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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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دیدار مدیران بانک تجارت استان با رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر شعب بانک تجارت استان کرمان با دکتر طاهر رئیس 
رئیس  اتاق  در   1400 فروردین   16 دوشنبه  روز  دانشگاه 

دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.
دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه ضمن عرض تبریک 
عید باستانی و تقارن شدن آن با ماه شعبان و خوشآمدگویی 
تالش  با  اقتصادی  توسعه  برای  بانک ها  گفت:  مهمانان  به 
و فراهم آوردن شرایط رشد اقتصادی، در چرخه اقتصادی 

نقش مهمی دارند.
رئیس دانشگاه در این دیدار با اشاره به نامگذاری سال جاری 
پشتیبانی ها  تولید،   « عنوان  با  رهبری  معظم  مقام  از سوی 
و مانع زدایی ها« ابراز امیدواری کرد که در سال جاری با 
را  نظام  اهداف  بتوانیم  بانکی  شبکه  مشارکت  و  همکاری 
ارائه  راستای  در  بیشتر  چه  هر  تالش  با  و  کنیم  عملیاتی 

خدمت به دانشگاهیان گام برداریم.

ضمن  استان  تجارت  بانک  شعب  مدیر  بسکابادی  علی   
جایگاه  دانشگاه ها  گفت:  گذشته  اعیاد  و  نو  سال  تبریک 
ارزشمند و نقش بسزایی در کشور دارند و دیدگاه مدیران 
و  خاص  نگاه  آموزشی،  مجموعه های  این  به  بانک  ارشد 

ویژه ای است.
از  گزارشی  ادامه  در  استان  تجارت  بانک  شعب  مدیر 
فعالیت ها و عملکردهای سال 99 در خصوص شاخص های 
مالی، تخصصی و مشارکت هایی که در استان داشته عنوان 

و در خصوص آنها توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه این دیدار در زمینه همکاری های دانشگاه و بانک 
برخی  از  استفاده  جدید،  و  بیشتر  خدمات  ارائه  تجارت، 
پروژه های  از  برخی  برای  بانکی  اعتبارات  و  تسهیالت 
دانشگاه و همچنین ارائه تسهیالت کم بهره، گفتگو و تبادل 

نظر انجام گرفت.
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علوم  استنادی  پایگاه  سرپرست  دهقانی،  محمدجواد  دکتر 
انقالب  معظم  رهبر  که  این  بیان  با   )ISC( اسالم  جهان 
بر   98 سال  در  رمضان  ماه  در  دانشگاهیان  دیدار  در 
صحبت  دانشگاه ها«  رتبه بندی  و  »ارزیابی  ضرورت 
رتبه  برای  و مزیت های الزم  معیارها  تعیین  بر  و  فرموده 
رقابت  ایجاد  و  ها  دانشگاه  کیفی  ارتقای  منظور  به  بندی 
جهان  علوم  استنادی  پایگاه  گفت:  کردند،  تاکید  مثبت 
اسالم )ISC( از اواخر سال 98 با ابالغ رسمی وزیر علوم، 
دانشگاه ها  رتبه بندی  و  ارزیابی  عمال  فناوری  و  تحقیقات 
معیارهای  و  شاخص ها  با  را  کشور  پژوهشی  موسسات  و 
علوم  وزرات  در  رتبه  بندی  تخصصی  کارگروه  مصوب 

آغاز کرد.
وی ادامه داد: هرچند در طول 10 سال گذشته رتبه بندی 
رتبه  گروه  توسط  کشور  پژوهشی  موسسات  و  دانشگاه ها 
می شد،  انجام  اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  بندی 
دولتی  دانشگاه های  ارزیابی  و  رتبه بندی   99 ولی در سال 
تحت نظارت وزارت علوم با معیارها و شاخص های جدید 
با  نیز  و  قبل  به  نسبت  متفاوت  کامال  روش  شناسی  نیز  و 
بندی  رتبه  تخصصی  کارگروه  کامل  نظارت  و  هماهنگی 
در وزارت عتف توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

)ISC( انجام گرفت و نتایج آن اعالم شد.
نظیر  بی  کوشش های  و  تالش  چند  هر  افزود:  دهقانی 
شتاب  و  رشد  در  پژوهشی  موسسات  و  دانشگاه ها  تمامی 
سال های  در  بخصوص  بین  المللی  عرصه های  در  علمی 
قابل  بین المللی  تحریم های  تشدید  با  همزمان  و  اخیر 
نظیر  باالدستی  اسناد  اساس  بر  این حال  با  است،  تقدیر 
و  علم  کالن  سیاست های  و  کشور  علمی  جامع  نقشه 
فناوری ضرورت توجه و تاکید بر تمام ابعاد توسعه علمی 
به  تاکید  بخصوص  دانشگاه ها  جانبه  چند  ماموریت های  و 
در  کشور  پژوهشی  موسسات  و  دانشگاه ها  و حضور  نقش 
مهارت  به  توجه  اجتماعی،  و  اقتصادی  اثرگذاری  جامعه، 
های  شرکت  گسترش  و  توسعه  کارآفرینی،  و  افزایی 
دانش بنیان و اشتغال زایی، بین المللی سازی آموزش عالی و 
به  تاکید  پژوهش،  و  آموزش  در  بین المللی  مشارکت های 
اسالمی  و  فرهنگی  و مسایل  فرهنگ شاگرد پروری  ترویج 
کرسی های  در  دانشجویان  و  اساتید  رنگ  پر  حضور  و 
نظریه پردازی و غیره سبب می شود به مساله رتبه بندی 

نگریسته شود. ارزیابی دانشگاه ها به صورت متمایزی  و 
رتبه بندی،  این  در  گفت:  ادامه  در   ISC سرپرست 
و  دانشگاه ها  رتبه بندی  و  ارزیابی  در  کلی  معیارهای 
وزن  )با  آموزش  حوزه   6 در  عالی  آموزش  موسسات 

و  فناوری  درصد(،   ۲۵ وزن  )با  پژوهش  درصد(،   30
وزن  )با  سازی  المللی  بین  درصد(،   ۲0 وزن  )با  نوآوری 
درصد(   10 وزن  )با  اقتصادی  اثرگذاری  درصد(،   10
وزن  )با  تسهیالت  و  ساخت  زیر  اجتماعی،  خدمات  و 
به  اصلی،  معیارهای  این  از  کدام  هر  است.  درصد(   ۵
تقسیم می  شوند که  و زیر شاخص  اصلی  تعدادی شاخص 
جداگانه  صورت  به  آنها  از  یک  هر  در  دانشگاه  عملکرد 
ارزیابی می شود. تعداد شاخص  های به کار گرفته شده در 
که  است  زیرشاخص  و  شاخص   104 جدید  بندی  رتبه 
بر اساس هر معیار اصلی نشان داده شده  در جدول زیر 

است.

بر  و  جدید  روش شناسی  اساس  بر  گفت:  ادامه  در  وی 
رتبه بندی  تخصصی  کارگروه  مصوب  شاخص  های  مبنای 
بندی دانشگاه  نیاز رتبه  در وزارت علوم، اطالعات مورد 
شده  آوری  جمع  طریق  سه  از  پژوهشی  موسسات  و  ها 
عهده  بر  آن  آوری  جمع  که  پژوهشی  اطالعات  است: 
است،  اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  رتبه بندی  گروه 
پرسشنامه  تکمیل  طریق  از  که  دانشگاه ها  خوداظهاری 
به  دانشگاه ها  در  رابطین  توسط  بندی  رتبه  الکترونیکی 
دست می  آید و نیز برخی اطالعات آموزشی که از طریق 
وزارت علوم یا سازمان های زیر مجموعه در اختیار گروه 

رتبه بندی قرار داده می شود.
دهقانی گفت: روش  شناسی رتبه بندی به صورت کامل در 
اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  بندی  رتبه  وب سایت 
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اساس  بر  گرفت.  خواهد  قرار  دانشگاه  ها  دسترس  در 
روش شناسی موجود، کلیه اطالعات جمع آوری شده در 
بازه  این  انتخاب  دلیل  است.  بوده   97 الی   9۵ سال های 
و  شاخص ها  در  نیاز  مورد  اطالعات  کلیه  تکمیل  زمانی 

نیاز بوده است. معیارهای مورد 
وی ادامه داد: در رتبه بندی سال 99، مجموعا تعداد 103 
و  بررسی  مورد  آنها  اطالعات  داشتند که  دانشگاه حضور 
ماموریت هر یک دسته  اساس  بر  و  قرار گرفتند  ارزیابی 
این  تفاوت  قرار گرفته اند.  بندی  رتبه  بندی شده و مورد 
دسته بندی با رتبه بندی سال های پیش، در دسته بندی 

دانشگاه های علوم کشاورزی به صورت مستقل است.
شرح  به  دانشگاه  نوع  اساس  بر  دانشگاه  ها  حضور  آمار 

زیر است:

و  سواالت  است  ممکن  موارد  برخی  در  تردید  بدون 
ابهاماتی وجود داشته باشد که تالش خواهد شد اطالعات 
وبگاه  در  اختصاصی  داشبورد  طریق  از  کامل  جزییات  و 
کلیه  حال  این  با  گیرد.  قرار  دانشگاه ها  اختیار  در   ISC
پیشنهادهایی که توسط برخی دانشگاه ها ارسال شده، جمع 
تخصصی  کارگروه  در  آینده  در سال  تا  است  آوری شده 
رتبه بندی در وزارت عتف بررسی و مد نظر قرار گیرد.

ادامه داد: مهمترین چالش موجود در رتبه بندی  دهقانی 
سال جاری عدم اطالعات کافی، شفافیت و نیز مستندات 
اثرگذاری  فناوری،  نوآوری،  آموزش،  شاخص های  در 
اقتصادی و نیز خدمات اجتماعی، زیر ساخت و تسهیالت 
بود که به طور خاص به برخی موارد به شرح زیر اشاره 
مربوط  مستندات  و  کامل  اطالعات  ارسال  می شود:)عدم 
دقت  دانشگاه ها-عدم  برخی  توسط  خودارزیابی  بخش  به 
الزم در تکمیل پرسشنامه در پروفایل دانشگاه ها از جمله 
نامه های  پایان  آمار مربوط به شاخص های نسبت تعداد 
با  ارتباط  کارآفرینی،  فناوری،  تجاری سازی  تقاضا محور، 
جامعه  و  صنعت  با  ارتباط  قراردادهای  جامعه،  و  صنعت 
و  تسهیالت  و  زیرساخت  با  مرتبط  شاخص های  نیز  و 
نظیر  ضروری  اطالعات  ارسال  دانشگاه-عدم  امکانات 
در  افزایی  مهارت  آموزش،  در  نوآوری  دوره  تدوین 
های  برنامه  تدوین  درسی،  برنامه های  بازنگری  آموزش، 

درسی به مدیریت آموزشی وزارت عتف و در نتیجه عدم 
کامل بودن اطالعات برخی از دانشگاه ها در این خصوص 

و ...
وی گفت: بدین صورت که برای تمام دانشگاه  های جامع 
دسته  است.  شده  تعریف  تایی   10 بازه های   ،40 رتبه  تا 
کسب  امتیاز  به  توجه  با  که  بوده  اول  دانشگاه   10 اول 
دوم  دسته  دارند،  قرار   )10-1( ای  رتبه  بازه  در  شده 
 )۲0-11( رتبه  ای  بازه  در  که  هستند  دوم  دانشگاه   10
در  که  هستند  سوم  دانشگاه   10 سوم  دسته  دارند،  قرار 
 10 چهارم  دسته  و  دارند  قرار   )30-۲1( رتبه ای  بازه 
قرار   )40-31( رتبه ای  بازه  در  که  هستند  دانشگاهی 
 41+ رتبه  در  و  پنجم  دسته  در  دانشگاه ها  سایر  و  دارند 

قرار می گیرند.
ارتقای  امکان  فوق  رتبه بندی  مزیت  های  از  گفت:  دهقانی 
و  خود  نقاط ضعف  از  اطالع  اساس  بر  دانشگاه ها  جایگاه 
نقاط قوت  تاکید و استمرار در  نیز  برطرف کردن آنها و 
در رتبه بندی برای سال های آینده است، بدین صورت که 
عملکرد خود  نحوه  از  دانشگاه ها  که  اطالعاتی  به  توجه  با 
به  می  توانند  آورند  می  دست  به  حاضر  بندی  رتبه  در 
داشته  سیاست گذاری  و  برنامه ریزی  بهتر  عملکرد  منظور 
خود  پروفایل  به  مراجعه  با  می توانند  باشند.دانشگاه ها 
ضمنا  کنند،  مالحظه  شاخص  هر  در  را  عملکرد  جزئیات 
آدرس  به  بندی  رتبه  سایت  وب  در  بندی  رتبه  نتایج 
ur.isc.ac برای عموم در دسترس است و روش شناسی 
آن نیز به صورت واضح در همین وبگاه قرار داده خواهد 
شد. رتبه تمام دانشگاه های هم بازه یکسان بوده و ترتیب 
بوده  الفبا  حروف  اساس  بر  بازه  هر  در  آنها  گرفتن  قرار 

است.
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 جلسه هماهنگی و هم افزایی
 در خصوص احیاء ستاد امر به معروف و نهی از منکر

به معروف  امر  احیاء ستاد  جلسه هم افزایی در خصوص 
و نهی از منکر روز چهارشنبه 18 فروردین ماه 1400با 
و  معروف  به  امر  ستاد  دبیر  و  دانشگاه  رئیس  حضور 
برگزارشد. دانشگاه  رئیس  اتاق  در  استان  منکر  از  نهی 

تبریک  ضمن  دانشگاه  رئیس  طاهر  محمدعلی  دکتر 
خدا  مهمانی  ماه  آستانه  در  گرفتن  قرار  و  نو  سال  آغاز 
فرایض  از  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  فریضه  گفت: 
قرآن  در  بسیاری  روایات  و  آیات  و  است  دینی  مهم 
این  عظمت  و  اهمیت  راستای  در  معصومین  سخنان  و 
فریضه مطرح است بحث امر به معروف و نهی از منکر 
امر  ایران  است و ستاد  اسالمی  انقالب  زیربنای  و  پایه 
به معروف و نهی از منکر کانون زمینه سازی ارزش های 

است. دینی 
امر  فرهنگ  اشاعه  راستای  در  افزود:  دانشگاه  رئیس 
کتابخانی،  مسابقات  نظیر  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
و  عفاف  های  نمایشگاه  برگزاری  کریم،  قرآن  قرآئت 

شود. برگزار  فرهنگی،  محصوالت  و  کتب   ، حجاب 
نهاد  دفتر  رئیس  حمزه  والمسلمین  االسالم  حجت 
گزارشی  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  فعالیت های  از 
جلسات  اسالمی،  علوم  حوزه  زمینه های  در  دانشگاه 
معروف  به  امر  ستاد  افزایی  مهارت  های  دوره  قرآنی، 
نهی  و  معروف  به  امر  کردن  عملیاتی  و  منکر  از  نهی  و 
در  همچنین  و  دانشگاه  در  الگو  یک  به صورت  منکر  از 
مجازی  صورت  به  نهاد  های  مراسم  برگزاری  خصوص 

نمود. ارائه  توضیحاتی  و  عنوان 
امر  ستاد  دبیر  موال  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
استان گفت: تالش در زمینه  از منکر  نهی  و  به معروف 

احیای این واجب فراموش شده یک گام بسیار ارزشمند 
نیز  مضاعف  ارزش  کار  گستردگی  به  توجه  با  و  است 
به  امر  درست  راه  باید  مسیر  این  در  ما  داشت  خواهد 
معروف و نهی از منکر را بدانیم و گرنه بد عمل کردن 
این  در  که  چیزی  آن  و  می شود  منکر  یک  موجب  خود 
به  امر  سازی  فرهنگ  و  مردمی  کار  بوده  مهم تر  زمینه 
یا همان مطالبه گری اجتماعی  از منکر و  معروف و نهی 
به  باید  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  فضای  و  است 
عملی  دانشگاه  در  چه  و  حوزه  در  چه  علم  اهل  دست 

شود.
روابط  و  ریاست  حوزه  مدیر  ابراهیمی  محمد  دکتر 
از  نهی  و  معروف  به  امر  فرهنگ  کرد:  اظهار  عمومی 
این  که  گونه ای  به  یابد  گسترش  جامعه  در  باید  منکر 
فرهنگ در میان همه اقشار تبیین شود و امر به معروف 
به  توجه  با  و  بوده  بسیار  مراتب  دارای  منکر  از  نهی  و 
برنامه  آن  برای  جامعه  در  مختلف  سطوح  آن  اهمیت 

است. اجتماعی  گاهی  و  فردی  گاهی  که  ریزی شده 
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به منظور ساخت مرکز فناوری در دانشگاه؛
جلسه همکاری و مشارکت دانشگاه شهید باهنر کرمان با شرکت جهاد نصر استان برگزار شد

با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  مشارکت  و  همکاری  جلسه 
شرکت جهاد نصر استان روز شنبه ۲1 فروردین ماه 1400 
با حضور دکتر محمدعلی طاهر و مدیر کل جهاد نصر استان 

در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
فن آوری  و  پژوهشی  معاون  آبادی پور  نظام  حسین  دکتر 
دانشگاه گفت: امروزه دغدغه دانشگاه این است که با آموزش 
با مهارت و دانش باال به  و مهارت های فنی نیروی انسانی 

اقتصاد جامعه کمک کند.
قاعدتا  است  حال رشد  در  فناوری  که  همانطور  افزود:  وی 
این مسیر تحولی در  تکنولوژی و دانش رشد می کند و در 
دانشگاه اتفاق افتاده که دانشگاه باید از دانشگاه های آموزشی 
تبدیل  جامعه نگر  و  کارآفرین  دانشگاه های  به  پژوهشی  و 

شوند و به سمت نیازها ی جامعه حرکت کنند.
دکتر نظام آبادی پور خاطرنشان کرد: الحمداهلل با ارزیابی های 

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  طرف  از  که  گذشته  سال  یک 
فناوری صورت گرفته دانشگاه شهید باهنر کرمان در بحث 
نوآوری و فناوری رتبه 3 کشور را کسب کرد و ما در تالش 
هستیم به سمت مشکالت جامعه و متناسب با تغییراتی در 
بحث های دانشی و تکاملی که در اجتماعات رخ می دهد خود 

را با نیازهای جامعه سازگار کنیم.
وی عنوان کرد: فن آوری پرشتاب در حال حرکت است و 
اگر صنایع بتوانند خودشان را با فناوری های روز همراه کنند 
افزایی  هم  که  کنیم  ایجاد  هم  با  را  مسیری  یک  بتوانیم  و 
از سمت دانشگاه و مجموعه بخش خصوص داشته باشد و 
بتوانیم صنعت را وارد دانشگاه کنیم  تا صنعت و دانشگاه با 

هم گره بخورند.
این نشست، اعضای جلسه در زمینه همکاری و  ادامه   در 

مشارکت به بحث و تبادل نظر پرداختند.



10

نشست مجازی  دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان و دیگر روسای 
دانشگاه ها با حضور و سخنرانی دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

آموزشی،  مؤسسات  و  دانشگاه ها  رؤسای  مجازی  نشست 
وزارت  معاونان  مقام،  قائم  حضور  با  فناوری  و  پژوهشی 
علوم، تحقیقات و فناوری، حضور مجازی رؤسای دانشگاه ها، 
وضعیت  بررسی  محوریت  با  علمی  مراکز  و  پژوهشگاه ها 
آموزش عالی کشور روز شنبه ۲1 فروردین ماه 1400در 

سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد.
با  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی،  منصور  دکتر 
تاکید بر سالمتی همکاران و هموطنان در جریان افت وخیز 
کرونا در یک سال اخیرو توجه رؤسای دانشگاه ها و مراکز 
است  الزم  داشت:  اظهار  مساله  این  به  پژوهشی  و  علمی 
مجموعه همکاران  و جامعه دانشجویی را به مراقبت مستمر 
از آسیب های این بیماری هم در بحث رعایت پروتکل های 

بهداشتی و هم تأمین اقالم بهداشتی توجه بدهیم.
بحث  علوم،  وزارت  اینکه  بیان  با  ادامه  در  علوم  وزیر 
ساماندهی آموزش عالی کشور را با همکاری ستاد اجرایی 
نقشه جامع علمی کشور پیش می برد، تصریح کرد: از این 
عالی  شورای  مصوبه  عالی  آموزش  ساماندهی  که  جهت 
ظرافت  و  دقت  با  باید  برنامه  این  است،  فرهنگی  انقالب 

اجرا شود.
وی با بیان اینکه مأموریت گرایی آموزش عالی جزو وظایف 
و تکالیف ابالغی شورای عالی انقالب فرهنگی است، افزود: 

همکاران محترم در دانشگاه ها و مراکزی که در این زمینه 
تأخیر دارند، توجه کنند که ممکن است بعداً از یک ظرفیتی 
که  شوند  مواجهه  ابالغی  موضوعی  با  یا  و  شوند  محروم 

متناسب با وضعیت شان نباشد.
لزوم اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی کشور با دقت و 

ظرافت بیشتر و بدون توقف
وزیر علوم همچنین به بحث بازنشستگی کارکنان آموزش 
عالی نیز اشاره کرد و گفت: در رابطه با بحث بازنشستگی 
کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها، برخی دانشگاه ها 
تأخیر و تعلل داشته اند که این موضوع مشکالتی را به لحاظ 
و  دانشگاه  و  برای دستگاه  پرداخت هم  و  قانونی  و  حقوقی 
هم برای کارکنان ایجاد می کند. بهتر است ابتدای هر سال 
برنامه ریزی  هم  تا  شود  فراهم  بازنشسته  همکاران  لیست 
فرآیند  جریان  در  کارکنان  همچنین  و  گیرد  صورت 

بازنشستگی تان قرار گیرند.
همکاری  بر  تاکید  با  نشست  این  پایان  در  غالمی  دکتر 
نزدیک دانشگاه ها و مراکزپژوهشی با مرکز نظارت، ارزیابی 
و تضمین کیفیت وزارت علوم گفت: درخصوص برنامه هایی 
که در دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی اجرا می شود، فارغ 
کنند که  مدیران تالش  کرونا، مجموعه  از محدودیت های 
برنامه ها حداکثر تحقق خود را داشته باشند.همچنین تالش 
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خانواده آموزش عالی برای تحقق اهداف و برنامه ها نباید 
تأکید  و  گیرد  قرار  دولت ها  رفت وآمد  جریان  تاثیر  تحت 
استناد  برنامه ها،  اجرای  و  برنامه ریزی ها  در  که  کنیم  می 
به برنامه های باالدستی ضروری است و باید به آنها توجه 

داشته باشیم.
دکتر غالمحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، با بیان اینکه در آمایش آموزش 
عالی متناسب سازی رشته ها و مأموریت گرایی مطرح است، 
اظهار داشت: مأموریت گرایی و متناسب شدن رشته ها همراه 

با ساماندهی مؤسسات انجام می گیرد.
وی به شورای مدیریت استانی آموزش عالی نیز اشاره کرد 
دانشگاه ها  و  ابالغ شد  نیز سال گذشته  این مورد  و گفت: 
شورا  دبیر  و  دادند  تشکیل  را  استان  شورای  استان ها  ی 
استانی  مدیریت  شورای  و  شده  منصوب  استان ها  همه  در 
مبتنی بر دو طرح منطقه بندی و مدیریت منطقه ای آموزش 
عالی است و تصویب شده تا منطقه بندی در مقیاس استانی 

صورت گیرد.

دکتر رحیمی در پایان اظهار داشت: پارک های علم و فناوری 
سری  یک  همچنین  هستند.  ما  ملی  های  پارک  استانی، 
که  همانگونه  و  داریم  دانشگاهی  فناوری  و  علم  پارک های 
دانشگاه ها تاکنون محوریت علمی بوده اند، هم اکنون برای 
دانش بنیانی  شالوده  و  داشته  محوریت  نیز  پارک ها  ایجاد 
پارک های علم و فناوری را دانشگاه های ما شکل می دهند و 
یکی از انتظارات مان از شورای مدیریت استانی همکاری و 

حمایت در همین زمینه خواهد بود.

 تداوم کمک های مومنانه دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرحله  دهمین  رمضان  مبارک  ماه  فرارسیدن  مناسبت  به 
توزیع بسته حمایتی دانشگاه شهید باهنر کرمان برای کمک 
به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در دانشگاه روز 
یکشنبه ۲۲ فروردین ماه 1400 با حضور دکتر محمد علی 
مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  رئیس  و  دانشگاه  رئیس  طاهر 

معظم رهبری در دانشگاه انجام شد.
مصاحبه  در  دانشگاه  دانشجویی  امور  مدیر  محمدعرب پور 
فرا  مناسبت  به  گفت:  دانشگاه  عمومی  روابط  خبرنگار  با 
کمک های  از  مرحله  دهمین  رمضان  مبارک  ماه  رسیدن 

و  دانشگاه  کارمندان  استادان،  همدلی  رزمایش  و  مومنانه 
کرونا  جریان  در  دیده  آسیب  اقشار  به  دانشگاه  خیرین 
نیروهایی  از  نفر   83 تعداد  به  معیشتی  بسته  یک  دانشگاه 
کار  از  کرونا  اثر  بر  و  می کردند  فعالیت  دانشگاه  در  که 
بیکار شدند شامل )روغن، حبوبات، برنج، سویا، رب گوجه، 

ماکارونی( تهیه و توزیع شد.
وی خاطرنشان کرد: ان شااهلل در پایان ماه مبارک رمضان 
بتوانیم  همکاران  همکاری  و  فطریه  زکات  جمع آوری  با  و 

بسته های معیشتی دیگری تهیه و توزیع کنیم.
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 دکتر محمد علی طاهر
 از برگزاری پانزدهمین دوره مراسم اهدای جایزه روانشاد افضلی پور خبر داد

جایزه  اهدای  مراسم  دوره  پانزدهمین  هماهنگی  جلسه 
 1400 ماه  فروردین   ۲3 دوشنبه  روز  پور  افضلی  روانشاد 
سالن  در  پور  افضلی  جایزه  امنای  هیأت  اعضا  حضور  با 

کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه تدویر یافت.
باهنر کرمان  دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه شهید 
گفت: براساس برنامه ریزی به عمل آمده پانزدهمین دوره 
مراسم اهدای جایزه روانشاد افضلی پور که به دلیل شیوع 
بیماری کووید 19 در سال 1399 برگزار نشد، قرار است 

در سال 1400 به صورت مجازی برگزار گردد.
پنجمین  صبا،  ادبی  هنری  جایزه  دوره  پنجمین  افزود:  وی 
برگزیده  دانشجویان  از  تقدیر  برتر،  کارآفرین  جایزه  دوره 
دوره  سومین  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  دکتری  دوره 
دانشجویان برتر علمی دوره کارشناسی دانشگاه شهید باهنر 
کرمان، و نهمین دوره جایزه علی افضلی  پور نیز همزمان با 
برگزاری مراسم اهدای جایزه ارزشمند روانشاد افضلی پور، 

به برگزیدگان این جوایز اهدا خواهد شد.
به زودی  تصریح کرد:  باهنر کرمان  دانشگاه شهید  رئیس 
راه  دانشگاه  سایت  وب  در  نیز  پور  افضلی  جایزه  سایت 
اندازی و آئین نامه  ها، شیوه نامه ها و سایر اطالعات مربوط 
به این جایزه ارزشمند در این سایت قابل رؤیت خواهد بود.

برگزیده  نفر  یک  به  سال  هر  افضلی  پور  شادروان  جایزه   
علمی  هیأت  داخلی)عضو  برگزیده  نفر  یک  و  کشوری 
که  می  شود  اهدا  پزشکی(  علوم  و  شهیدباهنر  دانشگاه 
برگزیده داخلی  و  پنج مورد  باید حداقل  برگزیده کشوری 
نمونه  تمام-استاد  )استاد  ویژگی  های  از  مورد  دو  حداقل 
ماندگار-عضو  کشوری-چهره  نمونه  کشوری-پژوهشگر 
پیوسته یکی از فرهنگستان  ها یا یکی از آکادمی  های معتبر 
خوارزمی-دارای  تحقیقات جشنواره  جایزه  بین  المللی-برنده 

نشان لیاقت ریاست جمهوری( را دارا باشد.

 آیین کاشت درختان اهدایی پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان 
در باغ شاهزاده ماهان

به منظور بهبود فضای سبز باغ شاهزاده ماهان، مراسم غرس 
چند اصله درخت سروشیرازی و گیاهان زینتی روز دوشنبه 
شهرستان  جمعه  امام  حضور  با   1400 ماه  فروردین   ۲3
ماهان و رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه 

شهید باهنر کرمان، برگزار شد.
تولیدات  فناوری  پژوهشکده  رئیس  نژاد  محمدی  دکتر 
گیاهی دانشگاه در پاسخ به خبر نگار روابط عمومی دانشگاه 
ماهان  شهرستان  شاهزاده  باغ  سبز  فضای  بهبود  مورد  در 
با  دانشگاه  گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  گفت: 
همکاری و نظارت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
انجام  قرارداد   ،1397 سال  از  کرمان  استان  دستی  صنایع 
فضای  مدیریت  و  بهبود  راستای  در  پژوهشی  های  طرح 
را  بیماری های گیاهی  و  پایش آفات  و  باغ ومدیریت  سبز 
در باغ اجرا نموده و خوشبختانه فازهای اول و دوم پروژه ها 
با موفقیت به اتمام رسیده و همکاری دو سازمان همچنان 

ادامه دارد. 

وی افزود: باغ شاهزاده یکی از عالی ترین و زیباترین باغ های 
سنتی ایران محسوب می شود. این باغ در نیم فرسنگی ماهان 
باغ شاهزاده  در دامنه کوه های تیگران جلوه گری می کند. 
که  می رود  به شمار  جهان  مشهور  و  ایرانی  باغ   9 از  یکی 
در سال 1390 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت 

رسیده است.


