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مانور اطفاء حریق در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد
مانور ایمنی اطفاء حریق با هدف آمادگی کارکنان در شرایط
اضطراری ،روز شنبه  4مردادماه  99جنب کتابخانه مرکزی
دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
مانور اطفاء حریق با هدف آمادگی کارکنان در شرایط
اضطراری با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری
اجتماعی در محوطۀ دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا شد.
گفتنی است ،آمادگی در مقابل وقوع بحرانها از جمله
فعالیتهای اساسی در کشورها ،جوامع ،صنایع و سازمانها
است و مهمترین شیوه برای پیشگیری از حوادث ،ارائه
برنامههای آموزشی است که بیشترین نقش را در زمینه
مدیریت بحران ایفا میکند.

آزمون کنکور سراسری دکتری  ۹۹در دوره شیوع کرونا
در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد

اولین آزمون کنکور سراسری دکتری  ۹۹در دوره شیوع
کرونا ،پنجشنبه نهم مردادماه در  6حوزه در دانشگاه شهید
باهنر کرمان برگزار شد.
پنجشنبه نهم مردادماه در شهرهای کرمان ،رفسنجان،
جیرفت استان کرمان و تعداد  5هزار و  613نفر در 3حوزه
استان و  13حوزه در شهر کرمان با رعایت پروتکلهای
بهداشتی و با توجه به رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار
شد.
این آزمون در شهر کرمان در  13حوزه و تعداد 4077
نفر( دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشگاه پیام نور ،در شهر
رفسنجان 4حوزه تعداد 914نفر ،در شهر جیرفت در  6حوزه
و تعداد  622نفر در هفت گروه آموزشی و  ۲۴۵کد رشته
امتحانی شامل  ۶۳کد رشته امتحانی در علوم انسانی ۴۵ ،کد
رشته در گروه علوم پایه ۶۰ ،کد رشته امتحانی در گروه فنی
و مهندسی ۳۵ ،کد رشته امتحانی در گروه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی ،هفت کد رشته امتحانی در گروه هنر ۲۶ ،کد

رشته امتحانی در گروه دامپزشکی و  ۹کد رشته امتحانی در
گروه زبان برگزار شد.
گفتنی است 1600نفر در  6حوزه( حوزههای کتابخانه ،سالن
آموزشی ،سالن امتحانات دانشکده فنی و مهندسی ،تاالر
دانشجویی ویژه معلوالن ،تاالر افضل در پردیزه دانشگاه و
واحد داوطلبان کرونایی مستقر در بیمارستان افضلی پور) ،با
گنجایش مناسب در مجموعه دانشگاه شهید باهنر کرمان و
 2477نفر در 2حوزه دانشگاه پیام نور ،در  4حوزه دانشگاه
فنی و حرفهای شهید چمران و یک حوزه در آموزشکده
فنی و حرفهای دختران کرمان حضرت فاطمه(س) به رقابت
پرداختند.
به منظور مساعدت به داوطلبان و جلوگیری از ازدحام
جمعیت در زمان بازرسی داوطلبان ،د ِر حوزههای امتحانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان از ساعت  ۶:۳۰صبح باز شد.
فضای مناسب برای داوطلبان با فاصله یک مترو چهل سانتی
متر و داوطلبان دارای معلولیت با رعایت فاصلهگذاری
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در دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر گرفته شده بود.
منشی داوطلبان نابینا ،معلول ،ناشنوا و ...ضمن رعایت
نکات بهداشتی ،حداقل متر از داوطلب فاصله داشت و این
داوطلبان با فاصله مناسب از یکدیگر امتحان دادند .پذیرایی
از داوطلبان دانشگاه به صورت سلف سرویس و ضدعفونی
شده در فضای مناسبی که باعث تجمع نشود ،انجام شد.
همچنین عوامل اجرایی ،از ماسک و دستکش استفاده کردند
و مرتب دستهای آنها ضدعفونی می شد.
در راستای همکاریهای علمی ،سیاستگذاری ها و برنامه ریزیهای تحقیقاتی زیست محیطی صورت گرفت؛

امضا تفاهم نامه بین پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان و
پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو
تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی مشترک بین پژوهشکده
فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان و
پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو ،شنبه 11
مردادماه  ، 99در دانشگاه شهید باهنر کرمان منعقد شد.
در راستای همکاریهای علمی ،سیاستگذاریها و
برنامهریزیهای تحقیقاتی زیست محیطی ،و بهره گیری
از ظرفیت های موجود در دانشگاه و همچنین تقسیم کار
هدفمند فعالیتهای زیستی و غیر زیستی حوزه محیط زیست
این تفاهم نامه با رعایت پروتکلهای بهداشتی ،امضا شد.
براساس این تفاهمنامه با توجه به گستردگی حوزه محیط
زیست و نیازهای تحقیقاتی در این حوزه ،فعالیتهای مهندسی
محیط زیست با مدیریت و برنامهریزی پژوهشکده انرژی و
محیط زیست و فعالیتهای زیستی و منابع طبیعی درحوزه
محیط زیست با مدیریت و برنامهریزی و حمایت پژوهشکده
فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان صورت
خواهد پذیرفت.

باتوجه به پذیرش نقش راهبری بخشهای علوم زیستی
و منابع طبیعی محیط زیست توسط پژوهشکده فناوری
تولیدات گیاهی ،این بخش به ماموریتهای راهبردی این
پژوهشکده افزوده خواهد شد و تحت هدایت و حمایت مالی
این پژوهشکده قرار می گیرد.

اولین دوره مجازی معرفت افزایی (ضیافت اندیشه) استادان دانشگاه شهید باهنر کرمان
اولین دوره مجازی معرفت افزایی (ضیافت اندیشه) استادان
دانشگاه شهید باهنر کرمان در دوره شیوع کرونا ،از روز
یکشنبه 12مردادماه  ،99به مدت چهار روز آغاز شد.
اولین دوره مجازی معرفت افزایی (ضیافت اندیشه) استادان
به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری(مدظله
العالی) و معاونت آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان به دلیل
شیوع بیماری کرونا برای اولین بار به صورت غیرحضوری و
از طریق سامانه  LMS.UK.AC.IRدانشگاه برگزارشود.
در این دوره  51نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید
باهنر کرمان از  12الی  15مرداد ماه ،با مباحث اصول تعلیم

و تربیت سطح ( 1با تدریس دکتر سیدحمیدرضا علوی عضو
هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان) و اندیشه سیاسی
و مبانی انقالب اسالمی سطح ( 1با تدریس حجت االسالم
والمسلمین دکتر میراحمدی عضو هیات علمی دانشگاه شهید
بهشتی) آشنا شدند.
همچنین از تاریخ  19الی  22مرداد ماه نیز سرفصلهای
«سبک زندگی» با تدریس دکتر سیدحمیدرضا علوی و
«اقتصاد مقاومتی» با تدریس دکتر سیدعبدالمجید جالئی از
اعضای هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان هر کدام به
مدت  16ساعت ارائه شد.
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برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1399با رعایت پروتکلهای بهداشتی
در دانشگاه شهید باهنر کرمان
نخستین آزمون کنکور کارشناسی ارشد  ۹۹روز پنجشنبه
 16مردادماه  99با رعایت پروتکلهای بهداشتی در استان
کرمان آغاز شد و تا روز شنبه  18مردادماه  99ادامه دارد.
تعداد 10هزار و  799نفر زن و  10هزار و  285نفر مرد،
مجموعا 21هزار و  84نفرداوطلبان استان کرمان از صبح
روز پنجشنبه 16مرداد 99به مدت  3روز در گروههای
آموزشی علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی و مهندسی ،کشاورزی
و منابع طبیعی ،هنر و دامپزشکی با یکدیگر رقابت میکنند.
آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال  1399در سه شهر
از استان کرمان ،شهر کرمان (14هزارو  50نفر) ،شهرستان
جیرفت(3هزار و  7نفر) و شهرستان رفسنجان(  4هزار و
 27نفر) و  5حوزه دانشگاه شهید باهنر کرمان و حوزههای
دانشگاههای پیام نور ،آزاد اسالمی ،دانشکدههای فنی و

حرفهای شهید چمران و حضرت فاطمه(س) ،مرکز آموزش
عالی بعثت و مرکز آموزش عالی کرمان برگزار میشود.
تعدادی از این داوطلبان که به تایید وزارت بهداشت به
ویروس کرونا مبتال هستند با هماهنگی وزارت بهداشت،
خارج از حوزههای عادی آزمون خواهند داد.
آزمون کارشناسی ارشد سال  ۹۹در  ۲۳۶حوزه امتحانی و ۸۰
شهرستان کشور برگزار میشود و پس از برگزاری آزمون
نتایج اولیه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به
صورت کارنامه تنظیم و کارنامه داوطلبان در آزمون نیز دهه
دوم شهریور ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش
کشور منتشر خواهد شد.

افتخارآفرینی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان
در دوازدهمین جشنواره بینالمللی حرکت
دوازدهمین جشنواره بینالمللی حرکت ،سه شنبه 21مردادماه
 99با تقدیر از انجمنهای علمی-دانشجویی علوم کامپیوتر،
اقتصاد کشاورزی و کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان،
به کار خود پایان داد.
آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بینالمللی حرکت به
صورت مجازی و با حضور دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری ،دکتر غفاری ،معاون فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم ،مهندس عسکری مدیر کل امور پشتیبانی
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و جمعی از مسئوالن در
دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد.
دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با اشاره
به رشد جشنواره بین المللی حرکت در چند سال اخیر اظهار
داشت :جشنواره بین المللی حرکت زمینه خوبی را برای
کارهای مشترک و گروهی علمی در جهت یک موضوع

خاص را برای دانشجویان فراهم کرده و در این راستا باید
به سمت انجام امور علمی گروهی و مشترک در دانشگاهها
نیز حرکت کنیم زیرا وقتی دانشگاههای مختلف در کنار هم
قرار میگیرند در حل مشکالت کشور ،جامعنگری بیشتری
پیدا میکنند.
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وی افزود :این جشنواره زمینههای خوبی برای توجه به
کاربست دانش و همچنین فعالیتهای مشترک علمی،
بینالمللی فراهم کرده است.
دکتر غالمی با بیان اینکه جشنواره حرکت به عالقهمندی
دانشجویان جهت میدهد و دانشجویان میتوانند انگیزه خود
را بیشتر و بهتر پیگیری کنند ،افزود :بخش بینالمللی این
جشنواره وجه ارزشمندی است که باعث ارتباطات گسترده
بین دانشگاهها در سطح جهانی میشود.
دکتر غفاری در ادامه گفت :این تعداد آثار بینالمللی نشان
میدهد که دانشگاههای ما در سطح جهانی دیده میشوند
و این را مدیون تالشهای جمعی دانشجویان ،تشکلهای
دانشجویی و انجمنهای علمی میدانیم .مجموعههای
دانشجویی در قالب تشکلها و انجمنهای علمی و فرهنگی،
بستری برای رشد دانشجویان و فرهنگ دانشگاهی هستند و
جشنواره بینالمللی حرکت نیز که دوازدهمین دوره خود را
پشت سر میگذارد با پویندگی و بالندگی بیشتر دانشجویان
همراه بوده است.
در پایان این آیین از برگزیدگان دوازدهمین جشنواره بین
المللی حرکت به صورت مجازی تقدیر شد.

بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان از پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان ،روز شنبه
 25مرداد ماه  ،99از پروژه تولید بذر هیبرید خیار و گوجه
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی بازدید کرد.
مهندس عباس سعیدی در بازدید از پروژه تولید بذر هیبرید
خیار و گوجه پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی گفت:
قرارداد منعقده بین سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان
و پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه برای اولین بار
در استان اجرا میگردد و تا این مرحله پیشرفت بسیار خوبی
داشته است.
همچنین این برنامه در پی تعهد پژوهشکده مبنی بر تالش
برای تولید و تامین  10%بذر هیبرید مورد نیاز استان است.
گفتنی است ،پروژه تولید ارقام مقاوم به آبی گلرنگ نیز مورد
بازدید قرار گرفت و مقرر شد این نتایج در نظام اصالح
الگوی کشت استان استفاده گردد.
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گزارش تصویری رعایت پروتکل های بهداشتی
در دانشگاه شهید باهنر کرمان برای آزمون سراسری سال99
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گزارش تصویری بازدید دکتر محمدعلی طاهر
از حوزه آزمون کنکور سراسری سال ،99دانشگاه شهید باهنر کرمان
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برگزاری جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان
جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر
کرمان روز چهارشنبه  29مردادماه  ،99در سالن کنفرانس
سازمان مرکزی دانشگاه با رعایت شیوهنامه بهداشتی برگزار
شد.
جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به ریاست دکتر
محمد حسین امید رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای
دانشگاه شهید باهنر کرمان و دبیری دکتر محمد علی طاهر
دبیر کمیسیون دائمی و هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر
کرمان ،برگزار شد.
در این نشست در مورد بررسی و تصویب اصالحیه بودجه
تفصیلی سال  ،1398بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال

 ،1399توسعه و تکمیل زیر ساختهای پژوهشی ،نحوه
دریافت شهریه دانشجویان در نیمسالهایی که به واسطه
شیوع بیماری کووید 19و شهریه دانشجویانی که مبتال به
کرونا شدند ،تعیین شهریه دروس تقویتی پیش دانشگاهی
دورههای روزانه و نوبت دوم( شبانه) اصالح برخی از مواد
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و هیأت علمی،
بررسی و تصویب طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
اعضای غیر هیأت علمی بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است سعید رضایی معاون مرکز هیأتهای امنا و
هیأتهای ممیزه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به صورت
مجازی در جلسه حضور داشتند.

حضور موفق دانشجویان کانون فرهنگ و ادب
دانشگاه شهیدباهنر کرمان در هشتمین
جشنواره ملی رویش
دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در
اختتامیه هشتمین جشنواره ملی رویش که بعدازظهر دوشنبه
 27مردادماه  99با حضور دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس
جمهور در امور زنان و خانواده به صورت مجازی در دانشگاه
شهید بهشتی برگزار شد ،با اشاره به شیوع ویروس کرونا و
برگزاری مجازی اختتامیه این دوره از جشنواره اظهار داشت:
گرچه این بیماری غیرمنتظره و در نوع خود کمنظیر جامعه

بشری و کشور ما را درگیر خود کرده است ،اما در کنار آن
ابتکارات ،دستاوردها و اقداماتی را به دست آوردیم که شاید
در حالت عادی نداشتیم.
وی ،یکی از ویژگیهای کانونهای دانشجویی را پیگیری
عالیق و سالیق در کنار کسب دانش و تجربه برشمرد و
افزود :کانونها بذرهای اولیه سازمانها و مجموعههای مردم
نهاد هستند.
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دکتر غالمی یکی از دستاوردهای دهههای اخیر در کشور
را افزایش تعداد سمنها دانست و با اشاره به کانونهای
دانشجویی بیان کرد :این تمرینی که دانشجویان در دانشگاه
انجام میدهند در واقع شکلدهی به هستههای علمی و
حضور در کانونها ،بستری برای فعالیت در فضای خارج از
دانشگاه است.
وی ضمن آروزی سالمتی برای فعاالن کانونها در دوره
شیوع ویروس کرونا ،خاطر نشان کرد :هم به عنوان معلم
و هم به عنوان مسئول آموزش عالی مسایل کانونها و
محدودیت آنها را میدانم.
با اشاره به اقدامات کلیدی که در دو سال اخیر در مقیاس
ملی در حوزه فعالیتهای کانونهای فرهنگی ،هنری ،دینی
و اجتماعی دانشگاهی ،به مقیاس ملی جشنواره و همچنین
برگزاری جشنوارههای تخصصی در راستای آن پرداخت.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در ادامه سخنان
خود به ارائه آماری درباره برگزاری هشتمین جشنواره ملی
رویش پرداخت و افزود ۸۷ :دانشگاه و  ۵۳۸۰کانون فرهنگی،
هنری ،دینی و اجتماعی در این دوره از جشنواره مشارکت
داشتند ۱۶۴۰۰ .فعالیت و اثر از سوی دانشجویان به این
دوره جشنواره ارسال شد .بیش از  ۷۰۰ایده در این دوره

ثبت شد و در بخش چهرههای فعال کانونهای دانشگاهی،
 ۸۰نفر خود را نامزد کردند.
وی به شیوه ارزیابی و داوری آثار و فعالیتها پرداخت و
تصریح کرد :دانشگاهها در سه دسته بیش از  ۱۰هزار نفری،
بین  ۳هزار تا  ۱۰هزار نفری و کمتر از  ۳هزار نفری تقسیم
شدند .شاخصهایی برای ارزیابی فعالیتهای دانشجویان
تعیین شد که فعالیتهای دانشجویان باید حداقل  ۵۰درصد
امتیازهای این شاخصها را کسب کنند.
آیین هشتمین جشنواره ملی رویش به دلیل شیوع بیماری
کرونا بدون حضور فعاالن کانونهای دانشجویی برگزار شد.

برگزاری آزمون سراسری 99طی  4روز در 5حوزه امتحانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
همزمان با سراسر کشور 55 ،هزار و  518داوطلب کنکور
سراسری سال  ۹۹در استان کرمان و  6هزار و  400نفر در
 5حوزه دانشگاه شهید باهنر کرمان با رعایت پروتکل های
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به رقابت پرداختند.
کنکور سراسری سال  99در چهار نوبت صبح روز چهارشنبه،
صبح روز پنجشنبه ،صبح روز جمعه و صبح روز شنبه در
تاریخ های  31 ، 30 ، 29مردادماه  99و  1شهریور ماه
 99در رشتههای هنر ،ریاضی ،ادبیات و علوم انسانی و علوم
تجربی در پنج حوزه دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور
 6هزار و  400داوطلب در (تاالر افضل ،کتابخانه-سالن
امتحانات-سالن آموزشی دانشکده فنی و تاالر دانشجو ویژه
معلولین و حوزههای :آموزش و پرورش ،دانشگاههای آزاد
اسالمی و پیام نور ،دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران،
مرکز آموزش عالی بعثت و آموزشکده حضرت فاطمه (س)
با  9هزار و  380نفر برگزار گردید.
اولین روز فرایند برگزاری آزمون سراسری سال  99از ساعت
 8صبح چهارشنبه  29مردادماه با  5هزار و  972داوطلب
گروه آزمایشی هنر برگزار شد و پنجشنبه  30مردادماه با
 21هزار و  101داوطلب در گروه های علوم ریاضی و فنی

و علوم انسانی ،جمعه  31مردادماه با  21هزار و  712نفردر
گروه آموزشی علوم تجربی و روز شنبه با رقابت  6هزار و
 733داوطلب درگروه آموزشی زبان های تخصصی در 21
شهرستان استان کرمان تحت تدابیر ویژه بهداشتی به رقابت
پرداختند.
از  55هزار و  518نفر شرکت کننده در استان کرمان35 ،
هزار و  454نفر زن و  20هزار و  64نفر مرد و نیز از 16
هزار و  733نفر شرکت کننده در شهر کرمان 10 ،هزار و
 712نفر زن و  6هزار و  61نفر مرد هستند.
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اولین همایش آنالین مجازی زمین شناسی در دانشگاه شهید باهنر کرمان به کار خود پایان داد
پنجمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران در تاریخ
27و  28مردادماه  ،99به مدت دو روز بصورت مجازی از
طریق سایت آموزش مجازی دانشگاه شهید باهنر کرمان
برگزار شد
پنجمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران به دبیری
علمی کنفرانس :دکتر حامد زندمقدم و دبیر اجرایی کنفرانس:
دکتر شهرام شفیعی بافتی از اعضا هیأت علمی دانشگاه شهید
باهنر کرمان با محورهای :فرسایش آبی و سیل ،فرسایش
بادی و ریزگردها ،آلودگیهای منابع خاک و رسوب ،رسوب
شناسی نهشته های کواترنری ،زمین شناسی زغالسنگ ها و
رسوبات آلی ،زمین گردشگری مرتبط با فرآیندهای رسوبی،
رسوب شناسی سنگهای مادر و مخازن هیدروکربوری،
رسوب شناسی و چینه نگاری ( سنگی ،سکانسی ،حادثه ای،

لرزه ای ) ،تحلیل رخساره ها و محیط رسوبی ( سیلیسی
آواری ،کربناته ،تبخیری و آذرآواری ) ،کانسارهای رسوبی،
تکتونیک و رسوبگذاری ،ژئوشیمی رسوبی ،رسوب شناسی
آبخوان ها ،در دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت مجازی
برگزار شد.

دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن به صورت مجازی در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد
دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن در روزهای
 ۲۶لغایت  ۲۹مردادماه  ،۱۳۹۹به صورت مجازی و غیر
حضوری ،به میزبانی دانشکده ریاضی و کامپیوتر و مرکز
پژوهشی ریاضی ماهانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار
شد.
دکتر غالمرضا آقامالئی عضو هیأت علمی دانشگاه و دبیر
اجرایی دهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن در گفتگو
با خبر نگار روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان در
مورد روند برگزاری سمینار گفت :به شکرانه خداوند تبارک
و تعالی ،دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن در
روزهای  ۲۶لغایت  ۲۹مردادماه  ،۱۳۹۹به صورت مجازی و
غیر حضوری ،به میزبانی دانشکده ریاضی و کامپیوتر و مرکز
پژوهشی ریاضی ماهانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار
شد .این سمینار قرار بود در روزهای  ۲۱و  ۲۲اسفندماه
 ۱۳۹۸به صورت حضوری برگزار شود؛ اما بدلیل شیوع
ناگهانی و سریع ویروس کرونا در اوایل اسفندماه  ،۹۸کمیته
های علمی و اجرایی تصمیم گرفتند که زمان اجرای آن
را به تعویق بیندازند؛ که تا آن زمان ،تمام اقدامات الزم
برای برگزاری حضوری سمینار به طور کامل و دقیق انجام
شده بود .پس از بررسیهای الزم ،مجددا کمیته های علمی
و اجرایی با هماهنگی انجمن ریاضی ایران تصمیم گرفتند
که سمینار را به صورت مجازی در مردادماه  ۱۳۹۹برگزار
کنند .بر این اساس ،با توجه به اینکه این اولین سمینار از

مجموعه همایشهای انجمن ریاضی ایران بود که قرار بود
به صورت مجازی برگزار شود و هیچ تجربه ی قبلی در
دسترس نبود ،روند برپایی آن متفاوت شد .لذا تحقیقات
زیادی انجام گرفت و چه بسیار جلسات شبانه روزی تشکیل
گردید تا اینکه سمینار با کیفیت علمی باال و کمترین میزان
اشکال برگزار شود.
وی افزود :در این راستا ،دو تیم کاری تحت عناوین «تیم
هماهنگ کننده» و «تیم پشتیبان فنی» شکل گرفت .تیم
هماهنگ کننده که متشکل از اعضاء هیات علمی و کمیته
اجرایی سمینار بودند ،با سخنرانانی که وظیفه هماهنگی با
آنان را بر اساس یک برنامه مدون بر عهده گرفتند ،تماس
تلفنی حاصل کرده و از آنان خواستند تا فایلهای پی دیاف
مربوط به ارائه خود را به همراه یک ویدئو که روی این
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فایلها توسط آنان صداگذاری شده بود ،را در یک فضای
«ابر» بارگذاری کنند .این تیم ،تمامی اطالعات الزم در
خصوص سخنرانان مربوط به خود را در اختیار رئوسای
جلسات سخنرانی قرار دادند و سپس اعضاء تیم پشتیبان
فنی سمینار که متشکل از همکاران و دانشجویان باتجربه ی
بخشهای علوم کامپیوتر ،مهندسی کامپیوتر و برق دانشگاه
شهید باهنر کرمان بودند ،فایلها را از فضای ابر بر روی
سرور مخصوص به سمینار قرار داده و آنها را از لحاظ فنی و
کیفیت تصویر و صدا مورد بازبینی و اصالح قرار دادند و با
تک تک سخنرانان و رئوسای جلسات سخنرانی تماس گرفته
و سیستم آنها را از همه جهات فنی مورد بررسی و تست
قرار دادند.
دبیر اجرایی دهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن
خاطر نشان کرد :در روزهای برگزاری سمینار ،افراد تیم
پشتیبان فنی بر اساس یک برنامه مدون ،و با توجه به تایید
پزشک معتمد دانشگاه مبنی بر اطمینان از رعایت مسائل
بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی ،به مدیریت پخش برنامه ها
در محل سایت مرکز کامپیوتر دانشکده ریاضی و کامپیوتر
پرداخته و اشکاالت فنی سخنرانان را به لحظه و سریع ،و با
تکنیکهای به روز برطرف می کردند.
دکتر آقا موالیی گفت :به موازات این سمینار ،دو کارگاه

آموزشی«کاربرد جبرخطی در داده کاوی» و «نرم افزارهایی
در جبرخطی عددی بستۀ  »)Chebfunنیز برگزار شد که
با استقبال خوب محققان رشته های ریاضی و فنی و مهندسی
همراه بود .از برکات دیگر این سمینار ،سخنرانی تخصصی ده
نفر از استادان برجسته جهان در زمینه جبرخطی و جبرخطی
عددی بود که واقعا چنین اقدامی در سمینارهای حضوری
کم نظیر است.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان تصریح کرد:
در این سمینار ،تعداد  ۷۰مقاله توسط سخنرانان داخلی ارائه
و چهار مدرس برجسته در کارگاه های آموزشی تدریس
نمودند.
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