.از.نظر.
.خودتان.چه.کسانی.را.مسبب.پیشرفت.تتان.مي.دانید؟

استاد  ارشد  کارشناسي  مقطع  به  اومدن  برای  من  انگیزه 
انسان  یک  ایشان  جهانشاهی  دکتر  بود،  فوالدم  درس 
وارسته و فرهیخته هستند، تنها لحظات لذت بخش من در 
دوران لیسانس کالس های فوالد ایشان بود و من مدیون 
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ارشد در  ایشان هستم. سال 1397 وارد مقطع کارشناسي 
چیز  همه  دوره  این  در  شدم.  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
علمی، سطح  نظر سطح  از  بود، بخش عمران  شبیه معجزه 
فرهنگ و تمدن استادان، دست کمی از دانشگاه های معتبر 
فرهیخته،  فهیم،  هایی  انسان  بزرگواران  همه  نداشت،  دنیا 
العاده، با کماالت و در نهایت متواضع بودند  متمدن، فوق 
که به تالشهای من در بی امکاناتی مطلق، ارزش و بهای ویژه 
ای دادند و معتقد بودند با ذهن توانمندی که خداوند به من 
داده می توانم در مسیری که عاشقانه دوستش دارم بهترین 
برایم رقم زدند و  را  بهترین لحظات  بزرگواران  این  باشم. 
لذتبخش  راهی  برایم  و خم  پیچ  پر  و  از یک مسیر سخت 
ساختند. علم آموزی در محضر این انسان های گرانقدر در 
زندگی برایم افتخاری بزرگ بود. یکی از عوامل تأثیر گذار 
العاده  فوق  ارشد وجود دوستان  در موفقیت من در مقطع 
باگذشت و فداکاری بود که با وجود سختی درسها و پایان 
نامه هایشان و با وجود تمام گرفتاری های زندگی در نهایت 
مهربانی صبورانه برایم وقت می گذاشتند و درس هارا  به 
صورت حضوری و هم به صورت فایل صوتی برایم توضیح 
کردند  جبران  منو  بینایی  نقص  زیادی  تا حد  و  دادند  می 
جبران  قابل  چیزی  هیچ  با  عزیزان  این  بزرگ  فداکاری  و 
ارشد را در طول  نیست. من درس های مقطع کارشناسي 
ارشد یک  15.56 گذروندم. همه دوران  با معدل  ترم  دو 
طرف، یک سال پایان نامه هم یک طرف. سالی که تبدیل به 
یک سال تکرار نشدنی در زندگی من شد، به خاطر استادی 

که بهترین و شیرین ترین لحظات را در زندگی من رقم زد 
استادی که به زندگی من قدرت بخشید و اعتماد به نفس 
فرو ریخته مرا به من برگرداند. استادی که نه تنها معنای 
انسان واال بود. جناب  بلکه معنای واقعی یک  واقعی استاد 
پروفسور شجاعی ایشان زیباترین معجزه و بزرگترین هدیه 
هدیه  این  لیاقت  امیدوارم  بودند.  من  زندگی  در  خداوند 
پروفسور  جناب  کنار  در  موفقیت  باشم  داشته  را  بزرگ 
بزرگترین  دنیاست.ایشان  اتفاق  ترین  لذتبخش  شجاعی 
الگو و اتفاقی زیبا و تکرار نشدنی در تمام طول زندگی من 
خواهند بود و به عنوان یک اسطوره در قلب من جاودان و 
 پایدار خواهند ماند. اخالق مهندسی ایشان فوق العاده بود.

آیا.به.تحصیل.در.مقاطع.درسی.باالتر.فکر.می.کنید.؟
بله من تصمیم دارم برای دکتري هم بخوانم هم وارد کار 
به خارج  مهاجرت  برای  و  اجرا شوم  کار  و هم  آکادمیک 

هم تالش می کنم.

در.آخر.ممنون.از.این.که.وقتتان.رو.در.اختیار.ما.گذاشتید.
بفرمایید  دارید،. خودتان. دوستان. به. صحبتی. .اگر.

من در پایان صحبتی با همه دارم این هست که قدر داشته 
هایتان را بدانید و  نهایت استفاده رو بکنید و برای رسیدن 
به هدف در برابر سختی ها کوتاه نیایید.اگر روزی بینایي ام 

برگردد آرزوم این است که علم عمران را فتح کنم.
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