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نشست رئیس دانشگاه شهید باهنر با

 مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس استان کرمان

با هدف همکاری دوجانبه بین دانشگاه و بنیاد حفظ و نشر 
آثار دفاع مقدس، روز شنبه ۱۰خردادماه ۹۹ نشست دکتر 
سرهنگ  با  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر  علی  محمد 
محمود مهدوی مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان کرمان، در دانشگاه شهید باهنر کرمان 

برگزار شد.
دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه و رئیس کمیته آموزش 
آثار دفاع مقدس  و پژوهش شورای هماهنگی حفظ و نشر 
ادبیات  رشته  تأسیس  روند  از  گزارشی  ابتدا  کرمان  استان 
پایداری در دانشگاه بیان کرد و گفت: رشته ادبیات پایداری 
در  در کشور   بار  نخستین  برای  کارشناسی  ارشد  مقطع  در 
سال 87 در دانشگاه شهید باهنر کرمان دایر شد و در حال 
حاضر بیش از 2۰ دانشگاه دولتی و غیر دولتی این رشته را 

تدریس می کنند.
و  حفظ  هماهنگی  شورای  پژوهش  و  آموزش  کمیته  رئیس 
نشر آثار دفاع مقدس استان کرمان با اشاره به این موضوع 
که افتخار دانشگاه شهید باهنر کرمان، خدمت به شهدا است، 

بر حفظ آثار دفاع مقدس تاکید کرد.
کمیته های  برای  دانشگاه  و حمایت  همکاری  از  طاهر  دکتر 
ادبی، تاریخی، جغرافیایی شورای هماهنگی حفظ و نشر آثار 

دفاع مقدس استان کرمان خبر داد.
پایان  از  دانشگاه  حمایت  از  نشست،  این  در  است  گفتنی 
با  اندیشی، خرید کتب  آزاد  با کرسی های  نامه ها، همکاری 

عنوان های دفاع مقدس بحث و تبادل نظر شد.



5

بخشنامه تداوم اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند از تاریخ ۹۹/۰۳/1۰ 
در دستگاه های اجرایی کشور

اجرایی  ترتیبات  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا درخصوص حضور کارمندان 

در مشاغل اداری از تاریخ ۹۹/۰۳/۱۰ را ابالغ کرد.
در  هوشمند  فاصله گذاری  طرح  اجرای  تداوم  به  توجه  با 
سطح کشور و در اجرای بند )۴( از مصوبات بیست و یکمین 
جلسه ستاد ملّی مقابله با کرونا ۳خردادماه۹۹ که به تأیید 
رئیس   جمهوری اسالمی ایران رسیده است، اقدامات الزم در 
این خصوص از سوی مهندس جمشید انصاری به دستگاه های 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   )۵( ماده  موضوع  اجرایی 

ابالغ شد.
مدیران  اجرایی،  دستگاه های  کلیه  بخشنامه،  این  موجب  به 
خود  فعالیت های  انجام  در  کماکان  موظفند  کارکنان  و 
پروتکل های بهداشتی کارکنان، محیط اداری، ارباب رجوع و 
تجمعات اداری را رعایت کنند و بازرسان وزارت بهداشت، 
نظارت  پروتکل ها  این  اجرای  بر  پزشکی  آموزش  و  درمان 

خواهند کرد.
همچنین، دستگاه های اجرایی موظفند ضمن برنامه ریزی برای 
ارائه به موقع و سریع کلیه خدمات عمومی و ضروری حوزه 
مسئولیت خود ترتیبی اتخاذ کنند که در ارائه این خدمات به 

مردم و ارباب رجوع وقفه ای ایجاد نشود.

این بخشنامه، ساعت کار روزانه کارکنان دستگاه های  طبق 
اجرایی در تهران و استان ها با رعایت تبصره )۳( ماده )87( 
قانون مدیریت خدمات کشوری، از ساعت 7:۳۰ تا ۱۴:۳۰ 
خواهد بود و هرگونه تغییر در این خصوص صرفًا با تصویب 

ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین و ابالغ خواهد شد.
بهداشت  و  ایمنی  سطح  ارتقاء  و  تأمین  منظور  به  همچنین 
فعالیت  موظفند  ادارات  کلیه  کار،  محیط  و  کارکنان 
پذیرایی  از  و  تعطیل  را  خود  آبدارخانه های  و  آشپزخانه ها 
اتاق ها به صورت فردی و گروهی خودداری  در جلسات و 
کنند. صرف صبحانه و ناهار نیز به  صورت گروهی و فردی 
در سالن غذاخوری، سایر محل های عمومی اداره ها و اتاق کار 

کارکنان ممنوع است.
در متن این بخشنامه آمده است؛ استفاده از خدمات دورکاری 
زیرساخت های  تأمین  امکان  صورت  در  صرفًا  کارکنان 
الکترونیکی الزم از سوی دستگاه های اجرایی برای کارکنان 
 ۴۴72۶/ 7۶۴8۱ شماره  تصویب نامه  رعایت  و  دورکار 
مورخ ۰7 /۰۴ /۱۳8۹ هیأت وزیران و اصالحات بعدی آن 
مجاز خواهد بود. در استفاده از خدمات کارکنان به صورت 
دورکاری، »بانوان دارای فرزند خردسال« و »کارکنانی که در 
گروه های آسیب پذیر قرار می گیرند«، در اولویت خواهند بود.

اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال ۹۹
نخستین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان 
ریاست دکتر  به  در سال جاری دوشنبه ۱۹ خردادماه ۹۹ 
پروتکل های  رعایت  با  دانشگاه  رئیس  طاهر  علی  محمد 
بهداشتی، در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه شهید 

باهنر کرمان، برگزار شد.
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر  محمدعلی  دکتر 
گفت: تشکل ها به منظور تحقق اهداف، می توانند در چهارچوب 

قوانین و مقررات اقدام به برگزاری انتخابات نمایند.
در  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  حوزه  افزود:  وی 
روند  بر  دانشجویی  تشکل های  فعالیت های  تقویت  راستای 
اجرایی شدن آیین نامه ها، ضوابط قانونی و انتخابات، نظارت 
این  با  را  خود  مشکالت  دانشجویان  است  الزم  و  می کند 

معاونت در میان بگذارند.
دفتر  رئیس  حمزه  اصغر  علی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در دانشگاه 
خصوص  در  العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  گفت: 

مهندسی فرهنگی فرمودند: ارزیابی وضعیت فرهنگی موجود، 
تبیین فرهنگ آرمانی و مطلوب و ارائه برنامه های سه وظیفه 
مهم هستند که اگر این سه وظیفه را انجام دهیم قطعا در کار 

فرهنگی موفق خواهیم بود.
دکتر نیره عسکری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خاطر 
و  فعالیت ها  به وضعیت کرونا، رویکرد  توجه  با  نشان کرد: 
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این  به  ما  نگاه  است  مهم  که  آنچه  و  شده  عوض  برنامه 
در  که  باشد  کرونا  ایام  به  کردن  نگاه  فرصت  و  ویروس 
جهان می بینیم یک قدم استشعار عظمت الهی با این ویروس 
کوچک که حس می شود که دنیا در یک رکوع متواضعانه 
مقابل کوچکترین  ادعا در  با آن همه  قرار گرفته است که 

ویروس جهان به رکوع و تواضع واداشته است.
وی با اشاره به برگزاری کنگره ملی سردارسلیمانی در سال 
شیوع  از  قبل  گذشته،  سال   پایانی  روزهای  در  گفت:  قبل 
که  شد  برگزار  سردارسلیمانی  ملی  کنکره  کرونا،  ویروس 
مقدمه ای باشد برای کنگره سردار سلیمانی و برای بین المللی 
تعیین شورای سیاست گذاری،  تعیین محورها،  کنگره،  شدن 
صورت  اقداماتی  کنگره  ویژه  بورسیه  و  ویژه  نشان  جایزه، 
گرفته است که با شانه های ستبر دانشگاه که هم از دل وقف 
برآمده و هم پتانسیل باالیی دارد بتوانیم برای تبیین شهید 
قاسم سلیمانی به عنوان یک الگو هم برای کشور خودمان و 

هم برای جهان اسالم بر دوش بکشیم.

دکتر مریم احتشام زاده معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه اظهار کرد: فرهنگ اصل است و در هر مقوله قبل 
آنکه دچار شویم برای ترم های بعد یک راه حل منطقی پیش 
بینی کنیم تا به این مشکالت برخورد نکنیم و شاید یکی از 
از دانشجویان  بعضی  با  نمی توانیم  ما  موارد و مشکالتی که 
ارتباط برقرار و به آنها کمک کنیم و اگر در حوزه فرهنگی 
ارتباط بین دانشجو و دانشگاه همیشه حفظ شود و آنچه که 
باید در شورای فرهنگی تصمیم گیری شود ورود و عضویت 
جدی همه دانشجویان در یک فعالیت فرهنگی است و یک 
فعالیتی جمعی که تمرین و مشارکت اجتماعی در دانشجویان 
گرایی  جمع  به  فردگرایی  از  که  است  الزم  شود  تقویت 

معطوف شوند.
گفتنی است در این جلسه در مورد دستور کار جلسه برنامه 
ریزی و دریافت پیشنهادات در خصوص مناسبت های پیش 
عضو  دانشجویی  تشکل  بزرگترین  نمودن  مشخص  و  رو 

شورای فرهنگی نیز بحث و تبادل و نظر شد.
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جلسه  در  شکیبایی  علیرضا  دکتر 
تقدیر از کارمندان نمونه:

مهمترین منبع در هر سازمان 
سرمایه انسانی است

مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون  شکیبایی  علیرضا  دکتر 
جلسۀ  در  خردادماه۹۹   2۰ سه شنبه  روز  دانشگاه،  منابع 
سازمان  کنفرانس  سالن  در  که  نمونه  کارمندان  از  تقدیر 
هر  در  منبع  مهمترین  کرد:  اظهار  شد  برگزار  مرکزی 
پایه های رشد و شکوفایی  و  انسانی است  سازمان سرمایه 

هر سازمان و مجموعه هستند.
همه  گفت:  دانشگاه  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
همکاران با ارزش اند، در تمام واحدها و سازمان ها زحمت 
می کشند. قطعا چه آن هایی که مستقیم و چه آن هایی که 
هستند  دانشگاه  دلسوز  همگی  می شوند  دیده  غیرمستقیم 
این  شااهلل  ان  و  می کنند  کمک  دانشگاه  مجموعۀ  به  و 
تقدیر  این  باشد.  پرتحرکی  و  پویا  سازمان  یک  سازمان، 
و تشکر براساس خود اظهاری است و ممکن است فردی 
واقعا شایسته در مجموعه دانشگاه باشد اما خودش اظهار 
این  به  انسانی  منابع  امتیازاتی که مجموعه  و  است  نکرده 
خود اظهاری ها داده است، یکسری افراد به صورت نماینده 

انتخاب شدند. و نمونه 

شروع  گفت:  دانشگاه  انسانی  منابع  مدیر  مدیری  مریم 
تابستان  و  گرفت  ۹7صورت  سال  اواسط  از  جریان  این 
همان سال، نامه ای در این خصوص به واحدها ارجاع شد. 
تقریبا یک سوم   ،۱۳۹7 کارمند در سال   ۶۰۰ از مجموع 
تشکیل  از  پس  نمودند.  تکمیل  را  مربوطه  فرم  کارکنان 
مسئول  اظهارنظر  و  شده  استخراج  امتیازات  کارگروه، 
انسانی  منابع  اجرایی  هیات  مختلف  جلسات  در  حوزه  هر 
نمونه دانشگاه در سال  انتخاب مدیر  بررسی و مقرر شد، 
۱۳۹7 مشروط بر این باشد که فرد از 2۰۰ امتیاز %۹۰  را 
کسب نماید، برای انتخاب کارمند نمونه در سطح دانشگاه 
نیز کسب حداقل%۹۰ امتیاز و برای انتخاب کارمند نمونه 

در سطح واحد، حداقل %7۵ از امتیاز ضروری باشد.
مدیر منابع انسانی دانشگاه خاطرنشان کرد: بعد از چندین 
در سطح  نمونه  مدیر  عنوان  به  نفر  یک  بازنگری،  مرحله 
دانشگاه، یک نفر کارمند نمونه در سطح دانشگاه و 2۰ نفر 
از کارمندان در سطح واحد در سال ۱۳۹7 انتخاب شدند.
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مصاحبه با دکتر محسن افشارمنش 
رئیس گروه آموزشهای آزاد و مجازی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرونا. ویروس. شیوع. با. هستید. مستحضر. همانطور.

درآمده. تعلیق. حالت. به. دانشگاه. حضوری. آموزش.

بازخورد. ایم،. آورده. به.آموزش.مجازی.روی. و. است.
شما.نسبت.به.این.روش.چیست؟

یک  امروز  دنیای  در  مجازی  آموزش  به  ورود  هرحال  به 
ضرورت محسوب می شود که با توجه به پیشرفت تکنولوژی 
و استفاده روزافزون می بایست استفاده از آموزش مجازی در 
دستور کار قرار گیرد که در شرایط شیوع بیماری کرونا کمک 
شایانی به آموزش نموده و از تعطیلی آموزش جلوگیری شده 
است. بطوریکه دانشگاه کرمان به همت اعضا هیات علمی و 
دانشگاه های شاخص در کشور  از  یکی  توانست  دانشجویان 
تعطیلی  شرایط  در  الکترونیکی  آموزش  خدمات  که  باشد 
دانشگاه های کشور را استمرار بخشد. واحدهای آموزش های 
آزاد و مجازی دانشگاه شهید باهنر کرمان از تاریخ ۶ تا 2۹ 
اسفند ماه ۹8 با برنامه ریزی مناسب کالسهای آموزشی خود 
را در هر سه مقطع ) کارشناسی، ارشد پیوسته و ناپیوسته و 
دروس  تمامی  برای  الکترونیکی  آموزش  شیوه  به  دکتری( 

نظری و نظری- عملی برگزار کرد.

مزایا.و.معایب.این.روش.از.نظر.شما.چیست؟
نیاز  به عدم  توان  این روش می  مزایای  مهمترین  از جمله 
دسترسی  امکان  آموزش،  دریافت  برای  فیزیکی  حضور  به 
به مطالب و محتوی آموزشی در هر مکان و زمان و تکرار 
محیط  در  دروس  ارائه  امکان  و  نیاز  در صورت  آنها  زیاد 
چند رسانه ای ) صوت و تصویر، فیلم و...( اشاره نمود و از 
معایب این روش می توان به عدم تعامل حضوری استاد و 
دانشجو، پایین بودن سرعت اینترنت، عدم دسترسی همگانی 
به اینترنت، عدم آشنایی بعضی از کاربران با آموزش مجازی 

و بروز مشکالت فنی اشاره نمود.

از.سوی.دانشجویان.نسبت. انتقادهای.زیادی. ابتدا. در.

به.شیوه.تدریس.مجازی.وجود.داشت .چه.تمهیداتی.از.
سوی.شما.به.کار.برده.شد؟

بطور کلی هر کار بزرگ و برای نخستین بار ممکن است دچار 
گردد  می  رفع  پیگیری  با  قطعًا  که  باشد  کوچکی  اشکاالت 
استانداردهای جهان  و  این موضوع حداکثر کیفیت  ولی در 
ابتدا  در  بطوریکه  است.  بوده  باهنر  شهید  دانشگاه  نظر  در 

برای آشنایی و سهولت کار دانشجویان و استادان، راهنماهای 
دانشجویان  و  استادان  ویژه  اموزشی  فیلم  بصورت  مختلف 
سخت  منابع  سپس  و  بارگذاری   LMS سامانه  در  و  تهیه 
ارتقا داده شد و همچنین برای هر دانشکده  افزاری سامانه 
نیز نماینده ای تعیین گردید که برای آموزش کاربران کمک 

نمودند.

دانشجویان. برای. مشکالتی. هم. هنوز. حاضر. حال. در.

دادن. ادامه. برای. شما. برنامه. حال. این. با. دارد. وجود.
کالس.ها.چیست؟

مشکالت که نسبت به ابتدای شروع آموزش مجازی بسیار 
کمتر شده است اما جهت رفع مشکالت کمی که هنوز وجود 
دارد برنامه آموزش کاربران، رایگان نمودن اینترنت مصرفی، 

بروز رسانی سامانه در دستور کار قرار دارد.

یا. و. است. شده. تعیین. امتحانات. برگزاری. شیوه. آیا.
شیوه.ای.مد.نظر.شما.است؟

شیوه برگزاری امتحانات  میان ترم و پایان ترم به صورت 
الکترونیکی خواهد بود و امکان برگزاری امتحانات به صورت 
مدیریت  سامانه  در  ترکیبی(  تشریحی،  )تستی،  الکترونیکی 
یادگیری الکترونیکی وجود دارد که استادان محترم دانشگاه 
با  عزیز  دانشجویان  بیشتر  چه  هر  آشنایی  جهت  بایستی 
اقدام  کوییز  متعدد  برگزاری  به  نسبت  الکترونیکی،  آزمون 

نمایند.
در شیوه آموزش مجازی، ارزیابی ها صرفًا از طریق آزمون 
تمرین،  طریق  از  مستمر  های  ارزیابی  بایستی  بلکه  نیست 
دانشجو  بودن  فعال  میزان  شفاهی،  ارزیابی  گفتگو،  و  بحث 
که  هایی  گزینه  و  شود  انجام  متعدد  های  آزمون  نهایتا  و 
می توان برای برگزاری آزمون غیر حضوری به کار گرفت 

شامل:
استفاده از سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی است که در 
این مورد این گزینه، همکاران هیات علمی می تواند از ماژول 
از  استفاده  امکان  تا  نماید  استفاده  مخزن سواالت و آزمون 
انواع سوال های چند گزینه ای، تشریحی، جاخالی، ترکیبی 
از محیط معمول صوتی،  استفاده  فراهم شود. همچنین   ... و 
تصویری و متنی Adobe connect  و برگزاری آزمون به 

صورت کتبی، شفاهی و یا ترکیبی است.
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سامانه. از. استفاده. برای. دانشگاه. اول. تجربه. اینکه. با.

این.سیستم.مناسب. بنظر.شما.زیر.ساخت. بوده.است.
استفاده.دانشگاهیان.است؟

امکانات زیرساختی برای این منظور نسبتًا مناسب بوده است 
از  دانشگاه  کاربران  درصد   ۹8 تقریبًا  اینکه  به  توجه  با  اما 
ارتقاء  است  ضروری  لذا  اند  نموده  استفاده   LMS سامانه 

منابع در دستور کار قرار گیرد.

صحبتی. اگر. پایان. در. و. گذاشتید. که. وقتی. از. تشکر.
دارید.در.خدمتیم 

این  نمودن  فراهم  واسطه  به  شما  از  تشکر  پایان ضمن  در 
مصاحبه الزم می دانم خالصه ای از اهم فعالیت های مرکز 
آموزش های آزاد و مجازی در این نیمسال در ۱2 مورد ذیل 

بیان نمایم:
۱- برگزاری جلسات مجازی هیأت رئیسه دانشگاه، شورای 
آموزشی  معاونین  و  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی 
آموزشهای  مرکز  مدیریت  با  کشور   8 منطقه  دانشگاه های 

آزاد و مجازی برای برگزاری کالس ها به شیوه الکترونیکی. 
2- انتقال اطالعات استادان، دانشجویان و دروس ارائه شده 
در نیمسال دوم ۹۹-۹8 به سیستم های آموزش الکترونیکی 

در اسفند ماه۹8. 
اطالعات  فناوری  مرکز  با  متعدد  فنی  جلسات  تشکیل   -۳
دانشگاه با هدف پایش امنیت سرورها، تشکیل تیم پشتیبان 
بر  افزاری  نرم  زیر ساخت های  آموزش  و  برای نصب  فنی 

روی لپ تاپ و کامپیوترهای استادان و مدرسین دانشگاه.
۴- تهیه و بروزرسانی مستندات و فیلم های آموزشی استفاده 
از سامانه آموزش الکترونیکی ویژه استادان و دانشجویان و 
تهیه تعدادی تخته هوشمند و قلم نوری برای دروس دارای 
نیاز به فرمول نویسی و ضبط، ویرایش و تدوین کالس های 

آموزشی ضبط شده.

برای دانشجویان  برگزاری کالس های آنالین و آفالین   -۵
دانشگاه به تفکیک دانشکده ها.

۶- تشکیل جلسه مشترک مدیریت مرکز آموزش الکترونیکی 
با مرکز فناوری اطالعات جهت آماده سازی سرورها برای 

شروع ارائه دروس به شیوه الکترونیکی.
  ،CPU ،7- تحلیل گراف و میزان مصرف پهنای باند اینترنت
حافظه سرورها و ارتقای سامانه های آموزش الکترونیکی به 
اینترنت  از ظرفیت  ای  اختصاص بخش عمده  و  ۱۴ سرور 
ارتقای  نهایت  در  و  الکترونیکی  آموزش  بخش  به  دانشگاه 
مجدد سرورها با همکاری بسیار زیاد مرکز فناوری اطالعات 

و شرکت پشتیبان.
دانشگاه  الکترونیکی  آموزش  سرورهای  اطالعات  تهیه   -8
شهید باهنر کرمان جهت رایگان شدن اینترنت ویژه آموزش 
الکترونیکی و ارسال به وزارت عتف با همکاری مرکز فناوری 

اطالعات.
و  استادان  ویژه  ارتباطی  کانال های  و  ها  گروه  تشکیل   -۹
دانشجویان در پیام رسان های مختلف توسط تیم پشتیبان 
استادان  فنی  مشکالت  رفع  و  سواالت  به  پاسخگویی  برای 
برگزاری  طول  در   ( وقت  تمام  صورت  به  دانشجویان  و 

کالس ها(.
برگزاری  طول  در  سرورها  الگ  و  اطالعات  رصد   -۱۰
کالس های آموزشی توسط تیم فنی مراکز آموزش الکترونیکی، 
با همکاری شرکت پشتیبان و رفع  مراکز فناوری اطالعات 
برگزاری  ) در طول  الکترونیکی  آموزش  اشکال سامانه های 

کالس ها(.
محتوی  تهیه  نحوه  آموزشی  کارگاه های  برگزاری   -۱۱
برای  آزمون  ماژول  و   LMS سامانه  با  کار  الکترونیکی، 
هیات  اعضا  کلیه  و  آموزشی  گروه های  مدیران  پشتیبانان، 

علمی.
کالس های  برگزاری  نحوه  از  مفصل  گزارش  ارائه   -۱2
و  دانشگاه  ارزیابی  و  نظارت  دفتر  وزارت عتف،  به  مجازی 

رسانه ملی صدا و سیما.
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نشست مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان
 با دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری

نشست  عالی؛  آموزش  روی  پیش  مسائل  بررسی  هدف  با 
ارشد وزارت علوم و دکتر محمدعلی طاهر رئیس  مدیران 
دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت برخط با معاون اول 

رئیس جمهوری روز دوشنبه 2۶ خردادماه ۹۹ برگزار شد.
دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در 
طول استقرار آموزش عالی و بعد از پیروزی انقالب اسالمی، 
بود  انسانی  نیروی  تربیت  به سمت  گرایش و تمرکز اصلی 
و در دهه اول بعد از پیروزی انقالب اسالمی به رغم وجود 
کشور  کارشناسی  نیازهای  تمامی  تقریبًا  مسائل،  از  برخی 
برطرف شده بود به طوری که اغلب دستگاه های اجرایی از 
داخلی در  فارغ التحصیالن  و  کارشناسان  ایده های  و  نظرات 

حل مسائل و مشکالت بهره می گرفتند.
آموزش  در  پژوهش  بحث  هفتاد  دهه  اوایل  از  افزود:  وی 
و  تکمیلی  تحصیالت  مقطع  با شروع  که  عالی شکل گرفت 
گسترده تر  پژوهشی  فعالیت های  به سمت  دانشگاه ها  ارشد، 
در حل مسائل و مشکالت روی آوردند که حاصل آن این 
را در  توجهی  قابل  رتبه علمی  اواسط دهه 8۰،  شد که در 
مجامع علمی جهانی کسب کردیم. این رتبه عمومًا براساس 
ارزیابی برون دادهای پژوهشی صورت می گیرد و اکنون نیز 
این جایگاه حفظ و در سال جاری یک پله ارتقا داشته است.

وزیر علوم ادامه داد: از اوایل دهه ۹۰ نیز رویکرد دانشگاه ها 
که  کرد  حرکت  فناوری ها  توسعه  و  مسائل  حل  سمت  به 
بر همین اساس، در حال حاضر از ۴۳ پارک علم و فناوری 
کنار  در  و  علوم  وزارت  ذیل  پارک   ۳7 کشور،  در  موجود 
آن  بر  عالوه  و  دارند  حضور  آموزشی  مراکز  و  دانشگاه ها 

تعداد زیادی مرکز رشد نیز در دانشگاه ها وجود دارد.
توجه  در  رهبری  معظم  مقام  تاکید  به  اشاره  با  علوم  وزیر 
گفت:  فرهنگی  و  اجتماعی  مسائل  به  عالی  آموزش  مراکز 
امروزه حرکت و رویکرد دانشگاه ها به سمت جامعه محوری 

و  اقتصادی  مسائل  به  علمی  مراکز  توجه  و  تمرکز  و  است 
اجتماعی بیش از پیش است.

وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر 
فضای امروز دانشگاه ها گفت: در حال حاضر فضای دانشگاه 
می کنند  تالش  مدت  این  طی  همکاران  که  است  نوعی  به 
کمتر صحبت کنند و بیشتر کار کنند که نمود عملکردها و 

فعالیت ها باعث توسعه امید در جامعه می شود.
ساختاری  ایجاد شکل گیری  فعلی سبب  شرایط  بیان  با  وی 
با  علمی  هیئت  اعضای  و  شد  آموزش  بحث  در  جدید 
بهره مندی از تکنولوژی وارد فضایی نوین شدند که نمونه های 
بسیار خوبی هم در این زمینه وجود دارد به طوری که برای 
مثال، یکی از دروس ارائه شده از سوی یکی از استادان جوان، 
۱2 هزار بار در فضای مجازی توسط مخاطبان دانلود شده 

است.
دکتر غالمی اظهارداشت: آنچه وزارت علوم در جهت حفظ 
آن تالش می کند این است که بتوانیم دستاوردها را تثبیت 
و حمایت کنیم و این افتخارات به عنوان دستاوردهای دولت 
ماندگار  یازدهم و دوازدهم در مراکز علمی و سطح کشور 

شود.
بیان  با  علوم  وزارت  آموزشی  معاون  صدیق  خاکی  دکتر 
در  الکترونیکی  آموزش  ماه گذشته وضعیت  چند  در  اینکه 
مطلوب  و  مناسب  نیز  جهانی  سطح  در  کشور  دانشگاه های 
در  علوم  وزارت  آتی  برنامه  داشت:  اظهار  است،  بوده 
از دستاورد آموزش  بخش آموزش، توجه بیشتر و صیانت 
برای  عظیم  دستاوردی  که  بوده  آن  توسعه  و  الکترونیکی 

آموزش عالی کشور محسوب می شود.
معاون آموزشی وزیر علوم همچنین در خصوص پروژه ملّی 
به »ارتقای ۵ دانشگاه و ۵ واحد  اقتصاد مقاومتی که منجر 
از  بین المللی« می شود، گفت:  تراز  به  برتر کشور  پژوهشی 
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اهداف انجام این پروژه میتوان به مواردی از قبیل: افزایش 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  تعامالت  و  رقابت پذیری 
عالی، پژوهشی و فناوری در سطح بین المللی، حضور اثرگذار 
در تعامالت و همکاری های علمی، آموزشی و فناوری کالن 
تحقیقاتی  آزمایشگاه های  توانمندسازی  و  ایجاد  بین المللی، 
پژوهشگاه های منتخب،  و  و روزآمد در دانشگاه ها  پیشرفته 
برتر  دانشگاه   2۰۰ بین  در  کشور  دانشگاه   ۵ گرفتن  قرار 
ممتاز  پژوهشگاه های  تراز  به  پژوهشگاه   ۵ ارتقای  و  جهان 
جهانی، ایجاد روحیه تحرک و کیفیت گرایی در بدنه آموزش 
عالی کشور و ارتقای سطح اثرگذاری اقتصادی علم و دانشگاه 

در مجموعه ارکان نظام اشاره کرد.
فعلی  وضعیت  خصوص  در  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
شبانه  تالش  با  گفت:  دانشگاه ها  در  حضوری  غیر  آموزش 
روزی همه دانشگاهیان در طول ۴ ماه گذشته تغییر اساسی 
این مدت ۹2 درصد  در چهره آموزش عالی داشتیم و در 
و  بوده  برخوردار  الکترونیکی  آموزش های  از  دانشجویان 
اکثر دانشگاه ها زیر ساخت های مناسبی برای آموزش های 
مجازی فراهم کرده و استادان و دانشجویان نیز با این روش 

آموزشی بیشتر آشنا شده اند.
دکتربرومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره 
دولت  در  علوم  وزارت  عملکرد  و  برنامه ها  سیاست ها،  به 
دوازدهم در حوزه پژوهش وفناوری اظهار داشت: در خصوص 
از جایگاه  قبیل: خروج  از  به مواردی  میتوان  ها  برنامه  این 
متولی گری از طریق حذف مجوزهای غیر ضرور و واگذاری 
اختیارات بیشتر به موسسات وابسته، قرار گرفتن در جایگاه 
سیاست گذار از طریق بازنگری فرآیندها و تدوین سیاست 
الزامات، واگذاری ماموریت های اجرایی به موسسات  ها و 
اقتصاد  توسعه  سیاست  سازی  اجرایی  و  پوشش  تحت  ملی 
دانش بنیان از طریق بهبود زیست بوم نوآوری وپشتیبانی از 

فرآیند نوآوری اشاره کرد.
دکتر برومند تغییر الگوی ذهنی و باور اعضای هیات علمی به 
پارادایم دانشگاه کارآفرین و جامعه محور مهم ترین اقدام در 
رسیدن به اهداف دانشگاه کارآفرین و جامعه محور عنوان 
محور  جامعه  و  کارآفرین  دانشگاه  اهداف  از  گفت:  و  کرد 
می توان به تقاضا محور شدن رساله ها و پایان نامه ها، ارتباط 
تنگاتنگ با جامعه و صنعت، توجه به چالش ها و مشکالت 
ملی، پیشتازی در علم و فناوری در کالس جهانی و تربیت 

دانش آموختگان نوآور و کارآفرین اشاره کرد.
تربیت  به  اشاره  با  علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
از  یکی  عنوان  به  کارآفرین  و  نوآور  آموختگان  دانش 
این خصوص رصد  کارآفرین گفت: در  دانشگاه  برنامه های 
و  توسعه مهارت های عمومی  اشتغال، مراکز هدایت شغلی، 

تخصصی و توسعه زیرساخت های پژوهشی مدنظر است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره بر پیشتازی 

در  مقاالت  ارائه  و  فناوری  و  علم  در  کشور  دانشگاه های 
اس  آی  سنجی  علم  های  پایگاه  استناد  به  جهانی  کالس 
قبیل  از  مواردی  نیز  راستا  این  در  گفت:  اسکوپوس  و  آی 
داشتن جایگاه معتبر در نظام های رتبه بندی جهانی، مقاالت، 
افزایش پتنت ها، افزایش استنادات جهانی به مقاالت ایرانی 
اهداف  از  یکی  عنوان  برتربه  دانشمندان  تعداد  افزایش  و 

عملکردی دانشگاه کارآفرین مد نظر است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در پایان سخنان خود 
فناوری  و  علم  پارک های  توسط  شده  تولید  محصوالت  به 
بیش  این مدت  در  گفت:  و  کرد  اشاره  کرونایی  دوران  در 
از ۴۵۰ شرکت در حوزه کرونا بیش از یک میلیون ماسک 
در روز و بیش از یک و نیم میلیون لیتر مواد ضدعفونی در 
روزتولید کرده اند و بیش از ۱۵۰ شرکت در حوزه تجهیزات 
مخازن  تشخیص،  های  کیت  ونتیالتور،  قبیل  از  ضدعفونی 
حفاظتی  های  لباس  و  تماسی  غیر  های  سنج  دما  اکسیژن، 

فعال بوده اند.
دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست 
صبح  که  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  ارشد  مدیران 
این  علمی  جهاد  شهدای  سالن  محل  در  )دوشنبه(  امروز 
مراکز  و  ها  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  شد  برگزار  وزارت 
علمی کشور دستاوردها و کارهای بزرگی برای حل مشکالت 
پیش رو انجام داده اند، گفت: نتایج و برون داد تحقیقات و 
پژوهش های دانشگاه ها امید،   نشاط و دلگرمی را به مردم 
ایران هدیه می کند و آنها را نسبت به آینده کشور خوشبین 

و امیدوار می سازد.
وی افزود: دانشگاه ها و مراکز علمی هم در دوران پیش از 
کرونا و هم در دوران شیوع این بیماری عالم گیر توفیقات 
خوبی داشتند و باید کارنامه درخشان آنها با افتخار در سطح 

ملی، منطقه ای و بین المللی ارائه شود.
توسعه علمی  به  باید  تاکید کرد:  اول رئیس جمهور  معاون 
به  مسئله  این  کنار  از  نباید  و  باشیم  داشته  اعتقاد  و  باور 

سادگی عبور کرد.
ملی  توسعه   " برنامه  انقالب  بدو  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
توسعه  و  ملی  توسعه  مانند  تعابیری  یا  ایران"  بقای  رمز 
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های  گام  مقطعی  هر  در  است،  گفت:  گرفته  شکل  یافتگی 
خوبی برای دستیابی به توسعه علمی برداشته شده است. در 
از  پس  فناوری  و  علوم،  تحقیقات  وزارت  اصالحات،  دولت 
یک اصالح ساختاری شکل گرفت، آن موقع تصور می شد 
امروز  اما  است  نام  تغییر  یک  فقط  ساختار  اصالح  این  که 
مشخص شده که نتیجه آن بسیار درخشان بوده است. دکتر 
جهانگیری با اشاره به تعبیر امام خمینی )ره( مبنی بر اینکه 
"دانشگاه مبدا تحوالت در کشور است" گفت: رهبر معظم 
انقالب نیز که معتقدند " اقتدار علمی کشور مایه اقتدار نظام 
است" خودشان بانی توسعه علمی و فناوری در کشور شده 
اند و با تمام ظرفیت به صحنه آمده اند اینکه تولید علم و 
فناوری به گفتمانی قالب تبدیل شده به دلیل این است که 
در باالترین سطح کشور پرچم برافراشته شده و ما باید این 

پرچم را همیشه باال نگه داریم.
از دانشگاه های کشور بعنوان مغز متفکر اصلی توسعه  وی 
و عبور دادن مردم از مشکالت و تنگناها یاد کرد و گفت: 
از  درخشانی  کارنامه  کرونا  دوران  در  کشور  های  دانشگاه 
از  برخورداری  به  توانند  می  مردم  و  گذاشتند  جا  به  خود 

چنین ظرفیت بزرگی افتخار کنند.
دکتر جهانگیری از وزیر علوم،  تحقیقات و فناوری، مدیران 
این وزارتخانه، روسای دانشگاه ها،  پارک های علم و فناوری و 
مراکز رشد به خاطر عملکرد درخشان در مقطع شیوع کرونا 
قدردانی کرد و افزود: این عزیزان در شرایط شیوع کرونا با 
تمام ظرفیت خود پای کار آمدند و با اتکا به توانمندی آنها 

توانستیم از بحرانی بزرگ با سرفرازی عبور کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مسئولین اجرایی و سیاسی کشور اگر 

به  نسبت  و  بدانند  را  کشور  پژوهشی  و  علمی  مراکز  قدر 
تثبیت خدمات آنها تالش کنند، خدمتی ماندگار برای کشور 
انجام داده اند، خاطر نشان کرد: مسئولین کشور اگر به دلیل 
تعدد مشکالت و یا کم توجهی به مراکز علمی و پژوهشی، 
خدمات این بخش را نادیده بگیرند و آنطور که الزم است 
این خدمات را تثبیت و پایدار نکنند، در پیشگاه تاریخ مسئول 

خواهند بود.
نیز  کشور  های  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  جهانگیری  دکتر 
به دلیل حساسیت های موجود نسبت به سالمت استادان و 
دانشجویان تعطیل شدند، گفت: تعطیل شدن علم و آموزش 
می تواند تهدیدی بزرگ برای هر کشور باشد اما فرصتی که 
ایجاد شد فرصتی  این میان برای بخش آموزش کشور  در 
استثنایی بود تا از طریق آموزش مجازی و آنالین،   دانشگاه ها 
و مدارس فعالیت خود را ادامه دهند و در واقع راه چند ساله 

را یک شبه طی کردند.
اینکه ممکن است برای ترم آینده  بیان  با  دکتر جهانگیری 
بهداشت  جهانی  سازمان  های  بینی  پیش  براساس  تحصیلی 
و وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی نیز مشکالتی 
وجود داشته باشد و در پاییز با شیوع مجدد بیماری کرونا 
مواجه شویم گفت: تابستان امسال فرصت مناسبی است که 
وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم،  تحقیقات و فناوری 
انجام  را  الزم  های  ریزی  برنامه  مختلف  سناریوهای  برای 

دهند.
را  کرونا  شرایط  در  ایران  موفقیت  دالیل  از  یکی  وی 
فناوری  بخش  در  شده  ایجاد  های  ظرفیت  از  برخورداری 
که  بیماری  شیوع  نخست  روزهای  در  گفت:  و  دانست 
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کمبود  بر  مبنی  کشور  های  بیمارستان  از  هایی  گزارش 
ونتیالتور، تجهیزات پزشکی، ماسک و لباس حفاظت شخصی 
دریافت می شد، دغدغه های فراوانی برای تامین این اقالم 
وجود داشت که خوشبختانه با بسیجی که در بخش فناوری 
کشور برای ساخت این تجهیزات به وجود آمد، بخش زیادی 
از مشکالت مرتفع شد که این اقدامات باید در تاریخ ثبت 

شود.
مسئله  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  جهانگیری  دکتر 
محور کردن دانشگاه ها را موضوعی پراهمیت عنوان کرد و 
گفت: خوشبختانه امروز از سند دانشگاه کارآفرین که آخرین 
این گونه دانشگاه ها  و  نسل دانشگاه ها است رونمایی شد 
و  را حل  کشور  مشکالت  از  بسیاری  که  بود  خواهند  قادر 

فصل کنند.
معاون اول رییس جمهور باالتر بودن متوسط نرخ بیکاری در 
میان فارغ التحصیالن را یکی از دغدغه های کشور برشمرد و 
گفت: این یک دغدغه است که نیروی تحصیلکرده و تربیت 
دانشگاه  فعالیت  با  شود  می  گفته  اینکه  و  باشد  بیکار  شده 
کارآفرین، اشتغال نیروهای تحصیلکرده رصد خواهد شد، می 
تواند در سیاست های آموزشی و اداری کشور تحول ایجاد 

کند.
دانشگاه  توسط  انجام شده  اقدامات  از  ارائه گزارشی  با  وی 
ها و مراکز علمی برای رفع نیازهای صنعت و فناوری های 
نوین، ارائه راهکار و مباحث فرهنگی و اجتماعی برای آمایش 
و ساماندهی دانشگاه های کشور،  ماموریت گرا کردن،  کیفی 

سازی و تجمیع و شبکه سازی واحدهای آموزشی تاکید کرد.
و  ها  دانشگاه  روسای  از  تن  چند  همچنین  جلسه  این  در 
وزارتخانه  این  معاونان  نیز  و  کشور  فناوری  و  علمی  مراکز 
در  تحصیل  به  اشتغال  میزان  از  گزارشی  جداگانه  طور  به 
دانشگاه های کشور،  فعالیت های انجام شده در حوزه تقویت 
اهداف  کردن  محقق  عالی،  آموزش  آمایش  مهارت،  طرح 
محول شده در اقتصاد مقاومتی، وضعیت دانشگاه ها در سطح 
الکترونیک،  ایران در دوران شیوع کرونا، آموزش  جهانی و 
توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان،   رصد اشتغال فارغ 
التحصیالن دانشگاه ها،  احداث پارک های علم و فناوری و 
میزان درآمدزایی آنها و نیز عملکرد مراکز علمی در مقابله 
با کرونا نظیر تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی و تحقیقاتی 

و درمانی و طرح ملی ردیابی ارائه کردند.

دبیر انجمن علمی داشجویی نجوم دانشگاه شهید باهنر کرمان خبرداد؛
حضور سه تیم کرمانی کشف سیارک در پروژه علمی جستجوی سیارک

نجوم  »انجمن علمی-دانشجویی  از  تیم کرمانی متشکل  سه 
نوآوران  نهاد  باهنر کرمان«، موسسه »مردم  دانشگاه شهید 
عنوان  به  هوافضا«  »کاوشگران  موسسه  و  کارمانیا«  نجوم 
نمایندگان پذیرفته شده در پروژه علمی جستجوی سیارک 

در تابستان ۱۳۹۹حضور خواهند داشت.
پس از اعالم نتایج پروژه علمی جستجوی سیارک زیر نظر 

 International سازمان بین المللی همکاری های نجومی
 ،Astronomical Search Collaboration (IASC(
رصدخانه   ،)Hardin simmons University(دانشگاه
مشروط  کشف  و  هاوایی،  دانشگاه  و  هاوایی  در  استارز  پن 
سیارک 2019SR31  مقررشد در مردادماه و تیرماه ۱۳۹۹ 
تیم های »انجمن علمی-دانشجویی نجوم دانشگاه شهید باهنر 
و  کارمانیا«  نجوم  نوآوران  نهاد  »مردم  موسسه  کرمان«، 
پذیرفته  نمایندگان  عنوان  به  هوافضا«  »کاوشگران  موسسه 
شده در پروژه علمی جستجوی سیارک در تابستان ۱۳۹۹ 

پروژه علمی را ادامه دهند.

سیارک ها اجسام کوچکی هستند که از سنگ یا فلز یا سنگ 
نامنظمی  اجسام  معموالً  سیارک ها  شده اند.  ساخته  فلز  و 
هستند و بر گرد خورشید حرکت می کنند. میلیون ها سیارک 
در منظومه خورشیدی ما وجود دارند. بسیاری از آن ها میان 
و  گرفته اند  قرار  هرمز)مشتری(  مدار  و  بهرام)مریخ(  مدار 
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گرد خورشید می گردند. دسته ای دیگر از آن ها در مکان های 
می رسد  نظر  به  می شوند.  یافت  خورشیدی  منظومه  دیگر 
دیده  مشتری  و  مریخ  فاصله  در  آن ها  اغلب  اینکه  علت 
سیاره،  دو  این  بین  مدار  در  احتماالً  که  است  این  می شوند 
سیاره دیگری نیز وجود داشته است که به علت جاذبه شدید 

مشتری متالشی شده است و سیارک ها پدید آمده باشند.
کارشناسی  مقطع  فیزیک  دانشجوی  شهدادی  امیرعباس 
دانشگاه شهید باهنر کرمان در پاسخ به خبرنگار روابط عمومی 
باهنر کرمان در مورد چگونگی عضویت در  دانشگاه شهید 
تیم ایرانی Newhorizons گفت: با توجه به عالقمندی به 
کارعلمی و پژوهشی در حوزه نجوم و اخترفیزیک، در خرداد 
ماه ۹8 با عنوان تیم بیکران از کرمان در بخش ایرانی پروژه 
علمی جستجوی سیارک ثبت نام و پس از پذیرش در آزمون 
ورودی که توسط کمیته برگزار کننده)مجله نجوم( صورت 
گرفته بود، موفق به حضور و مشارکت در بخش ایرانی این 
پروژه بین المللی شدم. پس از عملکرد قابل قبول اینجانب 
در تحلیل دادهه های رصدخانه پن استارز در هاوایی و ارسال 
منظم گزارش ها و تحلیل های داده ها به سازمان بین المملی 
همکاری های نجومی)IASC( و دریافت گواهنامه رسمی از 

به  پروژه  این  المللی  بین  بخش  در  کننده،  برگزار  نهادهای 
عنوان یکی از منجمین ایرانی دعوت شدم.

باهنر  شهید  دانشگاه  نجوم  علمی-دانشجویی  انجمن  دبیر 
الملی پروژه  بین  با اشاره به نحوۀ فعالیت در بخش  کرمان 
علمی جستجوی سیارک خاطر نشان کرد: با عضویت در تیم 
Newhorizons که متشکل از منجمین جوان عالقمند به 
فعالیت های علمی-پژوهشی هست، پس از دعوت، ثبت نام و 
هماهنگی های الزم با کمیته برگزار کننده)IASC( انجام شد 
 Newhorizons و در روند این بخش از پروژه علمی تیم
که به عضویت بنده همراه بود موفق به ثبت مشروط یک 
سیارک به نام 2019SR31 شدیم. در این مرحله سیارک 
مورد بررسی تیم، وارد فاز مطالعاتی ۵ تا ۶ ساله برای کسب 
این  دقیق  محل  و  مدار  جنس،  مورد  در  بیشتر  اطالعات 

سیارک شده است.
معین  نام  مطالعاتی،  فاز  این  اتمام  از  پس  افزود:  وی 
شده)2019SR31( توسط تیم ایرانی Newhorizons به 
 International Astronomical نجوم  جهانی  اتحادیه 
رعایت ضوابط  در صورت  و  خواهد شد  پیشنهاد   Union

تعیین شده این نام برروی سیارک کشف شده خواهد شد.

پنج دانشگاه از ایران در بین صد دانشگاه برتر آسیا
از  دانشگاه   ۵  ،2۰2۰ سال  در  تایمز  بندی  رتبه  اساس  بر 
آسیا  برتر  دانشگاه   ۱۰۰ میان  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

قرار دارند.
پایگاه رتبه  دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: 
در  بندی  رتبه  نظام های  معتبرترین  از  یکی  تایمز  بندی 
سطح بین المللی است که در 2۰۱۳ میالدی برای اولین بار 
بندی های  رتبه  کنار  را در  دانشگاه های آسیایی  بندی  رتبه 
بندی  رتبه  اخیر  گزارش  در  داد.  انجام  خود  المللی  بین 
دانشگاه های آسیایی سال 2۰2۰ از جمهوری اسالمی ایران 
تعداد ۴۰ دانشگاه حضور داشته اند که ۵ دانشگاه کشور در 

میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند.
بندی همانند  رتبه  این  اظهار داشت: روش شناسی  دهقانی 
روش شناسی رتبه بندی جهانی دانشگاه ها است که از ۱۳ 
 ،)۳۰( پژوهش   ،)2۵( آموزش  معیار   ۵ قالب  در  شاخص 
المللی  بین  وجهه  و   )7.۵( صنعتی  درآمد   ،)۳۰( استنادات 
)7.۵( بهره جسته است. با این حال در رتبه بندی دانشگاه های 
آسیایی، پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص ها نتایج 
رتبه  این  در  موجود  دانشگاه های  اساس  بر  را  شده  کسب 

بندی باز تنظیم می کند.

سال  در  تایمز  آسیایی  بندی  رتبه  گفت:   ISC سرپرست 
2۰2۰، تعداد ۴8۹ دانشگاه را از ۳۰ کشور در بردارد. در 
رتبه بندی آسیایی 2۰2۰ تایمز، ۴۰ دانشگاه از ایران حضور 
دانشگاه  بابل،  نوشیروانی  صنعتی  دانشگاه های  که  دارند 
صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه های ۴8، 
7۵ و 8۳ به ترتیب رتبه های اول تا سوم ایران را از آن خود 

کرده اند.
بین  در  صنعتی  دانشگاه   8 اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
دانشگاه های ایران حضور دارند و رتبه های اول تا سوم ایران 
تعداد  به  توجه  با  و  است  صنعتی  دانشگاه های  آن  از  نیز 
و  جامع  دانشگاه های  مقابل  در  صنعتی  دانشگاه های  کم 
دانشگاه های  که  گفت  می توان  پزشکی،  علوم  دانشگاه های 

صنعتی در این رتبه بندی عملکرد بهتری داشته اند.
مقایسه عملکرد ایران در سال 2۰۱۹ و 2۰2۰

دکتر دهقانی گفت: تعداد دانشگاه های ایران از 2۹ دانشگاه 
در رتبه بندی آسیایی 2۰۱۹ تایمز به ۴۰ دانشگاه در سال 
رتبه  در  حاضر  دانشگاه های  )تعداد  است  رسیده   2۰2۰
در  است(.  رسیده  دانشگاه  به ۴8۹  دانشگاه  از ۴۱7  بندی 
سال 2۰۱۹ تعداد ۴ دانشگاه از کشور رتبه زیر ۱۰۰ را در 
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آسیا داشته اند، در حالی که در سال 2۰2۰ این تعداد به ۵ 
دانشگاه رسیده است.

در جدول زیر حضور دانشگاه های ایران در رتبه بندی آسیایی 
2۰۱۹ و 2۰2۰ به صورت تطبیقی نشان داده شده است.

سرپرست ISC گفت: ایران نیز در سال 2۰2۰، ۴۰ دانشگاه 
در بین دانشگاه های برتر آسیایی داشته است که این تعداد 

2۰۱۹، 2۹ دانشگاه در سال 2۰۱8، ۱8 دانشگاه و در سال 
2۰۱7 برابر با ۱۴ دانشگاه بوده است. با اینکه ایران به لحاظ 
داشته  رشد چشمگیری  قبل  سال  به  نسبت  دانشگاه  تعداد 
تعدادی  در  تنها  رتبه  جایگاه  لحاظ  از  رشد  این  اما  است، 

دانشگاه بوده است. 

  

 ٢٠١٩رتبه  ٢٠٢٠رتبه  نام دانشگاه ٢٠١٩رتبه  ٢٠٢٠رتبه  نام دانشگاه

 ١٩٥ ٢٠١-٢٥٠ دانشگاه شيراز ٤٣ ٤٨ دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 

 ٢٠١-٢٥٠ ٢٥١-٣٠٠ دانشگاه فردوسي مشهد  ٨٦ ٧٥ دانشگاه صنعتي شريف 

 ٢٥١-٣٠٠ ٢٥١-٣٠٠ دانشگاه اصفهان  ٨٠ ٨٣ دانشگاه صنعتي امير كبير 

 ١٨٥ ٢٥١-٣٠٠ دانشگاه مازندران ١٠٧ ٨٧ دانشگاه علم و صنعت ايران

 - ٢٥١-٣٠٠ دانشگاه شهيد چمران اهواز  - ٨٩ دانشگاه ياسوج 

 - ٣٠١-٣٥٠ دانشگاه بوعلي سينا  ١٢٩ ١٠٩ علوم پزشكي تهراندانشگاه 

 ٢٥١-٣٠٠ ٣٠١-٣٥٠ دانشگاه گيالن  ٩٩ ١١٠ دانشگاه كاشان 

 ٣٠١-٣٥٠ ٣٠١-٣٥٠ دانشگاه خوارزمي  ١٥٠ ١١٤ دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 - ٣٠١-٣٥٠ دانشگاه سمنان  ١٠٩ ١٣٠ دانشگاه صنعتي اصفهان 

 - ٣٠١-٣٥٠ دانشگاه شهركرد ٢٠١-٢٥٠ ١٣٨ دانشگاه علوم پزشكي ايران

 ٣٥١-٤٠٠ ٣٠١-٣٥٠ دانشگاه صنعتي شاهرود  ٢٠١-٢٥٠ ١٣٨ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

 ٣٠١-٣٥٠ ٣٠١-٣٥٠ دانشگاه زنجان  ١٣٤ ١٤٤ دانشگاه تهران

 - ١٤٨ دانشگاه بين المللي امام خميني 
دانشگاه شهيد مدني  

 آذربايجان 
٢٥١-٣٠٠ ٣٥١-٤٠٠ 

 ٣٠١-٣٥٠ ٣٥١-٤٠٠ دانشگاه اروميه  ١٣٨ ١٥٦ دانشگاه صنعتي شيراز

 ٣٥١-٤٠٠ +٤٠١ دانشگاه الزهرا  ١٥٥ ١٦٣ دانشگاه تبريز

 +٤٠١ +٤٠١ دانشگاه بيرجند  - ١٦٦ دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 - +٤٠١ دانشگاه شاهد  ٢٠١-٢٥٠ ١٨٠ دانشگاه شهيد بهشتي 

 ٣٥١-٤٠٠ +٤٠١ دانشگاه شهيد باهنر كرمان - ٢٠١-٢٥٠ اصفهان دانشگاه علوم پزشكي 

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين  
 طوسي

 - +٤٠١ دانشگاه علوم پزشكي شيراز ٢٠١-٢٥٠ ٢٠١-٢٥٠

 ٣٥١-٤٠٠ +٤٠١ دانشگاه يزد  - ٢٥٠–٢٠١ دانشگاه كردستان 
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برگزاری جلسه کارگروه پژوهش و آموزش عالی قرآن کریم استان
 در دانشگاه شهید باهنر کرمان

با هدف تدوین سند توسعه فرهنگ قرآنی، بررسی و انتخاب 
دانشگاه های  دانشجویان  قرآنی  پژوهش های  جهت  موضوع 
استان کرمان، جلسه کارگروه پژوهش و آموزش عالی قرآن 
کریم استان روز دوشنبه 2۶ خردادماه ۹۹، در سالن کنفرانس 

سازمان مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
با  کریم  قرآن  آموزش عالی  و  پژوهش  کارگروه  جلسه 
قرآنی،  پژوهش های  گزارش  نیازسنجی  ارائه  محورهای 
بررسی طرح نمایه سازی پژوهش های قرآنی استان، بررسی 
طراحی  همچنین  و  قرآن  سوره های  آیات  نام شناسی  طرح 

سامانه جامع فعالیت های قرآنی استان تدویر یافت.
در این نشست حجت االسالم والمسلمین علی اصغر حمزه 
رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با 
اشاره به پتانسیل های دانشگاه گفت: در دانشگاه شهید باهنر 
کرمان ظرفیت خوبی در پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران 
دانشگاه وجود دارد که می توان با بررسی و مشورت استادان 
بخش معارف، رشته علوم قرآن و حدیث در کارهای پژوهش 

و آموزش عالی قرآن بهره الزم را برد.
سپس حجت االسالم والمسلمین علی عارفی رئیس دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
کریم  قرآن  عالی  آموزش  و  پژوهش  کارگروه  افزود: طرح 
استان طرح خوبی است و با توجه به فعالیت های قرآنی در 
هیأت  از جمله  گروه هایی  و همچنین  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دارند،  فعالیت  که  دانشجویانی  و  کارکنان  استادان،  قرآنی 

این طرح  در  قرآنی  نخبگان  و  استعداد  با  افراد  از  می توان 
استفاده کرد.

دکتر نیره عسکری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خاطر 
می توان  استان  قرآنی  برتر  پتانسیل  به  توجه  با  کرد:  نشان 
حرفمان  هم  تا  کنیم  هدایت  کارگروه  این  سمت  به  را  آن 
دیده شود و هم اینکه از همفکری آنها در این زمینه بتوانیم 

استفاده کنیم.
فتحی نژاد نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان گفت: باید در کمیسیون حوزه مطالعات و پژوهش های 
در  چه  شود،  روز  به  گیرد  صورت  بازنگری  یک  قرآنی 
کمیسیون تبلیغ و ترویج و چه در کمیسیون آموزش عمومی 
و کمیسیون حوزه مطالعات و پژوهش های قرآنی این امکان 
رشته های  کارشناسان  از  موضوع  برحسب  که  دارد  وجود 

مختلف دعوت کنیم. 



17

کمک مومنانه دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ُ ُ یُضاِعُف لَِمْن یَشاُء َو اهلَلّ ِ َکَمثَِل َحبٍَّۀ أَنْبَتَْت َسبَْع َسنابَِل في  ُکِلّ ُسنُْبلٍَۀ ِمائَُۀ َحبٍَّۀ َو اهلَلّ *َمثَُل الَّذیَن یُنِْفُقوَن أَْموالَُهْم في  َسبیِل اهلَلّ
واِسٌع َعلیٌم*

*کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند بذری هستند که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه، یکصد دانه 
باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد )و شایستگی داشته باشد( دو یا چند برابر می کند و خدا )از نظر قدرت و رحمت( 

وسیع و )به همه چیز( داناست*  

حضرت.آیت.اهلل.خامنه.ای)مدظله.العالی(:
.»ماه.رمضان،.ماه.انفاق.است،.ماه.ایثار.است،.ماه.
کمک.به.مستمندان.است؛.چه.خوب.است.که.یک.
رزمایش.گسترده.ای.در.کشور.به.وجود.بیاید.برای.
مواسات.و.همدلی.و.کمک.مؤمنانه.به.نیازمندان.و.
فقرا.که.این.اگر.اتّفاق.بیفتد،.خاطره.ی.خوشی.را.از.

امسال،.در.ذهنها.خواهد.گذاشت «

کمک مومنانه و رزمایش همدلی برای کمک به اقشار آسیب 
دیده در جریان بیماری کرونا باعث شد یکبار دیگر در بین 
بگیرد  برای کمک های مردمی شکل  اجتماع هایی   ، مردم 
.بعد از تاکید رهبر انقالب اسالمی مبنی بر کمک مومنانه و 
با  اقشار آسیب دیده در جریان کرونا،  به  رزمایش همدلی 
تمهیدات ریاست محترم دانشگاه شهید باهنر کرمان افراد و 
اقشار آسیب دیده شناسایی و بسته های معیشتی آماده شده 

توسط همکاران در بین آن ها توزیع شد .
علت   به  ماه  اسفند  نیمه  در  کرونا  بیماری  شیوع  از  پس 
تعطیلی دانشگاه ها درآمد تعدادی از نیروهای شرکتی شاغل 
در آشپزخانه قطع گردید. در پایان سال ۹8 به همت ریاست 
از  تعدادی  همکاری  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  محترم 
کارکنان دانشگاه مبلغ ۶.۳۴۱.۴۵۱ ریال به حساب ۹۰ نفر 

از افراد واجد شرایط واریز گردید .
عالوه  تعطیلی  روند  ادامه  به  توجه  با   ۹۹ سال  آغاز  پس 
از واحدهای خصوصی  نقلیه و بعضی  افرادی که در  این  بر 

شاغل بودند نیز قطع حقوق شدند . لذا با تمهیدات دلسوزانه 
ریاست محترم دانشگاه حساب مشترکی در بانک تجارت به 
عنوان کمک به کسب وکار های آسیب دیده از کرونا افتتاح 
گردید که با مشارکت اعضای هیأت های علمی و غیر هیئت 
علمی و همچنین خیرین غیر دانشگاهی تدارکات زیر دیده 

شد :
۱. توزیع بسته های حمایتی به صورت کمک نقدی به یکصد 

و هشت نفر ، هر نفر پنج میلیون ریال 
2.تهیه و توزیع گوشت برای یکصد و بیست و دو نفر  ، هر 
نفر دوهزار و پانصد گرم ارزش تقریبی هر بسته یک میلیون 

و هفتصد ریال 
۳.تهیه بسته غذایی شامل برنج ، مرغ ، رب گوجه فرنگی ، 
حبوبات ، ماکارونی و روغن از کمک های مردمی  ، توسط 

همکاران امور دانشجویی 
۴. بسته های بهداشتی وخوراکی  در دست پیگیری توسط 

همکاران امور دانشجویی 
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لطفا.خودتان.را.معرفی.نمایید؟
و  مدیریت  گروه  علمی  هیات  عضو  شهابی  الهه  اینجانب 
اقتصاد ، در خانواده ای فرهنگی در شهر کرمان به دنیا آمدم. 
به دلیل شرایط خانوادگی و تعداد زیاد افراد تحصیل کرده 
با فرهنگ مطالعه آشنا شدم. رشته  در خانواده در کودکی 
مدیریت صنعتی را در دانشگاه یزد طی 7 ترم و به عنوان 
دانشجوی ممتاز به اتمام رساندم. بنده فارغ التحصیل مقطع 
دانشگاه   )MBA( اجرایی  مدیریت  رشته  ارشد  کارشناسی 
دانشگاه  از  استراتژیک  مدیریت  دکتری  و  کانادا  کارلتون 
تربیت مدرس میباشم. شایان ذکر است که در مقطع دکتری 
به عنوان دانشجوی برتر دوره دکتری دانشکده مدیریت و 
اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در بین تمام فارغ التحصیالن 
سال  از  سپس  شدم.  انتخاب  دانشکده  این  دکتری  دوره 
۱۳8۶ به عضویت هیات علمی دانشگاه در آمده و مشغول 

به تدریس دروس مدیریت هستم.

مختصر. طور. به. را. خود. ی. رزومه. امکان. صورت. در.
برای.ما.بیان.نمایید؟.

ایران  راهبردی  مدیریت  انجمن  اجرایی  دبیر  عنوان  به  من 
بین  همایش  سالیانه  برگزاری  به  توجه  با  و  شدم  انتخاب 
المللی انجمن مدیریت راهبردی ایران، امسال با ارائه مقاله 
به صورت سخنرانی و به عنوان نماینده دانشگاه شهید باهنر 

کرمان شرکت کردم. 
بنده مدیر عامل شرکت دانش بنیان با ثبت اختراع هستم 
پروری،  ایده  در جهت  کار  و  مدرسه کسب  تاسیس  با  که 
برگزاری سمینار، رشد وشکوفایی استعداد دانش آموزان و 
دانش  به  کمک  و  آپ  استارت  دوره  برگزاری  دانشوران، 
دانشگاه  رشد  مرکز  در  المپیاد  در  شرکت  جهت  آموزان 

شهید باهنر مشغول به فعالیت هستم. 

تا.کنون.چه.اقداماتی.در.جهت.کارآفرینی.انجام.داده.اید؟.
از آن جایی که دانش آموزان و دانشجویان با استعداد زیادی 
در شهر پهناور کرمان مشغول به تحصیل می باشند تصمیم 
و  نهفته  های  استعداد  مختلف  های  تیم  تشکیل  با  گرفتیم 
بالفعل را با جهت دهی مناسب به سمت کار آفرینی و ایده 

پروری هدایت نماییم.

موفقیت.از.دید.و.نگاه.شما.چگونه.تعریف.می.شود؟
صحبت از موفقیت برایم که هنوز در ابتدای راه هستم کمی 
زود است ولی امیدوارم در آینده با حمایت و راهنمایی مدیران 
و  مدیریت  دانشکده  همکاران  و  باتجربه  استادان  دانشگاه، 
اقتصاد در حوزه مدیریت راهبردی و استراتژیک گام کوچکی 

در جهت ارتقاء جایگاه دانشگاه شهید باهنر بردارم. 

چیزهایی. چه. در. را. خودتان. راه. مشکالت. و. موانع.
مشاهده.نمودید؟

و  نو  ایده  هر  برای  ای  عدیده  مشکالت  و  موانع  متاسفانه 
از  که  شود  می  موفق  کسی  البته  که  دارد  وجود  خالقیت 
موانع ناامید نشود و با توکل بر خدا و سعی و تالش در جهت 

رسیدن به هدف از هیچ کوششی دریغ نورزد.
یادآوری می شودکه در این مسیر باید از حمایت های ریاست 
محترم  معاونت  طاهر،  دکتر  آقای  جناب  دانشگاه  محترم 
پژوهشی جناب آقای دکتر نظام آبادی پور، معاونت محترم 
و همکاران  اجتماعی سرکار خانم دکتر عسکری  و  فرهنگی 

و استادان گروه مدیریت و اقتصاد قدر دانی و تشکر نمایم.

چه.تجاربی.را.در.این.راه.کسب.نموده.اید؟
در این مدت با ارتباط مستمر با استادان با تجربه و برجسته 
با  و  آموخته  را  بسیاری  نکات  توانستم  ایران،  استراتژیک 
بومی سازی این آموزه ها منطیق با فرهنگ و ساختار شهر 
این  سازی  پیاده  جهت  گام هایی  برداشتن  صدد  در  کرمان 

تجارب هستم.

در. را. خود. کار. و. کسب. مدرسه. امکان. صورت. در.
دانشگاه.معرفی.نمایید؟.

مدرسه کسب و کار باهنر عالوه بر کار آفرینی برای تعدادی 
ایده  و  افراد خالق  تربیت  از دانشجویان دانشگاه در جهت 
ساز پیشرو است که در آینده هر کدام می توانند یک کار 

آفرین موفق باشند.

در.پایان.اگر.سخنی.دارید.بفرمایید 
توانند  می  که  افرادی  سایر  و  دانشجویان  استادان،  همه  از 
با راهنمایی و در اختیار گذاشتن تجارب به من کمک کند 
خواهشمندم در این مسیر دشوار بنده را تنها نگذاشته و ما را 
در رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت یاری نمایند.

مصاحبه باسرکار خانم دکتر الهه شهابی
 عضو هیات علمی گروه مدیریت و اقتصاد
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اخبار حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

مدیران  تکمیلی،  تحصیالت  و  آموزشی  معاون  حضور  با 
آموزشی و معاونان آموزشی و پژوهشی دانشکده ها، شورای 
کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی 
امتحانات  »برگزاری  موضوع  با   ۹۹ ۱۳خردادماه  شنبه  سه 

پایان نیمسال دوم ۹8-۹۹« برگزار شد.
در این نشست دو ساعته پس از بحث و تبادل نظر و بررسی 
جامعۀ  سالمتی  حفظ  دادن  قرار  اولویت  با  جوانب،  تمامی 
دانشگاه و رعایت عدالت در ارزیابی پایان نیمسال دانشجویان 

موارد زیر به تصویب رسید:
برنامه ای که  تیرماه ۱۳۹۹ طبق  تا ۳۰  از ۱۵  امتحانات   -
در  شد  خواهد  اعالم  دانشگاه  آموزشی  جامع  سامانه  در 
تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری با استفاده از شیوه های 
مختلف الکترونیکی اعم از تستی، تشریحی و شفاهی برگزار 
خواهد شد. نظارت بر حسن برگزاری امتحانات پایان نیمسال 

بر عهده معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده است.
- امتحانات پایان نیمسال از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی 
دانشگاه lms.uk.ac.ir  برگزار خواهد شد. صرفًا در موارد 
استثنایی به تشخیص استاد و تایید دانشکده برگزاری امتحان 

در سایر سامانه ها بالمانع است.
- استاد هر درس، مرجع ارزشیابی دانشجو در همان درس 
در  نیمسال  پایان  امتحان  برگزاری  کامل  مسئولیت  و  بوده 
ساعت و تاریخ اعالم شده در سامانه جامع آموزشی، حضور 
استاد  عهده  بر  دانشجو  عملکرد  ارزیابی  دانشجو،  غیاب  و 
درس و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بر عهده ی معاون 
آموزشی و پژوهشی دانشکده است. با توجه به تاکیدی که 
هم در بخش نامه های وزارت متبوع و هم در جلسات انجام 
ارزیابی های  از  مجموعی  درس،  هر  نهایی  نمره  است،  شده 
فعالیت  و  ترم  طول  آزمون های  ترم،  میان  آزمون  مستمر، 
های کالسی دانشجو است. لذا در نیمسال جاری با توجه به 
از  نیمسال  پایان  امتحان  نمرۀ  شرایط موجود، حداکثر سهم 

کل نمرۀ نهایی دانشجو در هر درس، ۱2 از 2۰ است.

تاریخ و نحوۀ برگزاری امتحانات پایان نیمسال 
دوم ۹8-۹۹دانشگاه شهید باهنر کرمان

اعالم نحوۀ برگزاری دروس عملی تربیت 
بدنی و ورزش دانشگاه شهید باهنر کرمان

براساس اعالم حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان کالس های عملی دروس تربیت 
۴مردادماه  تاریخ  از   ،۹۹-۹8 دوم  نیمسال  ورزش  و  بدنی 

آغاز و و تا ۱۴شهریور ماه۹۹ ادامه خواهد داشت.
خوابگاهی،  و  غیربومی  دانشجویان  تعداد  به  توجه  با 
دروس،  جنسیتی  تفکیک  ورزشی،  فضاهای  محدودیت های 
عملی،  دروس  تعداد  علمی،  هیات  اعضای  بودن  معدود 
امکان شیفت کردن دروس نیمسال دوم ۹8-۹۹ به ترم های 
تمامی  برگزاری  شد  مقرر  و  بوده  ساز  مشکل  بسیار  بعدی 
دروس عملی تخصصی)دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان( در صورت فراهم شدن شرایط 
لغایت   ۹۹ ۴مردادماه  تاریخ  از  حضوری  بصورت  مناسب 
شود.  انجام  جدید  زمان بندی  برنامۀ  با   ۹۹ ۱۴شهریورماه 
در صورت عدم امکان برگزاری کالس حضوری با استفاده 
از تمام ظرفیت های ممکن کالس ها به صورت غیر حضوری 

برگزار و نمرات تا پایان شهریور اعالم خواهد شد.
همچنین بارگذاری محتوای آموزشی برای درس تربیت بدنی 
در سامانه lms.uk.ac.ir در هفته آخر خردادماه ۹۹ انجام 
و آزمون تئوری در سامانه lms.uk.ac.ir در دوبازه زمانی 
متمرکز  صورت  به  پسران  و  دختران  برای  مجزا  بصورت 
برگزار خواهد شد و در صورت فراهم شدن شرایط، بخش 
و  انجام  بندی جدید  زمان  برنامه  با  تابستان  در  آن  عملی 
در صورت عدم فراهم شدن شرایط نمره آزمون تئوری به 

عنوان نمره نهایی دانشجو محسوب خواهد شد.
آموزشی  محتوای  ۱نیز  ورزش  درس  برای  است،  گفتنی 
از  بعد  و  شد  خواهد  بارگذاری   lms.uk.sc.ir سامانه  در 
امتحانات تئوری آزمون در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۹۹ ساعت 
و  شد  خواهد  برگزار   lms.uk.ac.ir سامانه  در  صبح   ۱۰
در صورت فراهم شدن شرایط بخش عملی آن در تابستان 
امکان  و درصورت عدم  انجام  بندی جدید  زمان  برنامه  با 
برگزاری حضوری نمره آزمون تئوری به عنوان نمره نهایی 
دانشجو لحاظ خواهد شد و برای دانشجویان فارغ التحصیل 

نیز دروس جایگزین به صورت معدود استفاده می شود.
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دستورالعمل دروس معارف نیمسال دوم تحصیلی ۹8-۹۹ دانشگاه شهید باهنر کرمان

دستورالعمل چگونگی آموزش مجازی و برگزاری امتحانات 
دروس معارف نیمسال دوم تحصیلی ۹8-۹۹ دانشگاه شهید 

باهنر کرمان اعالم شد.
به نقل از گروه معارف اسالمی دانشگاه، ضمن تاکید بر تداوم 
آموزش در نیمسال جاری به صورت غیرحضوری، چگونگی 
دوم  نیمسال  پایان  امتحانات  برگزاری  و  مجازی  آموزش 
تحصیلی ۱۳۹8-۹۹ در دانشگاه شهید باهنر کرمان به شرح 

زیر اعالم شد:
الف( چگونگی آموزش مجازی

ارائه  خصوص  در  الزم  اطالعات  گونه  هر  کسب  ۱.جهت 
مراجعه   ec.nahad.ir سامانه  به  اسالمی  معارف  دروس 

نمایید.
 ec.nahad.ir2.با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاه
تعطیالت اضطراری دانشگاه  درس های مجازی  ویژه  دوره 
جایگزین را بگذرانید. جهت جبراِن هر جلسه کالس حضوری 
را  مجازی  درس های  از  جلسه   2 حداقل  بایستی  شده،  لغو 

بگذرانید. )آخرین مهلت: ۱2تیرماه۱۳۹۹ (
باید 22درس  اندیشه اسالمی یک،  مثال: دانشجوی کالس 
و  کند  انتخاب  را  یک  اندیشه  برای  شده  مشخص  مجازی 

آزمون هر دوره را نیز انجام دهد.
تعداد جلساتی که در سامانه  بر حسب  ۳.دانشجو می تواند 
درس های  نمرات  ریز  میانگین  و  است  گذرانده  مجازی 

گذرانده شده گواهی نامه شرکت را دریافت کند.
مجازی  سامانه  در  معارف  درس های  که  ۴.دانشجویانی 
را  دوره  به  مربوط  دروس  گواهی نامه های  و  گذرانده اند  را 

خود  استاد  از  را  نهایی  نمره  نهایت،  در  کرده اند  دریافت 
دریافت می کنند.

توجه: استاد معارف، تعداد جلسات و میزان نمره مربوط به 
خواهد  تعیین  را  سامانه  در  شده  گذرانده  مجازی  جلسات 

کرد.
ب( روش های برگزاری آزمون

درس  همان  در  دانشجو  ارزشیابی  مرجع  درس،  هر  استاد 
بوده و نمره نهایی هر درس، مجموعی از ارزیابی های مستمر، 
میانگین ریز نمرات درس های گذرانده در سامانه مجازی 
امکان فراهم شده  این  و فعالیت های کالسی دانشجو است. 
از  یکی  انتخاب  با  بتوانند  معارف  گروه  استادان  تا  است 
روشهای سه گانه از دانشجویان آزمون گرفته و نمره نهایی 

آنها را ثبت نمایند.
ریز  مجازی،  درسهای  سوابق  بررسی  با  استاد  اول:  روش 
نمرات کسب شده توسط دانشجو، میزان جلسات آنالین و 
سایر تکالیف آموزشی نمره او را در سامانه آموزشی دانشگاه 

شهید باهنر کرمان edu.uk.ac.ir تعیین می نماید.
آنالین                            مجازی  آزمون  طریق  از  استاد  دوم:  روش 
در  را  او  نمره  و  گرفته  آزمون  دانشجو  از   lms.uk.ac.ir

سامانه ثبت می نماید.
روش سوم: اگر انجام هیچ یک از روشهای فوق برای استاد 
مقدور نباشد استاد می تواند از طریق برگزاری آزمون کتبی 
در  و  تعیین  را  دانشجو  نمره  استاد،  تشخیص  به  شفاهی  یا 

سامانه ثبت نماید.

مصوبات تکمیلی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 در مورد دروس عملی نیمسال دوم ۹۹-۹8

کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  آموزشی  شورای  مصوبات 
2۰خرداد ماه ۹۹ در مورد دروس عملی نیمسال دوم -۹۹

۹8 ابالغ شد.
در خصوص دروس عملی )کارگاه- آزمایشگاه- کارآموزی( 
نیمسال  در  شده  اخذ  نظری-عملی  دروس  عملی  بخش  و 
دوم -۹۹ ۹8 با تأکید بر اینکه اولویت با برگزاری حضوری 
دروس عملی است، موارد زیر به تصویب شورای آموزشی 

دانشگاه مورخ 2۰ خرداد ۹۹ رسید:
دسته  آن  کرونا،  شیوع  و  فعلی  شرایط  به  توجه  با  الف- 
و  بخش  تأیید  و  استاد  تشخیص  به  که  عملی  دروس  از 

به صورت  ارائه  قابل  معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده، 
غیرحضوری )الکترونیکی( هستند تا ۱۵شهریور ماه۹۹ برگزار 

و نمره این دروس تا 2۳شهریور ماه۹۹ ثبت و قفل گردد.
به  امکان برگزاری آنها  ب- در خصوص دروس عملی که 
صورت غیرحضوری وجود ندارد، مقرر گردید به تشخیص 
هر دانشکده از ۳۱ خردادماه ۹۹جهت برگزاری حضوری آنها 
بدون امکان اسکان در خوابگاه و بدون راه اندازی آشپزخانه و 
غذاخوری دانشگاه، به صورت فشرده، در گروه های با تعداد 
متناسب با فضای آزمایشگاه و طبق دستورالعمل های بهداشتی 
و با حضور اختیاری دانشجو، برنامه ریزی الزم از سوی بخش 
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 2۳ تا  ترجیحًا  دروس  این  نمرات  گردد.  انجام  دانشکده  و 
شهریور ۹۹ و نهایتًا تا پایان نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰ باید 
ثبت و قفل گردد. دروس عملی و نظری-عملی آن دسته از 
دانشجویانی که به دلیل عدم بازگشایی خوابگاه امکان حضور 
ندارند، در انتخاب واحد ایشان به صورت ناتمام باقی می ماند 
تا در اولین فرصت پس از امکان حضور ایشان، تکمیل گردد. 
در صورت درخواست دانشجو، امکان حذف درس عملی نیز 

وجود دارد.
ج- مقرر گردید برای آن دسته از دانشجویان دانشکده تربیت 
بدنی و علوم ورزشی که در شرف فارغ التحصیلی هستند و 
امکان حضور آنان در بعضی دروس عملی در شرایط فعلی 
وجود ندارد، در صورت امکان و با صالحدید شورای آموزشی 
دانشکده، توسط بخش مربوطه درس یا دروس دیگری که 

امکان ارائه برای آنها وجود دارد جایگزین شوند.
د- مقرر شد بخشی از دروس عمومی تربیت بدنی و ورزش 

۱ که قابل ارائه به صورت غیرحضوری )الکترونیکی( است 
سامانه  در  ورزشی  علوم  و  بدنی  تربیت  دانشکده  توسط 
دانشجویانی که  و  ارائه گردد  دانشگاه  الکترونیکی  یادگیری 
در نیمسال جاری این دروس را اخذ نموده اند جهت استفاده 

از محتوای دروس به سامانه مذکور مراجعه نمایند.
-2 در خصوص درس کارآموزی جهت حفظ اثربخشی این 
جاری،  نیمسال  در  که  دانشجویانی  شود  می  توصیه  درس، 
کارآموزی اخذ نموده اند و تا پایان شهریور ۹۹ فارغ التحصیل 
نیستند، درس خود را حذف نماید و در غیر این صورت طبق 
ماه ۹۹  مورخ ۳۰فروردین  نامه شماره ۹۹/۱۱۴7۱۶  مفاد 
وزارت عتف، نسبت به گذراندن درس کارآموزی در مراکز 
فنی و حرفه ای و مراکز کارآفرینی در شهر محل اسکان خود 
با هماهنگی استاد درس و دانشکده و دفتر ارتباط با صنعت 

و کارآفرینی دانشگاه اقدام نمایند.
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