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بازدید دکتر محمدعلی طاهر از پروژه های عمرانی در حال اجرا دانشگاه شهید باهنر کرمان
 8 چهارشنبه  روز  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
اردیبهشت ماه 1400 از پروژه های در حال اجراء دانشگاه 

بازدید کرد.
اجرایی  روند  از  دانشگاه  رئیس  طاهر  علی  محمد  دکتر 
پروژه ساختمان کالس ها و زیرساخت پژوهشکده تولیدات 
گیاهی دانشگاه و محوطه سازی آن بازدید و روند اجرایی 
با  گفت:  و  کرد  ارزیابی  مطلوب  را  عمرانی  پروژه های  این 
در  دانشگاه  پیشرفت  و  گشایش  مستمرشاهد  پیگیری های 

حوزه عمرانی خواهیم بود.
منابع  کمبود  علیرغم  کالس ها  ساختمان  پروژه  افزود:  وی 
برگزاری  آموزشی جهت  فضای  کمبود  به  توجه  با  و  مالی 
کالس ها دروس مشترک بین رشته ها مطابق با طرح جامع 
دانشگاه و با زیربنای 3060 متر مربع و در 2 طبقه با تعداد 
اجرا  و  طراحی  نفره   90 کالس  هر  ظرفیت  با  کالس   13

گردیده است.
در حاشیه این بازدید مهندس نجات غفار  مدیر دفتر فنی 
دانشگاه در زمینه نحوه اجرا پروژه، میزان اعتبارات پروژه ها 
و تأمین اعتبارات و سایر جزئیات اجرایی گزارشی را ارائه 

نمود.

همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت امام علی علیه السالم؛
دانشگاه شهید باهنر کرمان میزبان مراسم شب قدر شد 

 1442 رمضان  مبارک  ماه  نوزدهم  شب  احیای  مراسم 
و  مسجد  باز  فضای  در  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با 
باهنر کرمان برگزار  حسینیه شهدای گمنام دانشگاه شهید 

گردید.
حجت االسالم و المسلمین علی اصغر حمزه، مسئول محترم 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با ذکر  
اهمیت  به  السالم«  »علیهم  البیت  اهل  از  نورانی  احادیث  

شب های قدر پرداخت.
وی در خصوص اهمیت شب قدر با اشاره به حدیثی از امام 
لیله تسعه عشر و  »التقدیر فی  السالم(،گفت:  )علیه  صادق 
ثالث  لیله  فی  االمضاء  و  عشرین  و  احدی  لیله  فی  االبرام 
و  انجام می شود  نوزدهم  اعمال در شب  تعیین  و عشرین« 
و  بیست  شب  در  امضایش  و  یکم  و  بیست  در  آن  تایید 

سوم است.
حجت االسالم و المسلمین حمزه همچنین به حدیث نورانی 
پیامبر اکرم )ص( در خصوص وحی به حضرت موسی)ع( 
الّنبّی  عن  گفت:  و  کرد  اشاره  قدر  شب  جایگاه  مورد  در 
و  علیه  اهلل  صلی  اکرم  پیامبر  قال  آله  و  علیه  اهلل  صلی 

خدا  به  خود  مناجات  در  موسی  حضرت  می فرمایند:  آله 
عرضه داشت:  قال موسی إلهی أرید قْربک قال قْربی لمن 
نزدیک شوم،  تو  به  !می خواهم  الْقْدر، خداوندا  لیْلة  اْستیْقظ 
فرمود: قرب من در بیداری شب قدر است. قال إلهی أرید 
گفت:  الْقْدر  لیْلة  الْمساکین  رحم  لمْن  رْحمتی  قال  رْحمتک 
خداوندا! رحمتت را می خواهم، فرمود: رحمتم  در ترحم و 
رحم کردن به مساکین در شب قدر است. قال إلهی أرید 
الْجواز علی الّصراط قال ذلک لمْن تصّدق بصدقٍة لیْلة الْقْدر.
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گفت: خداوندا ! جواز عبوراز صراط  را  می خواهم، فرمود: 
قال  است.  قدر  دادن در شب  از صراط، صدقه  عبور  رمز 
سّبح  لمْن  ذلک  قال  ثمارها  و  الْجّنة  أْشجار  مْن  أرید  إلهی 
الْقْدر. گفت:خداوندا!بهشت و نعمت هایش  تْسبیحًة فی لیْلة 
را می خواهم، فرمود: رسیدن به آن درگروی تسبیح گفتن 
الّنار قال ذلک  الّنجاة من  درشب قدراست. قال إلهی أرید 
لمن اْستْغفر فی لیْلة الْقْدر. گفت: خداوندا! رهایی از جهنم و 
استقفار  از دوزخ،  عذابش را می خواهم، فرمود: رمز نجات 
در شب قدر است. قال إلهی أرید رضاک قال رضای لمْن 
را  تو  رضای  خداوندا  الْقْدر.گفت :  لیْلة  فی  رْکعتیْن  صلّی 
نماز  رکعت  دو  خواندن  در  من  رضای  فرمود:  می خواهم، 

در شب قدر است.
مسئول محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه، همگی را به توبه به درگاه خداوند برای آمرزش 
توجه  با  فردی  خوب  اعمال  به  نشدن  مغرور  و  گناهان 
وحی  خصوص  در  پیامبر)ص(  از  دیگری  نورانی  حدیث 
به حضرت داوود) ع( توصیه کرد: که خداوند به حضرت 
داوود )ع( فرمود:  یا داود بّشر الْمْذنبین  و أنْذر الّصّدیقین  
قال کیف أبّشر الْمْذنبین  و أنْذر الّصّدیقین  قال یا داود بّشر 
الْمْذنبین  أنّی أقْبل الّتْوبة و أْعفو عن الّذنْب و أنْذر الّصّدیقین  
إاّل  للْحساب  أنْصبه  عبٌْد  لیس  فإنّه  بأْعمالهْم  یْعجبوا  أاّل 
هلک.»ای داوود بشارت ده گناهکاران را که من توبه آنان 
را قبول می کنم و معصیت را می بخشم و بترسان صدیقان را 

که به اعمالشان عجب نکنند زیرا من هیچ بنده ای را برای 
حساب به پا نمی دارم مگر آنکه هالک شود.«

از  یکی  که  کرد:  بیان  حمزه  المسلمین  و  االسالم  حجت 
در  شیطان  است.  معاصی  شمردن  کوچک  عجب  مفاسد 
ناچیز  و  کوچک  با  و  کرده  رخنه  عجب  به  گرفتار  انسان 
کرده  آن  انجام  به  وادار  را  فرد  معصیت  آن  دادن  نشان 
از آنکه فرد گرفتار معصیت شد و تصور کرد هیچ  بعد  و 
از آن  سیئه ای مرتکب نگردیده، سیئات و معاصی بزرگتر 

را نیز در نظرش حقیر و ناچیز جلوه داده شود.
وی افزود: با توسل به موالی متقیان امیرالمؤمنین علی)علیه 
به  می توان  است  شب ها  این  واسطه  بهترین  که  السالم( 
رقم می  بندگان خوبش  برای  مقدراتی که خداوند  بهترین 

زند دست یافت.

احکام مربوط به همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، پس از تامین اعتبار صادر می شود
و  دانشگاه ها  روسای  نشست  در  غالمی  منصور  دکتر 
وزارت  به  وابسته  فناوری  و  پژوهشی  آموزشی،  موسسات 
در  همگان  عبادات  و  طاعات  قبولی  آرزوی  ضمن  عتف، 
لیالی قدر و تسلیت ایام سوگواری شهادت مولی الموحدین، 
حضرت علی )ع(، با گرامیداشت یاد و خاطره استاد مرتضی 
مطهری، هفته پاسداشت مقام شامخ معلم و استاد را تبریک 

گفت.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این نشست در رابطه با 
موضوع همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی توضیحاتی 
طرح  این  شدن  اجرایی  پیگیری  سوابق  به  اشاره  با  و  داد 
گفت: همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، با اعضای 
و آموزش  بهداشت، درمان  وزارت  غیربالینی  علمی  هیات 
بند و تبصره 2 قانون بودجه 1400 کل  با در  پزشکی که 
کار  رسید،  هم  نگهبان  شورای  تایید  به  و  شد  درج  کشور 
و مساعدت، سازمان  همراهی  با  که  بود  ارزشمندی  بسیار 

و  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  و  بودجه  و  برنامه 
پیگیری های مستمر این وزارت به ثمر نشست.

اعتبار  تامین  محل  قانون،  حسب  آنجائیکه  از  افزود:  وی 
این تبصره، فروش اموال و سهام است، منتظر زمان تامین 
به  بودجه؛  و  برنامه  سازمان  سوی  از  آن  اعالم  و  اعتبار 
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عنوان متولی بودجه کشور هستیم تا بر مبنای آن نسبت به 
با  انجام شده  هماهنگی های  اقدام شود. طبق  احکام  صدور 

دکتر نوبخت، این موضوع در دست اقدام است.
و  قانونی  مالحظات  رعایت  لزوم  به  اشاره  با  غالمی  دکتر 
طی گام به گام مراحل اجرایی، خاطرنشان کرد: این قانون 
از ابتدای فروردین 1400 الزام اجرایی دارد و قطعًا پس از 

تامین اعتبار از تاریخ یاد شده پرداخت خواهد شد.
 ۵0 افزایش  خصوص  در  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
درصدی حقوق و مزایای کارمندان هم گفت: با تغییر تاریخ 
دانشگاه ها   98/12/1 به   99 /11 /1 از  مصوبه  این  اجرای 
درآمدهای  محل  از  می توانند  عالی  آموزش  موسسات  و 
انجام  را  پرداخت ها  این  سنواتی  مانده های  یا  اختصاصی 

دهند.
وی افزود: طرح ساماندهی آموزش عالی پس از دو سال کار 
طی  و  عرضه  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  به  کارشناسی، 
بررسی های  از  پس  و  متعدد  و  مختلف  جلسات  برگزاری 
دقیق، به عنوان طرح قابل اجرا تایید شده و به وزارت علوم 
ابالغ شده است. لذا وزارت علوم موظف است با توجه به 
این  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  مصوبه  اجرای  اهمیت 
طرح را به صورت دقیق و مطالعه شده اجرا کند که البته 
دانشگاه ها  پیشنهادات  دریافت  و  نظرخواهی  با  کار  این 
انجام شده است و در حین اجرا نیز آماده دریافت نظرات 

کارشناسی شده و مستند هستیم.
دکتر غالمی ادامه داد: نکته دوم در خصوص ماموریت های 

اساس  بر  موضوع  این  که  است  پژوهشی  آموزشی،  کالن 
انجام  دانشگاه ها  ملی  و  منطقه ای  محلی،  ظرفیت های 
می گیرد و الزم است بر اساس آن تغییرات مورد نیاز در 

برنامه راهبردی موسسات صورت گیرد.
این مقام همچنین یادآور شد: رشته های تحصیلی، گرایش ها 
و ظرفیت پذیرش نیز از اختیارات شورای گسترش است و 

بر اساس مصوبات این شورا تعیین می شود.
این  اجرای  اهمیت  به  اشاره  با  پایان  در  غالمی  دکتر 
آموزش  ارتقا  و  کیفی سازی  آنکه  اجرای  از  هدف  و  طرح 
که  است  این  انتظار  داشت:  اظهار  است،  کالن  سطح  در 
روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با تبیین دقیق 
مسائل  از مطرح شدن  استانی  مسئوالن  بین  در  این طرح 
ناآگاهانه عنوان می شود  بعضًا  و مطالبی که  غیرکارشناسی 

جلوگیری کنند.

وزیر علوم در جلسه هیات های امنا تأکید کرد:
ضرورت تقویت ظرفیت آموزش های الکترونیکی و توجه به ارتقای کیفی پژوهش در تنظیم 

بودجه تفصیلی دانشگاه ها 

موسسات  و  دانشگاه ها  امنا  هیات های  مجازی  نشست 
 19 یکشنبه  روز  فناوری  و  پژوهشی  عالی،  آموزش 
اردیبهشتماه 1400 با حضور مجازی رئیس دانشگاه شهید 
علوم،  وزیر  امنا،  هیات های  حقیقی  اعضای  کرمان،  باهنر 
و  برنامه  سازمان  رئیس  همچنین  و  فناوری  و  تحقیقات 

بودجه کشور، با چندین دستور کار مهم تشکیل شد.
دکتر منصور غالمی در این جلسه ضمن قدردانی از تالش ها 
و فعالیت های اعضای حقیقی، حقوقی و روسای کمیسیون های 
آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها  در  امنا  هیات های  دائمی 
امنا  عالی، پژوهشی و فناوری گفت: ظرفیتی که هیات های 
دارند، ظرفیت ارزشمندی است که تاکنون به خوبی از این 
نیز  آینده  در  که  می شود  توصیه  و  شده  استفاده  ظرفیت 

بهره برداری گسترده تر از این ظرفیت گرانقدر مورد توجه 
قرار گیرد.



7

تحقیقات  علوم،  وزارت  تالش  تمام  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و فناوری طی این سال  ها بر این بوده است که برنامه های 
این  گفت:  شود،  اجرا  دقیق  صورت  به  کالن  راهبردی 
رهنمودهای  همچون  باالدستی  اسناد  از  برآمده  برنامه ها 
مقام معظم رهبری، مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، 
مجلس  به  شده  ارائه  برنامه  همچنین  و  توسعه  برنامه های 
مبنای  که  است  اعتماد(  رای  اخذ  )هنگام  اسالمی  شورای 
اقدام و عمل بوده اند و تحقق آن ضرورتًا به یک برنامه ریزی 

منسجم و نظارت و پشتیبانی در اجرا نیاز دارد.
وی با اشاره به نقش کلیدی مدیران اجرایی در همه سطوح 
همه  در  مدیران  دارد  گفت: ضرورت  عالی  آموزش  حوزه 
در  فناوری  و  پژوهشی  آموزشی،  مراکز  مدیریتی  سطوح 
ارتباط با برنامه های راهبردی کالن و ماموریت ها و تکالیف 
خود، مطالعه دقیق داشته باشند تا بتوانند با بحث و تبادل 
نظر و مشارکت در اجرای دقیق آن و تنظیم گزارش های 

عملکرد بر اساس سرفصل ها اقدام کنند.
دکتر غالمی ادامه داد: دانشگاه ها باید خالصه ای از گزارش 
کرده  اطالع رسانی  مناسب  قالب های  در  را  خود  عملکرد 
کنند.  بیان  را  مجموعه ها  در  شده  ایجاد  ظرفیت های  و 
گزارش هایی که نشان دهد در تحقق اهداف اسناد باالدستی 
و  علمی  مراکز  راستا  این  در  و  داشته ایم  توفیقات  چقدر 

فناوری موفق را الگو قرار دهند.
سازمان  همکاری های  همچنین  جلسه،  این  در  علوم  وزیر 

برنامه و بودجه را در حمایت و پشتیبانی از برنامه ها مورد 
توجه قرار داد و اذعان داشت: باید قدر بدانیم که علی رغم 
تحریم،  فشارهای  دلیل  به  دولت  بد  اقتصادی  شرایط 
آموزش  خانواده  به  ویژه ای  نگاه  بودجه  و  برنامه  سازمان 
قرار  اولویت  در  را  دانشگاه ها  تخصیص های  و  داشته  عالی 

داد که امیدواریم در سال جاری نیز این اتفاق بیفتد.
و  کارکنان  معیشت  بحث  همواره  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  پیگیری  قابل  برنامه های  جزو  را  علمی  هیات  اعضای 
دستور کار داشتم، گفت: خوشبختانه با پیگیری های مستمر 
افزایش حقوق کارکنان و همسان سازی حقوق اعضای هیات 
علمی نتیجه داد که ان شاءاهلل در ادامه مسیر اجرا می شود.

جزو  است،  افتاده  اتفاق  که  آنچه  افزود:  غالمی  دکتر 
در  است،  شده  محقق  که  است  بوده  برنامه ها  و  اهداف 
ادامه مسیرهای اداری و اجرایی نیز باید با در نظر گرفتن 

الزامات قانونی، روند اداری طی شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان سخنان خود تاکید 
کرد: همه روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بدانند 
انقطاعی در  نباید  تا آخرین روزی که مسئولیت دارند  که 
اجرای برنامه ها پیش آید و باید بدنه اجرایی تمام تکالیف 
توسعه  اهداف  پیشبرد  و  سازمانی  تعالی  راستای  در  را 
جلسه،  این  در  است؛  ذکر  شایان  کنند.  اجرایی  کشور 
و  نظرات  ارائه  به  نیز  کشور  مختلف  دانشگاه های  روسای 

پیشنهادات خود در راستای دستورات جلسه پرداختند.
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با هدف تمرکززدایی و ماموریت گرایی؛
اولین جلسه شورای مدیریت استانی دانشگاه معین)دانشگاه شهیدباهنر کرمان(

 استان کرمان برگزار شد 

اولین جلسه شورای مدیریت استانی دانشگاه معین)دانشگاه 
شهیدباهنر کرمان( استان کرمان، به ریاست دکتر محمدعلی 
طاهر رئیس دانشگاه های معین استان کرمان، روز دوشنبه 
27 اردیبهشت ماه 1400 به صورت حضوری و مجازی در 

سالن کنفرانس دانشگاه شهید باهنر کرمان تدویر یافت.
دکتر محمدعلی طاهر در مورد اهداف تشکیل جلسه گفت: 
اجرای  از  اصلی  هدف  دو  گرایی  ماموریت  و  تمرکززدایی 

مدیریت استانی موسسات آموزش عالی است.
کیفی سازی  عالی  آموزش  مدیریت  هدف  کرد:  تاکید  وی 
کاری  پراکنده  از  جلسات،  این  تشکیل  با  امیدواریم  است، 

نماییم. جلوگیری 
به  کارگروه ها  روسای  جلسه  این  در  افزود:  طاهر  دکتر 
تصویب خواهد رسید و روسای دانشگاه هایی که مسئول آن 

کارگروه هستند، کار تخصصی خود را پیش ببرند.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: می خواهیم آموزش 
عالی با قدرت بیشتری در دانشگاه ها فعالیت داشته باشد؛ 
آموزش عالی باید در هر دانشگاه یک نماینده داشته باشد 

و بتواند در توسعه فناوری مؤثر باشند.
کرد:  اظهار  زدایی  تمرکز  موضوع  اشاره  با  طاهر  دکتر 
واگذاری برخی تصمیم گیری ها و اجرای طرح های مشخص 
واقع  عالی  آموزش  موسسات  هم افزایی  استان،  سطح  در 
و  بخشی  اثر  و  کارایی  افزایش  راستای  در  استان  هر  در 
در  موسسات  بیشتر  هرچه  مشارکت  گرایی،  ماموریت 
کشور،  عالی  آموزش  سازی های  تصمیم  و  گیری  تصمیم 
از فرصت ها،  تر  موثر  گیری  بهره  و  نیازها  به  بیشتر  توجه 
تصمیم  سطح  کیفی  ارتقا  استانی،  ظرفیت های  و  مزیت ها 
به  توجه  با  سازی و تصمیم گیری در سطح آموزش عالی 
مزیت های استان، کمک به متناسب سازی و متوازن نمودن 
کاهش  کشور،  سطح  در  عالی  آموزش  موسسات  توسعه 
با  وزارت  در  گیری ها  تصمیم  تمرکز  از  ناشی  بوروکراسی 
واگذاری برخی وظایف به استان ها، ایجاد هماهنگی و تبادل 
از  استان  هر  در  عالی  آموزش  ساختارهای  میان  تجربیات 

اهداف تمرکز زدایی است.
دکتر مهدی عباس نژاد دبیر دبیرخانه امور اجرائی دانشگاه 
عتف،  وزارت  گفت:  کرمان(  باهنر  شهید  معین)دانشگاه 
کشور  عالی  آموزش  موسسات  استانی  مدیریت  سیاست 
اثربخشی  و  کارایی  افزایش  و  زدایی  تمرکز  رویکرد  با  را 
آموزش  آمایش  سند  قالب  در  کشور  عالی  آموزش  نظام 

سال  در  فرهنگی  انقالب  عالی  عالی کشور مصوب شورای 
1394 و منطبق با ماده 2 و تبصره ماده 10 قانون اهداف 
نامه  این آیین  اتخاذ نمود، در  وظایف و تشکیالت وزارت 
وظایف اجرایی مطابق با مصوبه جلسه 131 ستاد راهبردی 
اجرای نقشه جامع علمی کشور در قالب استانی پیاده سازی 

می شود.
وی دانشگاه معین را این گونه معرفی کرد: منظور دانشگاه 
یا واحد آموزش عالی، پژوهش و فناوری دولتی استان است 
انجام  جهت  معین  دانشگاه  عنوان  به  وزارت  توسط  که 
برخی از وظایف در حوزه آموزش عالی در استان انتخاب 
با  مرتبط  اجرایی  دبیرخانه  یک  معین  دانشگاه  شود.  می 
فعالیت های تعربف شده در استان خواهد داشت و مسئول 
دبیرخانه امور اجرایی دانشگاه معین از میان اعضای هیأت 
حکم  با  اجرایی  و  عالی  آموزش  امور  در  تجربه  با  علمی 

رئیس دانشگاه معین برای چهار سال انتخاب می شود.
در پایان این نشست کارگروه برنامه ریزی برای ارتقا کیفی 
شهید  دانشگاه  کارگروه  مسئولیت  با  استان  عالی  آموزش 
باهنر کرمان- کارگروه پایش و تضمین سالمت اخالق در 
آموزش و پژوهش با مسئولیت کارگروه دانشگاه ولیعصر)عج( 
بهره  با  دانشجویان  آموزی  مهارت  کارگروه  رفسنجان- 
گیری از ظرفیت آموزشکده های فنی و حرفه ای با مسئولیت 
علم  در  استانی  آمایش  حرفه ای-  و  فنی  دانشگاه  کارگروه 
آزاد  دانشگاه  کارگروه  مسئولیت  با  نوآوری  و  فناوری  و 
اسالمی- همکاری با شهرک های صنعتی استان با مسئولیت 
کارگروه دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان- توسعه 
با مسئولیت کارگروه دانشگاه جیرفت- کارگروه  بین المللی 
کارگروه  مسئولیت  با  استان  نیازسنجی  و  ظرفیت سنجی 

دانشگاه پیام نور، به تصویب رسید.
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با حضور دکتر محمد علی طاهر؛
آیین بزرگداشت روز معلم و تجلیل از استادان فرهیخته و نمونه آموزشی 1400

دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد 

فرهیخته  استادان  از  تجلیل  و  معلم  روز  بزرگداشت  آیین 
چهارشنبه  دانشگاه،   1400 سال  دانشگاه  آموزشی  نمونه  و 
29 اردیبهشت ماه 1400 به صورت حضوری و مجازی در 

سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزارشد.

حجت االسالم و المسلمین حمزه رئیس دفتر نهاد نمایندگی 
یک  معلمی  افتخار  گفت:  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
خدای  انسان ها  معلم  اولین  که  چرا  است  بزرگی  افتخار 

تبارک و تعالی است.
شان  و  مقام  در  احادیثی  و  روایات  بیان  به  ادامه  در  وی 
باید رسالت خودمان را که در  معلم پرداختند و گفت: ما 
این جایگاه قرار گرفتیم که تزکیه و تعلیم است را فراموش 
با  شااهلل  ان  و  است  شده  مقدم  تعلیم  بر  تزکیه  که  نکنیم 
این نفس رحمانی که شما معلمین و استادان دارید بتوانیم 
ودر  کنیم  تربیت  عزیزمان  کشور  برای  آینده ساز  نسلی 
جهت احیای ارزش های اسالمی، گسترش و ترویج فرهنگ 

اسالم  ناب موفق باشید. 

تحصیالت  و  آموزشی  معاون  زاده  احتشام  مریم  دکتر 
تکمیلی دانشگاه ضمن خیر مقدم خدمت حضار و کسانی که 
بصورت مجازی در این مراسم حضور داشتند یاد بنیانگذار 

فرهیخته شان  همسر  و  افضلی پور  مهندس  مرحوم  دانشگاه 
بانو فاخره صبا را و همچنین روز و مقام معلم را گرامی داشت 
و به نمایندگی از هیأت رئیسه دانشگاه برای تمامی معلمان، 
آرزو  را  موفقیت  و  سالمت  دانشگاه،  استادان  و  مدرسان 

کرد.
آنچه  گفت:  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
را  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  مسئولیت  بار  امروز  که 
است.  جامعه  قبال  در  اجتماعی  مسئولیت  نموده  سنگین تر 
تنوع مسئولیت ها، وظایف و آن چیزی که وزارت متبوع از 
می کند؛  مطالبه  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  عنوان  به  ما 
اعم از آموزش، پژوهش و فناوری، همه به نوعی مسئولیت 
اجتماعی ما را در قبال جامعه تضمین می کند در این میان 
استادان  معلمان  نظر  از  هیچگاه  اخالقی  اصول  به  پایبندی 
تعلیم،  کنار  در  تالششان  تمام  که  مدرسان  و  دانشگاهی 
تربیت و تزکیه هم خودمان هم تربیت فرزندان این کشور 
اصول  به  پایبندی  با  همیشه  و  نبوده  دور  باشیم  داشته 
اخالقی توانستیم نقش مهمی را در تربیت و پرورش و حاال 

متخصص نمودن جوان های کشورمان ایفا کنیم.
سالی  افزود:  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
کشور  دانشگاهای  سایر  همانند  گذاشتیم،  سر  پشت  که  را 
علمی  هیأت  اعضای  را  اجتماعی  مسئولیت  این  دنیا  و 
دانشگاه شهید باهنر کرمان به دلیل لزوم فراگیری آموزش 
الکترونیکی، بیش از پیش به منصه ظهور رساندند. بنابراین 
اگر بخواهم حق مطلب را ادا کنم و می توانیم این را بگویم 
به نظر بنده به عنوان مسئول آموزش دانشگاه همة اعضای 
هیأت علمی در سال 99 نمونه بودند، خوش درخشیدند، با 
کمال سعه صدر و با کمال مسئولیت پذیری به دانشجویان 
از دستشان برای  ارتباطی که داشتند و هرچه که  از نحوه 
ایفای نقش معلمی خودشان برای تدریس و ایفائ مسئولیت 



10

اجتماعی که بر عهدشان است، نشان دادند که جای تقدیر 
و تشکر و قدردانی ویژه دارد.

دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون  ادامه  در 
نمونه  استادان  انتخاب  روند  از  مختصری  گزارش 

آموزشی)آیین نامه استاد نمونه( ارائه کرد.

کاربردی  اخالق  انجمن  رئیس  فرامرزقراملکی  احد  دکتر 
ایران مشاور اخالق سازمان که به صورت مجازی در جلسه 
روبرو  حین  انسان ها  در  واکنش  دو  گفت:  داشت  شرکت 
شدن با مشکالت وجود دارد گریز و ستیز که در انسان ها 
توانایی  انسان  یک  در  اما  است  هیجانی  واکنش  نوع  یک 
دیگری هم نهفته است که آن کرامت ذاتی انسان را توجیه 
خوشنود  ارتباط  توان  و  زیستن  شاد  توان  انسان  و  می کند 
مشکالتمان  با  مواجهه  در  می توانیم  ما  داراست.  را  کننده 
مقصر  که  این  جای  به  و  باشیم  داشته  هوشمندانه  واکنش 
را پیدا کنیم می توانیم مشکل و مسئله را مشخص و برای 
است  انسانی  هوش  توانایی  این  و  کنیم  پیدا  حل  راه  آن 
انسان  که می تواند واکنش را هوشمندانه کند دومین توان 
و  گریز  واکنش  برابر  در  ما  یعنی  است  مسئوالنه  واکنش 
و  هوشمندانه  واکنش  که  داریم  انسانی  واکنش  یک  ستیز 
واکنش مسئولیت پذیرانه است که با این کار می توان زیست 

اخالقی را رقم زد که زیست اخالقی اساسا مسئولیت پذیری 
مسئولیت  دارد  ارتباط  که  افرادی  حقوق  قبال  در  است 
پذیری بنیان زیست اخالقی بشر است و بشر متمدن قاعدتا 
ستیزانه  و  گریزانه  واکنش های  جای  به  که  می گیرد  یاد 
واکنش های هوشمندانه و مسئولیت پذیرانه ای را بتواند به 
ستیز  و  گریز  واکنش های  اساسا  اینکه  برای  بگیرد  دست 
در نهایت به بردبرد نمی انجامد که هیچ ولی در بلند مدت 
ما  انسانی  زیست  اقتضای  و  می انجامد  باخت  و  باخت  به 
زیست اخالقی ما است بر مبنای اینکه ما محیط آموزشی و 
در نظام آموزشی و فعالیت های آموزشی بتوانیم بر مبنای 

واکنش های هوشمندانه و مسئولیت پذیرانه اقدام کنیم.
در پایان این مراسم از استادان فرهیخته و نمونه آموزشی 

دانشگاه شهید باهنر کرمان 1400 تقدیر به عمل آمد.
اسامی به ترتیب سن به شرح زیر است: 

محمد  دکتر  آموزشی،  مدیریت  رشته  لسانی  مهدی  دکتر 
مهندسی  رشته  سام  عباس  دکتر  ریاضی،  رشته  ولی  علی 
سعید  دکتر  ریاضی،  رشته  محبی  حسین  دکتر  معدن، 
باقری پور  حسین  محمد  دکتر  مخابرات،  رشته  سریزدی 
رشته  احمدی پور  حمید  دکتر  پی،  و  خاک  مکانیک  رشته 
علوم  رشته  جالئی  عبدالمجید  سید  دکتر  شناسی،  زمین 
دکتر  تجزیه،  شیمی  رشته  مقصودی  شهاب  دکتر  اقتصاد، 
حسین  دکتر  دامپزشکی،  رشته  علومی  مهدی  محمد 
دکتر  شهری،  برنامه ریزی  و  جغرافیا  رشته  غضنفر پور 
محمد مهدی یزدانپناه رشته فیزیک، دکتر محمدرضا امیر 
الدینی  سیف  امیر  محمدرضا  دکتر  حقوق،  رشته  محمدی 
رشته  اسمعیلی زاده  علی  دکتر  ورزشی،  مکانیک  بیو  رشته 
مواد،  احتشام  زاده رشته مهندسی  مریم  دامی، دکتر  علوم 
مهندس  و  دامی  علوم  رشته  محمدآبادی  محمدرضا  دکتر 
منصور خواجه پور گلو ساالری رشته مرمت بنا های تاریخی.


