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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 ۱۳۹۸ 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 ۱۳۹۸ 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   ۱۳۹۸ 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 ۱۳۹۹ 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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دکتر محسن صانعی در جلسه مدیران فناوری اطالعات دانشگاه های منطقه ۸ وزارت عتف مطرح کرد؛

مهم ترین مشکل آموزش مجازی، عدم دسترسی دانشجویان و استادان  به اینترنت سریع و 

پایدار است
ادامه  برای  پایدار  و  مناسب  بستر  کردن  فراهم  منظور  به 
جلسه  منطقه،  دانشگاه های  در  مجازی  آموزش های  یافتن 
مدیران فناوری اطالعات دانشگاه های منطقه ۸ وزارت عتف 
به صورت ویدئو کنفرانس با مدیریت دانشگاه شهید باهنر 

کرمان روز سه شنبه ۱2 فروردین ماه ۹۸ برگزار شد.
دکتر محسن صانعی مدیر فناوری اطالعات دانشگاه شهید 
بر  وزارت عتف  و عضو شورای سیاستگذاری  باهنر کرمان 
پیرامون  دانشگاه ها  اطالعات  فناوری  مدیران  تالش  لزوم 
ارائه  جهت  الزم  باند  پهنای  تامین  و  زیرساخت ها  تقویت 

سرویس های پایدار تاکید کرد.
دسترسی  عدم  را  مجازی  آموزش  مشکل  مهم  ترین  وی 
پایدار در منازل  اینترنت سریع و  دانشجویان و استادان به 

خود خصوصًا در مناطق محروم منطقه مطرح کرد.
افزود:  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  اطالعات  فناوری  مدیر 
الزم است واحدهای فناوری اطالعات با اصالح ساختارهای 
از سوی  مطلوب  ارائه خدمات  برای  را  مناسبی  بستر  خود 

حوزه های مختلف دانشگاه فراهم نمایند.
در این جلسه مدیران فناوری اطالعات دانشگاه های منطقه 
۸ )دانشگاه های شهید باهنر کرمان، ولیعصر)عج( رفسنجان، 
نرجس  صنعتی سیرجان،  هرمزگان،  بلوچستان،  و  سیستان 
رفسنجان، جیرفت، سراوان و چابهار( پیرامون زیرساخت های 
و  مناسب  بستر  کردن  فراهم  و روش های  مجازی  آموزش 
منطقه،  دانشگاه های  در  آموزش  یافتن  ادامه  برای  پایدار 

برنامه های خود را ارائه  و به بحث وتبادل نظر پرداختند.

جلسه هم اندیشی در خصوص فعالیت های آموزشی نیمسال جاری
با حضور دکتر مریم احتشام زاده 

ــال دوم  ــوزش، نیمس ــتیبانی آم ــی و پش ــررات آموزش مق
ــژه اعضــای هیــأت علمــی شــاغل، بازنشســته،  ۹۸-۹۹ وی
مدعــّوان، کارشناســان و کارمنــدان دانشــگاه در جلســه هــم 
ــر  ــهید باهن ــگاه ش ــی دانش ــای آموزش ــی فعالیت ه اندیش

ــالغ شــد. ــن۱۳۹۹ اب ــان، پنجشــنبه ۱4 فروردی کرم
دکتــر مریــم احتشــام زاده معــاون آموزشــی و تحصیــالت 
ــه ای  ــان در جلس ــر کرم ــهید باهن ــگاه ش ــی دانش تکمیل
ــه  ــگاه ک ــئوالن دانش ــا مس ــازی ب ــورت مج ــه ص ــه ب ک
بــه صــورت ویدئــو کنفرانســی برگــزار شــده بــود گفــت: 
ــالمت  ــظ س ــی، حف ــم و اقدام ــه تصمی ــر گون ــت ه اولوی
ــی  ــأت علم ــای هی ــجویان، اعض ــش دانش ــمی و آرام جس
شــاغل، بازنشســته، مدعــّوان، کارشناســان بــوده و خواهــد 

ــود. ب
وی بــا اشــاره بــه ایجاد آرامــش در دانشــجویان افــزود: در 
ایــن برهــۀ حّســاس، از همۀ همــکاران اعضای هیــأت علمی 
شــاغل، بازنشســته، مدعّوان، کارشناســان و کارمندان جهت 
ــان  ــجویان( و اطمین ــش در فرزندان مان)دانش ــاد آرام ایج
ــتیبانی  ــورداری از پش ــرای برخ ــا ب ــه آنه ــر دادن ب خاط
همه جانبــۀ جامعــۀ دانشــگاه مبنــی بــر فراهم ســازی 
ــینۀ ایشــان از  ــرداری بیش ــالمتی و بهره  ب ــظ س ــۀ حف زمین

ــاری می شــود. ــه همی ــوت ب ــا دع کالس ه
ــهید  ــی دانشــگاه ش ــالت تکمیل ــی و تحصی ــاون آموزش مع
باهنــر بــا اشــاره بــه اینکــه دسترســی برخــی دانشــجویان 
خوابگاه هــا  در  جزوات شــان  و  درســی  کتــب  بــه 
ــر  ــالوه ب ــا ع ــت ت ــان خواس ــت از مدّرس ــر نیس امکان پذی
مــرور مطالــب جلســات اول دروس خــود، در ایــن مقولــه 
نیــز بــا ارائــۀ محتــوای الکترونیکــی کافــی، آمــوزش را بــه 

ــازند. ــهیل س ــر و تس ــن میّس ــو ممک ــن نح بهتری
وی خاطــر شــان کــرد: هرچنــد مقــررات حاضــر، حاصــل 
بیــش از 250 نفــر ســاعت همفکــری بــا معاونت هــا، 
ــت؛  ــگاه اس ــط دانش ــای ذیرب ــایر واحده ــکده ها و س دانش
بــدون نقــص نیســت. لــذا، هماننــد قبــل ایــن حــوزه آمــاده 
دریافــت پیشــنهادهای ســازنده و تســهیل کنندۀ همــکاران 
 educationuk@uk.ac.ir از طریــق رایانامــه بــه آدرس

ــاehtesham@uk.ac.ir  اســت. ی
دکتــر احتشــام زاده تاکیــد کــرد: مقــّررات آموزشــی 
و پشــتیبانی ویــژه دانشــجویان در نیمســال جــاری در 
صــورت ارائــه مجــوز ســتاد بحــران کرونــا و وزارت علــوم، 
ــالع  ــه اط ــن ۹۹ ب ــا 20 فروردی ــاوری ت ــات و فن تحقیق

ــید. ــد رس خواه
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معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهیدباهنر 

تاکید کرد؛

حفظ  اقدامی،  و  تصمیم  گونه  هر  اولویت 

سالمت جسمی و آرامش جامعه دانشگاهی و 

خانواده های آنان بوده و خواهد بود

جلسه هم اندیشی معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه کشور 
فعالیت های آموزشی  اندیشی در خصوص  با عنوان »هم   ۸
مدیریت  با  کنفرانسی،  ویدئو  صورت  به  جاری«  نیمسال 
 ۹۹ ماه  فروردین   ۱4 پنجشنبه  کرمان،  شهیدباهنر  دانشگاه 

برگزار شد.
در این جلسه ابتدا دکتر مریم احتشام زاده معاون آموزشی و 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان، مروری بر کلیه 
دستورالعمل های ابالغی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری از 
زمان تعطیلی دانشگاه ها بدلیل شیوع بیماری داشت و سپس 
دستورالعمل آموزشی-پشتیبانی نیمسال دوم ۹۹-۹۸  ویژه 
اعضای هیأت علمی شاغل، بازنشسته، مدعّوان، کارشناسان و 
کارمندان دانشگاه، که توسط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه 
شهید باهنر تهیه شده بود به طور مفصل تشریح و مقرر شد 
دستورالعمل  این  از  حتی االمکان   ۸ منطقه  دانشگاه های  که 

واحد استفاده کنند.
حفظ  اقدامی،  و  تصمیم  گونه  هر  کرد:اولویت  تاکید  وی 
خانواده های  و  دانشگاهی  جامعۀ  آرامش  و  جسمی  سالمت 

آنان بوده و خواهد بود.
همۀ  از  حّساس،  برهۀ  این  در  افزود:  زاده  احتشام  دکتر 
همکاران جهت ایجاد آرامش در فرزندان مان )دانشجویان( 

و اطمینان خاطر دادن به آنها برای برخورداری از پشتیبانی 
زمینۀ حفظ  فراهم سازی  بر  مبنی  دانشگاه  همه جانبۀ جامعۀ 
سالمتی و بهره  برداری بیشینۀ ایشان از کالس ها دعوت به 

همیاری می شود.
الزم  گفت:  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
که  شود  ایجاد   ۸ منطقه  دانشگاه های  بین  هماهنگی  است 
نزدیک ترین  امکانات  از  بتوانند  دانشگاه ها  این  دانشجویان 
بهره مند شوند و مشکالت  به محل سکونت خود  دانشگاه 
ساماندهی  و  مدیریت  نحو  بهترین  به  دانشجویان  آموزشی 

شود.
سپس هر کدام از معاونان آموزشی منطقه ۸ )دانشگاه های 
ولیعصر)عج( رفسنجان، هرمزگان، صنعتی سیرجان، حضرت 
نرجس خاتون رفسنجان، تحصیالت تکمیلی کرمان، والیت 
 ، سراوان  عالی  آموزش  مجتمع  جیرفت،  زابل،  ایرانشهر، 
مجتمع آموزش عالی بم( گزارش مفصلی از نحوۀ برگزاری 
ارائه  خصوص  این  در  خود  امکانات  و  مجازی  کالس های 
سخت  امکانات  که  دانشگاه هایی  که  شد  مقرر  و  کردند 
افزاری و نرم افزاری بهتری برخودارند به دانشگاه های دیگر 

یاری رسانند.



7

طرح ساماندهی حضور کارکنان دانشگاه شهید باهنر کرمان در 
دورۀ شیوع بیماری ویروسی، در جلسه فوق العاده هیأت رئیسه 
دانشگاه شهید باهنر کرمان، روز شنبه ۱6 فروردین ماه ۹۹ در 

اتاق رئیس دانشگاه، مصوب شد.
با توجه به گسترش شیوع بیماری ویروسی جدید، لزوم حفاظت 
از اعضای محترم دانشگاه و خانواده  هایشان درمقابل این بیماری، 
فعالیت  ادامه  لزوم  نیز  و  دانشگاه  درس  تعطیلی کالس  های 
دانشگاه برای خدمات رسانی به دانشگاهیان و مراجعان، طرح 
پیشنهادی برای ساماندهی حضور کارکنان دانشگاه به شرح زیر 

به تصویب رسید:
۱. دانشگاه شهید باهنر کرمان تا اطالع ثانوی، کالس  های درس 

را به صورت مجازی برگزار خواهد کرد.
2. با توجه به لزوم تداوم آموزش مجازی دروس، اعضای هیأت 
خود  پژوهشی  و  آموزشی  اجرایی،  وظایف  انجام  برای  علمی 
مطابق با مقررات آموزشی و پشتیبانی آموزش)مصوب هیأت 
به شماره ۱۱407۸(،  رئیسه دانشگاه مورخ ۱2فروردین ۹۹ 
همکاری تنگاتنگ و همه جانبه اعضای هیأت علمی با مرکز 

آموزش  های آزاد و مجازی مورد انتظار است.
۳. با تقاضای مرخصی کارکنانی که به هر دلیل امکان حضور در 
دانشگاه را ندارند با حداکثر مساعدت موافقت می  شود. بدیهی 
است که به دلیل تعطیل نبودن دانشگاه، ایام عدم حضور این 
دسته از کارکنان از مرخصی استحقاقی آنان کسر می گردد. به 
ازای هر 5 روز مرخصی استفاده شده در دورۀ شیوع بیماری 
اعمال  استحقاقی  روز   2 و  تشویقی  مرخصی  روز   ۳ کرونا، 
می گردد. کارکنانی که از مرخصی استفاده می  کنند در محل 
جغرافیایی خدمت خود حضور خواهند داشت و موظف خواهند 
بود درصورت لزوم با لغو مرخصی در محل کار خود حاضر 
شوند و در ساعات اداری باید ازطریق تلفن و درصورت لزوم 

اینترنت در دسترس باشند.
4. در هر دانشکده به ازای هر 40 عضو هیأت علمی، حضور ۱ نفر 
از کارمندان آن دانشکده جهت انجام کلیه امور محوله زیر نظر 
مدیریت دانشکده الزامی است. در خصوص سایر مدیریت  ها، 
با توجه به شرایط کار  افراد حاضر در دانشگاه  تعیین تعداد 
مدیر  عهده  به  کارکنان  سوم  یک  تا  حداکثر  مذکور،  واحد 
مربوطه است. مدیر هر واحد موظف است شماره تلفنی)ترجیحًا 
مستقیم( برای پاسخگویی به مراجعان تلفنی تعیین و به دفتر 
ریاست و روابط عمومی اعالم کند. فهرست تلفن های تماس 
اطالع رسانی عمومی خواهد شد تا دانشجویان، کارکنان، اعضای 
هیئت علمی و سایر مراجعان در ساعات اداری بتوانند خدمات 
دریافت کنند. پاسخگویی تلفنی از وظایف کارمند تعیین شده 
خواهد بود و بر این پاسخگویی نظارت مناسب اعمال خواهد 

شد.

در جلسه فوق العاده هیأت رئیسه دانشگاه تصویب شد؛

طرح ساماندهی حضور کارکنان دانشگاه شهید باهنر کرمان در دورۀ شیوع بیماری ویروسی

5. ساعت کار دانشگاه بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با 
ویروس کرونا است. شایان ذکر است در این بازه زمانی، به ثبت 

کارت مازاد، اضافه کاری تعلق نخواهد گرفت.
6. تعدادی از کارکنان هر واحد که از امکانات نرم افزاری و 
سخت افزاری کار در منزل برخوردارند به تشخیص مدیر یا 
مسئول و به واحد برای دورکاری انتخاب و به معاونت اداری، 
مالی و مدیریت منابع معرفی می شوند. درصورت لزوم مدیریت 
دورکاری  برای  را  الزم  امکانات  و  آموزش  دانشگاه،  فناوری 
در اختیار این دسته از کارکنان خواهد گذاشت. دورکاری این 
دسته از کارکنان به منزله حضور در محل کار خواهد بود. این 
قابل رصدی را برعهده خواهند  کارکنان وظایف مشخص و 
داشت و گزارش کار آنها به  طور مجزا و با ذکر جزئیات، تعداد 
و تاریخ روزهای دورکاری، پس از تأیید مدیر یا مسئول واحد 
با توجه به گزارش  های اخذ شده از سیستم اتوماسیون اداری و 
سیستم آموزشی گلستان، توسط مدیریت منابع انسانی دانشگاه 
مورد ارزیابی قرار می  گیرد و در صورت عدم تأیید حجم کار 
متناسب با روزهای کاری، برای فرد مرخصی استحقاقی)بدون 

در نظر گرفتن مرخصی تشویقی( منظور می  گردد.
7. توصیه می  شود مدیران دانشگاه، حضور کارکنان را در صورت 
ضرورت به صورت نوبتی و گردشی برنامه  ریزی کنند. در هر 
دانشگاه  در  کارکنان  سوم  یک  حداکثر  مجموع  در  صورت، 

حضور خواهند داشت.
۸. تمام مدیران و مسئوالن دانشگاه موظف هستند ضمن پایش 
حسن انجام کار و تداوم خدمت رسانی در دانشگاه، تا حد امکان 
مقدمات انجام وظیفه غیرحضوری سایر کارکنان را فراهم کنند 
و از سوی دیگر به گونه  ای برنامه  ریزی کنند که جریان امور 

دانشگاه و انجام درخواست مراجعان دچار اختالل نشود.
یادآور می شود در صورت اتخاذ هر گونه تصمیمی توسط ستاد 
ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا که سبب تغییر در این 

برنامه گردد، متعاقباً به اطالع همکاران عزیز خواهد رسید.
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به منظور بررسی مسائل پیش روی آموزش عالی در 

دوران شیوع بیماری کرونا؛

نشست مجازی )وبینار( وزیر علوم و معاونان 
وزارتخانه با روسای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

جلسه ویدئو کنفرانسی دکتر محمدعلی طاهر، رئیس دانشگاه 
شهید باهنر کرمان و دیگر روسای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با 
وزیر علوم و معاونان برای بررسی مسائل پیش روی آموزش 
عالی با سخنان دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و 

فناوری، روز شنبه 2۳ فروردین ماه ۹۹ برگزار شد.
در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی،  منصور  دکتر 
ابتدای سخنان خود در این نشست که بیش از چهار ساعت 
به طول انجامید، اظهار داشت: شرایط فعلی کشور سبب شده 
توقف فعالیت های آموزش حضوری برای برخی این نگاه را 
ایجاد کند که کل آموزش عالی کشور متوقف شده است. 
امروز  نیست.  و  نبوده  اینگونه  وجه  هیچ  به  که  درصورتی 
از بیرون تغییر کند چرا که همه فعالیت های  نگاِه  این  باید 
آموزشی آموزش عالی کشور به صورت مجازی برقرار است 
و بخش های دیگر دانشگاه ها و موسسات و نیز پژوهشگاه ها، 
پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان و فناور 
به صورت شبانه روزی مشغول ارائه خدمت در شرایط اخیر 
هستند و فعالیت های موثری در تحقیقات طراحی و ساخت 
ملزومات موثر در تشخیص و مقابله با ویروس کرونا انجام 
داده و در حال فعالیت هستند. در این میان هرچند آمادگی 
آموزش  اما  نداشت  وجود  شرایط  این  با  مقابله  برای  قبلی 
مسائل  توان  قدر  به  و  کرد  بسیج  را  خود  توان  تمام  عالی 

موجود را برطرف کرده اند.
وزیر علوم با بیان اینکه سالمت دانشجویان و جامعه دانشگاهی 
اولویت اصلی دولت و وزارت علوم  کشور در شرایط فعلی 
است تصریح کرد: با توجه به این مهم باید استمرار فعالیت 
تحقیقاتی  ارائه خدمات در بخش های مختلف علمی،  و  ها 
فناورانه و آموزشی با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی با 

جدیت دنبال شود.
وی عنوان کرد: امروز فرصتی را به دست آورده ایم تا بتوانیم 
زیرساخت های الزم برای آموزش مجازی را به طور کامل 
فراهم کنیم؛ لذا باید به سمت تقویت زیرساخت ها مبتنی بر 
یک برنامه علمی و جامع و دقیق پیش برویم. روسای مراکز 
این  در  خود  پیشنهادی  برنامه های  بایستی  عالی  آموزش 

بخش را به ما ارائه دهند. با وجود اینکه همواره به اقدام در 
سطح استانی تاکید داشته ایم اما همزمان لزوم همفکری و هم 
اندیشی با دیگر دانشگاه ها نیز ضروری بوده و باید تا جایی 
که می توانید خدمات الزم را به دیگر بخش ها ارائه دهید. در 
این میان بایستی از پراکنده کاری و اقدامات جزیره ای مانند 
استفاده از نرم افزارهای پراکنده خودداری کنیم. لزوم استفاده 
الکترونیک به  از یک سامانه جامع ملی برای آموزش های 

صورت یکپارچه نیاز ضروری ماست.
فعالیت های  آغاز  موضوع  به  اشاره  با  ادامه  در  علوم  وزیر 
آموزش حضوری در دانشگاه ها اظهار داشت: اقدامات پیش 
روی ما متکی به نظریات کارشناسی و فراهم شدن شرایط 
است اما نباید مراکز آموزش عالی آمادگی خود را موکول 
به تاریخ مشخص شده کرده و همواره باید آماده به خدمت 
باشند. این آمادگی بایستی متکی به پروتکل های بهداشتی و 
مدیریت هوشمند فاصله گذاری بوده و بازخورد این بررسی ها 
بایستی تدوین و نتایج آن به وزارت علوم گزارش شود. این 
موضوع سبب همفکری میان مراکز و انتقال تجارب به دست 

آمده خواهد شد.
داخل  مدیریتی  شبکه  شدن  فعال  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
نقش  بخش  این  در  گروه ها  مدیر  کرد:  تصریح  دانشگاه ها 
نحو  به  گروه ها  مدیر  وظایف  انجام  می کنند.  ایفا  را  مهمی 
بایستی توسط مسئوالن  نیاز است و فعالیت ها  احسن مورد 

رصد و گزارش شود.
شرایط  در  بایستی  دانشگاهی  مدیران  علوم،  وزیر  گفته  به 
وزارت  انتظار  باشند؛  داشته  مدنظر  را  ملی  وظایف  فعلی، 
علوم از مراکز علمی این است که گزاره های علمی مبتنی بر 
تحقیق و پژوهش از سوی این مراکز برای سایر بخش های 
کشور تدوین و تولید و ارائه شود. این تولیدات باید هم در 
عملی  بخش های  در  هم  و  انسانی  علوم  و  نظری  حوزه های 
بر  را  برنامه های خود  بایستی  مراکز  روسای  گیرد؛  صورت 

اساس این وظایف تدوین کنند.
وی خاطرنشان کرد: برنامه های انجام شده بایستی به تدریج 
گزارش دهی و تدوین شود تا مردم و مراجع ذیربط از این 
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اقدامات اطالع کسب کنند. البته موضوعی که باید مدنظر 
از  نگرانی  و  کشور  فعلی  شرایط  که  است  این  بگیرد  قرار 
مبنی  رهبری  معظم  مقام  سال  شعار  از  را  ما  نباید  بیماری 
فناوری،  و  علم  پارک های  کند.  غافل  تولید«  »جهش  بر 
به  تولید  جهش  موضوع  در  باید  پژوهشگاه ها  و  دانشگاه ها 
طور جدی وارد شوند و برنامه عملیاتی مدون و موثر ارائه 
برای  کارگروهی  و  مسئول  می توانند  آموزشی  مراکز  کنند. 
را در  عالی  بتوانیم سهم آموزش  تا  کنند  تعیین  این بخش 
تحقق بخشیدن به این شعار عملی کنیم. مقام معظم رهبری 
نیز در سخنرانی نیمه شعبان خود به این نکته اشاره کردند 
و فرمودند: »انتظار من از مراکز علمی این است که جهش 

تولید را پیگیری کنند.«
تبادل  لزوم  به  اشاره  با  ادامه سخنان خود  دکتر غالمی در 
با شیوع ویروس کرونا  مقابله  تجربیات مراکز آموزشی در 
گفت: در نشست های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، یکی 
از نگرانی های رئیس جمهوری، تداوم آموزش در مدارس و 
دانشگاه های کشور است. ایشان همیشه به نظرات کارشناسی 
پیشنهادهای  اساس  بر  رو  پیش  روند  و  کرده اند  توجه 
بایستی  است.  شده  تصمیم گیری  بسیاری  متخصصان 
استان  نیازهای هر  و  اقدامات  نیز در جمع آوری  دانشگاه ها 
یاری کنند تا بتوانیم وضعیت موجود را به شکل شفاف تری 
کرونا  بیماری  مدیریت  ملی  ستاد  اطالع  به  قبل  به  نسبت 

برسانیم تا تصمیمات جامع تری اتخاذ شود.
دکتر غالمی با تاکید بر لزوم تقویت پروتکل های بهداشتی و 
رعایت این پروتکل ها خاطرنشان کرد: دانشگاه ها، پارک های 
علم و فناوری و پژوهشگاه ها جزء ادارات دولتی بوده و باید 
هیئت  محترم  همکاران  وضعیت  باشند.  مرتبط  قوانین  تابع 
علمی و اقدامات آموزشی آنها بایستی به طور مرتب گزارش 
شده و در این گزارش جایگاه مدیران گروه ها بیش از پیش 
مهم خواهد بود چرا که گزارش آنها مشخص می کند چند 
درصد اعضای هیئت علمی موفق به تدریس شده اند و چند 

درصد موفق نشده و دلیل آنچه بوده است.
علوم  وزارت  آموزشی  معاونت  کرد:  خاطرنشان  وی 
ابالغ کرده  دانشگاه های کشور  به  ماده  بخشنامه ای در 20 
گذر  تسهیل  برای  آیین نامه ای  موارد  پیش بینی  شامل  که 
علمی  هیآت  اعضای  و  دانشجویان  به  کمک  و  ترم  این  از 
با توجه به مسائل سال جاری، شرایط مالی  است. همچنین 
سختی را پیش رو داریم با این وجود اما با اعتماد به مدیریت 
قوی روسای مراکز امیدواریم امسال را با موفقیت پشت سر 
بگذاریم. بایستی مدیریت دانشگاه ها را در جهت تامین منابع 
درآمدی بیشتر فعال کنیم. تالش ما در مجموعه وزارت علوم 
اطمینان  این  و  بوده  مراکز  روسای  تالش های  با  همسو  نیز 
وجود دارد که پشتیبانی معاونت پژوهشی، دانشجویی و مانند 

سال های قبل خواهد بود.

 دکتر خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، با تاکید بر توسعه استفاده از آموزش های الکترونیکی 
برنامه ریزان  داشت:  اظهار  پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه ها  در 
سه  کرونا،  ویروس  جهانی  شیوع  همه گیری  شرایط  دراین 
برنامه خوش بینانه، متوسط و بدبینانه برای مقابله با پیامدهای 
این ویروس مهلک ارائه کرده اند که محور مشترک هر سه 
برنامه، تالش در تقویت و استفاده از آموزش های الکترونیکی 

در مراکز آموزش عالی است.
همان  از  علوم  وزارت  آموزشی  معاونت  اینکه  بیان  با  وی 
ابتدای شیوع ویروس کرونا در اوایل اسفند ماه، با برگزاری 
کرونا  ویروس  با  مقابله  برای  را  اهدافی  تخصصی،  جلساتی 
حداقل  به  گفت:  کرد،  تعیین  عالی  آموزش  محیط های  در 
رساندن آسیب ها و نیز کنترل شیوع ویروس کرونا در جامعه، 
جبران کاستی های پدیدآمده در توقف اجباری فعالیت های 
آموزشی، بهره مندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از 
مزایای آموزش الکترونیکی و توان و آمادگی مراکز آموزش 
با  برخورد  در  و  ایجاد شده  تداوم مشکل  در صورت  عالی 

شرایط مشابه از جمله این اهداف بوده است.
وی افزود: همچنین با توجه به تعطیلی آموزش های حضوری 
و تشکیل کالس ها در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به دستور 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، بر استفاده از آموزش های مجازی 
و توسعه زیرساخت.های نرم افزاری و سخت افزاری این نوع 
آموزش تاکید شد و اینکه دانشگاه ها برای مقابله با شرایطی 

مشابه در آینده آمادگی داشته باشند.
معاونت  اقدامات  از  گزارشی  ارائه  با  صدیق  خاکی  دکتر 
ویروس  شیوع  با  مقابله  درخصوص  علوم  وزارت  آموزشی 
این  در  گفت:  کشور  عالی  آموزش  مراکز  در   -۱۹ کووید 
بخشنامه  چندین  گذشته  سال  ماه  اسفند  از  خصوص 
بر  تاکید  ضمن  و  شده  ابالغ  دانشگاه ها  به  دستورالعمل  و 
استفاده  برای  الزم  زیرساخت های  و  امکانات  نمودن  فراهم 
دانشگاه ها از آموزش های مجازی، از دانشگاه ها خواسته شد 
تا موفقیت ها و همچنین چالش های خود درخصوص ارائه این 
نوع آموزش را به وزارت علوم ارسال کنند تا بتوانیم برای 
دریافت و ارائه امکانات بهتر با هماهنگی وزارت ارتباطات 
اقدام کنیم که در این راستا حدود 50 دانشگاه در اسفند ماه 
اطالعات خود را ارائه کردند و بقیه هم به تدریج در حال 

ارائه اطالعات خود هستند.
وی افزود: تشکیل کارگروه تخصصی آموزش های الکترونیکی، 
دانشگاه ها  آموزشی  فعالیت  درباره  تصمیم گیری  نشست 
تهران،  در  مستقر  دانشگاه های  آموزشی  معاونان  حضور  با 
آموزش های  به  توجه  برای  دانشگاه ها  به  بخشنامه  صدور 
ترافیک  از  دانشگاه ها  بهره مندی  برای  اقدام  غیرحضوری، 
دانشگاه ها،  در  زیرساخت ها  تقویت  برای  پیگیری  رایگان، 
گزارش گیری از دانشگاه ها، مشارکت در نشست وزرای علوم 
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کشورهای درگیر کرونا، صدور بخشنامه برای افزایش سقف 
از  نمونه ای  ارسال  دانشگاه ها،  در  الکترونیکی  آموزش  مجاز 
تجارب موفق دانشگاهی برای دیگر دانشگاه ها وارائه نظرات 
ملی  ستاد  به  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  پیشنهادی 
معاونت در خصوص  این  اقدامات  دیگر  از  کرونا  با  مبارزه 

مبارزه با شیوع کرونا بوده است.
وی با تاکید بر تبعیت از سیاست های کالن ستاد ملّی مبارزه با 
کرونا، افزود: در این راستا از معاونت پژوهش و فناوری وزارت 
پژوهشی  بودجه های  از  بخشی  تا  شد  درخواست  نیز  علوم 
و  سخت افزاری  زیرساخت های  تقویت  برای  را  دانشگاه ها 
نرم افزاری حوزه آموزش الکترونیک دانشگاه ها قرار دهد که 
این اقدام نیز کمک خوبی در راستای گسترش آموزش های 

مجازی بود.
دکتر خاکی صدیق با بیان اینکه به دلیل شرایط خاص موجود 
در کشور، در حال حاضر سقف مجاز آموزش های الکترونیکی 
امکان  برداشته شده است، گفت: درخصوص  در دانشگاه ها 
به  جداگانه ای  دستورالعمل  نیز  دکترا  دانشجویان  حضور 
دانشگاه ها ارسال شد که بر اساس آن آموزش مجازی این 
دانشجویان در اولویت قرار دارد ولی اگر دانشگاهی توانست 
شرایطی را فراهم کند که کالس حضوری با رعایت تمامی 
شرایط الزم برگزار شود، می تواند برای این دانشجویان کالس 

حضوری برگزار کند ولی اصاًل اجباری در این کار نیست.
وی با بیان اینکه بستر ارائه بیش از ۹0 درصد دروس نظری 
شده  فراهم  کشور  دانشگاه های  در  الکترونیکی  صورت  به 
اساتید  از 60 درصد  بیش  فروردین ماه  تا ۱5  است، گفت: 
برگزار  الکترونیکی  صورت  به  را  خود  جبرانی  کالس های 
کرده اند و موارد دیگری از قبیل افزایش پهنای باند، طراحی 
محیط های نرم افزاری و آموزش های الزم در این خصوص، 
تهیه فیلم های چندرسانه ای و متن های آموزشی نیز به انجام 
امکان استفاده  از سوی دانشگاه ها  رسیده و به طور متوسط 
درصد   ۹0 بر  افزون  برای  الکترونیکی  آموزش  بستر  از 

دانشجویان فراهم شده است.
معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه دانشگاه پیام نور نیز 
با داشتن 4۳0 هزار دانشجو تا ۱5 فروردین ماه، ۱00 درصد 
است،  کرده  برگزار  الکترونیکی  صورت  به  را  خود  دروس 
گفت: درخصوص برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان 
نیز دستورالعملی به دانشگاه ها ارسال خواهد شد تا بر اساس 

آن امتحانات دانشجویان برگزار شود.
وی با بیان اینکه کمیته ای از افراد صاحب نظر درخصوص 
وزارت  آموزشی  معاونت  کرونا در  ویروس  با شیوع  مقابله 
هستند  موظف  گروه  این  گفت:  است،  شده  تشکیل  علوم 
قوانین و دستورالعمل های جاری آموزش عالی را با شرایط 
کنونی تطبیق دهند که بر اساس نتایج به دست آمده، 20 

بند مصوب شده تا دانشگاه ها بر اساس مقتضیات خود این 
برنامه ها را اجرا کنند.

سال  دوم  سال  نیم  اینکه  بر  تاکید  با  صدیق  خاکی  دکتر 
دانشگاه ها  تحصیلی  سنوات  جزو  حتمًا   ۹۹-۹۸ تحصیلی 
محسوب می شود، گفت: تمام موارد و دستورالعمل های گفته 
شده در راستای پیشگیری از ویروس کرونا، فقط برای این 

نیم سال است و به آینده تسری داده نخواهد شد.
معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه دانشجویان می توانند 
برخی از واحدها و یا کل این ترم را با هماهنگی دانشگاه های خود 
حذف کنند، اظهار داشت: اتکای حداکثری بر آموزش های 
الکترونیکی برای همه دروس به صورت آن الین، برگزاری 
استفاده  ساعت ها،  تعداد  حفظ  شرط  به  فشرده  کالس های 
بهینه از تاسیسات سخت افزاری و نرم افزاری، افزایش معرفی 
به استاد دانشجویان، پذیرش مهمانی دانشجویان به صورت 
ویژه، مدیریت غیبت بیش از حد مجاز دانشجویان، برگزاری 
دروس کارگاهی و آزمایشگاهی با رعایت تمام شرایط ایمنی 
و فاصله گذاری اجتماعی و یا برگزاری آن در ایام تابستان، 
دانشجویان،  مجاز  سنوات  به  سال  نیم  یک  افزایش  امکان 
نظارت بر حضور اساتید در کالس های مجازی، امکان روش 
حضوری و نیمه حضوری در دفاع از پایان نامه ها و مواردی از 
این قبیل از دیگر اقدامات وزارت علوم در مواجهه با کنترل 

شیوع ویروس کرونا در مراکز آموزش عالی است.
دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور 
به وضعیت کارگران  لزوم رسیدگی  به  اشاره  با  دانشجویان 
پیمان کاری سلف سرویس ها و خوابگاه های دانشجویی اظهار 
این  وضع  به  رسیدگی  قراردادها،  این  از  برخی  در  داشت: 
کارگران در شرایط بحران پیش بینی شده ولی متاسفانه در 
بعضی از قرار دادها این مورد درج نشده و الزم است معاونت 
این  لزوم  صورت  در  و  کرده  بررسی  را  مورد  این  حقوقی 
معضل را با دیوان محاسبات هماهنگ کنند تا این کارگران 

ضرر نکنند.
به  تسهیالت  ارائه  و  رسیدگی  بر  تاکید  با  همچنین  وی 
انتفاعی  وضعیت خوابگاه های خودگردان و موسسه های غیر 
در شرایط موجود گفت: اکنون که دانشگاه ها تعطیل هستند 
باید به صورت همه جانبه و با آمادگی کامل برای ضدعفونی 
آماده  و  کرد  اقدام  خوابگاهی  و  آموزشی  مکان های  کردن 
بود تا هر موقع اعالم شد کالس های حضوری برقرار باشد 
نداشته  مشکلی  هیچ  بازگردند،  دانشگاه ها  به  دانشجویان  و 

باشیم.
وی با تاکید بر لزوم ارتباط مستمر با دانشجویان و خانواده های 
آنان گفت: در این خصوص به مراکز مشاوره دانشجویی تاکید 
را  خانواده های شان  و  دانشجویان  با  ارتباطی  موارد  کرده ایم 
تقویت کنند و در این راستا 5 میلیارد و ۳00 میلیون به این 
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ارتباط وارائه مشاوره به  امر  تا در  مراکز تخصیص داده ایم 
دانشجویان مشکلی نداشته باشند.

مواد  و  آذوقه  انبارهای  کنترل  بر  ادامه  در  صدیقی  دکتر 
این  گفت:  و  کرد  تاکید  دانشگاه ها  نشده  استفاده  غذایی 
گذشته،  دوماه  در  نشدن  استفاده  دلیل  به  آذوقه  انبار های 
بعضًا پر هستند و تاریخ مصرف محدودی دارند و الزم است 

که سریعًا جایگزین و تبدیل به احسن شوند.
با  دانشگاهی  مسئوالن  مستمر  ارتباط  لزوم  به  اشاره  با  وی 
مسائل  زمینه  در  آنان  توجیه  و  دانشجویان  صنفی  شورای 
پیش آمده در این ترم گفت: درخصوص تقاضای دانشجویان 
برای تامین زیرساخت های آموزش الکترونیک اعتبار زیادی 
دارند  نیاز  واقعًا  که  آنهایی  کرد  تالش  وباید  است  نیاز 
وام  از  برخی  توان  می  این خصوص  در  که  شناسایی شوند 

های صندوق رفاه را جا به جا کرد.
رئیس سازمان امور دانشجویان در خصوص شرایط دانشجویان 
خارجی دانشگاه ها گفت: عدم بازگشت دانشجویان خارجی 
دانشگاه ها تا پایان شهریور قطعی است و اگر این دانشجویان 
برای  می توان  اند  کرده  استفاده  مجازی  آموزش های  از 
برگزاری امتحانات شان برنامه ریزی کرد و الزم است که 
ارتباط با این دانشجویان قطع نشود تا آنان نیز احساس تعلق 

شان به دانشگاه محل تحصیل شان حفظ شود.
 دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، 
بررسی  با  مجازی  نشست  این  در  نیز  فناوری  و  تحقیقات 
دانشگاه ها  احتمالی خواستار آن شد که روسای  سناریوهای 
و پژوهشگاه های کشور متناسب با شرایط برنامه ریزی الزم 
برای مدیریت اوضاع در حوزه آموزشی، پژوهشی و فناوری 

به عمل آورند.
شیوع  دوران  در  پژوهشی  فعالیت های  درخصوص  وی 
دانشجویان  حضور  باید  شرایط  دراین  گفت:  کرونا  ویروس 
با رعایت پروتکل  دارای پروژه های تجربی در آزمایشگاه ها 
های فاصله گذاری اجتماعی اندیشیده شده و همچنین شرایط 
رساله های  و  نامه ها  پایان  پروپوزال ها،  از  دانشجویان  دفاع 
کارشناسی ارشد ودکترا از طریق سیستم های ویدیو کنفرانس 

فراهم گردد.
در  دانشگاه ها  اجتماعی  مسئولیت  درخصوص  برومند  دکتر 
تدوین  از  پس  است  الزم  ها  دانشگاه  گفت:  جامعه  قبال 
به  نسبت  خویش  فیزیکی  محدوده  در  اجرایی  پروتکل های 
برنامه ریزی  جامعه  به  خدمات  ارائه  و  مردم  از  پشتیبانی 

نمایند.
تشخیص  آزمایشگاه  راه اندازی  قبیل  از  مواردی  افزود:  وی 
تجهیزات،  ساخت ها،  زیر  است  الزم  که  کرونا  های  نمونه 
اجرای طرح  آید،  فراهم  نیاز  انسانی مورد  نیروی  به همراه 
و  جدید  تشخیصی  کیت های  ارائه  در جهت  پژوهشی  های 

پشتیبانی از شرکت های مستقر در مراکز رشد و پارک های 
با  تولیدات مرتبط  میزان  افزایش  وفناوری خود جهت  علم 
کرونا از دیگر موارد مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها در قبال 

جامعه است.
دکتر برومند در ادامه به مواردی از قبیل اجرای طرح های 
پژوهش های کاربردی برای کاهش اثرات مخرب شیوع کرونا 
روان شناسی،  شناسی،  جامعه  اقتصاد،  سالمت،  درحوزه های 
ارائه انواع مشاوره در حوزه خانواده و روان شناسی به مردم، 
اجرای طرح های تحقیق و توسعه برای ارائه تجهیزات و مواد 
مورد نیاز در درمان ویروس کرونا، حضور موثر در ستادهای 
کرونای استان ها جهت مشارکت در تصمیم سازی های مهم 
به عنوان دیگر موارد مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها در قبال 

جامعه اشاره کرد.
 دکتر حمیدرضا علومی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کمیته ای در معاونت حقوقی و 
امور مجلس وزارت علوم با حضور نمایندگانی از معاونت های 
آموزشی، پژوهش و فناوری و اداره کل نظارت بر طرح های 
قراردادهای  و  به معضالت حقوقی  تا  عمرانی تشکیل شده، 

دانشگاه ها رسیدگی کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
با توصیه به روسای دانشگاه ها درخصوص قراردادهای اجرایی 
باید  حال حاضر دانشگاه ها اظهار داشت: روسای دانشگاه ها 
توجه داشته باشند که شرایط بحرانی موجود نمی تواند دلیلی 
بر فسخ قراردادهای فی مابین پیمانکاران و دانشگاه ها باشد.

قبیل  از  مواردی  بیشتر در  این خصوص که  افزود: در  وی 
دانشجویی،  سرویس های  سلف  نقل،  و  حمل  سرویس های 
است،  مطرح  پژوهشی  موارد  و  خودگردان  خوابگاه های 
روسای دانشگاه ها باید نحوه چگونگی برخورد با اینگونه موارد 
را بدانند. به طور مثال در این موارد باید به مقدار حداقلی 
به پیمانکار داده شود تا بتوان حقوق کارگران این بخش ها 

را پرداخت کرد.
دکتر علومی با بیان اینکه در برخی موارد می توان با دیوان 
محاسبات برای رفع مشکالت، هماهنگی هایی صورت گیرد، 
گفت: درخصوص قراردادهای عمرانی نیز سازمان برنامه و 
از  موارد  این  در  اگر  و  می کند  اعمال  کلی  مقرراتی  بودجه 
محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه مصرف شده است، باید 
اندیشید که چگونه می توان آن را حل و فصل کرد تا مشکلی 

برای مسئوالن دانشگاه پیش نیاید.
و  دانشگاه ها  روسای  مجازی،  نشست  این  در  همچنین   
پژوهشگاه ها، دیدگاه ها و نقطه نظرات خود درخصوص ارائه 
با  مقابله  زمینه  در  اقدامات شان  و  الکترونیکی  آموزش های 
از  استفاده  بر  تاکید  و  کردند  ارائه  را  کرونا  ویروس  شیوع 
آموزش های الکترونیکی حتی بعد از بحران کرونا به عنوان 
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پایان نامه ها  از  دفاع  مدیریت  آموزش های حضوری،  مکمل 
به صورت مجازی، لزوم تقویت زیرساخت های آموزش های 
مجازی، لزوم افزایش پهنای باند و افزایش سرعت اینترنت 
دانشجویان،  با  مستمر  جلسات  برگزاری  دانشگاه ها،  در 
برگزاری تمام جلسات اداری دانشگاه ها به صورت مجازی، 
همه  برای  سخت افزاری  سیستم های  بودن  دسترس  در 
دانشجویان، آماده سازی روحی و روانی دانشجویان و والدین 
کرونا(،  مهار  از  )بعد  کالس ها  در  مجدد  حضور  برای  آنها 
برخی  دورکاری  از  استفاده  الکترونیک،  دولت  تقویت  لزوم 
در  صرفه جویی  جهت  در  کرونا  مهار  از  پس  کارمندان  از 
استفاده از منابع، آمادگی برای ارائه خدمات به دانشجویان 

سایر استان ها به صورت میهمان، ارائه آموزش های مجازی 
کشور،  کل  در  برجسته  اساتید  توسط  کرونا  مهار  از  پس 
رایگان بودن و یا تخفیف اینترنت در مراکز آموزش عالی، 
کمک به شرکت های دانش بنیان، ایجاد انگیزه در اساتید و 
لزوم  الکترونیکی،  آموزش های  از  استفاده  برای  دانشجویان 
ایجاد وحدت رویه در دانشگاه های هر استان، آموزش عالی 
و  چالش ها  بررسی  سنتی،  آموزش  از  گذری  الکترونیک 
مزایای آموزش الکترونیک و اصالح آیین نامه ها درخصوص 
اعمال آموزش های مجازی از جمله مواردی بود که توسط 
روسای دانشگاه های کشور در نشست مجازی با وزیر علوم 

مطرح شد.

دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به رسم 
پسندیده سال های قبل که در منزل برخی استادان برجسته 
حضوری  را  نو  سال  و  می یافت  حضور  کشور  دانشگاه های 
و  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  امسال  می گفت،  تبریک 
رعایت پروتکل های بهداشتی در تماس های تلفنی جداگانه ای 
با چند تن از استادان نام آشنای دانشگاه های کشور گفت وگو 

و سال جدید را تبریک گفت و احوال آنان را جویا شد.
تلفنی  تماس های  طی  جاری  سال  ابتدای  در  غالمی  دکتر 
برجسته کشور، سال  و  بنام  استادان  از  تعدادی  با  جداگانه 
جدید را به آنها تبریک گفته و جویای احوال آنها شده بود. 
روز سه شنبه 26 فروردین ماه ۹۹ نیز وزیر علوم در تماس  
تلفنی جداگانه ای با دکتر اسداله رضوی عضو هیأت علمی 

بازنشسته دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت وگو کرد.
دکتر اسداهلل رضوی متولد ۱۳24 در کرمان است. وی در 
و سال ۱۳42  را شروع کرد  ادب تحصیالت خود  دبستان 
رشته  در  آن  از  بعد  و  گرفته  سعادت  دبیرستان  از  دیپلم 
و  است  داده  تحصیل  ادامه  مشهد  دانشگاه  فیزیک-ریاضی 
خرداد ماه ۱۳45 موفق به دریافت لیسانس شد، در همان 

عالی  آموزش  شاخص  چهره های  از  تجلیل  باهدف 

صورت گرفت؛

تبریک تلفنی سال جدید وزیر علوم به استاد 

برجسته دانشگاه شهید باهنر کرمان

در  و  منتقل  تهران  به  سربازی  آموزشی  دورۀ  از  بعد  سال 
شروع   را  ارشد  کارشناسی  مقطع  تهران  ریاضیات  موسسه 
ارشد  کارشناسی  مقطع  در  ممتاز  رتبه  از کسب  پس  کرد، 
از سال ۱۳52 تا ۱۳56 مامور به تحصیل شد به انگلستان 
به  و در مهرماه ۱۳4۹  ریاضی در مقطع دکتری  در رشته 
عنوان هیأت علمی به استخدام دانشگاه شهید باهنر در آمد. 
از سال ۱۳60 تا ۱۳64 رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان 
بوده است. وی همچنین نماینده کرمان در سه دوره مجلس 
شورای اسالمی و نیز سرپرست ۱۱ دوره تیم المپیاد جهانی 
دانش آموزش کشور بوده است. دکتر اسداهلل رضوی در 2۸ 
اسفندماه ۹7 با مرتبه استادی از دانشگاه شهید باهنر کرمان 

بازنشست شد.
تلفنی  تماس های  در  نیز  گذشته  روزهای  در  علوم  وزیر 
گفت وگو  کشور  برجسته  استادان  از  تعدادی  با  جداگانه ای، 
در   ۹۹ ماه  فروردین   26 شنبه  سه  روز  در  و  است  کرده 
استاد  قیصری  جعفر  دکتر  با  جداگانه  تلفنی  تماس های 
هیئت  عضو  رضوی  اسداله  دکتر  یزد،  دانشگاه  بازنشسته 
علمی بازنشسته دانشگاه شهیدباهنر کرمان، دکتر محمدجعفر 
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پاک سرشت استاد بازنشسته دانشگاه شهیدچمران اهواز و 
دکتر حسن ابراهیم زاده استاد زیست شناسی دانشگاه تهران 

گفت وگو کرد.
دکتر غالمی در دو سال گذشته و از زمان عهده دار بودن 
فروردین  در  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مسئولیت 
هر سال به همراه تعدادی از معاونان و رؤسای دانشگاه ها در 
بنام و برجسته کشور حضور می یافت  منزل برخی استادان 
و در فضایی کاماًل صمیمی، ضمن دید و بازدید به مناسبت 

سال جدید، احوال استادان را از نزدیک جویا می شد.

در جلسه ای با مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان؛
دکتر محمدعلی طاهر خواستار پیگیری رایگان شدن اینترنت سامانه های یادگیری 

الکترونیکی دانشگاه شد
به منظور بررسی و رفع مشکالت دانشجویان و استادان به 
فناوری  و  ارتباطات  کل  مدیر  با  جلسه ای  پایدار،  اینترنت 
اتاق  در  فروردین ۹۹  یکشنبه ۳۱  کرمان،  استان  اطالعات 

رئیس دانشگاه شهیدباهنر کرمان برگزار شد.
باهنر کرمان،  دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه شهید 
برگزاری  برای  استادان  و  دانشجویان  مهمترین دغدغه  های 
کالس های مجازی را بیان کرد و گفت: قطعی اینترنت حین 
برگزاری کالس های برخط، هزینۀ اینترنت برای دانشجویان، 
دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی مسأله مهمی است و 
باید با شرایط به وجود آمده تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا، 
بر فعال نگاه داشتن، فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه  
الکترونیکی  و  مجازی  صورت  به  آموزشی  نظام  استمرار  و 

تالش کرد.
مکاتبات  به  اشاره  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
و   ۹۸ اسفند   2۳ تاریخ های  در  وزیرارتباطات  با  دانشگاه 
اینترنت  شدن  رایگان  پیگیری  خواستار   ،۹۹ فروردین   25

سامانه های یادگیری الکترونیکی دانشگاه شد.
مهندس مسعود الهامی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
استان کرمان، گزارشی از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری 
با  وزارتخانه  این  های  سیاست  گرایی  هم  نیز  و  اطالعات 
نیازهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه ی آموزش 

الکترونیکی بیان نمود.
وی در مورد پوشش اینترنت HIWEB در مناطق روستایی 
و لزوم انجام برخی تنظیمات در گوشی های هوشمند جهت 
و  داد  ارائه  توضیحاتی  اینترنتی  پوشش  نوع  این  از  استفاده 
افزود در این خصوص، موشن گرافی تهیه شده تا دانشجویان 
ساکن مناطق روستایی بتوانند تنظیمات گوشی خود را جهت 

بهره برداری از این نوع پوشش اینترنتی انجام دهند.

دکتر مریم احتشام زاده معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه، نیازهای آموزش الکترونیکی را مطرح و از زحمات و 
هماهنگی های انجام شده توسط اداره کل ارتباطات و فناوری 
برای  را  حداکثری  اینترنتی  پوشش  و  کرد  تشکر  اطالعات 
از دانشجویان دانشگاه  نقاطی که محل سکونت برخی  اقصا 

است را عنوان کرد.
اطالعات  فناوری  حوزه  اقدامات  صانعی  محسن  دکتر 
 ADSL دانشگاه، از عارضه یابی و حل مشکالت و تقویت
خانگی استادان گزارشی را ارائه نمود که مدیرکل ارتباطات 
و فناوری اطالعات استان کرمان، قول مساعد جهت پیگیری 

تمامی موارد جهت حل مسأله داد.
و  آزاد  های  آموزش  گروه  رئیس  افشارمنش  دکتر محسن 
مجازی دانشگاه نیز موارد منعکس شده از سوی استادان و 
دانشجویان را با موضوع سرعت اینترنت به مدیر کل استان 

اعالم نمود.
بر  عالوه  نمود  اعالم  استان  ارتباطات  مدیرکل  پایان،  در 
یادگیری  های  سامانه  به  دسترسی  اینترنت  شدن  رایگان 
الکترونیکی دانشگاه ها، موارد تسهیالتی و حمایتی دیگری نیز 
پیگیری  حال  در  ذیربط  وزارت  سوی  از  دانشجویان  برای 

است که به محض قطعی شدن اطالع رسانی خواهد شد.
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