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بنام خدا
بـا اسـتعانت از خداونـد علیـم، بازگشـایی دانشـگاه و آغـاز سـال تحصیلـی را به محضـر دانشـجویان عزیز، اسـتادان 

محتـرم و کارمنـدان گرامـی دانشـگاه تبریـک عـرض می کنم.
همچنین به صورت ویژه مقدم دانشجویان عزیز جدیدالورود را به دانشگاه شهید باهنر گرامی داشته و از حضرت حق 

برای این عزیزان آرزوی توفیق و سربلندی در این برهه جدید از زندگیشان دارم.
امیدوارم به برکت نهضت امید آفرین و ظلم سوز ساالر شهیدان اباعبداهلل الحسین، همه دانشگاهیان معزز بتوانند از 
چشمه حیات یا بهتر بگویم اقیانوس موج خیز اربعین حسینی توشه راه بردارند و با تولید و کسب علم، مسیر را برای 

رسیدن به جامعه ای آگاه و عدالت گستر هموار سازند.      
در این مهر ماه پرشکوه که دروازه های دانایی مشتاقانه به روی طالبان علم آغوش می گشاید، با همه وجود در مقابل 
عظمت شهیدان که در هشت سال دفاع مقدس با بذل جان خانه وطن اسالمی را پاس داشته اند سرتعظیم فرو می آورم 

و امیدوارم که جای خالی آن پاکباختگان عاشق با جهد و تالش علمی همگان پرشود و راه روشنشان ادامه یابد.
اسـتادان محتـرم و فرهیختـه را به جدیت و نو آوری در شـیوه های آموزش، دانشـجویان عزیز را بـه تعهد در آموختن 

و کارکنـان گرامـی را بـه تالش مضاعف برای رسـاندن دانشـگاه به مقامی کـه برازنده آن اسـت دعوت می کنم.
در پایان بر خود الزم می دانم که یاد و خاطره بنیان گذار فقید دانشگاه، مهندس علیرضا افضلی پور و همسر هنرمندشان 
خانم فاخره صبا را گرامی بدارم که خشت خشت این بنای یادگار از میدان همت و خلوص کم نظیر آنان بر آمده است.

 
محمدعلی طاهر                           

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان

پیام تبریک دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان
 به مناسبت آغاز سال تحصیلی 98-99
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پیام تبریک رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه
 به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید 98-99

سپاس خدای را که فرصت اندیشیدن و تحصیل علم و تقوا را دوباره به ما ارزانی داشت.
اکنون که سال جدید تحصیلی را با مدد از خدای تبارک و تعالی و اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم 
السالم( و خصوصًا عنایت امام حسین)علیه السالم( آغاز می کنیم، فرصت را غنیمت شمرده برای همه 
مملکت  این  آینده سازان  که  الورودها،  دانشجویان عزیز خصوصًا جدید  و  دانشگاه  کارکنان  و  استادان 

خواهند بود، آرزوی موفقیت و بهروزی دارم.
گامی  و  بوده  کوشا  محمدی)ص(  ناب  اسالم  اعتالی  در جهت  دانشگاهی  عزیزان  همه  که  است  امید 

ارزشمند در جهت دستیابی به اهداف علمی، فرهنگی و اجتماعی بردارند.
 

موفق و پیروز باشید         
حجت االسالم والمسلمین علی اصغر حمزه شلمزاری
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برگزاری ستاد اربعین دانشگاهیان در دانشگاه شهید باهنر کرمان
معاونت  حوزه  همت  به  دانشگاهیان  اربعین  ستاد  جلسه 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه 1 مهرماه 98، در 

سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزار شد.
عنوان  به  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  عسکری  نیره  دکتر 
نماینده دانشگاه مادر استان گزارشی در حوزه ستاد اربعین و 

عتبات عالیات را ارائه نمود.
 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گفت: خیلی خوشحالیم 
عبداهلل)ع(  ابا  حضرت  سینه سوختگان  میزبان  امروز  که 
هستیم که با نیت مدد برای قدم گذاشتن در این مسیر واال 

و ارزشمند حضور دارند.
مهمترین  گفت:  دانشگاهیان  اربعین  ستاد  با  رابطه  در  وی 
مسأله، نقش ما در پر محتوا کردن این حرکت است و به 
عنوان دانشگاه وظیفه و کلیدی ترین کار ما بیشتر در بحث 

محتوایی است.
و  استقبال  بدرقه،  بحث  در  هم افزایی  افزود:  دکتر عسکری 
مسائل در بعد از برگشت کاروانی ها در زمینه خاطره  گویی 

و خاطره  نویسی و از اهداف این ستاد است و در واقع تقویت 
فضای اربعین در دانشگاه است.

وی عنوان کرد: دانشگاه شهید باهنر به عنوان دانشگاه مادر 
در  عاشورا  هنر  واره  زیارت  برگزاری  قبیل  از  برنامه هایی 
در  استانی  سطح  در  فرهنگ  و  هنر  مسابقات  و  ملی  سطح 

دست اجرا دارد.

دومین جلسه هم اندیشی استادان و مشاوران انجمن های علمی دانشجویی
انجمن های  مشاوران  و  استادان  اندیشی  هم  نشست  دومین 
علمی دانشجویی با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، 
روز دوشنبه 1 مهرماه 98، در سالن کنفرانس سازمان مرکزی 

دانشگاه، برگزار شد.  
دکتر نیره عسکری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گفت: 
اول مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید، آرزوها و امیدهای 
بخش  و  است  آورده  بوجود  دانشجویان  نو  درون  در  زیاد 
بزرگی از این امید به گردن استادان و معلمان دانشگاه است.

کرد:  خاطرنشان  دانشگاه  هدف  مهمترین  به  اشاره  با  وی   
تالش در جهت توانمندسازی، ایجاد انگیزه و امید در نسل 
آیند ساز، توسط همه ارکان دانشگاه از جمله حوزه معاونت 
فرهنگی، ضرورت دارد. و کارهای عملی و فرصت یک شغل 
و زندگی کردن در جامعه را برایشان فراهم کنیم و به ارکان 
با  دانشگاه  اجتماعی  و  نماییم.معاون فرهنگی  دانشگاه کمک 
توانمند فرهنگی در  بازوی  انجمن های علمی  اینکه  به  اشاره 
دانشکده ها هستند عنوان کرد: خوشبختانه آرزوی مجموعه 
پیدا کرد و در هر دانشکده یک  فرهنگی و اجتماعی تحقق 
نماینده فرهنگی حضور دارد و از این پس شورای فرهنگی در 

هر دانشکده برگزار می شود. 

مشکالت  و  آموزشی  کارگاه های  مورد  در  جلسه  ادامه  در 
آمادگی  خصوص  در  استادان  نظرات  بررسی  موجود، 
انجمن های علمی برای شرکت در دوازدهمین جشنواره ملی 
همکاری  و  مشارکت  افزایش  راهکارهای  بررسی  حرکت، 
مختلف  گروه های  مشاور  استادان  و  بخش ها  دانشکده ها، 
در برگزاری مراسم معارفه نو دانشجویان و ارائه نظرات و 

پیشنهادهای استادان مشاور، بحث و تبادل نظر شد.
همچنین در این نشست، هماهنگی با حوزه مالی در تسریع 

پرداخت هزینه های حاصل از کارگاه، تصویب شد.
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رئیس دانشگاه شهیدباهنر کرمان به اتفاق هیأت همراه از روند ثبت نام دانشجویان 
جدیدالورود بازدید به عمل آورد

همزمان با اول مهرماه 98، دکتر محمد علی طاهر در محل 
دانشجویان  پذیرش  روند  و  نام  ثبت  نحوه  از  افضل،  تاالر 
ورودی جدید98 دانشگاه شهید باهنر کرمان، بازدید کرد و 
گفت: در سال جاری دانشگاه شهید باهنر کرمان در بیش از 
300 رشته و گرایش در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد 

و دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، ضمن تبریک هفته دفاع 
مقدس، سال تحصیلی جدید و موفقیت دانشجویان در آزمون 
سراسری؛ راهیابی آنها را به دانشگاه شهید باهنر کرمان خیر 

مقدم گفت.
دکتر طاهر در این بازدید ضمن قرار گرفتن در جریان روند 
امور استقبال از دانشجویان ورودی جدید، ارتباط نزدیک و 
پاسخ به سواالت آنها، نکات الزم را در جهت تکریم، تسریع 
و تسهیل امور دانشجویان و خانواده های آنان از معاونان و 

مدیران دانشگاه خواستار شد.
وی با اشاره به اهمیت داشتن عزم و اراده راسخ از دانشجویان 
خواست بر تردیدها در انتخاب رشته و دانشگاه غلبه کنند و 
از روز اول در آموزش جدی باشند و تصمیم بگیرند آموزش 

را با پژوهش تلفیق کنند.
بازدید گفت: حدود 15هزار  این  رئیس دانشگاه در حاشیه 
دانشکده،   11 در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در  دانشجو 
1 مجتمع آموزش عالی، 2 مرکز آموزش عالی، 1 پردیس 
گروه   64 و  پژوهشی  مرکز   1 پژوهشکده،   5 دانشگاهی، 
دانشجویان  کلیه  که  هستند،  تحصیل  به  مشغول  آموزشی 
این  در  ارشد(  کارشناسی  و  کارشناسی  مقاطع  پذیرفته) 
افضل  تاالر  در   98 ماه  3مهر  تاریخ  تا  می توانند  رشته ها 
دانشگاه با وجود 22  باجه ثبت نام ،1 باجه رفع نقص، 1باجه 
دبیرخانه، 1 باجه نمایندگی نهاد رهبری، 1باجه مشاوره، 1 
باجه گردشگری، 1 باجه بانک تجارت، 1باجه آموزش کل، 

باجه   1 و  نت  کافی  باجه   1 فرهنگی،  امور  و  بسیج  1باجه 
انتشارات، ثبت نام خود را انجام دهند.

دکتری  مقطع  در   98-99 تحصیلی  سال  در  افزود:  وی 
تخصصی 170نفر پذیرفته شده اند که تاکنون 140نفر ثبت 
این  حضوری  نام  ثبت  تاریخ  و  داشته اند  حضوری  غیر  نام 
دانشجویان از تاریخ 15 مهرماه لغایت 17 مهرماه 98 است 
که با در دست داشتن اصل مدارک به واحد آموزش کل 

دانشگاه مراجعه نمایند.
کل  کرد:  تصریح  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
در  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  شده  پذیرفته  دانشجویان 
ارشد  کارشناسی  مقطع  در  و  نفر   2200 کارشناسی  مقطع 
 2300 از   بیش  شود  می  بینی  پیش  که  است  1400نفر 
نفر دانشجوی جدیدالورود در مقاطع کارشناسی و کارشناسی 

ارشد در سال تحصیلی 99-98 وارد دانشگاه شوند.
دکتر طاهر با اشاره به رسیدگی به شکایات و گزارشات اظهار 
کرد: دانشجویان در صورت وجود هرگونه مشکل در ثبت نام 
  chancellor@uk.ac.irمی توانند با پست الکترونیکی اینجانب

ارتباط بگیرند.
طی این دیدار، رئیس و مسئوالن ارشد دانشگاه به مشکالت 
و سواالت دانشجویان، در خصوص اختالل در سیستم ثبت 
نام الکترونیکی و غیر حضوری، ثبت نام حضوری، مشاوره های 
)مانند  رفاهی  خدمات  واحد،  انتخاب  خصوص  در  الزم 
سرویس های ایاب و ذهاب، پارکینگ مخصوص دانشجویان 
غذاهای سلف(،  خوابگاه ها،  از  استفاده  نقلیه،  وسایل  ورود  و 
زمان ورود و خروج از دانشگاه، چگونگی برگزاری کالس های 

تئوری و عملی، پاسخ دادند.
دکتر محمدرضا اسالمی معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه در پاسخ به خبرنگار روابط عمومی در مورد مدارک 
گفت:   98 الورود  جدید  دانشجویان  نام  ثبت  جهت  الزم 
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اصل یا گواهی موقت پیش دانشگاهی و ریزنمرات و تصویر 
و  متوسطه  دیپلم  موقت  گواهی  یا  قدیم(-اصل  )نظام  آنها 
-.)3-3-6 متوسطه  جدید  نظام  و  قدیم  )نظام  آن  تصویر 

اصل و تصویر مدرک کاردانی مخصوص دانشجویانی که با 
کاردانی در آزمون شرکت نموده است-رسید پستی مربوط 
دیپلم  و  قدیم(  )نظام  دانشگاهی  پیش  تحصیلی  تاییدیه  به 
و  آنها-اصل  تصویر  و  متوسطه  دوران  متوسطه-ریزنمرات 
قطعه  ملی-شش  کارت  تصویر  و  شناسنامه-اصل  تصویر 
باشد- گرفته شده  که در سال جاری  پرسنلی 4×3  عکس 

مدرکی دال بر وضعیت نظام وظیفه )ویژه آقایان(-موافقت 
محل کار برای ادامه تحصیل فقط جهت کارمندان دولت-

فرم تأییدیه سهمیه قبولی )شاهد، ایثارگر و...( برای کسانی 
که از سهمیه استفاده نموده اند، مورد نیاز است.

همچنین دکتر اکبر نظری معاون دانشجویی دانشگاه در مورد 
کمبود  به  توجه  با  گفت:  دانشجویی  معاونت  حوزه  فعالیت 
کارشناسی  مقطع  دختر  دانشجویان  از  تعدادی  به  امکانات 
غیر بومی استان کرمان خوابگاه تعلق می گیرد و دانشجویان 
خوابگاه های  به  کرمان  استان  بومی  کارشناسی  مقطع  دختر 

خودگردان تحت نظارت دانشگاه معرفی می شوند.
 معاون دانشجویی دانشگاه خاطر نشان کرد: به دانشجویان 
واگذار  خوابگاه  مسافت  اولویت  با  روزانه  پسر  کارشناسی 
می گردد و آوردن کلیه وسایل شخصی شامل تشک ، پتو ، 

بالش و ... الزامی است.

دکتر نظری در مورد صدور کارت دانشجویی-تغذیه گفت: 
هر  برای    http://nut.uk.ac.ir سامانه   به  ورود  برای 
دانشجو در اولین ورود کد کاربری شماره دانشجویی و کلمه 
عبور شماره ملی است. بعد از ورود به سایت از منوی موجودی 
حساب گزینه پرداخت بر خط )Online ( را انتخاب نموده 
باید  دانشجو  مرحله  این  در  نماید  تکمیل  را  آن  مراحل  و 
موجودی خود را حداقل 150000 ریال افزایش دهد و فایل 
 Browse از مسیر  است  آماده کرده  قبل  از  که  را  عکس 
دانشجویی  کارت  منوی  از  سپس  نماید  ارسال  و  انتخاب 
تغذیه گزینه درخواست کارت را انتخاب و از صفحه ایجاد 
شده اعالم درخواست را کلیک نماید برای پیگیری کارت را 
انتخاب و شماره پیگیری اعالم شده را یاداشت و هنگام آماده 
شدن کارت برای دریافت آن به واحد صدور کارت واقع در 

دانشکده معارف و حقوق ارائه نماید.
دکتر  محمد ابراهیمی مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی 
دانشگاه با حضور در جمع پذیرفته شدگان و خانواده هایشان، 
ضمن بیان وضعیت آموزشی، امکانات رفاهی دانشگاه و پاسخ 
امیدواری نمود که دانشجویان  ابراز  به دغدغه های والدین، 
ورودی جدید، بتوانند در آینده مسیر موفقیت را در دانشگاه 
شهید باهنر کرمان طی کرده و به مدارج باالی علمی دست 

یابند.
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جلسه بزرگداشت یاد و خاطره شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس در دانشگاه شهید باهنر

به مناسبت هفته دفاع مقدس جلسه بزرگداشت یاد و خاطره 
شهدا به همت بسج کارکنان روز سه شنبه 2 مهرماه 98، در 

سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزار شد.
خیر  ضمن  دانشگاه  کارکنان  بسیج  مسئول  سلیمی  حسین 
مقدم ، ایام شهادت ابا عبداهلل الحسین)ع( را تسلیت و هفته 

دفاع مقدس و شروع سال تحصیلی جدید را گرامیداشت.
مسئول بسیج کارکنان دانشگاه در ادامه گزیده ای از بیانات 
دفاع  درباره  العالی(  اسالمی)مدظله  انقالب  معظم  رهبر 
مقدس را قرائت کرد و گفت: رهبر انقالب فرمودند ما در 
جنگ، بسیار جان های عزیز را از دست دادیم و خسارت های 
اما چیزی در دل  ماّدی و معنوی زیادی هم تحمل کردیم 
این ملت جوشید که برکات و ارزشش برای امروز و فردای 
به  اتّکاء  باالتر است و آن، احساس  از همه چیز  این ملت، 
نفس، احساس عّزت، احساس استقالل، احساس خودباورِی 
ملت  یک  اگر  که  بود  این  به  اعتقاد  احساس  و  عظیم  ملِی 
حول محور ایمان به خدا و عمل صالح جمع شوند، معجزاِت 

نشدنی یکی پس از دیگری قابل شدن خواهد شد.
محمودیه  علمیه  حوزه  کارشناس  کدخدایی  یاسر  آقا  حاج 
دفاع  هفته  و  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  بیت،  اهل  مداح  و 

مقدس را تبریک گفت.
آشنا  شهدا  رشادت های  با  گفت:  شهدا  خصوص  در  وی 
هستیم و با دلیر مردی که داشتند عکس شان را که می بینیم 

برعکس آنها عمل نکنیم.
مداح اهل بیت در ادامه در زمینه وجوه مشترک بین عاشورا 
و هفته دفاع مقدس با حدیثی از پیامبر اکرم صلّی اهلّل علیه 
فی  َحراَرًة  الّسالم  علیه  الُْحَسیِْن  لَِقتِْل  اِنَّ  فرموند:  که  آله  و 
علیه  حسین  شهادت  برای  اَبَداً.  تَبَْرُد  ال  الُْمؤمنیَن  قُلُوِب 
السالم، حرارت و گرمایی در دل های  مؤمنان است که هرگز 
سرد و خاموش نمی شود.کربال، زنده، زاینده و فزاینده است؛ 
نسبت  به  نسلی  و  هر عصر  و  می جوشد  که  است  کوثری 
توان و تکاپو و ظرفیت خویش از آن بهره می گیرد. انقالب 

اسالمی ایران و درون مایه آن نیز ُملَهم و متأثَّر از فرهنگ 
عاشورا است و خون شهیدان انقالب اسالمی در زالل کربال 
ریشه دارد. هزاران آیت و نشانه در جبهه های دفاع مقّدس، 
امروز را به دیروز عاشورا پیوند می زد و بوی کربال را به 
شاّمه ها می رساند درنگ و تأملی اندک در شعارها، وصّیت 
نامه ها، عملّیات ها ، نام عملّیات ها، شب های عملّیات، نامه ها، 
مزارنوشته ها، سخنان رهبر و امام و مقتدای رزمندگان خانواده 
تابلو نوشته ها و همه مظاهر و جلوه های  شهیدان، خاطرات، 
قابل  پیوندی شگفت و  توان  جبهه ها، نشان می دهد که می 
مطالعه میان این دو قطعه تاریخی یافت. مطالعه و پژوهش 
در این زمینه و نشان دادن این مشترکات و همسانی ها نه 
تنها ترسیم و تبیین »زایندگی و تأثیر گذاری و حیات فرهنگ 
قداست  و  ارجمندی  عظمت،  سالمت،  نشانه  که  عاشورا«، 
امام  اّمت  بزرگ منشی  و  بزرگی  و  مقّدس  دفاع  سال های 

برزگوار و انقالب عاشورایی اسالمی است.
وی افزود: آسایش و آرامشی که امروزه در جامعه انقالب 

اسالمی به برکت خون شهدا است.
ملک  سوره  حفظ  مسابقات  برتر  نفرات  به  جلسه  پایان  در 
لوح تقدیر و همچنین به افراد شرکت کننده در جلسه به قید 

قرعه جوایزی اهدا شد.
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مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه؛

اولویت دانشگاه رفع مشکالت جامعه دانشگاهی است
دکتر محمد ابراهیمی و هیأت همراه، روز سه شنبه 2مهرماه 
98، به صورت سر زده از روند و باجه های ثبت نام دانشجویان 

جدیدالورود 98 دانشگاه شهید باهنر کرمان بازدید کردند.
عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  کل  مدیر  ابراهیمی  دکتر 
دانشگاه؛ ضمن گفتگو با کارشناسان در خصوص نحوه ثبت 
نام، با تعدادی از پذیرفته شدگان در خصوص رضایت مندی 
از فرآیند ثبت نام و رفع مشکالت آنها به صحبت پرداخت.

ثبت نام  روند  از  گزارشی  دانشکده ها  نام  ثبت  مسئوالن 
و  دانشجویان  آسایش  و  رفاه  جهت  شده  انجام  اقدامات  و 
همراهان آنها و تمهیدات صورت گرفته به منظور تسریع در 

فرآیند ثبت نام ارائه کردند.
گفتنی است در این بازدید مدیر شعب بانک تجارت استان 
کرمان و مسئوالن بانک تجارت حضور داشتند که در راستای 
گسترش همکاری های دوجانبه با دانشگاه شهید باهنر از روند 
بازدید  دانشگاه  شعبه  تجارت  بانک  سیار  باجه  و  نام  ثبت 

کردند.
روابط  و  ریاست  حوزه  کل  مدیر  ابراهیمی  محمد  دکتر 
عمومی دانشگاه ضمن اشاره به پتانسیل 15000 دانشجو و 
حدود1500 نفر کارکنان دانشگاهی ابراز امیدواری کرد: با 
توجه به توانمندی های طرفین، افزایش روابط در جهت توفیع 

و توسعه فرهنگ و دانش کشور را شاهد باشیم.
از  که  حرکتی  هر  که  است  داده  نشان  تجربه  گفت:  وی 
دانشگاه ها پی ریزی شود به زودی در سایر بخش ها هم تسری 
خواهد یافت و اقدام بانک تجارت در ایجاد باجه های سیار 
در محیط دانشگاه می تواند به صورت غیر مستقیم در جامعه 

نیز تاثیر گذار باشد و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.
علی فرحبخش رئیس بانک تجارت شعبه دانشگاه در بازدید 
از باجه های ثبت نام و باجه سیار بانک تجارت شعبه دانشگاه 
و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  مسئوالن  از  قدردانی  ضمن 

تالش مدیر شعب بانک تجارت استان کرمان گفت: در ارائه 
با  و  زمان  کمترین  در  که  شده  سعی  بانک  های  سرویس 

نهایت تکریم و احترام، کلیه خدمات انجام شود.
شعبه  تجارت  بانک  سیار  باجه  بار  اولین  برای  افزود:  وی 
دانشگاه با هدف رفاه حال کارکنان و دانشجویان در دانشگاه 
شهیدباهنر کرمان در تاالر افضل دانشگاه، شروع بکار کرد. 

باجه دسترسی  این  اندازی  راه  از  اینکه هدف  اعالم  با  وی 
آسانتر دانشجویان به خدمات بانکی است به راه اندازی باجه 
سیار بانک تجارت شعبه دانشگاه اشاره کرد و افزود: طرح و 
ایدة راه اندازی این باجه زمانی به فکر بنده افتاد که عالوه بر 
خدمات رایج بانکی که این شعبه انجام می شود، دانشگاهیان 
می توانند درخواست های حود را به باجه سیار ارائه دهند که 

خدمات به چند شکل صورت می گیرد.
فرحبخش گفت: ممکن است مشتری نتواند به شعبه مراجعه 
یا  کار  محل  در  نظر  مورد  خدمات  دارد  تمایل  یا  و  نماید 
محل تحصیل انجام شود که این درخواست ها در همان روز، 

یا نهایتا در روز بعد اقدام می شود.
فرحبخش اظهار کرد: کارکنان کوشای این شعبه تمامی تالش 
خود را معطوف به رفع مشکالت مراجعان، ارائه سرویس ها و 

خدمات بانکی در کمترین زمان ممکن، نموده اند.
رئیس بانک تجارت با اشاره به تسهیالت با نرخ کمتر از نرخ 
مصوب شورای عالی پول و اعتبار بانک مرکزی تصریح کرد: 
تالش شده است تا امسال نیز این برنامه با کیفیت بهتری 

انجام شود.
بانک  بازاریابی  و  عمومی  روابط  مدیر  مظفری  جواد  محمد 
تجارت استان کرمان فعالیت های بازاریابی بانک تجارت را 
تشریح کرد و گفت: همزمان با شروع سال تحصیلی 98-99 
پنج هزار بسته لوازم التحریر، به نقاط محروم جنوب استان 

کرمان ارسال شده است.
نام  ثبت  روند  تسهیل  برای   98 تابستان  از  افزود:  وی 
بانک  اطالعات  فناوری  بخش  در  پروژه هایی  دانشجویان 
اجرا شده و زیرساختها و سیستمهای عملیاتی الزم  تجارت 
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تاکنون  و  است  شده  ایجاد  بانکداری  خدمات  ارائه  برای 
گزارش در خصوص خرابی سیستم اعالم نشده است. 

مدیر روابط عمومی و بازاریابی بانک تجارت استان کرمان 
و  ستادی  واحدهای  در  شاغل  همکاران  کرد:  نشان  خاطر 
واحدهای عملیاتی، پاسخگوی مستقیم مشتریان بانک هستند 

که تا این لحظه به خوبی از عهده کار برآمده اند.
استان  تجارت  بانک  شعب  مدیر  هفشجانی  سلطانی  مسلم 
کرمان ضمن جمع بندی گفت: بسیار خرسندم بانک تجارت 
خدمات اصلی را برای دانشگاه شهید باهنر کرمان که دانشگاه 
افتخار  این  و  ارائه می دهد  مادر جنوب شرق کشور است 

بزرگی است که نصیب بانک تجارت شده است.
تمرکز  طریق  از  بانکی  همکاری های  سطح  افزود:  وی 
حساب های صندوق و ارائه خدمات بانکی و صدور ضمانت 
نامه برای تضمین تعهدات شرکت های فعال در حوزه دانش، 

در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، ارتقا خواهیم داد.
مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان  گفت: همکاری 
بانک  به  کرمان  باهنر  دانشگاه شهید  دانشگاه ها خصوصا  با 
آخرین  از  و  مجهز  دنیا  روز  اطالعات  به  تا  می کند  کمک 
تغییرات فناوری آگاه شده و پیشبرد برنامه های کسب و کار، 

خود را دانش محور سازد.
بانک  اقدامات،  این  با  امیدوارم  کرد:  نشان  خاطر  سلطانی 
تجارت دسترسی استادان، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه 

را به خدمات بانکداری الکترونیک، آسان کند

برگزاری همایش حماسه زینبی زنان عاشورایی
زینبی  حماسه  همایش  اولین  کرمان،  استانداری  میزبانی  به 
زنان عاشورایی با حضور مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان، 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان و رئیس 
روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، روز چهارشنبه 3 

مهرماه98 در سالن شهید مرتضوی برگزار شد.
دانشگاه شهید  رئیس  مشاور  السادات حسینی  فاطمه  دکتر 
باهنر در امور بانوان دانشگاه و مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استان کرمان گفت: زنان در حماسه زینبی از مکه تا کوفه، از 
کربال تا شام و از شام تا کربالی ایران نقش آفرینی کرده اند 
و پرچم صبر و استقامت و مقاومت را به خوبی بر افراشته اند.

زنانی که در صف عاشوراییان قرار گرفتند؛ بسیار بودند که 
پسران  و  همسران  خود،  برای  را  اخروی  و  دنیوی  سعادت 

خود رقم زدند.
وی گفت: اوج عظمت، مقاومت و بصیرت زنان عاشورایی را 
در خورشید همیشه فروزان و الگوی همیشه جاودان زنان و 
وجود نازنین حضرت زینب )س( باید جستجو کرد زیرا آن 
قله  در  و شجاعت  عقالنیت  با  را  زنانه  احساسات  حضرت 

با  را  عاشورایی  زنان  نهضت  بیرق  و  کرد  مدیریت  اسارت 
حماسه درآمیخت و تا ابد ماندگار شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استان کرمان تاکید کرد: رسالت 
دیروز و رسالت هشت سال دفاع مقدس رسالت زینبی بود و 
رسالت امروز و فردای زنان عاشورایی با عبودیت، معنویت، 

انسانیت و سعادت پیوند خورده است.
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مشاور رئیس دانشگاه شهید باهنر در امور بانوان بیان کرد: 
زنان ایران زمین در هشت سال دفاع مقدس به زیبایی به 
حضرت زینب )س( اقتدا کردند و حضور را معنا بخشیدند 
و با عشق به حضرت زینب )س( ارزشمندترین سرمایه های 

وجودی خود یعنی فرزندانشان را در راه اسالم فدا کردند.
دکتر محمد صادق بصیری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید 
باهنر و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان 
گفت: حقیقت آن است که آنچه بزرگداشت و اکرام درباره 
اهل بیت عصمت و طهارت )ع( انجام می شود، کم است و 
باید افزایش یابد زیرا یکی از مهم ترین درس های مورد نیاز 

نسل جوان تبیین رفتار، اندیشه ها و سیره الگوهاست.
وی گفت: باید با تبیین و تحلیل رفتار، اندیشه ها و سیره الگوها 
ببینیم متناسب با شرایط زمانه چگونه می توانند در زندگی ما 
اثرگذار بوده و دردی از دردهای جامعه را دوا کنند. حضرت 
زینب )س( عالوه بر سجایایی اخالقی خود ویژگی های خاصی 
در  می شناسیم  اسالم  تاریخ  در  که  زنانی  بیشتر  و  دارند 
زمینه ای از صفات زنان از جمله محبت، فداکاری، دلسوزی، 
زینب)س(   حضرت  و  بوده اند  نمونه   .... و  داشتن  دوست 
عالوه بر آنچه بقیه زنان دارند، موضوعاتی را داشته اند که 

مردان مصداق آنها بوده اند و صبر، تحمل، جنگ، درگیر و 
دار جنگ بودن و بعد در کاخ خلیفه رفتن و سخن گفتن از 
جمله این موارد است. هر قسمتی از تاریخ عاشورا و اسراء، 
شگفت آور است و برای ما جای شنیدن و دقت کردن دارد 

و باید مراقب بود که این موارد برای ما عادی نشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با طرح 
این مطلب که برای جوانان همیشه این سوال درباره حضرت 
زینب )س( مطرح بود که آیا کار درستی بود که حضرت 
زینب )س( خودشان را به این سختی ها انداختند و آیا ورود 
حضرت به ماجرای کربال از ابتدا درست بوده است یا خیر، 
قیام  هدف  مهمترین  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  گفت: 
بر  عالوه  )س(  زینب  حضرت  است.حرکت  بوده  عاشورا 
کرامت انسانی و سجایای اخالقی، ما را در فضای اجتماعی 
و فضای مدیریت و مسئولیت به وظایف خود بیشتر نزدیک 
تردیدی  و  است  تاریخ  واقعیت های  از  عاشورا  واقعه  کرد. 
واقعه  این  این موارد رخ داده و در جریان  نیست که همه 
اعتماد  و  به خود مسلط است  حضرت زینب )س( آنچنان 
به نفس دارد که مدیریت کاروان اسرا را بر عهده می گیرد، 
هوای همه را دارد و مراقبت همه است و وقتی کاروانی را 
از شهری به شهری دیگر می برند سخنرانی می کند. حضرت 
زینب )س( در کاخ یزید، آنچنان از موضع اقتدار، اعتماد به 
عزت  احساس  انسان  که  می کند  قاطعیت صحبت  و  نفس 
می کند و نمونه آن موردی است که می فرمایند به خدا جز 

زیبایی چیزی ندیدم.
وی گفت: خروج امام حسین)ع( از مدینه برای امر به معروف 
و نهی از منکر بود و این موضوع درحالی بود که قرآن کریم 
در این زمینه بین زنان و مردان تفاوتی قائل نشده است و 
را  اجتماع  به  زنان ورود  تاکید شده که  آیات متعددی  در 

داشته باشند.

اسامی 5 برگزیده دانشجویان دانشگاه شهیدباهنر کرمان
 در بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور اعالم شد

دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در بیست و چهارمین 
المپیاد علمی دانشجویی کشور حائزء رتبه شدند.

استعدادهای درخشان  ناصرعلوی رئیس گروه  دکتر مهدی 
به  گفت:  عمومی  روابط  خبرنگار  با  مصاحبه  طی  دانشگاه 
به  کشور  دانشگاه های  دانشجویان  ترغیب  و  تشویق  منظور 
اعتالی  برای  مناسب  های  فرصت  ایجاد  و  تحقیق  مطالعه، 
علمی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، در سال 1375 
سالیانه  را  کشور  دانشجویی  علمی  المپیاد  تا  گرفت  تصمیم 
سنجش  سازمان  به  مهم،  امِر  این  مسئولیت  و  کند  برگزار 

زمان  آن  از  نیز  سازمان  این  و  شد  واگذار  کشور  آموزش 
برگزار کرده  المپیادهای علمی دانشجویی کشور را  تاکنون، 

است.
رئیس گروه استعدادهای درخشان دانشگاه افزود: این فرایند 
تاکنون بیست و چهار سال متوالی توسط سازمان سنجش و 
آموزش کشور برگزار  گردیده است و دانشگاه شهید باهنر 
کرمان )گروه هدایت استعدادهای درخشان( مرکزیت منطقه 

هشت را در برگزاری این المپیاد به عهده دارد.
وی گفت: دانشجویان برتر منطقه هشت واقع در استان های 
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کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان اعم از دانشگاه های 
و  بیست  فرهنگیان در  و  آزاد  نور،  پیام  غیرانتفاعی،  دولتی، 
الهیات و معارف اسالمی،  سه رشته زبان و ادبیات فارسی، 
علوم تربیتی، روانشناسی، آمار، ریاضیات و کاربردها، شیمی، 
بافت،  بنیادی و مهندسی  فیزیک، سلول های  زیست شناسی، 
علوم جغرافیایی، مهندسی صنایع، مهندسی مواد و متالورژی، 
مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی 
زمین  نباتات،  اصالح  و  زراعت  شیمی،  مهندسی  کامپیوتر، 
شناسی، حقوق، اقتصاد و طراحی صنعتی با بنیه علمی باال که 
حداقل 70 واحد درسی را گذرانده اند جهت شرکت در این 
المپیاد توسط گروه های آموزشی دانشگاه های مذکور انتخاب 

و به گروه هدایت استعدادهای درخشان معرفی می شوند.
دکتر ناصرعلوی در خصوص مراحل برگزاری، نحوه برگزاری 
اول  مرحله  در  المپیاد  این  گفت:  نتایج  اعالن  و  انتخاب  و 
در  حوزه  پنج  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  مرکزیت  به 
رفسنجان،  عصر)ع(  ولی  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه های 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان و سیرجان برگزار می گردد 
و دانشگاه شهید باهنر کرمان با اعزام نمایندگان به حوزه های 
حفظ  و  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  آزمون  کننده  برگزار 
ها  حوزه  سایر  در  آزمون  برگزاری  نحوه  بر  امنیتی  مسائل 

نظارت دارد.

المپیاد  نهایی  مرحله  اینکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  وی 
غیرمتمرکز علمی دانشجویی کشور در تهران برگزار می گردد 
اعالن  و  انتخاب  و  المپیاد  دفترچه های  تصحیح  از  پس  لذا 
از هر رشته حداکثر 5  نتایج، دانشجویان برگزیده شده که 
نفر از کل منطقه هشت هستند به تهران جهت شرکت در 
مرحله نهایی اعزام می گردند و دانشجویانی که رتبه 1 تا 15 
را در مرحله نهایی المپیاد کسب نمایند می توانند از مزایای 
کشور  آموزش  و  سازمان سنجش  از طرف  که  المپیاد  این 

ارائه می گردد بهره مند شوند.
کرد:  تصریح  دانشگاه  درخشان  استعدادهای  گروه  رئیس 
مزایای المپیاد غیر متمرکز علمی، ورود به مقطع کارشناسی 
اعطای   ،15 تا   1 رتبه  دارندگان  برای  آزمون  بدون  ارشد 
از  مند  نهایی،بهره  المپیاد  اول  رتبه  به  دکتری  بورسیه 
المپیاد  سوم  تا  اول  های  رتبه  برای  وظیفه  نظام  تسهیالت 

نهایی، است.
وی گفت: دانشجویان، علی حسین عبدالهی رشته زراعت و 
اصالح نباتات رتبه 3، مهدی مظفری رشته حقوق رتبه 7، 
محمد شجاعی باغینی رشته علوم زمین رتبه 7،حامد عرب 
موسوی  ترابی  عباس   ،9 رتبه  فیزیک  رشته  آبادی  نصرت 
کسب  المپیاد  این  در  را   14 رتبه  جغرافیایی  علوم  رشته 

کردند.

کرسی علمی ترویجی با عنوان
"بررسی انتقادی فرضیه تکامل داروین با تأکید برآراء آیت اهلل جوادی آملی"

مناظره  و  نقد  پردازی،  نظریه  کرسی های  از  حمایت  جلسه 
تأکید  با  تکامل داروین  انتقادی فرضیه  بررسی   " با موضوع 
برآراء آیت اهلل جوادی آملی" روز شنبه 6مهرماه 98، در سالن 

کنفرانس دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه، برگزارشد.
تکامل  فرضیه  انتقادی  بررسی   " موضوع  با  ترویجی  کرسی 
ریاست  به  آملی"  جوادی  اهلل  آیت  برآراء  تأکید  با  داروین 
دکتر نیره عسکری عضو هیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه و 
با ارائه دکتر مهدیه علوی فر استادیار دانشکده حقوق و الهیات، 

تشکیل شد.
دکتر مهدیه علوی فر استادیار دانشکده حقوق و الهیات گفت: 
فرضیه تکامل داروین تالشی است، در جهت پاسخگویی به 
آراء  تضارب  مورد  همواره  که  انسان  نوع  آفرینش  فرآیند 
دستاوردهای  از  پاره ای  ولی  است  بوده  موافقان  و  مخالفان 
نیز به  الهیات اسالمی را  انسان و  باور خلقت، تکامل  علمی، 
چالش می اندازد در این میان آیت اهلل جوادی آملی فیلسوف 
نوصدرایی مفّسر قرآن کریم بر اساس آیات قرآن کریم  و 
و  پرداخته  داروین  فرضیه  واکاوی  به  متعالیه  اصول حکمت 
ارزیابی های قابل تاملی را بر این فرضیه  مطرح می کنند که 

مهم ترین انتقادات آیت اهلل جوادی آملی بر فرضیه تکامل 
در سه گستره هستی شناسی ،معرفت شناسی و زبان شناسی 

است.
کمال  به  شدن،  تمام  معنای  به  لغت  در  تکامل  گفت:  وی 
رسیدن، به تدریج کامل شدن، نمایان ساختن استعداد، شکفتن 
و گسترده شدن است و از منظر آیت اهلل جوادی آملی تکامل 
عبارت از طی نمودن درجات وجودی با نظم طبیعی و فطری 

آن است.
استادیار دانشکده حقوق و الهیات عنوان کرد: عالمه جوادی آملی 



سیر تکاملی موجودات را بر اساس مبنای اصلی اصالت وجود، 
تشکیک وجود، مراتب آن و حرکت جوهری می داند.

وی افزود: حرکت جوهری جوشش و تحرک درونی متن گوهر 
هستی است و این معنای صحیح حرکت جوهری در اندیشه 
به  عالم طبیعت،  تمام حرکت های  دارد:  پیام  صدرایی چهار 
تمام  بود-  خواهد  آن  مبدئیت  به  و  جوهر  درونی  تحّرک 
تحّول های طبیعی در موجودهای مادی به نحو حرکت و تدریج 
است - پدیده حرکت بی محّرک )فاعل( و بی غایت امکان 
با حرکت  بالذات  تمام موجودات  ندارد و علت غایی  تحّقق 

جوهری خودشان است.
دکتر مهدیه علوی فر در خصوص مبانی قرآنی تکامل از منظر 
تبیین  آملی  جوادی  اهلل  آیت  گفت:  آملی  جوادی  اهلل  آیت 
انسان شناسی  تکامل وی در گسترة  انسان و  پیدایش  مسألة 
دینی و تمایز آن با فرضیه تکامل داروین را در گرو تبیین دو 
مبنای چگونگی خلقت انسان و دفعی یا تدریجی بودن آفرینش 

نخستین انسان می داند.

وی خاطر نشان کرد: مفهوم تکامل اشاره به این امر دارد که 
موجودات زنده در اثر تکثیر و تحوالت پی در پی و تکاملی 
از یکدیگر به وجود می آیند و براساس فرضیه تکامل داروین 
انواع موجودات جهان از بدو تکوین مستقاًل و به صورت کنونی 
ظهور و بروز نکرده اند، بلکه در طی زمان بسیار طوالنی و در 
یک روند کند زمانی از انواع ناقص پیش از خود تولد یافته و 
به تدریج به تنوع و کمال کنونی رسیده اند من جمله انسان که 
از این قاعده مستثنا نبوده و شواهدی صریحی  براین مطلب 

وجود دارد.
استادیار دانشکده حقوق و الهیات، اصل علّیت، اصل حرکت، 
انتخاب طبیعی، اصل تغییرات و تنازع بقاء را از ارکان و اصول 

پیش فرض های فرضیه تکاملی داروین عنوان کرد.
وی گفت: داروین عنوان مبارزه برای زندگی کلیه روابط موجود 
بین جانداران ،دشمنی، کمک متقابل و سایر مناسبات را مورد 
زنده  موجودات  مبارزات  اصلی  عامل  و  می دهد  قرار  توجه 
برسر غذا وشرایط زندگی است از نظر داروین این مبارزات به 
سه شکل مبارزه درونی انواع، مبارزه بین االنواعی و مبارزات 

موجودات زنده با طبیعت مالحظه می شود.
دکتر  علوی فر در ادامه فرضیه تکامل انواع داروین را مطابق 
با دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی را از سه منظر هستی شناسی، 

معرفت شناسی و زبان شناسی را مورد واکاوی قرار داد.
سپس حجت االسالم و المسلمین حاتمی، عضو هیأت علمی 
الهیات به عنوان ناقد اول و دکتر صدیقه  دانشکده حقوق و 
نیک طبع عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات به عنوان 
انتقادی  "بررسی  موضوع  با  ترویجی  علمی  کرسی  دوم  ناقد 
فرضیه تکامل داروین با تأکید برآراء آیت اهلل جوادی آملی" 

را مورد ارزیابی قرار دادند.

در کارگاه بررسی سامانه های بودجه ریزی مبتنی برعملکرد مطرح شد؛

بررسی مسائل کلیدی سامانه مالی دانشگاه
مبتنی  ریزی  بودجه  سامانه های  بررسی  آموزشی  کارگاه 
منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاونت  همت  به  برعملکرد 
دانشگاه روز شنبه 6 مهرماه 98، در سالن کنفرانس سازمان 

مرکزی برگزارشد.
عملکرد  بر  مبتنی  ریزی  بودجه  سامانه های  بررسی  کارگاه 
دانشگاه  مدیران  برای  مدیریتی  گزارش های  تهیه  هدف  با 
برنامه های  و  تمام شده  قیمت  و دستمزد،  زمینه حقوق  در 

درآمدزا برگزار شد.
دکتر علیرضا شکیبایی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
تدریس  با  آموزشی  کارگاه  این  اینکه  به  اشاره  با  دانشگاه، 
مهندس خشایار نبوی مدیر امور اداری پژوهشگاه دانش های 
برنامه  و  طرح  دفتر  مدیر  صدوقی نیا  کامران  بنیادی، 

پژوهشگاه دانش های بنیادی تشکیل شده است گفت: بررسی 
اتصال سامانه واحد بودجه دانشگاه با سامانه مالی دانشگاه و 
بررسی مسائل امنیتی سامانه های مالی، محورهای این کارگاه 

یک روزه است.

15
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به مناسبت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید

غبار روبی و عطر افشانی حسینیه شهدای گمنام دانشگاه، توسط رئیس و کارکنان
 دانشگاه شهیدباهنر کرمان

آیین غبار روبی و عطر افشانی حسینیه شهدای گمنام دانشگاه، 
همزمان با هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی98-99 
با حضور رئیس دانشگاه و جمعی از نودانشجویان، روز شنبه 

6 مهرماه 98، برگزار شد.
با  دانشگاه  کارکنان  و  دانشجویان  استادان،  مراسم  این  در 
حضور بر سر قبور مطهر 5 شهید گمنام دانشگاه در حسینیه 

شامخ  مقام  از  تجلیل  منظور  به  و  دانشگاه  گمنام  شهدای 
نثار فاتحه برای روح بزرگ آن شهیدان، تجدید  شهیدان، 
بیعت با آرمان های واالی شهدا، مراسم قرائت زیارت نامه 
مطهر  مزار  افشانی  عطر  و  غبارروبی  خاطره گویی،  شهدا، 

شهدای گمنام دانشگاه شهید باهنر کرمان، برگزار شد.

دیدار با خانواده شهدا دانشگاه شهید باهنر کرمان به مناسبت هفته دفاع مقدس
گرانقدر  شهدای  خاطره  و  یاد  بزرگداشت  راستای  در 
در  دفاع،  سال  هشت  شهدا  از  تجلیل  و  تحمیلی  جنگ 
7 مهرماه  آخرین روز از هفته دفاع مقدس، روز یکشنبه 
98، تعدادی از کارکنان بسیج دانشگاه به دیدار خانواده 

رفتند. جوشانی  حسینی  جواد  سید  شهید 
حوزه  مدیر  رنجبر  محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
خاطره  یاد،  گرامیداشت  ضمن  دانشگاه،  اسالمی  علوم 
در  الشهدا  سید  کرد:  نقل  روایتی  شهیدان،  امام  و  شهدا 
که  گذشت  خانواده اش  و  خود  وجود  تمام  از  اسالم  راه 
و  شهدا  هم  اسالمی  انقالب  در  و  بماند  زنده  اسالم  نام 
هستی  همه  از  شهیدان  ساالر  از  تأسی  آنهابه  خانوادة 
خود گذشتند که دستاوردهای نظام مقدس اسالمی حفظ 

شود.
نسبت  که  است  ملت  و  مسئولین  آحاد  وظیفه  گفت:  وی 
دریغ  تالشی  هیچ  از  شهدا  معظم  خانواده  تکریم  به 

حق  در  که  است  کاری  کمترین  دیدارها  این  ننمایند. 
می گیرد. شهدا صورت  خانواده 

خاطراتی  حسینی  سید  شهید  برادر  دیدار  این  ادامه  در 
بیان  مقدس  دفاع  دوران  از  برادرش  و  خود  حضور  از 
دانشکده  علمی  هیأت  مظفری عضو  دکتر  و سپس  نمود  

پرداخت. سرایی  مدیحه  به  دامپزشکی 
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رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه مطرح کرد؛

تاثیر سختی ها و مشقت ها بر کامیابی
دکتر محمد علی طاهر ضمن آرزوی قبولی عزاداری های ماه 
محرم و بیان تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: جنگ 
ندارد،  چندانی  اثر  ظالمانه  تحریم های  و  دشمن  اقتصادی 
که  است  فرموده  مقرر  چنان  را  دنیا  زندگی  متعال  خداوند 
آنچه که  و  باشد  و کوشش همراه  رنج  با  همواره  لذت آن 
نشان داده شده، در اثر سختی ها و مشقت ها، کامیابی ها در 

کشور به وجود آمده است.
اولین جلسه  در  مهرماه 98   8 دوشنبه  روز  دانشگاه  رئیس 
اشاره  با  تحصیلی98-99  اول سال  نیمسال  فرهنگی  شورای 
در  افزود:  انگیزه،  با  و  کارآمد  انسانی  سرمایه  بر  تکیه  به 
نبوغ رسیدند  به  استعدادها  از  جنگ تحمیلی 8 ساله خیلی 
و سرمایه های انسانی در کارهای بزرگ، خوب ظاهر شدند. 
وی عنوان کرد: با پشتوانه نیروی انسانی سرشار از نبوغی که 
امکانات کم هم می شود کارهای  با  داخل دانشگاه داریم و 
خیلی بزرگی را انجام داد یعنی اینکه همیشه پول نیست که 
حرف اول را بزند بلکه نیروی انسانی است که می تواند 

کارهای خیلی بزرگی را انجام دهد.
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  فرهنگی  شورای  رئیس 
و  انسانی  سرمایه های  بکارگیری  با  کرد:  تصریح 
صرفه جویی می توان با نگرانی کمتر و با اطمینان خاطر 

بیشتری امور مربوط به دانشگاه را انجام داد و در بلند 
مدت یک مکانی برای دانش و پژوهش و به دور از مشکل 

داشت.
حجت االسالم و المسلمین علی اصغر حمزه رئیس دفتر نهاد 
دانشگاه گفت: در آستانة  مقام معظم رهبری در  نمایندگی 
اربعین حسینی هستیم ان شاءاهلل خدای تبارک و تعالی به 
این فیض هم بهره مند  از  بتوانیم  تا  همه توفیق عنایت کند 

شویم.
وی روایتی را از امام حسین)ع( بیان کرد که فرمودند: 
یْطلُُبنی  الَْمْوُت  َو  امامی  َوالنَّاُر  فَْوقی  َربٌّ  َولِی  اْصبَْحُت 
َوالِْحساُب ُمْحِدٌق بی َو انَا ُمْرتََهٌن بَِعَملی ال اِجُد ما اِحبُّ 
بَنی َواْن  َوال اْدفَُع ما اکَرُه َوااْلُموُر بِیِد َغیری فَاْن شاَء َعذَّ

شاَء َعفا َعّنی فَای فَقیٍر افَْقُر یِمّنی«؛شب را صبح کردم، 
در حالی که باالی سرم خداوند عالم و مقابلم آتش 

جهنم را دارم. مرگ در پی من است، حساب من 
در گرو عمل خود بوده، آنچه را که دوست دارم 

نمی یابم و آنچه را که نمی خواهم نمی توانم از 
خودم دور کنم.

در  حمزه  المسلمین  و  االسالم  حجت 

ادامه به توضیحاتی در رابطه با این روایت پرداخت و گفت: 
بازخواست  مورد  و  و ضبط  ثبت  ما  کارهای  بدانیم  باید  ما 
قرار می گیرد و دوم خداوند فوق همه چیز است و در برنامه 
که  ارزشمندی  کار  این  در  کارهایمان مخصوصا  و  ریزی ها 
انجام دهیم رضایت خدا  دور هم جمع شدیم، کار فرهنگی 
را مقدم بر رضایت هرکسی و هر چیزی بدانیم و سوم بحث 
کارهای  می توانید  تا  فرمودند:  پیغمبر  اینکه  هست  خلوص 
خود را خالص کنید و در هر سمت، پست و مقامی که هستیم 
احساس مسئولیت کنیم مخصوصا نسبت به این دانشجویانی 
که امانت هایی که در اختیار ما هستند و باید بدانیم چقدر 
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برنامه های فرهنگی به تقویت بنیة اعتقادی دانشجویان کمک 
می کند از نظر اخالقی و تربیتی تاثیر خوب می گذارد، یعنی 
با این نگاه برنامه ریزی کنیم، نکند خدایی ناکرده برنامه ها 
آنقدر ضعیف باشد که ارزش ها، اخالق و تربیت را هم زیر 

سوال ببرد.
دانشگاه  مقام معظم رهبری در  نمایندگی  نهاد  رئیس دفتر 
اشاره ای به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

کرد و گفت: بیانیه گام دوم را که مقام معظم رهبری اینقدر 
زحمت کشیدند و در واقع به عنوان یک چشم انداز، به عنوان 
یک برنامة بسیار خوب و اثر گذار می تواند برای ما خط مشی 
را روشن کند و اگر خوب در جامعة دانشگاهی ما عملیاتی 

شود، قطعا روح امید در نسل جوان ما تزریق می شود.
به  رهبری  معظم  مقام  دوم  گام  دربیانیه  کرد:  عنوان  وی 
این  در  جوان  اسم  بار  نزدیک چهل  و  داده  اهمیت  جوانان 

بیانیه آمده که نشان دهندة اهمیت نقش جوان ها است.
دانشگاه  مقام معظم رهبری در  نمایندگی  نهاد  رئیس دفتر 
افزود: دو واژه ی »حجاب« و »عفت« در معنای منع و امتناع 
و عفت  بازداری حجاب  و  منع  بین  تفاوتی که  مشترک اند. 
است، تفاوت بین ظاهر و باطن است؛ یعنی منع و بازداری در 
حجاب مربوط به ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، 
مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت یک حالت درونی 
است ولی با توجه به این که تأثیر ظاهر بر باطن و تأثیر باطن 
بر ظاهر، یکی از ویژگی های عمومی انسان است؛ بنابراین بین 
انسان،  باطنی  بازداری  و  عفت  و  ظاهری  پوشش  و  حجاب 

تأثیر و تأثّر متقابل است.
النَّبِیُّ  َُّها  أَی »یا  گفت:  احزاب  سوره  آیه 59  به  اشاره  با  وی 
ِمْن  َعلَیِْهنَّ  یُْدنیَن  الُْمْؤِمنیَن  نِساِء  َو  بَناتَِک  َو  ِلَْزواِجَک  قُْل 
َغُفوراً   ُ َجاَلبِیبِِهنَّ ذلَِک أَْدنی  أَْن یُْعَرفَْن فاَل یُْؤَذیَْن َو کاَن اهللَّ
َرحیمًا ای پیامبر، به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنان 
بگو بخشی از مقنعه های خویش را به خود نزدیک کنند تا 
گردن و سینه آنان آشکار نشود. این پوشش نزدیک ترین 
راه است برای این که آنان به عفت و حجاب شناخته شوند 

و در نتیجه مورد آزار فاسقان قرار نگیرند، و خداوند بسیار 
زنان  است  این  آیه  این  مفهوم  است.«  مهربان  و  آمرزنده 
و  نباشند  اعتنا  بی  انگار،  پوشیدن حجاب سهل  مسلمان در 
عمومی  افکار  ساختن  روشن  در  که  کند  می  ایجاد  تکلیف 

دانشگاهیان، طبق قانون، عمل کنیم. 

دکتر نیره عسکری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ضمن 
تسلیت ایام گذشته گفت: در کار فرهنگی از فکرهای بزرگ 
اما قدم های کوچک می توان بهره برد و بیانیةگام دوم را مبنا 

قرار داد و فصلی را برای امید در نظر گرفت.
وی افزود: با بهره گیری از بیانیه گام دوم انقالب مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( فصلی را برای توانمندسازی و فصلی 

را برای اشتیاق به کار در نظر گرفتیه ایم.
شورای  خصوص  در  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
فرهنگی دانشکده ها گفت: ترکیب شورا به این ترتیب است 
که نماینده فرهنگی به عنوان مسئول شورا، رئیس دانشکده، 
روسای بخش ها و یک نفر از کارمندان مشتاق و عالقه مند 
همینطور  و  دانشکده  هر  از  مذهبی  و  فرهنگی  حوزه  در 
نمایندة تشکل های دانشجویی حضور دارند، دانشکده هایی که 
کوچک هستند استادان مشاور و انجمن های کمی دارند همه 
می توانند در جلسات باشند و دانشکده هایی که بزرگ هستند 
و  دانشجویی  نمایندگی)نماینده  به  هست  زیاد  تعدادشان  و 
نماینده استادان مشاور( در این شورا نیز حضور دارند که این 
اصلی  به شورای فرهنگی  اجرای مصوبات مربوط  شورا هم 
دانشکده ها باهم را به عهده دارد و هم به ما بازخورد می دهد. 
ویژه  سازی  برنامه  دانشکده ها،  خاص  نیازهای  به  توجه  با 

دانشکده ای را انجام می دهیم و سازو کاری در نظر گرفتیم.
نمایندگان  آینده  جلسات  از  کرد:  اظهار  عسکری  دکتر 
فرهنگی دانشکده ها هم اگر در جلسات حضور پیدا کنند هم 
این  از  خوبی  دریافت  واقع  در  هم  موثری هستند  نیروهای 

تصمیم گیری های جلسات خواهند داشت.
فرهنگی  شورای  کار  و  ساز  خصوص  در  جلسه  ادامه  در 
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و  مالی  گزارش  فرهنگی،  نمایندگان  معرفی  و  دانشکده ها 
بودجه  تخصیص  نحوه  و  تشکل ها  گذشتة  سال  عملکرد 
فرهنگی به مجموعه های دانشجویی در سال جاری، گزارش 
راه اندازی دفتر خوابگاه و تفاهمنامه فنی و حرفه ای، گزارش 
تقویم فرهنگی و برنامه های اربعین، روز چهلم و زیارت واره 

عاشورا بحث و تبادل نظر شد.

کرسی علمی ترویجی با عنوان
" جایگاه و ارزش دروس معارف در هندسه علوم انسانی"

جلسه حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 
هندسه  در  معارف  دروس  ارزش  و  "جایگاه  موضوع  با 
سالن  در   ،98 مهرماه   9 سه شنبه  روز  انسانی"   علوم 
شد. برگزار  دانشگاه،  الهیات  و  حقوق  دانشکده  کنفرانس 

کرسی ترویجی با موضوع "جایگاه و ارزش دروس معارف 
االسالم  حجت  ریاست  به  انسانی"  علوم  هندسه  در 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  رئیس  حمزه  والمسلمین 
قهاری  هادی  محمد  دکتر  ارائه  با  و  دانشگاه  در  رهبری 

شد. تشکیل  الهیات،  و  حقوق  دانشکده  استادیار 
حقوق  دانشکده  استادیار  قهاری  هادی  محمد  دکتر 
دیدگاه  گذار  تاثیر  موانع  علل  خصوص  در  الهیات،  و 
یکی  گفت:  اسالمی  معارف  دروس  به  نسبت  ناصواب 
به  نسبت  نادرستی  دیدگاه  تا  شده  موجب  که  عللی  از 
غالب  دانشجویان  از  بسیاری  اذهان  بر  معارف  دروس 
صفت  عنوان  به  که  است  آن  بودن  عمومی  واژه  شود، 
با  وقتی  افراد  اکثر  که  می شود  برده  کار  به  این دروس 
به  ارزشی  کم  و  اهمیتی  کم  هستند،  مواجه  عمومی  لفظ 

می کند. تبادر  ذهنشان 
به  وقتی  کرد:  عنوان  الهیات  و  حقوق  دانشکده  استادیار 
دانشجو تلقین شود که در دانشگاه دو نوع درس "عمومی" 
و "تخصصی" وجود دارد، طبیعی است که واژه "عمومی" 
در این کاربرد به قرینه مقابله به معنای "غیر تخصصی" 
قلمداد خواهد شد و هنگامی که درس عمومی به معنای 
شد  خواهد  آن  اش  نتیجه  شود،  القا  تخصصی  غیر  درس 
غیر  مطالبی  دروس،  این  که  می کند  تصور  دانشجو  که 
تخصصی و پیش پا افتاده و تکراری را مطرح می کنند و 
بر مهارت و تخصص او نمی افزایند و به عالوه، استادانی 
تخصص  به  نیاز  کنند  می  تدریس  را  دروس  این  که  هم 

دروس  این  تواند  می  سوادی  بی  شخص  هر  و  ندارند 
بنابراین  نماید  تدریس  را  افتاده  پا  پیش  و  تخصصی  غیر 
برای  فقط  عمومی  دروس  که  پندارد  می  چنین  دانشجو 
جلوگیری از مشروط شدن و یا باال آوردن معدل است.

بایستی  نادرست  نگرش  این  اصالح  برای  افزود:  وی 
در  که  است  آن  واقعیت  که  شد  متذکر  دانشجویان  به 
داریم  "اختصاصی"  و  "عمومی"  درس  نوع  دو  دانشگاه 
و  درستی  به  واژه"عمومی"  معنای  صورت  این  در  که 
قلمداد  اختصاصی"  "غیر  معنای  به  مقابله  قرینه  به  باز 
شد  خواهد  آن  صحیح  دیدگاه  این  نتیجه  و  شد  خواهد 
اختصاصی،  و  عمومی  از  اعم  دانشگاهی  دروس  همه  که 
تخصصی اند و در دانشگاه جای ارائه درس غیر تخصصی 

نیست.
از  بسیاری  نادرست  دیدگاه  دوم  علت  گفت:  وی 
عدم  اسالمی،  معارف  دروس  به  نسبت  دانشجویان 
آگاهی آنها نسبت به جایگاه و ارزش این دروس است.

در ادامه دکتر قهاری به بیان چند دلیل در این خصوص 
ارزش  سر  بر  که سخن  این  اینکه  اول  گفت:  و  پرداخت 
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و  عالم  ارزش  زیرا  معلم؛  و  عالم  ارزش  نه  است،  علم 
علوم  همه  اسالم  نظر  از  که  آن  دوم  تقواست،  به  معلم 
قلم داد  علم  عنوان  به  شاید  که  استثنایی  مورد  چند  جز 
از  مخلوقی  درباره  علوم  همه  زیرا  ارزشمندند  نشوند، 
خلقت  نظام  حقایق  و  می کنند  مطالعه  خداوند  مخلوقات 
توان  می  علمی  هر  طریق  از  بنابراین  می کنند  کشف  را 
فرق  دلیل  سومین  برد  پی  او  عظمت  و  خدا  وجود  به 
معارف  دروس  و  اختصاصی  دروس  بین  مهم  و  اساسی 
بیشتر  ارزش  تواند  می  نیز  تفاوت  همین  که  دارد  وجود 
اثبات  برای  چهارم  دلیل  نماید  تر  روشن  را  دروس  این 
دروس  سایر  به  نسبت  معارف  دروس  بودن  ارزشمندتر 
هیچ  آخرت  جهان  و  برزخ  عالم  در  ها  انسان  که  این 
گونه نیازی به پزشک، مهندس و سایر تخصص ها ندارند 
است  مرگ  لحظه  تا  اختصاصی  دروس  کارآیی  بنابراین 
اما کارآیی دروس معارف پس از مرگ نیز ادامه داشته 
محتوای  با  مواجهه  ابتدای  برزخ،  به  انسان  ورود  با  و 
غیبی دروس معارف بوده و فرد در می یابد که آنچه در 
عینه  به  دیگری  از  پس  یکی  شنیده،  معارف  کالس های 
معارف  دروس  برتری  دلیل  پنجمین  می کند  مشاهده 
نسبت به دروس اختصاصی، محتوای کتاب های آسمانی 
مطرح  مباحث  همان  معارف  دروس  حقیقت،  در  و  است 

بیان می کند. را  شده در کتب آسمانی 
برتری  دلیل  ششمین  الهیات،  و  حقوق  دانشکده  استادیار 
که  کرد  مطرح  علی)ع(  امام  زبان  از  را  معارف  دروس 
که  علمی  یکی  است:  قسم  دو  »علم  فرماید:  می  حضرت 
مردم را چاره ای جز فرا گرفتنش نیست و آن علم دین 
گرفتنش  فرا  در  مردم  که  علمی  دیگر  و  است  اسالم 
مختارند و آن تفکر در قدرت خدای عّز و جّل است که 
علم  فراگرفتن  که  دارد  بیان می  به صراحت  این حدیث 

فراگرفتن  اما  است  عینی  واجب  ها  انسان  همه  بر  دین 
پردازد،  می  الهی  قدرت  آثار  در  تفکر  به  که  علوم  سایر 
اختیاری است و چون اگر کسی نسبت به دستورات دین 
نماید،  عمل  آنها  به  توانست  نخواهد  باشد،  جاهل  اسالم 
در نتیجه از سعادت ابدی باز خواهد ماند، اما اگر کسی 
دینی اش  تکالیف  ولی  باشد  علوم، جاهل  به سایر  نسبت 
خواهد  سعادتمند  کند  عمل  جامه  آنها  به  و  بشناسد  را 

شد.
وی تصریح کرد: فایده و هدف دروس معارف آن است 
قرب  همانا  که  نهایی  کمال  و  سعادت  به  را  انسان  که 
فایده دروس اختصاصی آن  اما  برساند  به خداوند است، 
را  دنیا  در  انسان  بیشتر  رفاه  و  لذت  زمینه  که  است 
فراهم نمایند. البته با توجه به این که دنیا مزرعه آخرت 
هدف  یک  عنوان  به  حداکثر  دنیا  زندگی  تأمین  است، 
الهی  قرب  نهایی  هدف  سوی  به  انسان  مسیر  در  میانی 
ارزش  که  است  بدیهی  اما  شود  گرفته  نظر  در  می تواند 

است. بیشتر  میانی  اهداف  از  نهایی  هدف 
فایده دروس  باعث شده  وی خاطر نشان کرد: آنچه که 
بیشتر مردم  به دروس معارف در نظر  اختصاصی نسبت 
محصول  و  نتیجه  که  است  این  کند  جلوه  بزرگتر  بسیار 
بوده و لذت  قابل مشاهده و محسوس  دروس اختصاصی 
ولی  است  نقد  و  دنیوی  دروس،  این  از  حاصل  رفاه  و 
بوده،  غیب  و  مشاهده  قابل  غیر  معارف  دروس  نتیجه 
لذت و رفاه حاصل از این دروس، اخروی و نسیه است.

هیأت  عضو  حاتمی،  المسلمین  و  االسالم  حجت  سپس 
و  اول  ناقد  عنوان  به  الهیات  و  حقوق  دانشکده  علمی 
دانشکده حقوق  دکتر هادی وحدانی فر عضو هیأت علمی 
با  ترویجی  علمی  کرسی  دوم  ناقد  عنوان  به  الهیات  و 
موضوع "جایگاه و ارزش دروس معارف در هندسه علوم 

ارزیابی قرار دادند. انسانی" را مورد 
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کرسی علمی ترویجی با عنوان "ارتباط نفس با بدن از دیدگاه مالصدرا"
مناظره  و  نقد  پردازی،  نظریه  از کرسی های  جلسه حمایت 
روز  مالصدرا"  دیدگاه  از  بدن  با  نفس  "ارتباط  موضوع  با 
دانشکده  کنفرانس  سالن  در   ،98 مهرماه   10 چهارشنبه 

حقوق و الهیات دانشگاه، برگزارشد.
دیدگاه  از  بدن  با  نفس  "ارتباط  موضوع  با  ترویجی  کرسی 
عباس  والمسلمین  االسالم  حجت  ریاست  به  مالصدرا" 
حیدری رئیس بخش حقوق و الهیات و با ارائه حجت االسالم 
و  حقوق  دانشکده  استادیار  حاتمی  محمدرضا  والمسلمین 
محمدرضا  والمسلمین  االسالم  حجت  شد.  تشکیل  الهیات، 
بدن  اعضا  الهیات گفت:  و  استادیار دانشکده حقوق  حاتمی 
که یکی از اجسام  است  شکل  و ظاهر خاص  خودش را 
داشته و عبارت از همین  اعضاء ظاهری مانند سر، دست، 
پا، چشم، گوش و اعضاء داخلی مانند قلب، ریه و مغز است 
که  تفاوت  اساسی  آن  با سایر اجسام در این است  که بدن 
و  گشته  حیات مند  نفس   واسطه  به   که  چنان جسمی  است 
از آن جهت  اول برای جسم طبیعی آلی است  نفس کمال 
که امور کلی را درک می کند و افعال اختیاری آگاهانه انجام 
پیدایش  ابتدای  در  نفس  است.  استنباط  دارای  و  می دهد 
جوهری  حرکت  خالل  در  است  جسمانی  جوهری  خود 
پیوسته،  سیر تکاملی خود را از طریق وصول به مراتب برتر 
شخصی  وحدت  حفظ  با  و  می دهد  ادامه  وجود  شدیدتر  و 
خود در نهایت به مرتبه تجرد راه می یابد و موجودی مجرد 

می گردد.
استادیار دانشکده حقوق و الهیات افزود: جنبه های شگفت انگیز 
او  کارکردهای  پیچیدگی  و  تنوع  همراه  به  انسان  طبیعت 
دو  به  کارکردها  تقسیم  برای  محققان  اساسی  و  مهم  دلیل 
حوزه نفس و بدن، به شمار می روند. از همین جهت بیشتر 
به حوزة  را  کارکردهایی  و  فعالیتها  بشری،  اندیشة  بزرگان 
بدن یا نفس اختصاص  داده اند، عملکردها و رفتارهای انسان 

را همواره به دو بخش روانی و بدنی تقسیم نموده اند.
مادی  غیر  و  فیزیکی  غیر  بدن،  بودن  مادی  و  فیزیکی  وی 
غیر  با  ماده  و  فیزیک  و  بدن  با  نفس  تعامل  نفس،  بودن 
از  را  باشند  داشته  تعامل  نمی توانند  ماده  غیر  و  فیزیک 
مشکل ارتباط نفس با بدن، ریشه های پیدایش مسأله عنوان 

کرد.
دکتر حاتمی در زمینه تبیین نظریه صدرالمتألهین در مورد 
نفس و بدن گفت: مالصدرا همچون دیگر فیلسوفان الهی با 
انسان وجود داشته و در  تکیه بر صفات و خواصی که در 
نفس  نام  به  انسان جنبه ای غیر مادی  برای  نیست  او  غیر 
قایل است اما پس از پذیرفتن اصل وجود نفس، سؤال مهمی 

که پیش می آید این است که دو موجود بیگانه نفس و بدن 
با صفات کاماًل متغایر، چگونه به هم پیوسته اند.

وی خاطرنشان کرد: انسان در این عالم عبارت از مجموع 
نفس و بدن است و هر دو با اختالف و تفاوتی که از حیث 
درجه و منزلت دارند موجود به وجود واحد است و گویا هر 
دو یک موجود واحدی هستند که این موجود واحد دارای 
دو طرف است که یکی به منزله فرع و در معرض تبدل و 
فناست و دیگری ثابت و باقی و به منزله اصل است و چون 
حرکت، تکاملی و جوهری است و اصالت هم از وجود است 

لذا بدن در سیر تکاملی خود تبدیل به نفس می شود.
دکتر حاتمی گفت: صدرالمتألهین معتقد است که نفس پیش 
از بدن وجود نداشته  بلکه به وسیله حرکت جوهری ماده، 
تکوین یافته  است و هر چند خاصیت و اثر ماده نیست، اما 
کمال جوهری ماده است بدین معنی که بر اساس حرکت 
جوهری مادة بدنی این استعداد را دارد که در دامان خود 
موجودی بپروراند که مراحل وجودی را از ضعف به کمال 
طی نماید و به مرحلة تجرد برسد و معنای جسمانیه الحدوث 

و روحانیه البقاء نیز همین است.
وی تصریح کرد: بدین ترتیب رابطه نفس با بدن، رابطه ای 
بنیادین و عمیق است و نحوة وجود نفس به این است که با 
بدن مرتبط باشد و این ارتباط در ذاتش نهفته است. البته 
وابستگی و عالقه نفس به بدن در اصل وجود و تشخیص 
این  به  نیازی  و  وابستگی  ماندنش،  باقی  اما در  نفس است 

بدن مادی ندارد.
علمی  هیأت  عضو  علوی،  حمیدرضا  سید  دکتر  ادامه  در 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان ناقد اول و دکتر 
صدیقه نیک طبع عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات 
به عنوان ناقد دوم کرسی علمی ترویجی با موضوع "ارتباط 

نفس با بدن از دیدگاه مالصدرا" را نقد و بررسی کردند.
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برگزاری کرسی علمی ترویجی با عنوان "بداهت پنچ اصل اعتقادی اسالم" برگزار شد

جلسه حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با 
چهارشنبه  روز  اسالم"  اعتقادی  اصل  پنچ  "بداهت  موضوع 
10 مهرماه 98، در سالن کنفرانس دانشکده حقوق و الهیات 

دانشگاه، برگزارشد
کرسی ترویجی با موضوع "بداهت پنچ اصل اعتقادی اسالم" 
هیأت  عضو  زاده  حسین  محمد  عبدالرضا  دکتر  ریاست  به 
علمی دانشکده حقوق و الهیات و با ارائه دکتر حمید انصاریان 

استادیار دانشکده حقوق و الهیات، تشکیل شد.
دکتر حمید انصاریان استادیار دانشکده حقوق و الهیات، ابتدا 
و  کرد  معرفی  موجه   باور صادق  معادل  را  بداهت  مفهوم 
بدیهی  اسالمی، گزاره های  متکلمین  و  نظر فالسفه  از  گفت: 
را به عنوان مبنای تمام معارف بشری پذیرفته اند، در بحث 
تقسیم علم و معرفت به حصولی و حضوری، بداهت در اقسام 
علم حصولی مطرح می شود از تقسیم علم به بی واسطه و با 
با  و معلوم  واسطه حضوری  بدون  واقع معلوم  و در  واسطه 

واسطه  را معلوم حصولی می نامند.
وی افزود: اگر وجود معلوم باشد علوم حضوری خواهد بود 
است، چون صورتهای  علم حصولی  باشد  معلوم  مفهوم  اگر 
معلوم  و  هستند  خارجی  اشیا  از  حاکی  خارجی  اشیا  ذهنی 
حضوری محسوب می شوند چون بدون واسطه درک می شوند 
و پدیده های خارجی معلوم حصولی اند چون با واسطه درک 
با  چون  حصولی اند  معلوم  خارجی  پدیده های  و  می شوند 
یا بدیهی است یا  واسطه درک می شوند. پس علم حصولی 
نظری است.که بداهت وصف تصورات یا تصدیقات خواهد 

بود، یعنی تصورات و تصدیقات یا بدیهی اند یا نظری.
استادیار دانشکده حقوق و الهیات تصریح کرد: نظری بودن 
و بدیهی بودن مفاهیم وگزاره ها آنها را از کسبی بودن خارج 
نمی کند لذا بداهت وصف علم حصولی است نه حضوری به 
این معنا که مفاهیم و گزاره هایی داریم که هر چند بدیهی 
و خطری هستند ولی آنچنان نیست که جز ساختمان ذهنی 
تنبهی  اندک  به  که  معناست  این  به  بداهت  بلکه  می شوند 

به  نیازی  و  هستند  ادراک  قابل  و  حاصل  شخص  برای 
اکتساب و تعلیم ندارند.

وی در مورد مالک بداهت گفت: مثل مفهوم وجود و موجود 
روشنی  و  واضح  تصور  آنها  از  کس  هر  یعنی  است  بدیهی 
دارد، در بدیهیات نباید استدالل کرد به تذکر باید قناعت 

نمود.
و  گزاره ها  در  بداهت  مالک  به  اشاره  با  انصاریان  دکتر 
تصدیقات بیان کرد: گزاره بدیهی اولی همان گزاره اجتماع 
نقیض محال است که صدق آن ضروری است و غیر قابل 
به  انکار است که قوام همه قضایای تحلیلی و بدیهی دیگر 
این گزاره اولی است دیگر قضایای بدیهی دیگر اولی نیستند.
گزاره هستی هست بدیهی است چون انکار آن اجتماع نقیض 
است. هستی نامتناهی هست از گزاره های بدیهی است چون 
انکار آن اجتماع نقیضین است.پس توحید بدیهی است، مبدا 
و معاد بودن در وصف او هستند هستی نامتناهی نسبت به 
مخلوقات و موجودات دیگر مبدا آنهاست پس مبدا انسان 
توحید  یعنی  اوست  تنها  مبدا  پس  انسان خداست،  خالق  و 
مقصد هم اوست یعنی همان هستی نامتناهی مقصد عالم و 
مقصد انسان است که رشد معاد پس معاد هم بدیهی است. 
بین مبدا و مقصد و جود راه ضروری و بدیهی است راهی 
که همه مخلوقات و انسان را به مقصد میرساند یعنی تصور 
مبدا و تصور و مقصد برای فهمیدن راه کفایت می کند و اما 
عدالت: برای تصور راه وجود شیرازه ضروری و بدیهی است.
اعتقادی  اصل  پنج  نتیجه  در  است  عدالت  خدا  راه  شیرازة 
باشد  عدالت  و  امامت  و  نبوت  و  معاد  و  توحید  که  اسالم 

بدیهی خواهد بود و بی نیاز از دلیل و برهان.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین محمدرضا حاتمی، عضو 
الهیات به عنوان ناقد اول و  هیأت علمی دانشکده حقوق و 
دکتر حسین مختارآبادی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق 
و الهیات به عنوان ناقد دوم کرسی علمی ترویجی با موضوع 

"بداهت پنچ اصل اعتقادی اسالم" را نقد و بررسی کردند.
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به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
آیین تجدید میثاق استادان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کرمان با شهدا

به مناسبت آغاز سال تحصیلی98-99، آیین تجدید میثاق 
با  کرمان  استان  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  استادان 
شهدای  حسینیه  در   98 مهرماه   11 پنجشنبه  روز  شهدا، 

گمنام دانشگاه برگزار شد.
نهاد  دفتر  رئیس  حمزه؛  والمسلمین  االسالم  حجت 
مقدم   دانشگاه ضمن خیر  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
نگاه  شهدا  این  به  انسان  که  زمانی  گفت:  خوشآمدگویی  و 
می کند و در کاری که آنها انجام دادند تفکر می کند می بیند 
ان زمانی که کشور نیاز داشت برای دفاع از ارزش ها، ناموس 
و میهن می بیند که آنها هر آنچه که داشتند در طبق اخالص 
گذاشتند و جان خود را در راه خدا نثار کردند تا ذره ای به 
ارزش های و باورهای ما و حتی یک وجب از خاک ما دست 
دشمن نیفتد که این درس بسیار بزرگی است که می شود از 

شهدا آموخت.
دانشگاه  مقام معظم رهبری در  نمایندگی  نهاد  رئیس دفتر 
این  افزود: در حال حاضر رسالت ما در دانشگاه ها به مدد 
شهدا است و با توجه به کار ارزشمندی که شهدا انجام دادند 
و رسالتی که ما در دانشگاه با این نسل جوان که امانت اند در 
اختیار ما قرار دارند و تالشی که در این زمینه انجام دهیم 
انجام  اسالمی  میهن  دفاع  برای  که شهدا  کار  کمتراز  قطعا 

دادند نیست.
حجت االسالم و المسلمین حمزه گفت: همانطور امام خامنه ای 

و  است  روشن  کشور  این  آینده  فرمودند:  العالی(  )مدظله 
ایشان دائما روح امید را مخصوصا به جوانان القاء و تزریق 
می کنند، ما هم باید نسبت به این مساله خیلی حساس باشیم.

بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری)مدظله  به  ادامه  وی در 
العالی( اشاره  کرد و گفت: بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری 
اهمیت دادن به جوانان و آرمان گرایی و مطالبه گری آنها 

است که باید در جامعه دانشگاهی عملیاتی شود.
دکتر مجتبی زارعی رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها 
به  باید  چگونه  خصوص  در  کشور  عالی  آموزش  مراکز  و 
دفاع مقدس نگاه کنیم گفت: جریان شناسی معرفتی گروه ها 
دفاع  جنگ  بودن  تاریخیت  نگاه  بعضی ها  مقدس،  دفاع  به 
به جنگ،  انقالب  فانتزی  نگاه  نگاه مناسک گرایان،  مقدس، 
نگاه از رویکرد تراژیدی به جنگ و نگاه توریستی به جنگ 

دفاع مقدس عنوان کرد.
رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
کشور افزود: جنبش استادان، عالمان و نخبگان جنگ را به 
ملی،  شرف  ذخیره  صندوق  مثابه  به  سازی،  ظرفیت  مثابه 
جنگ به مثابه مرکز تولید مهارت ملی و جنگ به مثابه عیار 

گروه های سیاسی را باید شناخت.
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نشست خبری هفتمین کنگره ادبیات پایداری در دانشگاه شهید باهنر کرمان

تطبیقی  ادبیات  محوریت  با  پایداری  ادبیات  کنگره  هفتمین 
ایران و جهان در زمینه پایداری 17مهرماه 98، در دانشگاه 

شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد.
ادبیات  کنگره  هفتمین  علمی  دبیر  خراسانی  امیری  دکتر 
گفتار،  و  نوشتار  آیینه  در  پایداری،  فرهنگ  گفت:  پایداری 
محصول شجره طیبه ای است که جانبازی و سربازی مردان 
و زنان این مرز و بوم را در طول تاریخ، به ویزه در 8 سال 
ایران در  دفاع مقدس و سرافرازانه عصر حاضر ملت غیور 
مقابل همه نامردی ها و گستاخی های استکبار امروزی دنیا به 
عنوان پشتوانه و تکیه گاه خود دارد. اگر نبود ایثارگری و از 
خود گذشتگی زنان و مردان متعهد و متدین این مرزو  بوم 
در طول تاریخ، بی شک تاریخ امروز ما به گونه ای دیگر رقم 
خورده بود. آنچه را که ما امروز به عنوان تاریخ و نازش به 
نیاکان و خوبی ها و پیشرفت های گذشتگانمان بدان می نازیم و 
درمیان تمدن ها امروزه دیگر ملل، بدان می بالیم و سرافرازیم، 
رد پای مجاهدت ها، تالشها، رنجها و خون دل خوردن هایی 
است که در طول تاریخ برای این ملت و مردم، رقم خورده 
است. امروزه آنانی که سر بربالش آرامش نهاده اند و به دور از 
هیاهوهای روزگار، کارخود می کنند و منت دیگران نمی برند، 
بی شک می دانند که همه اینها، محصول تالشهایی است که در 
طول تاریخ، مردان و زنان این شکور از خود بروز داده و با خون 
سرسبزو  امروز  نسل  برای  را  وراحتی  آرامش  درخت  خود، 
تناور گردانده اند. پس باید پاس داشت و قدر شناخت همت 
واالی همه خوبان و نیکانی که در شهرت و گمنامی همه هستی 
خود را فدا کردند تا تاج افتخار و بزرگی را برای نسل امروز 

پایداری،  ادبیات  متوالی  کنگره های  برگزاری  بگذارند.  باقی 
دقیقا درراستای همین قدر شناسی وآرمان خواهی است. این 
گنگره ها به دنبال آنند تا عظمت و بزرگی و افتخارات مردان 
و زنان آزاده نه تنها امت اسالمی و کشور ایران عزیز، بلکه 
فداکاری های مردمان سایر ملل را نیز که در البالی کتب و 
آثار و...مکتوب مانده است استخراج کرده و نسل امروز را با 
آنها آشنا نمایند تا بلکه گوشه ای از وظیفه خود را در قبال این 
همه عظمت و فداکاری ادا کرده باشند و اندکی از دین خود را 

به جامعه بشریت به انجام رسانند.
دبیر علمی هفتمین کنگره ادبیات پایداری در مورد دلیل راه 
اندازی کنگره ادبیات پایداری گفت: در این کنگره اعتقادمان 
بر این بود که ادبیات ما غنی ترین ادبیات دنیا است و به تاریخ 
ایران که بنگریم، از نظر سوق الجیشی در یک شاه راه حوادث 
قرار داشته که همیشه  گرفتار هجوم بیگانگان و استبداد بوده 
است. با وجود شعرا و نویسندگان این مجموعه تاریخ را در 
قالب نثر و نظم به تصویر کشیده و در گنجینه ها و کتابخانه ها 
که  است  ارزش ها حیف  و  آثار  این  وجود  با  است.  گذاشته 
نسل امروز ما بیگانه باشد در گذشته و بویژه ما غریب عهد 
خودمان هشت سال دفاع مقدس و همه ایثار از خودگذشتگی و 
عوارضی و همه مسائلی که باعث شد رمز ماندگاری این مردم 
و این کشور رقم بخورد را تجربه نکنند برهمین اساس، فکر 
برگزاری کنگره ادبیات پایداری کشور شکل گرفت. به طور 
محسوس و فعال، این اندیشه در سال 1383 در انجمن ادبی 
دفاع مقدس استان کرمان به بارنشست و مقرر شد این کنگره 
دبیرخانه  همچنین  شود  برگزار  کرمان  در  یکبار  دوسال  در 
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دائمی این کنگره در کرمان ایجاد شد.
دکتر امیری خراسانی عنوان کرد: اولین کنگره در تاریخ 17 
و 18 اسفندماه1383 برگزار که از مجموع 90مقاله ارسالی، 
37 مقاله برگزیده آن در مجموعه مقاالت نامه پایداری یک 
چاپ، دومین کنگره در تاریخ 4 و 5 اسفندماه برگزار 1387که 
از مجموع 80مقاله ارسالی، 28مقاله برگزیده آن در مجموعه 
مقاالت نامه پایداری دو چاپ، سومین کنگره در تاریخ 11 و 
12 اسفندماه 1389برگزار که از مجموع 146 مقاله ارسالی،74 
مقاله برگزیده آن در مجموعه مقاالت نامه پایداری سه در دو 
اسفندماه   12 و   11 تاریخ  در  کنگره  چهارمین  چاپ،  مجلد 
93مقاله  ارسالی،  مقاله   249 مجموع  از  که  برگزار1391 
پایداری چهار در دو  نامه  برگزیده آن در مجموعه مقاالت 
مجلد چاپ شد، پنجمین کنگره در تاریخ 19 و 20 اسفندماه 
45مقاله  ارسالی،  مقاله   133 مجموع  از  که  1393برگزار 
برگزیده آن در مجموعه مقاالت نامه پایداری پنج در دو مجلد 
چاپ شد، ششمین کنگره در تاریخ 10 و 11 اسفندماه1395 
برگزار که از مجموع 80 مقاله ارسالی، 34مقاله برگزیده آن 
در مجموعه مقاالت نامه پایداری شش در دو مجلد چاپ شد 
و تاثیر خوبی که داشت، مقرر شد این کنگره هر 2 سال یکبار 
و دبیرخانه دائمی آن هم در کرمان و دو ستون بزرگ این 
کنگره بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش  های دفاع مقدس و دیگری 
دانشگاه شهید باهنر کرمان که جنبه های علمی آن با استادان 

دانشگاه و کار  های اجرایی را بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش  های 
عهده دار باشد.

دکتر خراسانی تصریح کرد: هفتمین کنگره ادبیات پایداری در 
روز 17 مهرما98، به محوریت ادبیات تطبیقی ایران و جهان 
در زمینه پایداری برگزار خواهد شد و طی فراخوان مقاله که 
این  از  که  گردید  ارسال  کنگره  به  مقاله  گرفته 50  صورت 

تعداد 25 مقاله برگزیده شده است.
دبیر علمی هفتمین کنگره ادبیات پایداری خاطر نشان کرد: 
رشته ادبیات پایداری برای اولین بار در دانشگاه شهید باهنر 
کرمان در دوره کارشناسی ارشد گرایش ادبیات پایداری دایر 
گردید و در حال حاضر قریب 30 دانشگاه و مرکز آموزش 

عالی رشته ادبیات پایداری را دایر کردند.

دکتر علیرضا شکیبایی در جلسه کمیته ورزشی کارکنان دانشگاه شهید باهنر کرمان مطرح کرد؛

سالمتی و نشاط از عوامل موثر بر ایجاد انگیزه کارکنان
در راستای تقویت روحیه کاری کارکنان دانشگاه، روز یکشنبه 
مرکزی  سازمان  در  ورزشی  کمیته  جلسه   ،98 مهرماه   14

دانشگاه برگزار شد.
انگیزه  گفت:  دانشگاه  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
زمانی به وجود می آید که در کارکنان احساس امنیت شغلی، 
مشارکت و نقش موثر در سازمان، شادابی و نشاط وجود داشته 
باشد. در یک سازمان، مهم ترین رکن موفقیت، انتخاب صحیح 
کارکنان است. امروزه سرمایه های انسانی برای کار و زندگی 
مطلوب کاری، اهمیت خاصی قائل هستند. پس متخصصان 
امور نیروی انسانی باید مشاغل را طوری طراحی کنند که کار 
در محیط سازمان برای کارکنان مطلوب و رضایت بخش باشد.

تجربه،  مهارت،  دانش،  براساس  مناسب  شغل  افزود:  وی 
عالقه، خصوصیات و توان فردی در انجام یک وظیفه معین 
تبیین می شود. سالمتی و نشاط از عوامل موثر بر ایجاد انگیزه 
هستند. هنگامی که شخص احساس تندرستی و شادابی کند به 
آسانی خسته نمی شود، کمتر بیمار می شود، فعالیت و کار برای 
وی شوق انگیز و فرح بخش می شود و با انگیزه و شور وشوق 
مثبت به کار روی می آورد، هزینه تامین تندرستی و شادابی 
کارکنان به جهت افزایش توان کاری و در نهایت سود شرکت، 

از هزینه درمان بیماری ها و عدم سود ناشی ازسستی و رخوت 
کارکنان بیشتر نخواهد بود.

شایان ذکر است، در این نشست مقررشد جلسه ای بین دبیر 
فوتسال  تیمی  کار گروه  و سرپرست  دانشگاه  کمیته ورزشی 
حل  جهت  بدنی  تربیت  دانشکده  نماینده  همراه  به  آقایان 
مشکل سانس آقایان برگزارشود؛ مسابقات انفرادی کارکنان 
از اواخر مهرماه در دانشگاه پس از نظر نهایی کارگروها)در 
خصوص تعیین رشته( و مسابقات تیمی هم از اواخر ترم جاری 

در دانشگاه برپا گردد.
همچنین مقرر گردید از این پس کلیه اردوهای دانشگاهی با 

هماهنگی امور فرهنگی و اداره کل تربیت بدنی انجام شود.
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دکتر جلیل آبشناس در آیین بزرگداشت روز ملی دامپزشک؛
دانشگاه شهید باهنر کرمان با تربیت متخصصین دامپزشکی، سطح خدمات 

در منطقه جنوب شرق کشور را افزایش داده است
روز  باهنر  شهید  دانشگاه  دامپزشکی  دانشکده  رئیس 
یکشنبه 14 مهرماه98 در ویژه برنامه بزرگداشت روز ملی 
دامپزشک گفت: دانشکده دامپزشکی دانشگاه در طول 28 
متخصصین  تربیت  با  است  توانسته  خوبی  به  گذشته  سال 
کشور  شرق  جنوب  منطقه  در  خدمات  سطح  دامپزشکی، 
دامپزشکانی  تا  است  شده  سعی  امروزه  دهد.  افزایش  را 
تربیت شوند که نیازهای جامعه را به خوبی شناخته و جهت 
برطرف کردن این نیازها آموزش های الزم را دیده باشند.

دانشگاه  دامپزشکی  دانشکده  رئیس  آبشناس  جلیل  دکتر 
اجازه   1351 مردادماه   18 تاریخ  در  گفت:  باهنر  شهید 
وفنی  علوم  دانشکده های  شامل  کرمان،  دانشگاه  تاسیس 
به موسس  از طرف شورای گسترش آموزش عالی کشور 
دانشگاه داده شد. پایه گذار و بانی این مجتمع و مرکز عظیم 
علمی، شادروان مهندس علیرضا افضلی پور، انسان وارسته، 
آزاده و نیکوکاری است که تمام دارایی خود و خانواده اش 
باشکوه  دانشگاهی  صورت  به  و  نهاده  اخالص  طبق  در  را 
پرشوری در سال 1364 طی سند 58546 در  در مراسم 
هدیه  کرمان  مردم  به  کرمان   41 رسمی  اسناد  دفترخانه 

کرده است.
وی افزود: دانشکده دامپزشکی ، یکی از دانشکده ها و مراکز 
بار  اولین  برای   1371 در سال  که  بوده  دانشگاه  گانه   14
در رشته دکتری عمومی دامپزشکی دانشجو پذیرش نمود 
آموزشی  و  علمی  زمینه های  در  تاکنون  تاریخ  آن  از  و 
دانشکده  این  امروز  است.  داشته  پیشرفت های چشمگیری 
عالوه بر رشته دکتری عمومی دامپزشکی، در دوره دکتری 
تخصصی دررشته های: رزیدنسی جراحی، رزیدنسی مامایی 
و  شناسی  انگل  شناسی،  باکتری  مثل،  تولید  بیماری های  و 
فیزیولوژی؛ در دوره کارشناسی ارشد در رشته های: باکتری 
دانشجو  شناسی  بافت  و  فیزیولوژی  شناسی،  انگل  شناسی، 
می پذیرد.عالوه بر این در دوره دکتری تخصصی آناتومی 
نیز دو دوره به صورت مشترک با دانشگاه تهران دانشجو 
پذیرش نمود. دانشکده دامپزشکی در طول 28 سال گذشته 
موجب ایجاد تحولی شگرف در زمینه دامپزشکی در منطقه 
جنوب شرق کشور بوده است، به گونه ای که امروزه بهترین 
خدمات درمانی در گستره وسیعی از کشور شامل 4 استان 
پهناور کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، توسط 
بر  می شود.  انجام  دانشکده  آموختگان  دانش  یا  و  استادان 
کسی پوشیده نیست که در دنیای امروز و با تغییراتی که 
در نوع زندگی مردم صورت گرفته، حیوانات همراه و نگه 
داری آنها در خانه ها جزء تفکیک ناپذیر زندگی قسمتی از 

حیوانات،  صاحبان  وابستگی  توجه  با  است.  گردیده  مردم 
آنها  بیماری های  درمان  و  کنترل  نتیجه  در  و  سالمت 
اهمیت خاصی دارد، نقش تخصصی دامپزشکی را در جامعه 
دامپزشکی  اصلی  نقش  قطعا  است.  نموده  برابر  امروز چند 
نقش  که  بیماریهای حیواناتی  کنترل  و  درتشخیص، درمان 
افزایش  به  توجه  با  دارد  انسانی  پروتئین  تامین  در  اصلی 
نموده  پیدا  بیشتری  ارزش  منابع،  بودن  و محدود  جمعیت 
است. بدیهی است افزایش بهره وری منابع موجود با اصالح 
از  استفاده حداکثری  نژادهای جدید،  نژاد دام ها، گسترش 
منابع موجود با بهبود تغذیه، رعایت بهداشت، پیشگیری و 
کنترل بیماری ها نشان از نقش دامپزشکی در تضمین تامین 

پروتئین جامعه دارد.
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  دامپزشکی  دانشکده  رئیس   
گفت: دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر در طول 28 
متخصصین  تربیت  با  است  توانسته  خوبی  به  گذشته  سال 
دامپزشکی، سطح خدمات در منطقه جنوب شرق کشور را 
افزایش دهد. امروزه با تعامل بسیار خوبی که بین دانشکده 
دامپزشکی با نهادهای مرتبط با دام و طیور در سطح استان 
و منطقه وجود دارد، سعی شده است تا دامپزشکانی تربیت 
شوند که نیازهای جامعه را به خوبی شناخته و جهت برطرف 
کردن این نیازها آموزش های الزم را دیده باشند. دانشکده 
و  کرمان  استان های  دامپزشکی  کل  اداره  با  که  تعاملی  با 
هرمزگان، شعبه جنوب شرق موسسه رازی، سازمان نظام 
محیط زیست  کل  اداره  کرمان،  شهرداری  دامپزشکی، 
استان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، شیالت استان، هیات 
سوارکاری استان، انجمن حمایت از حیوانات کرمان، سایر 
است  نموده  سعی  دارد،  استان  در  مرتبط  افراد  و  نهادها 
آنها،  رفع  در  سعی  و  منطقه  نیازهای  شناسایی  بر  عالوه 
دامپزشکان ومتخصصانی را تربیت نماید تا بتوانند خدمات 
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موردنیاز نهادهای فوق را تامین نمایند.
 14 تبریک  ضمن  کرمان  استاندار  فدائی  دکترمحمدجواد 
حاکمیت  وظایف  جزء  گفت:  دامپزشکی  ملی  روز  مهرماه 
پروتئین  و  غذای  جمله  از  جامعه  نیازهای  تامین  دولت  و 
و  دارد،عوامل  مختلفی  جنبه  های  است،  مردم  نیاز  مورد 
تا  باشند  داشته  همکاری  باهم  باید  متعددی  بخش های 
و  مهم  از آن بخش های  یکی  و  کند  پیدا  تحقق  این هدف 

تاثیرگذار، دامپزشکی است.
 845 حدود  کشور  موجود  آمار  براساس  کرد:  عنوان  وی 
هزار تن گوشت قرمز در داخل کشور و در استان کرمان 
45 هزار و 300 تن گوشت قرمز تولید می شود که استان 
کرمان 5 درصد از گوشت قرمز کشور را تولید می کند و 
جمعیت  درصد   4 حدود  استان  جمعیت  اینکه  به  توجه  با 
کشور است و به نسبت جمعیت تولید بیشتری را داریم و 

نسبت به وسعت استان تولید گوشت قرمز کمتر است.
گوشت  سرانه  مصرف  به  توجه  با  گفت:  کرمان  استاندار 
در  و  است  سال  در  کیلوگرم   12 حدود  کشور  در  قرمز 
استان کرمان نیز همین میزان است که تولید استان کرمان 
14 کیلوگرم، این آمار نشان می دهد که در این استان تولید 

گوشت قرمز از مصرف بیشتر است.
وی افزود: در تولید گوشت مرغ در کشور 2370000 تن 
در کشور تولید می شود که در استان کرمان 48 هزار تن 
تولید می شود که 2 درصد تولید کشور را شامل می شود 
عقب  تولید  در  کنیم  مقایسه  جمعیت  به  نسبت  اگر  که 
هستیم و باید در تولید گوشت مرغ باید اقدامات را توسعه 

داده و عقب ماندگی ها را جبران کنیم.
در  مرغ  گوشت  مصرف  سرانه  کرد:  تصریح  فدائی  دکتر 
 15 تولید  و  کیلوگرم   21 کرمان  استان  در  و   28 کشور 
کیلوگرم است که مصرف متوسط استان از متوسط کشور 
را  استان  مصرف  توانیم  نمی  نیز  تولید  در  و  است  کمتر 
تامین نموده و باید از دیگر استان ها تامین شود و این یکی 

از ایرادهایی که قابل جبران است.
شده  تمام  نرخ  گفت:  قیمت ها  بحث  در  کرمان  استاندار 
آنچه  از  استان کرمان گران تر  قیمت مرغ در  ویژه در  به 
که باید، عرضه می شود و عمده دلیل آن حضور واسطه ها 
توسط  هزینه ها  نقدینگی  تامین  و  است  تولید  زنجیزه  در 
این واسطه هاست و حل این موضوع یک به اراده مدیریتی 

می خواهد.
وی در ادامه در خصوص بهداشت افزود: در حوزه بهداشت 
و مسائل مربوط به دامپزشکی در سطح کشور کارهای خوبی 
انجام شده و در استان کرمان نیز فعالیت های خوبی صورت 
و همانطور در سال گذشته  پیدا کند  ادامه  باید  گرفته که 
استان روبه رو شدیم  احتمال شیوع تب کریمه کنگو در  با 
که اقدامات خوبی برای پیشگیری از شیوع این بیماری از 
جمله کارهایی مربوط به سم پاشی و تمامی کشتارگاه های 
باید در این زمینه  استان مجهز به پیش سردکن شدند که 

فعال و مستمر باشند.
وی به چند کار در زمینه دامپزشکی جندین کار در دستور 
در شهرهای  یکی  گفت:  و  کرد  اشاره  بود  گرفته  قرار  کار 
قرار  ندارد  وجود  صنعتی  کشتارگاه های  امکان  که  کوچک 
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بود دستورالعمل ایجاد قصابی های مدرن تنظیم و اجرا شود، 
شناسایی و پالک کوبی دام ها آغاز شده و باید تکمیل شود 
و کارهای تحقیقاتی خاص استان و عوامل انتقال بیماری ها 
الزم  اقدامات  آنها  بردن  بین  از  برای  تا  شود  مشخص 

صورت گیرد.
ایجاد  و  التحصیالن  فارغ  خصوص  در  کرمان  استاندار 
داریم  را  متفاوتی  آمار  ما در سطح کشور  کار گفت:  بازار 
این  از  که  دارد  عضو   35000 دامپزشکی  نظام  سازمان  و 
حدود  تعداد  این  از  و  هستند  متخصین   17000 تعداد 
بکار  در  می دهد  نشان  آمار  این  که  بیکارند  نفر   8000
دانشگاه عقب هستیم و شاید الزم  التحصیالن  فارغ  گیری 
دامپزشکی  دانشکده های  فعالیت های  زمانی  بازه  در  باشد 
در  نمی توانند  که  نیروهایی  تربیت  و  آموزش  جای  به  را 
جامعه مشغول به کار شوند، به سوی ارائه خدمات و انجام 

کارهای تحقیقاتی سوق بدهیم.
وی افزود: مسآله مهمی که وجود است، شناخت فرصت های 
شغلی مرتبط با دام و دامپزشکی است که باید انجام شود 
به  مشغول  نیروها  از  بخشی  فرصت ها  این  شناسایی  با  که 

کار می شوند.
خارج  به  واکسن ها  وابستگی  بحث  زمینه  در  فدائی  دکتر 
از کشور گفت: با توجه به اینکه 96 درصد از واکسن های 
70 درصد  اما  کنیم  تولید  داخل  در  می توانیم  را  موردنیاز 
را وارد می کنیم در حالی که این امکان علمی را در داخل 
به  وابستگی  از  تا  است  خوبی  زمینه  این  و  داریم  کشور 
در  نیز  شده  تربیت  نیروهای  و  شده  جدا  دیگر  کشورهای 

این حوزه مشغول به کار گردند.
و  از جمله غذا  نیازهای جامعه  تامین  افزود:  ادامه  وی در 
پروتئین موردنیاز مردم از وظایف حاکمیت به شمار می رود 
و عوامل مختلفی باید برای تحقق این هدف، همکاری داشته 
این  در  تاثیرگذار  بخش های  از  یکی  دامپزشکی  و  باشند 

حوزه است.
کرمان  استان  دامپزشکی  کل  مدیر  رشیدی  حسین  دکتر 
تا  با رویکرد علمی و تالش شبانه روزی سعی شده  گفت: 
برنامه های بسیار موثری را در خصوص اقدامات مورد نظر 

در تامین بهداشت دام، درتامین سالمت وغذا انجام شود، 
درحال  است.  شده  برنامه ها  توسعه  و  کار  کیفیت  باعث 
حاضر سازمان نظام دامپزشکی استان به عنوان یک بازوی 

اجرایی، فعالیت های درمانی را انجام می دهد. 
با  خصوصی  بخش  دامپزشکان  سازمان دهی  افزود:  وی 
و مراکز  پروانة مطب، داروخانه  دامپزشکی است که  نظام 
در  دامپزشکان  از  بخش  یک  و  می کند  صادر  مایه کوبی 
نظارت بهداشتی در کشتارگاه های طیور و مراکز بسته بندی 
نتایج بسیار درخشانی  مشغول به کار می شوند و بحمدااهلل 
در سطح استان به دست آمده، همچنین تا حدی که تالش 
منشأ  با  غذایی  مواد  بهداشت  غذایی،  امنیت  بوده  میسر 
دامی و کنترل بیماری های قابل انتقال به انسان انجام شده 

است.
کرمان  استان  دامپزشکی  نظام  رئیس  احمدی  رضا  دکتر 
گفت: براساس شواهدی که در دامپزشکی غذای سالم، دام 
فعالیت  مجموعه  زیر  همگی  که  است  سالم  انسان  و  سالم 
حرفه دامپزشکی است و ما باید حرفه دامپزشکی را طوری 

بشناسانیم که اهداف و تعهدات را به خوبی انجام دهیم.
وی گفت: دامپزشکی صرفا با عنوان درمان بیماری در دام 
عمومی  بهداشت  در  موثری  نقش  رشته  این  بلکه  نیست 
دامپزشکی  فقدان  با  قطعا  و  دارد  جامعه  سالمت  ارتقاء  و 
بدون شک بخشی از سالمت جامعه به خطر می افتد و یکی 
از نکات قابل مالحظه در دامپزشکی اهمیت دامپزشکی در 

کنترل بیماری های بین انسان و حیوان است.
رئیس نظام دامپزشکی استان کرمان افزود: یکی از اهداف 
نظام دامپزشکی شناخت و تعالی این حرفه در سطح استان 
و در نهایت در سطح کشور است و نباید به دامپزشکی به 
عنوان یک حرفه نگاه کرد بلکه دامپزشکی در واقع عشق، 

تعهد، اخالق و در نهایت عبادت  است.
دانشجویان  نامه  سوگند  متن  قرائت  از  پس  پایان،  در 
فارغ التحصیل توسط دکتر محمدمهدی علومی عضو هیأت 
اعضاء  استادان،  از  جمعی  از  دامپزشکی،  دانشکده  علمی 

هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان تقدیر به عمل آمد.
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مراسم آشنایی نودانشجویان98 دانشگاه شهید باهنر کرمان

ویژه برنامه دانشجویان ورودی98 روز دوشنبه 15 مهرماه 
با حضور  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  وحدت  تاالر  در   98
علمی  هیات  اعضای  و  مدیران  دانشگاه،  رئیسه  هیات 
دانشکده ها، تعدادی از مسئوالن و مدیران واحدهای دانشگاه 

و جمع کثیری از دانشجویان جدیدالورود، برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین علی اصغر حمزه رئیس دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن خیر مقدم، 
پندهایی منسوب به لقمان حکیم را برای دانشجویان توصیه 
کرد و گفت: دو چیز را هرگز فراموش مکن، خدا را و مرگ.

دو چیز را همیشه فراموش کن: به کسی خوبی کردی و کسی 
به تو بدی کرد. به  مجلسی وارد شدی زبان نگهدار، به سفره 
ای وارد شدی شکم نگهدار، به خانه ای وارد شدی چـشم 

نگهـدار، به نمـاز ایستـادی دل نـگـهـدار.
وی همچنین حدیث از امام حسین)ع( نقل کرد که فرمودند: 
َمْن أََحبَّک نََهاک َو َمْن أَبَْغَضک أَْغَراک. هر کس تو را دوست 
بدارد از کار ناپسند بازت می دارد و هر کس دشمنت باشد 

فریبت می دهد.
در ادامه رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
بیشتر  آشنا  و  معرفی  رهبری،  نهاد  فعالیت ها ی  به  دانشگاه 

دانشجویان با حوزه نهاد رهبری اشاره کرد.
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  عسکری  نیره  دکتر 
با ورود شما نو  گفت: بهار دانشگاه شما دانشجویان هستید 
دانشجویان، دانشگاه؛ هرسال در مهرماه با طراوت، سرسبزی 

و توانمندی شما بهار را تجربه می کند. امیدوارم که سا ل هایی 
بار،  پر  بسیار  سال های  هستید  باهنر  شهید  دانشگاه  در  که 
خوش و آرام و پرخاطره ای باشد که همیشه خودتان را عضو 

خانواده دانشگاه شهید باهنر بدانید.
وی به دانشجویان توصیه کرد: نقشة راهتان را ترسیم کنید 
از پتانسیل های دانشگاه استفاده کنید، استعدادهایی در درون 
پس  شد.  خواهد  شکوفا  باشد  فرصتی  اگر  که  هست  شما 
مطالعه کنید و اما مطالبه گر و مسئولیت پذیر باشید، زیرا 

این مسیر جادة دو طرفه است.
معرفی  کلیپ  پخش  به  می توان  جشن  اصلی  بخش های  از 
بنیان گذار دانشگاه در کرمان مهندس علیرضا افضلی پور و 
همسرش بانوفاخره صبا، سخنرانی دکتر امین گوشه مدرس 
و  نودانشجویان  با  مصاحبه  کرمان،  پزشکی  علوم  دانشگاه 

اجرای موسیقی و نقاشی اشاره نمود.

کرسی علمی ترویجی با عنوان 
"بررسی تطبیقی طوفان بزرگ و ویژگی و عملکرد منجیان نخستین در تمدن های کهن"

جلسه حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با 
تطبیقی طوفان بزرگ و ویژگی و عملکرد  "بررسی  موضوع 
منجیان نخستین در تمدن های کهن" روز دوشنبه 15 مهرماه 
98، در تاالر خواجو دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه، 

برگزارشد.
کرسی ترویجی با موضوع " بررسی تطبیقی طوفان بزرگ و 
به  کهن"  تمدن های  در  نخستین  منجیان  عملکرد  و  ویژگی 
دانشکده  علمی  هیأت  عضو  طیبی  سیدمحمد  دکتر  ریاست 
پویا  کاویانی  دکتر حمید  ارائه  با  و  انسانی   علوم  و  ادبیات 

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تشکیل شد.
علوم  و  ادبیات  دانشکده  استادیار  پویا  کاویانی  حمید  دکتر 
تصور  و  باور  در  امروز  تا  گذشته  از  گفت:  دانشگاه  انسانی 
نام  به  بود  ممتد  خط  یک  سوی  دو  مرگ  و  تولد  انسان، 

زندگی، اما در این مسیر انسان به خواست و اراده خویش در 
حرکت نبود بلکه نیروها و عناصری او را در ادامه این راه 
همراهی می کردند که گاهی خیر و گاهی شر بودند و نیروی 
خیر راهگشا و دستگیر انسان بود و نیروی شر مانع، که از 
یا  و  بود  خدایان  نشانه خشم  و  عذاب  معتقد  انساِن  جانب 
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نیروی اهریمنی این عذاب را به انسان تحمیل می کرد.
و  ویژگی  بزرگ،  طوفان  تطبیقی  بررسی  به  ادامه  در  وی 
هند،  کهن)ایران،  تمدن های  در  نخستین  منجیاِن  عملکرد 

میانرودان و یونان ( پرداخت.
منجیاِن  و  مختلف  اساطیر  در  طوفان  روایت  کاویانی  دکتر 
بخش،  رهایی  جِم  و  بزرگ  طوفان  به  را  بشریت  نخستین 
هندو:  بزرگ  طوفان  و  میانرودان  منجیان  و  بزرگ  طوفان 

ویشنو و مانو تقسیم کرد.
وی افزود: در باب جم و اسطوره به عنوان یکی از منجیان 
بزرگ بشری در منایع ادبی  دینی و غیر دینی سخن ها بسیار 
گفته شده است و سرگذشت او به عنوان درسی آموزنده و 
عبرت انگیز یاد شده است. در منابع دینی او شخصیتی نیمه 
اجداد  و جانشین  پادشاه  اساطیری  منابع  در  و  دارد  خدایی 

خویش و چهارمین شهریار پیشدادی است.
مورد  منجیان  و  نجات بخشان  مبحث  در  آنچه  گفت:  وی 
توجه قرار می گیرد نوع تبادل و تقابل میان عذاب دهنده و 
عذاب گیرنده است که خدایان در یکسو و انسان در سویی 
دیگر است و میانه در دست کسی است که با خدا همسان و 
با انسان همراه باشد و گاهی نقش داشتن در آفرینش انسان 

نیز به امر نجات او کمک می کند.
و  ویشنو  هندو؛  بزرگ  طوفان  خصوص  در  کاویانی  دکتر 
دارد.  اساطیری  جنبه ای  هندوان  نزد  در  تاریخ  افزود:  مانو 
بوقوع  باال  عالم  آنچه در  و  باالست  آیینة جهان  این جهان 
کشمکش  و  قهرمانان  و  خدایان  حماسة  مانند  می پیوندد 
تاریخی  موجودات اساطیری، حوادثی نیست که در گذشتة 
بحصول پیوسته و در تذکره های عصر منعکس شده باشد. 
بلکه حوادثی است به غایت دائمی که خط مشی آدمیان را 
تعیین می کند و در تهذیب اخالقی و پیشرفت معنوی آنها 

نقش بسزایی دارد.
سپس استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی تصریح کرد: 
انسان عصر اساطیری جهاِن پیرامون خویش را محل تنازع 

الطبیعه  ماوراء  نیروهایی  به  بین  این  در  و  بقا می دید  برای 
چشم داشت که در حالی که آفرینشگر بودند گاه به دالیلی 
و  آمدند  می  بر  آفریدگان  نفرین  و  حیات  نابودی  درصدد 
و  نفرین ها  این  از  رهایی  برای  و  جانکاه  وقایِع  این  درمقابل 
در  آنان  که  بود  مرشد  و  راهنما  به  نیاز  ماندن،  امان  در 
اساطیر کهن همان انسان های برگزیده و منجیانی هستند که 
در برهه ای از زمان در آغاز، میانه، یا فرجام زندگی و دنیا به 
مدد انسان ها آمدند و نقش نجات بخشان را ایفا کردند. آنان 
عاری  وجودی  و  بوده  وارسته  نیروهای  تمدن ها  تمامی  در 
رستگاری  راه  تنها  بیاموزند  انسان  به  تا  داشتند  خدشه  از 
و زیستن در این جهان همانا درستکاری و پرهیز از گناه و 
کفر است. همچنین خدایان، برگزیدگان را جانشین و واسطة 
منجی  و  پاسدار  نوعی  به  تا  دادند،  قرار  زمین  در  خویش 
فرمانبردار  فرمان های خدایان  برابر  و در  پالوده  آفریدگانی 
باشند. به هر روی آنچه در فرایند این پژوهش حاصل آمد 
شکلهای  باستانی  ملل  اساطیر  در  بشر  نوع  نابودی  اینکه؛ 
این تفاوت های جزئی کامال  متفاوتی به خود گرفته است و 
تحت تاثیر فرهنگ و باور دینی و مدنی افراد هر منطقه که 
البته متاثر از شیوة زیستی و اقلیم و اوضاع جغرافیایی قرار 
داشت، بوده است. بدین ترتیب است که می بینیم در ایران 
مقابل  آنها در  پاسدار  و  انسانها  یاور  ایزدان همواره  و هند، 
نیروهای  دفع  در  و سعی  بودند  اهریمنان  و  منفی  نیروهای 
اهریمنی و تبهکاری آنان داشتند. در حالیکه در میانرودان و 
یونان)که برخی باورهای بنیادین خود را از آنها اخذ کردند( 
ایزدان یا بشریت را برای خدمت به خویشتن)ایزدان( و یا )در 
یونان( برای مقابله و به سبب کینه توزی با یکدیگر)تیتانها و 
ایزدان( آفریده بودند. بنابراین می توانستند با وقوع هرگونه 
نارضایتی و مشاهدة هرگونه انحراف تصمیم به نابودی حیات 
و  رخداد  این  مقابل  در  اینکه  جالب  و  بگیرند  آفرینش  و 
تصمیم نیز این خدایان دیگر بودند که به رابط های انسانی 
این  با  کردند.  می  ارائه  را  الهی  تصمیمات  با  مقابله  راهکار 
بشریت  منجیان  اساطیر  این  در  که حتی  نماند  ناگفته  حال 
در تمدنها به عنوان انسانهای وارسته و فرمانبرداری قلمداد 
می گردند که مهم ترین وظیفة ایشان نیز پالوده ساختن حیات 
از فساد و تبهکاریست، مسأله ای که در واقع فلسفة کلی وقوع 

طوفان جز این نمی توانست باشد.
دانشکده  علمی  هیأت  عضو  روستا  جمشید  دکتر  ادامه  در 
ادبیات و علوم انسانی به عنوان ناقد اول و دکتر پرویز حسین 
انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  علمی  هیأت  عضو  طالیی 
با عنوان "بررسی  ناقد دوم کرسی علمی ترویجی  به عنوان 
تطبیقی طوفان بزرگ و ویژگی و عملکرد منجیان نخستین در 

تمدن های کهن" را مورد ارزیابی قرار دادند.
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برگزاری کرسی علمی ترویجی با عنوان "رهبری و انقالب"

مناظره  و  نقد  پردازی،  نظریه  کرسی های  از  حمایت  جلسه 
تونس  ایران،  موردی:  )نمونه  انقالب  و  "رهبری  موضوع  با 
و مصر" )روز چهارشنبه 17مهرماه 98، در سالن کنفرانس 

دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه، برگزارشد.
 کرسی ترویجی با موضوع "رهبری و انقالب)نمونه موردی: 
ایران، تونس و مصر(" به ریاست حجت االسالم و المسلمین 
محسن ساالرکیا عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات و 
با ارائه دکتر علیرضا زمزم استادیار دانشکده حقوق و الهیات 

تشکیل شد.
تحولی  انقالب،  گفت:  الهیات  و  حقوق  دانشکده  استادیار 
رهبری  ایدئولوژی،  اصلی  دارای سه رکن  که  است  پیچیده 
نقش  انقالبی،  هر  در  مهم  مباحث  از  یکی  و  است  مردم  و 
فراگیری  این  است  رهبری  گستره  ویژه  به  و  جایگاه  رهبر، 
شامل مراحل قبل و بعد از انقالب می گردد، چون در هر 
این  دارد   وجود  هم  از  متفاوت  مرحله  سه  انقالبی  تحول 
انقالب  است.  رهبری  تفاوت  نیازمند  منطقًا  مراحل  تفاوت 
از  یافته نهضت است و نظام سیاسی برآمده  مرحله تکامل 
انقالب، شکل نهادینه شده مطالبات انقالبیون است. این سه 
مرحله از نظر ماهیت، فرایند، نتایج و به ویژه رهبری با هم 
متفاوتند، یعنی چون  سه مرحله متمایز از هم اند، از منظر 
های یاد شده نیز  با هم مختلف اند. یکی از این منظرها، از 

جنبه رهبری است.
در  رهبری  مقایسه  در خصوص  پیشینه،  نظر  از  گفت:  وی 
به دو مقوله نقش و جایگاه رهبری در  انقالب های می توان 
وقوع انقالب اسالمی ایران و جنبش بیداری اسالمی مصر و 
بررسی مقایسه ای انقالب اسالمی ایران و انقالب مصر اشاره 

کرد.
به  انقالب  گفت:  انقالب  مفهوم  خصوص  در  زمزم  دکتر 
تبدیل  یعنی  دگرگونی،  پذیرش  و  پذیری  دگرگونه  معنای 
آمده  اصطالح  این  نیز  قرآن  در  دیگر  موجودی  به  شدن 
است به معنای چرخش در یک محور است و اصطالح»ما 

انقالب کردیم« به کار برده شد به معنای نوآوری و اعطای 
مشارکت در امور سیاسی و عمومی به مردم است.

شاخصه های   وجود  انقالب  تعریف  در  برخی  افزود:  وی 
استحاله ساختار ارزشی، تغییر ساختار اچتماعی و تحول در 
نهادهای سیاسی، قانونیت تغییر یا غیر قانونی بودآن، تغییر 

نخبگان چه از لحاظ افراد و گروه ها و  خشونت دانست.
مطهری  شهید  گفت:  الهیات  و  حقوق  دانشکده  استادیار 
یا سرزمین  و  ناحیه  یک  مردم  و عصیان  طغیان  را  انقالب 
علیه نظم حاکم موجود برای  ایجاد نظمی مطلوب می داند. و 
انقالب تحول مبنایی و سریع در فکر و رفتار انسان و جامعه، 
دارای رهبری با قدرت بسیج کنندگی و سازماندهی، همراه با 

خشونت و برای رسیدن به هدفی مشخص است.
فشرده  تحوالتی  اینکه  به خاطر  انقالب ها  کرد:  عنوان  وی 
عمیق اند، نیازمند سازماندهی و رهبری با جلوه های مختلف اند 
و وجود رهبر از این منظر اهمیت دارد که در فقدان او به 
رغم سایر شرایط الزم برای وضعیت انقالبی، ممکن است در 
درگیر  نیروهای  یعنی  گیرد،  داخلی صورت  جنگ  و  گیری 
در منازعه انقالبی به جای دغدغه سرنگونی حکومت مستقر 
و  دعواها  صرف  را  خود  انقالبی  انرژی  مشترک،  دشمن  و 

اختالفات داخلی کنند.
دکتر زمزم گفت: از حیث گستره و جلوه های مختلف رهبری، 
سه  به  می توان  را  انقالبی  و  اجتماعی  نهضت های  رهبران 
دسته رهبران فکری یا ایدئولوژی پرداز، رهبران بسیج گر یا 

کاریزمایی و رهبران سیاستگذار یا مدیر تقسیم کرد.
اصول  پرداز  ایدئولوژی  و  فکری  رهبران  کرد:  تصریح  وی 
فراهم می کنند رهبران  را  پیدایش جنبش  و زمینه عقیدتی 
انقالبی،  جنبش  اندازی  راه  طریق  از  کاریزمایی  یا  بسیج گر 
مبانی  مدیر  یا  رهبر سیاستگذار  و  قبضه می کنند  را  قدرت 

قدرت انقالبی را تحکیم می کند.
ایران  اسالمی  انقالب  در  رهبری  خصوص  در  زمزم  دکتر 
گفت: رهبری در انقالب اسالمی ایران در مقایسه با رهبران 
است.  اساسی  تفاوت های  دارای  نهضت ها  و  انقالب ها  سایر 
گستره  خمینی)ره(،  امام  مذهبی  و  دینی  جنبه  از  نظر  قطع 
رهبری او چنان فراگیر بود که شامل تمامی مراحل نهضت، 
انقالب و نظام سازی می گردید. به زبان دیگر امام خمینی)ره( 
هر سه جلوه رهبری را دارا بود یعنی هم رهبر فکری بود، هم 

رهبر بسیج گروه و هم رهبر مدیر.
و  فکری  مکتب  بنیانگذار  یا  انقالب،  ایدئولوگ  افزود:  وی 
طراح ایدئولوژی انقالب، رهبر انقالب  یا قهرمان و فرمانده  
کل  عملیات انقالب و زمامدار حکومت انقالبی یا سیاستمدار 
و در واقع معمار جامعه پس از پیروزی انقالب در هر تحول 

انقالبی، از جلوه های رهبری است.
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دکتر زمزم در ادامه گفت: رهبری فکری امام خمینی)ره( به 
انقالب  پیروزی  از  قبل  دهه  نهضت، چند  ایدئولوگ  عنوان 
و  فرهنگی  فعالیت های  و  استراتژی  ارائه  قالب  در  اسالمی، 
آموزشی از قبیل ارائه بیانیه سیاسی با استناد به قرآن مبنی 
بر قیام برای خدا به صورت گروهی یا فردی، طرح مباحث 
فکری و فرهنگی در کالس های درس و انتشار کتاب کشف 
اسرا ،مطرح شد و در دوره دوم، امام خمینی)ره( در قامت 
را  نهضت  عملیاتی  مرحله  بسیج گر،  رهبر  و  انقالب  رهبر 
رهبری کرد و بدون بهره گیری از شیوه های رایج مبارزاتی 
و راه اندازی نهادهای مدنی مرسوم از قبیل احزاب، توانست 
نهادهای مدنی  از  بهره گیری  ازشیوه های سنتی و  استفاده  با 
دینی مثل مساجد و حسینیه ها و شعارهای دینی، تجمعات 

و راهپیمائی های میلیونی، رژیم شاهنشاهی را سرنگون کند.
بهمن  اسالمی، در  انقالب  پیروزی  با  نشان کرد:  وی خاطر 
1357، امام خمینی)ره( به عنوان زمامدار حکومت  در صدد 
روتین نمودن وضعیت انقالبی بود. در این دوره او به عنوان 
یک مدیر و سیاستگذار، عمده تالش خود را صرف نظام مند 
انتصاب  حکم  در  و  کرد  انقالب  نمودن  قانونمند  و  کردن 
زمینه  کردن  فراهم  قبیل  از  وظایفی  موقت،  دولت  رئیس 
رجوع به رفراندوم تعیین نوع نظام سیاسی و تشکیل مجلس 

موسسان قانون اساسی را خواستار شد.
وی افزود: مهم ترین تفاوت رهبری امام خمینی)ره( با رهبران 
انقالب های تونس و مصر در همین گستره رهبری بود که 
فقط  نبود و رهبری  فراگیری رهبری  این  در آن دو کشور 
نمایان  حزبی  رهبری  قالب  در  تحوالت  پایانی  مراحل  در 
سایر  رهبران  با  مقایسه  در  اسالمی  انقالب  در  شد.رهبری 
انقالب ها از جمله تونس و مصر ویژگیهای منحصر به فرد 
تام  )ره(  خمینی  امام  رهبری  اوالً  داشت.چون  نیز  دیگری 
بود یعنی رقیب نداشت. ثانیًا عالوه بر رهبری  سیاسی، امام 
تطبیقی  بررسی  از  بود.  نیز  مردم  تقلید  مرجع  )ره(  خمینی 
در  که  گرفت  را  نتیجه  این  توان  می  کشور  سه  تحوالت 
صورت وجود رهبر واحد در هر سه مرحله نهضت، انقالب 
و نظام سازی، پیروزی آسان تر و سریع تر است، چرا که در 
صورت تعدد رهبران مراحل سه گانه ، فهم و روند مراحل 

مختلف توسط رهبران متفاوت دشوارتر و زمان بر است.
در ادامه دکتر امین رضا توحیدی عضو هیأت علمی دانشکده 
انصاریان  اول و دکتر حمید  ناقد  به عنوان  الهیات  و  حقوق 
ناقد  عنوان  به  الهیات  و  حقوق  دانشکده  علمی  هیأت  عضو 
دوم کرسی علمی ترویجی با عنوان "رهبری و انقالب )نمونه 

موردی: ایران، تونس و مصر(" را مورد ارزیابی قرار دادند.

دانشگاهیان دانشگاه شهید باهنر کرمان به نجف اشرف و کربالی معلی اعزام شدند

در آستانه اربعین سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل 
الحسین)ع(، اعضا هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه 
شهید باهنر کرمان، روز چهارشنبه 17 مهرماه 98، در قالب 
با  یک کاروان 171 نفره از دانشگاه برای شرکت در آئین 
اربعین به سمت شلمچه و سپس نجف و  شکوه پیاده روی 

کربال می روند.
دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر در پاسخ 
بدرقه  مراسم  گفت:  دانشگاه  عمومی  روابط  خبرنگار  به 
در  عصر،  و  ظهر  جماعت  نماز  اقامه  از  پس  دانشگاهیان، 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  العلوم)ع(  باقر  مسجد  صحن 

برای شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی برگزار شد.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: 132نفر دانشجو در 
قالب 3 دستگاه اتوبوس و 39 نفر کارمند و عضو هیأت علمی 
در قالب دو دستگاه اتوبوس، از دانشگاه به مرز شلمچه و پس 

از آن به نجف اشرف و کربالی معلی می روند.
وی خاطر نشان کرد: کاروان پیاده روی دانشگاهیان شهید 
باهنر پس از مراسم بدرقه برای صرف ناهار در شهرستان 
بردسیر توقف خواهند کرد و پس از آن به مرز شلمچه و 

نجف و از نجف، با پای پیاده به کربال می روند.
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دکتر محمد علی طاهر در هفتمین کنگره سراسری ادبیات پایداری کشور؛

حفظ و گسترش ادبیات پایداری ضامن بقای ارزش ها و آرمان های مقدس هر جامعه ای است

هفتمین  برگزاری  مناسبت  به  17مهرماه98  چهارشنبه  روز 
مسئوالن  و  رئیس  کشور،  پایداری  ادبیات  سراسری  کنگره 
باهنر، مدیران و مسئوالن کشوری و استانی  دانشگاه شهید 
و نیروهای نظامی در حسینیه شهدای گمنام دانشگاه با نثار 
گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

دکتر طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر مطرح کرد: خداوند 
کنگره  این  بار  پر  دوره  را سپاس می گویم که شش  بزرگ 
مفید و ژرف نگر در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شده، 
یعنی  آن  بنیان گذاران  ایثار  از  مظهری  خود  که  دانشگاهی 
زنده یاد مهندس افضلی پور و همسرشان زنده یاد بانو فاخره 
صبا است و البته این دانشگاه مزین است به نام شهید باهنر 
که با بذل جان شیرین خود صفحه ای به ادبیات ایثار ایرانیان 

افزوده است.
بقای  ضامن  پایداری  ادبیات  گسترش  و  حفظ  گفت:  وی 
نوع  این  است.  جامعه ای  هر  مقدس  آرمان های  و  ارزش ها 
عظیم  رودخانه ای  مانند  روزها  این  در  ادبیات مخصوصا  از 
سید  مرقد  سمت  به  جهان  مختلف  کشورهای  از  انسانی 
آزادگان جهان حضرت اباعبداهلل حسین)ع( جاریست، بیش 
از همه وقت قابل درک است در حقیقت ادبیات عاشورایی 
را بانویی بنیان نهاد که اکنون میلیون ها انسان پا به پای او 
راه می روند و فرهنگ می سازند و آزادگی را ترویج می نمایند.

رئیس دانشگاه شهید باهنر تصریح کرد: حضرت زینب)س( 
این روزها  از ادب و مقاومت نوشتند و خوانندگانش  کتابی 

فضای رسانه های جهان را تسخیر و چشم دنیا را خیره نمودند 
و اما چنانکه کربال نیازمند پیام رسان بود، دفاع هشت ساله، 
مانند عاشورا، برای نمایاندن ظرایف خود به آیندگان نیازمند 
است که شما اندیشمندان زوایای پنهان اما مشحون از ادبیات 

عرفانی آن را از نور علم و تحقیق آشکار سازد.
با  است  مفتخر  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  داد:  ادامه  وی 
ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مرکز  در  برادرانمان  همکاری 
دفاع مقدس استان از سال 83 تاکنون علم این جهاد علمی 
را بر زمین نگذاشته اند و از رهگذر این حرکت روشمند با 
ساله  نویسندگان کشور هر  از  ارزشمند  مقاله  انتشار صدها 
برگه ای تازه و المکشوف از این گنج بی پایان استخراج و به 

تاریخ مقامات ایرانیان پیشکش نمایند.
ابداع  دکتر طاهر همچنین از استادان دانشگاه که عالوه بر 
ادبیات  رشته  کشور  در  بار  اولین  برای  دیرپا  کنگره  این 
پایداری را نیز در دانشگاه از خود به یادگار گذاشته اند تشکر 
و قدردانی کرد و گفت: الزم است دست دوستان و برادران 
عزیزمان در مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان که زحمات اجرایی کنگره را بر دوش دارند به مهر 
بفشارم، یک بار دیگر حضور دوستانه و ارزش آفرین شما را 
در کرمان و در دانشگاه شهید باهنر مغتنم می شمارم و آرزو 
می کنم قلم های متعهد شما همچنان پیام مجاهدان الهی را به 

نسل های آینده و جوانان امروز وطن اسالمی منتقل نمایید.
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8 کتاب دفاع مقدس در دانشگاه شهید باهنر کرمان رو نمایی شد

روز  کشور،  پایداری  ادبیات  سراسری  کنگره  هفتمین  در 
به همت  مقدس  دفاع  کتاب   8 از  17مهرماه98،  چهارشنبه 
دانشگاه  و  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد 

شهیدباهنر کرمان رونمایی شد.
دکتر احمد امیری خراسانی دبیر علمی هفتمین کنگره ادبیات 
از  بیت  چند  قرائت  به  ابتدا  در  کشور  پایداری  سراسری 
کرمان  آیینی  شاعران  از  خاکی  دشت  برخورداری  مرتضی 
پرداخت و ضمن سالم و خیر مقدم گفت: در اوایل دهه 80 
حدود سال 1383  انجمن ادبی دفاع مقدس طرح برگزاری 
کنگره ادبیات پایداری در آن شکل گرفت.ما فکر نمی کردیم 
که نهال نوپایی که 15 سال پیش غرس شد امروز بتوانیم 
باهنر  شهید  دانشگاه  در  آن  دوره  هفتمین  برگزاری  شاهد 

باشیم.
وی با اشاره به کلمه پایداری گفت: اگر ما به گذشته خودمان 
با  مقاومت،  ذات  استقامت،  ذات  پایداری،  ذات  کنیم  نگاه 
که  زمانی  همان  از  دیگر  عبارت  به  شد  آغاز  بشر  خلقت 
خلقت بشر شکل می گیرد و از همان زمانی که ظلم هم در 
چهره استعمار خارجی و هم در چهره استبداد داخلی خودش 
لذا  می گیرد.  شکل  مقاومت  و  پایداری  می دهد  نشان  را 
مقاومت و پایداری خصیصه ذاتی بشر هست به ویژه اینکه 
کشورما از نظر استراتژیک و سوق الجیشی یک جایگاه بسیار 
مهمی را به خود اختصاص داده است. قبل از حضور اسالم، 
کشور ما گرفتار طغیان و حملة یونانی ها بود اولین قومی که 
حمله کردند وما بعدها اسیر حمله های مختلف دیگری شدیم 
راس  در  و  خوارزمشاهیان  و  غزنویان  سلجوقی ها،  جمله  از 

همه آنها: مغول، ایلخانیان، تیمور و بعدها هم کشورهایی که 
از بیرون کشور ما را مورد حمله قرار دادند.

که  بدانند  باید  دانشجویان  کرد:  نشان  خاطر  امیری  دکتر 
امروز  که  آرامشی  تا  است  شده  خورده  دل هایی  خون  چه 
شاهد آن هستیم بدست آید. اگر نگاهی به تاریخ بیاندازیم 
متوجه می شویم که گذشته پر از درد و رنجی را نیکان ما 
سپری کرده اند. اگر نقشه ها را مشاهده کنیم از امپراطوری 
بزرگی که در زمان مادها و ساسانیان و تا پایان پهلوی، بدون 
اثر جهالت  بر  از خاک کشور  بخشی  دورانی  هر  در  اغراق 
حاکمین و سیاست خارجی ها، به غارت رفت. به لطف الهی 
تنها زمانی که حتی یک وجب از خاک ما جدا نشد، حفظ شد 
و باقی ماند و ان شاءاهلل که اینگونه باد در دورة بعد از انقالب 
اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی است که ان شاءاهلل 

بتوانیم این راه را بیشتر ادامه دهیم.
وی افزود: بزرگان زیادی در این راه بودند که بخشی از آنها 
در تاریخ به اسمشان اشاره شده است و به دست ما رسیده 
و برخی در البه الی کتاب ها مدفون هستند و و ناپیداست که 
یکی از وظایف ادبیات پایداری همین است که از درون این 
متون بررسی کند و این منابع سرشار از عزت و افتخار را 

استخراج کند.
دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  علمی  هیأت  عضو 
شهید باهنر کرمان گفت: نمی توان شاهنامه فردوسی را که 
نمی توان  نادیده گرفت،  در مقابل ترکان سروده شده است 
قیام سربداران را در مقابل مغول ها نادیده گرفت، نمی توان 
آن  و  را  بوشهر  و  تنگستان  مردم  دلیرانة  شجاعت های 
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در  را  دلواری(  علی  ارزشمند)رئیس  و  معروف  شخصیت 
مقابل استعمار انگلیس نادیده گرفت، نمی توان قیام های میرزا 
کوچک خان جنگلی و شیخ محمد خیابانی و ده ها موارد دیگر 
فرهنگ  افتخار  پر  گنجینه های  تماما  اینها  نادیده گرفت،  را 

ایران هستند.
وی با اشاره به دوره های ادبیات پایداری اظهار کرد: ادبیات 
پایداری را در سه مقطع و دوره می توانیم ترسیم کنیم، یک 
دورة قبل از انقالب اسالمی است، دو دورة در طول انقالب 
اسالمی است و سه دوره هم در دفاع مقدس و جنگ تحمیلی 
هشت ساله که گل سرسبد ادبیات پایداری است، زیرا هم 

نزدیکی زمانی دارد و هم قداست کار دارد.
مختص  فقط  پایداری  ادبیات  افزود:  خراسانی  امیری  دکتر 
بودند  ستم  و  ظلم  تحت  که  کشورهایی  هم  نیست،  ایران 
اول،  جهانی  جنگ  مثال،  به عنوان  داشتند.  پایداری  ادبیات 
جنگ جهانی دوم و تمامی جنگ هایی که رخ دادند در تمامی 
افرادی  کردند.  درج  و  خلق  را  متونی  علما  جنگ ها،  این 
فداکاری ها و رشادت های خود را نوشتند که ما باید آنها را 
بشناسیم. برده داری سیاه پوستان آفریقایی که امروز به نوع 
مدرن شکل  داری  برده  تعبیری  به  که  دارد  ادامه  دیگری 

گرفته است، بسیار سختی کشیدند و هنوز هم ادامه دارد.
وی گفت: از این موارد، آثار مستندی برجای مانده است که 
باید آنها را بشناسیم. تفاوت میان ادبیات پایداری ما با  ما 
سایر کشورها در بخش قداست کار است. سرچشمه ادبیات 
پایداری در قرآن، در اسالم، در جنگ احد، درجنگ بدر، در 
واالترین  است.  کربال  در  و  مکه  در  نجف،  در  جنگ خیبر، 
قرآن  همان  ما،  الهی  منشور  را  پایداری  و  مقاومت  دستور 
پیام  فرموده اند:  نقل  است. حضرت رسول)ص(  داده  کریم، 

پایداری، ایستادگی و مقاومت است.
پایداری کشور  ادبیات سراسری  هفتمین کنگره  دبیر علمی 
افزود: ادبیات عرفانی ما به مبارزه با نفس، تهذیب، تزکیه، 
تجلیه، تحلیه توصیه می کند و این ادبیات پایداری است. جدا 
از محدود شاعران و نویسندگانی و گویندگانی که گاهی آنها 
را به عنوان رفاه طلب تلقی می کنیم اما بستر صحنة ادبیات 
ما مقدس است و سراسر پر است از پاکی ها و رشادت ها و 
زیبایی ها و با زشتی ها و پلشتی ها و ناپاکی ها مبارزه می کند 
و رسالت کنگرة ادبیات پایداری شناساندن این اعمال است 
یک  جنگ  این  فرمودند  اسالمی  معظم  رهبر  که  همانطور 
گنج است و باید آن را جست و جو کرد. وقتی انسان در این 
دریای عظیم رشادت ها و فداکاری ها وارد می شود نمی داند 
اقیانوس  این  از  اما وقتی مانند یک غواص  به کجا می رسد 
بیکران بزرگی ها و شهادت ها خارج می شود دامنی از در و 
مروارید به همراه خود می آورد. اخیرا در زمینة خاطرات و 
جنگ  در  و  حاضر  زمان  در  بزرگان  که  کارهایی  مجموعه 

انجام دادند کتاب ها و آثاری به چاپ می رسد که  تحمیلی 
همه ارزش و غنیمت است و ما باید پاس بداریم. در سایر 
کشوها هم این فعالیت ها در حال انجام اند؛ موزه ها، تندیس ها، 
از  کتاب ها   ، نقاشی ها  تئاترها،  سریال ها،  فیلم ها،  مجسمه ها، 
در جهت  ها  فعالیت  این  همة  هستند،  فعالیت ها  این  جمله 
تقدیر از گذشتگان هست.اگر ظرف ادبیات نباشد تاریخ نابود 
باالترین مفاهیم  نباشد واالترین و  ادبیات  اگر  می شود حتی 
ارائه  مخاطب  به  داشت  نخواهد  کاربرد  معنوی  و  اخالقی 
نخواهد شد تاریخ زمانی ماندگار می ماند که ادبیات حکومت 
کند. ادبیات پایداری در یک کلمه یعنی رنج دوران بردن و 

خون دل ها خوردن.
وی گفت: تاکنون 6 دوره کنگره ادبیات پایداری به حول و 
قوة الهی در کرمان به همکاری دانشگاه شهید باهنر و بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برگزار شده است. 
شهید  دانشگاه  و  داشت  خاصی  بسیار  ویژگی  ششم  کنگره 
باهنر میزبان 18 شهید، پرستوی عاشق، ابر مرد و بی نام و 
نشان بودیم. کنگره هفتم را به محوریت ادبیات تطبیقی ایران 
پایداری اختصاص دادیم. یعنی همانطور  و جهان در زمینه 
که معتقد هستیم در کشور این گنج های پنهان وجود دارد 
را  آنها  نتوانستیم  اگر  اما  دارد  وجود  هم  سایر کشورها  در 
حضوری به کنگره دعوت کنیم آثارشان را آورده ایم و سایر 
پایداری  محورهای  با  را  شان  پایداری  محورهای  کشورها 
تبادل  ترتیب  این  به  و  ایران تطبیق دادند  اندیشه  صاحبان 
ارسالی 25  از 50 مقالة  انجام داده ایم. در مجموع  فرهنگی 
مقاله برگزیده شد و بعد از مراسم افتتاحیه در سه نوبت 15 
مقاله ارائه و مجموعه مقاالت، در نسخه نامه پایداری هفت، 

چاپ خواهد شد.
سردار سرتیپ داوود عامری مشاور عالی رئیس بنیاد حفظ 
ادبیات  کنگره  گفت:  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار 
پایداری در تالش است تا زمینه و فرصتی را فراهم سازد تا 
فکر و اندیشه مقاومت یا گفتمان مقاومت تبدیل به اندیشه 
قابل انتقال شود امروز آن چیزی را که می توان به آن افتخار 
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کنیم جدایی از رزم و سالح در میدان نبرد اندیشه و تفکر 
مقاومت است که معرف مردم این سرزمین است.

وی افزود: امروز گفتمان و فرهنگ مقاومت ارزش پایداری 
است که توانسته این مقاومت و ارزش ها را در طول تاریخ 

بیافریند و پایدار کند و برای آیندگان به ارمغان گذارد.
و  قلمان  صاحب  روح  و  حس  کرد:  بیان  عامری  سردار 
ادبیات و قابل  نبود، آنها را تبدیل  تاریخ  اندیشمندان طول 
انتقال نمی کرد به نسل امروز منتقل نمی شد. سال های دفاع 
تفکر حماسه  و  اقتدار  آغاز  اسالمی،  انقالب  آغاز  و  مقدس 

پایداری ملت بزرگ ایران است.
اقتدار، بزرگی و یک  وی عنوان کرد: اگر امروز شاهد یک 
هستیم  دنیا  در  عزیزمان  میهن  و  سرزمین  از سوی  افتخار 
چیزی نسیت مگر به همت کسانیکه در خالل جنگ تحمیلی 
و  فکر  این  تا  کردند  تالش  آن  از  بعد  که  مقدس  دفاع  و 
اندیشه را منتقل کنند و اگر این اندیشه از انقالب و از بستر 
تعلیم اسالمی به رزمندگان ما در طول سال های دفاع مقدس 
منتقل نمی شد جنگ تحمیلی به دفاع مقدس مبدل نمی شود.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع  مشاور عالی رئیس 
تأمل نکردیم که چرا  این  بر  مقدس تصریح کرد: هیچ گاه 
با  را  نامش  را  بار  خسارت  سراسر  تحمیلی  جنگ  یک  ما 
دفاع مقدس عوض کردیم اساسا جابجایی عنوان، جابجایی 
ارزش ها و خصائلی بود که در این جنگ اتفاق افتاد که برای 
اندیشه  و  فکر  این  اگر  و  است  بزرگ  و  گرانقدر  بسیار  ما 
نبود، در جنگ تحمیلی هشت ساله پیروزی نمی شدیم، اگر 
آن خصائل، اندیشه و فرهنگ توسط بزرگ مردانی به نسل 
بعد منتقل نمی شد، امروز شاهد مقاومت و پایداری در منطقه 

نبودیم.
بزرگ  فرموده حکیم  به  پایداری  ادبیات  کار  عامری گفت: 
انقالب اسالمی، انتقال و مسیرسازی برای این اندیشه و تفکر 
و  مقاوت  گفتمان  به  مفتخر  اسالمی  جمهوری  امروز  است، 

پایداری است که این گفتمان محتاج ادبیات پایداری است.
مولف  و  مسیر  بستر،  ابزار،  پایداری  ادبیات  کرد:  بیان  وی 

چیزی  آن  و  است  اندیشه  و  فکر  این  انتقال  برای  اساسی 
بزرگ  کار  اتفاق می افتد یک  دانشگاه  این  و  این کنگره  در 
است و چیزی کمتر از کاری که رزمندگان در سال های دفاع 
مقدس انجام دادند نیست، بخصوص که این ادبیات توسط 
انسان هایی خلق شده که خود، پای در رزم داشتند، مبارزه 
و مقاومت را حس کردند و درون ملت و مردمی بودند که 
این فضا را درک کردند و دانشگاه شهید باهنر کرمان و همه 
فرهیختگان که در گذشته و حال در کنار بسیجیان در بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس تالش کردند این 
محفل علمی پابگیرد و ماندگار باشد و تا امروز توانسته باعث 

برکاتی باشد.
وی گفت: اگر این ظرفیت ها و توان علمی در کنار هم قرار 
می  شود  باعث  و  گیرد  صورت  بزرگی  کاری  می توان  گیرد 
درها را برای جهانی شدن ادبیات دفاع مقدس باز کند و ما 
برای اینکه به این نقطه برسیم محتاج کارهای بزرگی از جمله 
نیازمندیم ادبیات پایداری را به طور دقیق و کامل بشناسیم 
و برای ساخت گفتمان مقاومت به نظریه مقاومت نیازمندیم 
که این نظریه محتاج اندیشه بزرگی است که بتواند معانی 
بزرگی در خود جای دهد و ادبیات پایداری که امروز افتخار 
این مرزو بوم است تبدیل به نمادی کند که ما به عنوان یک 
ایرانی پرچم افتخار آمیز آن را در بسیاری از محافل فرهنگی 
در  و  بینیم  برافراشته  و  نمایش  به  را  دنیا آن  دانشگاهی  و 
کنار یک شناخت دقیق محتاج تربیت نیروی انسانی و افراد 
فاضلی هستیم که بتواند این مسیر را دنبال کن که این کار 

مخصوص محیط های آموزشی و دانشگاهی است.
نویسندگی  به  هفت  پایداری  »نامه  کتب  از  مراسم  این  در 
احمد امیری خراسانی«، »باغ شعله ور به نویسندگی  نجمه 
به  جنون  »ترانه های  بصیری«،  محمدصادق  و  طاهری 
نویسندگی حامد حسینخانی«، »راز سنگ، طعم گالبی، سفر 
در روز تیغ به نویسندگی مژگان نیک طبع«، »پویش خاطره 
به نویسندگی اکرم شهریارپناه«، »هدیه به نویسندگی معین 

ایرانپور« رونمایی شد.
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حضور دانشگاه شهید باهنر کرمان در آیین افتتاحیه سومین نمایشگاه مدیریت سبز دانشگاه ها
مؤسسات  دانشگاه ها،  اجرایی  دستاوردهای  نمایشگاه  سومین 
آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری درحوزه مدیریت 
سبز روز شنبه 20مهرماه 98 با حضور رئیس سازمان برنامه و 
بودجه و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نمایندگان دانشگاه 

شهید باهنر کرمان، افتتاح شد.
دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه 
انتظار از دانشگاه ها این است که در حوزه تربیت دانش آموختگان 
عرصه محیط زیست فعال تر ظاهر شوند. اظهار داشت: درخواست 
دکتر کالنتری رئیس سازمان محیط زیست کشور، مبنی بر 
گنجاندن محیط  زیست به عنوان دروس عمومی و تخصصی را 

پیگیری خواهیم کرد.
وی همچنین بر اهمیت سرمایه گذاری در حوزه منابع طبیعی 
توسط دانشگاه ها تأکید کرد و گفت: انتقال مباحث حوزه مدیریت 
سبز در سطح مدیران اجرایی کشور به عنوان یک هدف اصلی 
قرار می گیرد و باید این هدف متناسب با سیاست ها و برنامه ها 
بازتعریف شود، چراکه در این صورت شاهد آثار پربرکتی در 

حوزه مدیریت سبز خواهیم بود.
وزیر علوم افزود: اجرای برنامه های مرتبط با محیط زیست باید 
که  مدیریتی  و  اجتماعی  اقتصادی،  از  اعم  حوزه ها  تمامی  در 
به منظور حفاظت از عرصه محیط زیست صورت می گیرد جدی 
تلقی شود، اگرچه دانشگاه ها نقش مهم تری در این زمینه دارند و 
اغلب کسانی که راجع به محیط زیست صحبت می کنند انتقال 
مطالب آن ها با هدف حفاظت از منابع طبیعی صورت می گیرد 
اما در حوزه اجرا بسیاری از مباحث به مسائل فرادستی مرتبط 

می شوند.

اجرایی  مدیریت  بخش  در  کرد:  نشان  خاطر  غالمی  دکتر 
تالش های فراوانی انجام شده است هم برنامه ریزی های کالن 
ملی و هم در حوزة مدیریت در آموزش عالی، این نگاه جامع از 
طرف سازمان برنامه و بودجه و هم از طرف دانشگاه ها و مراکز 
علمی مورد حمایت واقع شده است. آنچه که امروز در مورد آن 

بحث می شود در حقیقت از توازن این کنگره است.
وی افزود: در دولت یازدهم و دوازدهم تاکید و اصرار بیشتری 
برای اعمال مدیریت سبز در دانشگاه ها و مراکز علمی داشتیم. 
بازخوردهای خوبی را هم دریافت کردیم و بخش قابل توجه 
آن ناشی از حمایت هایی بوده است که سازمان برنامه و بودجه 
داشته است و حتما در آینده هم با توجه به بازخورد و تاثیرات 
مثبتی که به دنبال داشته ان شاءاهلل انتظار هست بازهم داشته 

باشد.
دکتر غالمی گفت: انتظار ما این است که سازمان برنامه وبودجه 
کشور از اجرای پروژه های مرتبط با مدیریت سبز در دانشگاه ها 

آماده سازی غرفه دانشگاه شهید باهنر کرمان برای شرکت در سومین نمایشگاه مدیریت سبز
با هدف ارائه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی 
و پژوهشی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز و 
با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور به مدت چهار روز از 
20مهر ماه تا 23 مهر ماه 98 در سازمان برنامه و بودجه برگزار 

شد.
دستاوردهای  ارائه  هدف  با  که  نمایشگاه  از  دوره  این  در 
اجرایی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری 
در حوزه های مختلف مدیریت سبز برگزار می گردد، دانشگاه 
شهید باهنر کرمان و 35 دانشگاه، 10 پارک علم و فناوری و 3 

پژوهشگاه حضور داشتند.
انرژی و  اهمیت مدیریت مصرف آب و حامل های  به دلیل 
لزوم توجه به قانون اصالح الگوی مصرف، در سومین نمایشگاه 
دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی 
درحوزه مدیریت سبز، میزان صرفه جویی ها به صورت کمی ارائه 
و تعدادی از پروژه های برتر و شاخص اجرا شده در دانشگاه ها 
در حوزه های مختلف مدیریت سبز در قالب عکس، ماکت و بنر 

در غرفه های مربوطه به نمایش گذاشته شد.
این نمایشگاه به منظور نمایش دستاوردهای مدیریت سبز در 
دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری، تبادل 
اجرایی  اقدامات  زمینه  در  مختلف  دانشگاه های  تجربیات 
پروژه های مدیریت  به  توجه  اهمیت  یادآوری  مدیریت سبز، 
سبز و نشان دادن ضرورت افزایش سرمایه گذاری در این زمینه 

برپا شده است.
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و مراکز پژوهشی حمایت کند تا این مراکز علمی بتوانند در این 
عرصه به عنوان یک الگو و نمونه خوبی معرفی شوند.

وی اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در این تعامل مدیریتی که 
از  الگو و نمونه های خوبی را برای سایر بخش ها  وجود دارد، 

مدیریت با نگاه مدیریت سبز داشته باشیم.
منابع  و مدیریت  مالی  اداری،  نظرپور،معاون  دکتر محمدتقی 
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه این نمایشگاه 
و  آموزشی  مراکز  توانمندی های  و  عملکرد  نمایش  باهدف 
برنامه وبودجه  با همکاری وزارت علوم و سازمان  و  پژوهشی 
به  عالقه مند  دانشگاه ها  همه  داشت:  اظهار  می شود،  برگزار 
حضور در این نمایشگاه بودند اما به دلیل محدودیت های موجود 
فناوری  و  علم  پارک  و  پژوهشی  مرکز  دانشگاه،  حداکثر 50 
بسته به نوع کار و اقدامی که انجام داده بودند توانستند در این 

نمایشگاه حضور یابند.
وی درخصوص مهم ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: 
سبز  مدیریت  اجرای  حال  در  و  اجراشده  طرح های  نمایش 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، نمایش طرح های مبتکرانه و نوآورانه 
با تکیه بر توانمندی های پژوهشی دانشگاه ها، پارک های علم و 
تأثیرگذاری  نمایش میزان  فناوری و شرکت های دانش بنیان، 
زیست محیطی،  مختلف  زمینه های  در  انجام گرفته  کارهای 
مصرف انرژی، آب، کشاورزی، پسماند و تأثیر آن در اقتصاد 
آموزش عالی با شاخص های کمی، استفاده از توانمندی دانشگاه ها، 
پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان برای ترویج، 
را  ملی  مدیریت سبز در سطح  فرهنگ  و گسترش  آموزش 

می توان از اهم اهداف برگزاری این نمایشگاه ذکر کرد.
دکتر نظرپور بابیان اینکه این نمایشگاه هر دو سال یک بار در 

حوزه مدیریت سبز به منظور نمایش طرح های اجراشده و در 
دست اجرای آموزش عالی در این عرصه برگزار می شود، گفت: 
در سومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی در حوزه مدیریت سبز 
طرح های مبتکرانه و نوآورانه بسیاری با توانمندی های باال و 
آب،  کشاورزی،  زمینه های  در  بیشتر  تأثیرگذاری های  میزان 
محیط زیست، پسماند و تأثیرگذاری آن در عرصه اقتصاد و غیره 

به نمایش گذاشته شده است.
دکتر نظرپور همچنین به برخی منابع تخصیص یافته و اقدامات 
انجام شده در حوزه مدیریت سبز اشاره کرد و گفت: از مهم ترین 
عملکرد وزارت علوم در این حوزه می توان به مواردی از قبیل 
ایجاد ردیف اعتباری مدیریت سبز از سال 1396 توسط سازمان 
برنامه وبودجه در ردیف های متمرکز وزارت متبوع و حمایت 
جدی از پروژه های مذکور، ارزیابی پروژه های در حال اجرا و 
طراحی سامانه ارزیابی عملکرد دانشگاه ها در حوزه مدیریت سبز 
،180 میلیارد تومان سرمایه گذاری مشترک ملی و اختصاصی 
در این زمینه که در بیش از یک صد طرح مهم در زمینه های 
انرژی های تجدید پذیر، پایش و کنترل انرژی و  هزینه شده 
از 200 مرکز  بیش  تشکیل شورای مدیریت سبز در  است، 
آموزشی، پژوهشی و فناوری، کاشت بالغ بر یک میلیون نهال در 
سه سال گذشته در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و 

فناوری اشاره کرد.
وی افزود: از سال 1396 تاکنون بیش از 100 طرح مهم در 
حوزه مدیریت سبز در دانشگاه ها اجرایی شده و شورای راهبردی 
مدیریت سبز در 150 دانشگاه، 40 پارک علم و فناوری و 10 

پژوهشگاه راه اندازی شده است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در ادامه گفت: 
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اجرای 500 پروژه مدیریت سبز، کاشت بیش از یک میلیون 
ابالغ بخشنامه ها و  نهال در دانشگاه ها طی سه سال گذشته، 
دستورالعمل های مرتبط با حوزه مدیریت سبز و همچنین همکاری 
با معاونت علمی ریاست جمهوری و حمایت از پایان نامه های 
دانشجویی با موضوع مدیریت سبز از جلمه اقدامات انجام شده 

در این عرصه است.
دکتر نظرپور با تأکید بر این که پایان نامه های کاغذی دانشجویان 
از سال تحصیلی 98-99 حذف می شوند، گفت: دانشگاه ها باید 
زیرساخت های الزم برای الکترونیکی کردن پایان نامه ها را فراهم 

کنند.
پایان  در  علوم  وزارت  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
خاطرنشان کرد: 200 میلیارد تومان تاکنون از اعتبارات سایر 
منابع دانشگاه ها برای حوزه مدیریت سبز هزینه شده است و 
دولت باید متناسب با این هزینه ها کمک های الزم برای اجرای 
پروژه ها و طرح های این حوزه را در اختیار دانشگاه ها قرار دهد.

دکتر حمید پوراصغری معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی 
سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: پادار کردن ردیفی با عنوان 
مدیریت سبز از سال 1395 آغاز شده است و در سال های 

گذشته هم صد در صد اعتبارات این حوزه را اختصاص داده ایم.
مورد  همین  در  نوآوری هایی  جاری  در سال  البته  افزود:  وی 
داشتیم و به گونه ای برنامه ریزی کردیم که اعتبارات مدیریت 
سبز هدف مند شده و پروژه هایی که 50 درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته باشند، در اولویت قرار می گیرند.
دکتر پوراصغری، موضوع اهرمی کردن منابع، از راهبردهای 
اصلی و اساسی سازمان برنامه و بودجه کشور تلقی می شود و 
بحث تقویت اعتبارات مدیریت سبز در بودجه سال 1399 کل 
کشور هم پی گیری می شود تا هم در منابع عمومی صرفه جویی 
افزایش  هدف  با  دانشگاه ها  اختصاصی  منابع  از  هم  و  شود 

بهره وری استفاده بهینه به عمل آید.

سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  کالنتری  عیسی  دکتر 
حفاظت محیط زیست هم در سخنان کوتاهی گفت: بیش از 60 
درصد آلودگی هوای شهر تهران ناشی از تردد شش هزار و 500 
دستگاه خودروی دیزلی است و امیدواریم مدیران خودروساز با 
در نظر گرفتن این امر و ضمن آموزش بیشتر مدیران و کارکنان 
تحت مدیریت خود، در حفظ محیط زیست و رعایت مصالح 
کشور و نیز عمل به منویات مقام معظم رهبری اهتمام الزم را 

داشته باشند.
وی تصریح کرد که اگر در دانشگاه ها در کنار توجه به مدیریت 
شود،  عملی  و  جدی  توجه  هم  سبز  مدیران  تربیت  به  سبز، 
می توان هم جلوی هدر رفت خاک و آب و هم در مقابل تخریب 

محیط زیست مانعی اساسی ایجاد کرد.
دستاوردهای  ارائه  هدف  با  که  نمایشگاه  از  دوره  این  در 
اجرایی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری 
در حوزه های مختلف مدیریت سبز برگزار می گردد، دانشگاه 
شهید باهنر کرمان و 35 دانشگاه، 10 پارک علم و فناوری و 3 

پژوهشگاه حضور دارند.
انرژی و  اهمیت مدیریت مصرف آب و حامل های  به دلیل 
لزوم توجه به قانون اصالح الگوی مصرف، در سومین نمایشگاه 
دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی 
درحوزه مدیریت سبز، میزان صرفه جویی ها به صورت کمی ارائه 
و تعدادی از پروژه های برتر و شاخص اجرا شده در دانشگاه ها 
در حوزه های مختلف مدیریت سبز در قالب عکس، ماکت و بنر 

در غرفه های مربوطه به نمایش گذاشته می شود.
این نمایشگاه به منظور نمایش دستاوردهای مدیریت سبز در 
دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری، تبادل 
تجربیات دانشگاه های مختلف در زمینه اقدامات اجرایی مدیریت 
سبز، یادآوری اهمیت توجه به پروژه های مدیریت سبز و نشان 
دادن ضرورت افزایش سرمایه گذاری در این زمینه در سالن 

غدیر سازمان برنامه و بودجه برپا شد.
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کسب مقام دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 در چهاردهمین المپیاد بین المللی میکروالکترونیک سیناپسس

الکترونیک  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  سپنتا  گلوریا 
عنوان  به  سوم،  مقام  کسب  با  کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه 
نهایی  مرحله  به  ایران  اسالمی  نمایندگان جمهوری  از  یکی 

چهاردهمین المپیاد بین المللی میکروالکترونیک راه یافت.
دکترسعید اسماعیلی جعفرآبادی رئیس گروه برق دانشکده 
پاسخ  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  مهندسی  و  فنی 
المللی  بین  المپیاد  مورد  در  عمومی  روابط  خبرنگار  به 
میکروالکترونیک سیناپسس گفت: این المپیاد هرسال در دو 
تست  و  طراحی  بر  تمرکز  با  المللی  بین  و  کشوری  مرحله 
مدارهای دیجیتال برگزار می شود. با توجه به اینکه این المپیاد 
توسط یک شرکت مطرح و معتبر به نام سیناپسس برگزار 
می گردد فرصت بسیار خوبی برای مطرح شدن دانشجویان 

و دانشگاه ها در مجامع علمی خارج از کشور است.
در  المپیاد  این  دوره  چهاردهمین  امسال  کرد:  بیان  وی 
دانشجویان  از  سپنتا  گلوریا  که  شد  برگزار  تهران  دانشگاه 
ارشد الکترونیک موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد و به 

مرحله رقابت بین المللی این المپیاد راه پیدا کرد.
دکتر علی ماهانی دبیر گروه الکترونیک، در خصوص اهداف 
سیناپسس  میکروالکترونیک  المللی  بین  المپیاد  چهاردهمین 

الهام بخشی  خاطر نشان کرد: عالوه بر شناسائی نخبگان و 
بیشتر  هرچه  توسعه  الکترونیک،  حوزه  در  جوان  مهندسین 
دانش میکروالکترونیک در کشورهای شرکت کننده، افزایش 
جوان،  مهندسین  درمیان  میکروالکترونیک  علم  به  عالقه 
جوان،  متخصصین  از  متشکل  فعال  گروه های  شکل گیری 
تشخیص سطح دانش در زمینه میکروالکترونیک برای ایجاد 
رقابت  بخش  است.  آموزشی  برنامه های  در  الزم  تغییرات 
ICEEP در  به میزبانی مرکز  المپیاد هرساله  این  کشوری 
دانشگاه تهران و با حضور دانشجویان و محققین جوان زیر 
30 سال سراسر کشور برگزار می شود که نشان دهنده رقابت 

فشرده برای راهیابی به مرحله بین المللی این المپیاد است.
دبیر گروه الکترونیک گفت: سال گذشته رتبه اول کشوری را 
دانشجوی الکترونیک دانشگاه شهید باهنر کرمان کسب کرد 
و البته باید ذکر کنم که این دانشجویان مقطع کارشناسی را 

هم در دانشگاه شهیدباهنر پشت سرگذاشتند.
وی افزود: مرحله بین المللی این المپیاد 13 آبان ماه 98 در 
ایروان پایتخت ارمنستان با حضور دانشجوی دانشگاه شهید 

باهنر کرمان به عنوان مقام سوم کشور برگزار خواهد شد.

برگزاری کرسی علمی ترویجی با عنوان 
" الگوی اجرای اثربخش دوره های کارآموزی و کارورزی در مراکز آموزش عالی"

جلسه حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 
با موضوع " الگوی اجرای اثربخش دوره های کارآموزی و 
کارورزی در مراکز آموزش عالی" روز یکشنبه 21مهرماه 
انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  اندیشه  تاالر  در   ،98

برگزارشد. دانشگاه، 
اثربخش  اجرای  الگوی   " موضوع  با  ترویجی  کرسی 
دوره های کارآموزی و کارورزی در مراکز آموزش عالی" 
به ریاست دکتر مهدی لسانی عضو هیأت علمی دانشکده 
انگیز علی نژاد  ارائه دکتر مهر  با  ادبیات و علوم انسانی و 
انسانی دانشگاه، تشکیل  ادبیات و علوم  استادیار دانشکده 

شد.
به  توجه  با  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  استادیار 
گفت:  کارورزی  و  کارآموزی  دروس  که  نقشی  و  اهمیت 
کارآموزی و کارورزی در توانمند ساختن دانش آموختگان 
نتایج  اما  دارد  کشور  توسعه  آن  تبع  به  و  دانشگاه ها 

امر است که عمال در  این  بیانگر  انجام شده  پژوهش های 
این دروس می شود چه  به  توجه کمی  گروه های آموزشی 
استادان  آموزشی،  گروه های  دانشگاه ها،  مدیران  نظر  از 
که  مراکزی  مدیران  نظر  از  چه  و  دانشجویان  و  راهنما 
مراجعه  آنجا  به  کارآموز  یا  کارورز  عنوان  به  دانشجویان 
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حتی  تحصیلی  رشته های  یا  دانشگاه ها  بعضی  در  می کند. 
و صریحی  مقرارت مدون  یا  سرفصل دروس، دستوالمعل 
که بیانگر اهمیت و ضرورت این دروس باشد وجود ندارد 
و کمترین ارتباط و هماهنگی بین مراکز آموزشی و مراکز 
بین  زیاد  فاصله  یک  همچنین  می شود  ایجاد  کارآموزی 
وضعیت موجود و وضعیت مطلوبی که در اسناد باالدستی 
بعضی  در  اسناد  این  ظاهرا  و  دارد  وجود  است  مدنظر 
و  می مانند  باقی  ابالغ   و  تدوین  سطح  در  فقط  موارد، 
اجرایی نمی شوند و عمال در جامعه بروز و نمودی ندارند.

کارورزی  و  کارآموزی  دوره های  گفت:  علی نژاد  دکتر 
دوره ای است که طی آن دانشجویان رشته هایی که شرایط 
را  واحدهای درسی مشخصی  دارند  را  این دوره  به  ورود 
تا  می گذرانند  مراکز  سایر  و  خدماتی  صنعتی،  مراکز  در 
باالبردن  فنی،  و  علمی  آموخته های  از  استفاده  منظور  به 
توان علمی و اجرائی خود در رشته مربوطه و امکان تاثیر 
رفع  نحوه  با  تکنیک  و  علم  یا  و  عمل  و  تئوری  متقابل 

نیازهای اساسی و ضروری جامعه آشنا گردند.
دانشجویی  کارورزی  و  کارآموزی  دانشجوی  گفت:  وی 
است که دوره های کارآموزی خود را در یک واحد صنعتی 

یا خدماتی می گذراند.
یا  و  کارآموزی  سرپرست  و  مدرس  خصوص  در  وی 
کارورزی گفت: هر دانشجو، کارآموز یا کارورزی خود را 
زیر نظر یک استاد به معرفی گروه آموزشی ذیربط تحت 
راهنمایی  مسئول  که  می گذارند  کارآموزی  استاد  عنوان 
کارآموز و ارائه نمره به واحد دانشگاهی است و سرپرست 
کارآموزی یا کارورزی خود را زیر نظر مستقیم و مستمر 
یک مسئول تعیین شده از سوی محل کار آموزی مربوطه 
گفته  کارآموزی  سرپرست  فرد  آن  به  که  می گذارند 

می شود.

دکتر علی نژاد در زمینه محل کارآموزی و کار ورزی افزود: 
منظور از محل کارآموز و کارورزی هر نوع مرکز اقتصادی، 
ای،  ومشاوره  طراحی  تحقیقاتی،  ستادی،  خدماتی  تولیدی، 
به  که  است  غیره  و  استخراجی  اکتشافی،  فنی،  آموزشی، 

تعیین می گردد. عنوان مکان کارآموزی دانشجو 
بیان  زمینه  در  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  استادیار 
سوال های  پژوهش،  اهداف  پژوهش،  ضرورت  و  مسأله 
ارائه  را  توضیحاتی  آن  نتایج  و  پژوهش  روش  و  پژوهش 

نمود.
وزارتخانه،  سطح  در  اجرایی  اقدامات  به  ادامه  در  وی 
سطح  در  دروس،  مدرس  سطح  در  دانشگاه ها،  سطح  در 
دانشجو  و در سطح مراکز پذیرنده  کارآموزی و کارورزی 
اثربخش  اجرای  عدم  در  مشکل  اصلی ترین  پرداخت. 
درورس کارآموزی و کارورزی، عدم هماهنگی و ارتباطات 
مناسب و کافی بین حلقه های سازمان ها با هم و حلقه های 
در  هدفمند  حلقه ها  این  چنانچه  و  است  یکدیگر  با  افراد 
اول،  مرحله  در  یابند  اتصال  یکدیگر  با  مختلف  سطوح 
ضمن آگاهی از ظرفیت ها و توانایی های طرف مقابل و در 
توانایی ها  و  ظرفیت ها  این  پذیرش  و  اعتماد  دوم،  مرحله 
و  در مرحله سوم استفاده از این ظرفیت ها و توانایی های 
دو طرف با همکاری های الزم می توان بیشترین بهره را از 

اجرای این دروس برد.
دانشکده  علمی  هیأت  عضو  اسدی  یاسمین  دکتر  سپس 
فنی و مهندسی دانشگاه به عنوان ناقد اول و دکتر حسین 
علوم  و  ادبیات  دانشکده  علمی  هیأت  عضو  مطهری نژاد 
با عنوان  ناقد دوم کرسی علمی ترویجی  به عنوان  انسانی 
"  الگوی اجرای اثربخش دوره های کارآموزی و کارورزی 
قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد  را  عالی"  آموزش  مراکز  در 

دادند.
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مصاحبه با دکتر عبدالحسین همتی سراپرده
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و یکی از دانشمندان جوان کشور

لطفا.بیوگرافی.و.تحصیالت.خود.را.بفرمایید 
با عرض سالم و احترام. بنده عبدالحسین همتی سراپرده عضو 
مهندسی  بخش  و  باهنرکرمان  شهید  دانشگاه  علمی  هیئت 
نفت و گاز هستم. در سال 1368 در شهرستان زرند به دنیا 
آمدم  تحصیالت ابتدایی تا پیش دانشگاهی را در شهرستان 
راهی  دانشگاه  در  تحصیل  برای  آن  از  بعد  گذراندم.  زرند 
تهران شدم و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مقطع کارشناسی 
و دکتری و در دانشگاه صنعتی شریف مقطع کارشناسی ارشد 
خود را طی کردم. در دوران دکتری نیز به مدت یک و نیم 
کانادا  در  کلگری  دانشگاه  به  تحقیقاتی  کارهای  برای  سال 
سفر کردم. از شهریور 97 هم به طور رسمی به عنوان عضو 
هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان مشغول به کار شدم. 
وابسته  استاد مدعو/  به عنوان  نیز  از شهریور 98  همچنین 
)Adjunct Professor( یکی از دانشگاه های مطرح چین 
ها  دانشگاه  این  دانشگاه دعوت شدم.  این  به  نام جیلین  به 
در رتبه بندی معتبر جهانی Shanghairanking در رتبه 

219 قر ار دارند.

برای. بیشتر. خود. علمی. افتخارات. و. سوابق. از. لطفا.
خوانندگان.ما.بگویید .

به لطف خدا در این سال ها توانستم فعالیت علمی فراوانی 
داشته باشم. به طور خالصه می توانم بعضی از مدارج علمی 

ام را به صورت زیر نام ببرم: 
1.دانش آموخته برتر آموزشی-پژوهشی و فناوری کشوری ، 

انتخاب شده توسط بنیاد ملی نخبگان ایران     1393
 Eyes High Doctoral Recruitment" 2.برنده جایزه
Scholarship" به میزان 30 هزار دالر در سال به مدت 

در.ایــن.مصاحبــه.بــه.ســراغ.نخبــه.برتــر.

کشــوری.دکتــر.عبدالحســین.همتــی.ســراپرده.

رفتیــم.تــا.بــا.ایشــان.بیشــتر.آشــنا.شــویم.و.از.

ــد. ــات.ایشــان.کــه.مــی.توان ــات.و.نظری تجربی
بــرای.دانشــجویان.راه.گشــا.باشــد.بهــره.ببریم 

4 سال برای مطالعه دوره دکتری در دانشگاه کلگری کانادا 
)بهترین دانشگاه در رشته نفت در کانادا(       1393

3.داور ممتاز 5 مجله ISI با ضرایب تاثیر از 2.5 تا 5.1

Outstanding Reviewer in Journal of Fuel 
-IF=5.1 

 Outstanding Reviewer in International Journal
of Greenhouse Gas Control -IF=3.9
Outstanding Reviewer in Journal of Molecular 
Liquids -IF=4.55 

Outstanding Reviewer in Journal of Chemical 
Engineering Research and Design -IF=2.5   
Outstanding Reviewer in Journal of Petroleum 
Science and Engineering -IF=2.9      

4.انتخاب چندین مقاله ISI  اینجانب به عنوان پراستنادترین 
مقاالت مجالت معتبر دنیا

5.چاپ مقاله در یکی از چند مجله برتر دنیا با ضریب تاثیر 12 
6.دانشجوی ممتاز دانشگاه امیرکبیر

7.دریافت جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
8.رتبه کنکور کارشناسی: 129 منطقه 3 )رتبه اول شهرستان 

زرند در رشته ریاضی و فیزیک)
نفت  مهندسی  دانشجوی   14 بین  در  دکتری  اول  9.رتبه 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
10. جوان برتر شهرستان زرند در سال 1397

همچنین از سوابق اجرایی ام می توانم به موارد زیر اشاره کنم:
1.هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی 

نفت
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2. استاد مدعو دانشگاه جیلین چین
دانشجویی  علمی  های  انجمن  کشوری  اتحادیه  مشاور   .3

مهندسی شیمی، نفت و پلیمر 
4. پژوهشگر در دانشگاه کلگری ، آبان 95 تا اسفند 96

و  گاز  و  نفت  ملی  همایش  سومین  اجرایی  کمیته  عضو   .5
صنایع وابسته، 1394

و  گاز  و  نفت  ملی  همایش  چهارمین  علمی  کمیته  عضو   .6
صنایع وابسته، 1396

7. دبیر کمیته علمی پنجمین همایش ملی نفت و گاز و صنایع 
وابسته، 1397

شهید  دانشگاه  نفت  برداشت  ازدیاد  آزمایشگاه  مسئول   .8
باهنر کرمان

9. عضو هیات تحریریه 5 نشریه بین المللی شامل:
•Oil and Gas Research Journal
•Petroleum & Petrochemical Engineering 
Journal
•Advances in Geo-Energy Research Journal
•Analytical Methods in Environmental 
Chemistry
•The Open Petroleum Engineering Journal

10. ویراستار مهمان دو نشریه ISI به نام های:
•Journal of Mathematical Biosciences and 
Engineering (IF: 1.2)
•Journal of Frontiers in Chemistry (IF:3.8)

از  پژوهشگرانی  و  استادان  با  و صنعتی  علمی  11. همکاری 
کشور های آمریکا، کانادا، استرالیا، فرانسه، آلمان، آفریقای 

جنوبی، الجزایر، چین و ویتنام

خوشبختانه تا کنون فعالیت های علمی فراوانی داشته ام که 
تعدادی از آنها به شرح زیر هستند:

ISI 1.چاپ بیش از 70 مقاله
2.ارائه بیش از 25 مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی

3.ثبت یک اختراع داخلی
4.چاپ 7 فصل کتاب در سه انتشارات معتبر بین اللمللی

بین المللی  معتبر  انتشارات  در  کتاب  یک  5.چاپ 
Elsevier)این کتاب به زودی آنالین می شود(.

معتبر  انتشارات  در  کتاب  پروپزال   3 شدن  6.پذیرفته 
Elsevier بین المللی

Elsevier 7.داور 3 کتاب در انتشارات معتبر بین المللی
8.داور بین المللی در بیش از 40 نشریه معتبر 

9.مشاور و راهنمای دانشجویان ارشد و دکتری از دانشگاه های 
شهید باهنر کرمان، صنعتی امیرکبیر و صنعت نفت اهواز

ام   6 )نفر    H-index = 24 هارش  شاخص  10.دارای 
دانشگاه شهید باهنر کرمان(

با.توجه.به.این.سوابق.درخشان.علمی،.چه.شد.که.ایران.
را.برای.ادامه.تحصیل.انتخاب.کردید؟

کشور  خارج  در  تحصیل  قصدم  ابتدا  در  دکتری  مقطع  در 
دانشجویان  به  آمریکا  کشور  نفت،  مهندسی  رشته  در  بود. 
ایرانی برای تحصیل ویزا نمی دهد. برای ادامه تحصیل برای 
دانشگاه کلگری کانادا اقدام کردم و از این دانشگاه پذیرش 
گرفتم. این دانشگاه بعد از سه یا چهار دانشگاه برتر آمریکا 
در رشته مهندسی نفت شاید به عنوان بهترین دانشگاه برای 
دانشجویان مهندسی نفت در دنیا مطرح باشد.  به لطف خدا 
هزار   30 تحصیلی  جایزه  دانشگاه  این  از  پذیرش  بر  عالوه 
دالر در سال به مدت چهار سال که باالترین جایزه تحصیلی 
بود که در این دانشگاه داده می شد را برنده شدم. ولی بنا 
به بعضی مسائل شخصی و خانوادگی تصمیم گرفتم در ایران 
دوران دکتری خود را ادامه دهم. در دوره دکتری مدت یک 
و نیم سال به این دانشگاه رفتم و پایان نامه دکتری خود را 
در آن دانشگاه انجام دادم. بنظر بنده ارتباطات بین المللی 
خیلی به پیشرفت استادان و محقیقن کمک می کند و تجربه 
کار کردن و همکاری با استادان خارج کشور بسیار با ارزش 
است.  بعد از پایان دوره تحصیلم، در دانشگاه شهید باهنر 
کرمان مشغول به کار شدم ولی سعی کردم همکاری های 
بین المللی را ادامه دهم که میتواند به پیشرفت دانشگاه و 
که  استادانی  و  پژوهشگران  حتی  کند.  کمک  بسیار  کشور 
ترجیح می دهند در خارج کشور زندگی کنند نیز می توانند 
با همکاری با استادان ایرانی داخل کشور و انتقال تجربیاتشان 

به کشور عزیزمان ایران خدمت فراوانی کنند. 

بیشتر.شبیه.سوابق.یک.استاد.تمام. سوابق.علمی.شما.

چطور. است . خود. کاری. دوران. اواخر. در. و. فعال.

انجام. علمی. فعالیت. همه. این. سن. این. در. توانستید.

دهید.و.افتخارات.متعدد.برای.کشور.و.استان.کرمان.
کسب.کنید؟

در حقیقت همه این موارد از لطف خداوند به بنده و دعای 
خیر بزرگتر ها به ویژه پدر و مادرم بوده است. ولی به طور 

کل، برای موفقیت در هر زمینه سه مولفه نیاز است.
تالش  داشتن   .2 بزرگ  هدف  و  کافی  انگیزه  داشتنن   .1
طی  قبال  را  مسیر  این  که  موفقی  استاد  داشتن   .3 فراوان 
بتوانم  که  داشته ام  فراوانی  انگیزه  همیشه  بنده  باشد.  کرده 
در سطح کشور و دنیا تحوالت مثبتی را ایجاد کنم. در بحث 
های زیادی کشور ما دچار مشکل است. یکی از انگیزه های 
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بنده رسیدن به سطح باالی علمی برای پیدا کردن راه حل 
برای این مشکالت و یا اصالح ساختارهای غلط بوده است. 
داشتن انگیزه و هدف بزرگ باعث می شد که در این مسیر 
نهایت سعی و تالش خود را داشته باشم و همیشه وقت خود 
پیمودن  برای  بگیرم.  را  نتیجه  بهترین  که  کنم  مدیریت  را 
این مسیر تا کنون استادان فراوانی به بنده کمک کرده اند 
راهنمای  استادان  دانم.  می  عزیزان  این  مدیون  را  که خود 
اللهی،  آیت  دکتر  آقایان  شریف  صنعتی  دانشگاه  در  بنده 
بنده  به  بسیار  که  بودند  عضنفری  دکتر  و  مسیحی  دکتر 
کمک کردند. در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از محضر استادان 
متعددی بهره بردم که می توانم به آقایان دکتر دبیر و دکتر 
کنم. همچنین  اشاره  بودند  بنده  راهنمای  استاد  که  احمدی 
در دوران کارشناسی ارشد با آقای دکتر محمدی که استاد 
آشنا  بودند  جنوبی  آفریقا  و  فرانسه  های   دانشگاه  از  یکی 
شدم که ایشان جز %1 دانشمندان برتر دنیا هستند. دکتر 
بسیار  کمک  بنده  به  علمی  مسیر  این  پیمودن  در  محمدی 
زیادی کرد و شاگردی ایشان را از افتخارات خود می دانم. 
همکاری بنده با ایشان تاکنون ادامه داشته و در حال حاضر 
نیز  با هم داریم. در دوران دکتری  نیز  دانشجوی مشترک 
در کانادا با 3 نفر از استادان مطرح دنیا به نام های دکتر 
کار  کاران  کونال  دکتر  و  دانگ  مینژی  دکتر  حسین،  مائن 
کردم و این همکاری هنوز ادامه دارد. این استادان به ویژه 
دکتر مائن حسین به بنده در کارهای تحقیقاتی کمک فراوانی 
نام  به  آمریکا  استادان  از  تن  با چندین  اند. همچنین  کرده 
های دکتر محمدرضا سلطانیان، دکتر میثم پورنیک و دکتر 
مرتضی دژم همکاری داشته ام. عالوه بر این موارد، با بیش 
از 110 محقق و استاد از داخل و خارج کشور همکاری دارم. 

تجربیاتی که از این همکاری ها بدست آورده ام کمک شایانی 
به بنده کرده است. در اینجا جا دارد از استادانی که اشاره 
کردم تشکر و قدردانی کنم.  بدون کمک این عزیزان طی 
این مسیر برای بنده بسیار سخت بود. به دانشجویان عزیز 
هم پیشنهاد می دهم که حتما به صورتی گروهی کار کنند که 

بتوانند تجربیات بیشتری کسب کنند.

توصیه.شما.به.دانشجویان.برای.پیمودن.موفق.تر.مسیر.
علمی.چه.می.باشد؟

دانشجویان باید بدانند آینده این کشور به دست این عزیزان 
چندان  اشتغال  فعلی  شرایط  که  چند  هر  خورد.  می  رقم 
مناسب نیست ولی با سعی و تالش فراوان و پیمودن مسیر 
همه  با  کنید  سعی  داشت.  بهتری  آینده  توان  می  صحیح 
تالش خود درس بخوانید و مهارت های الزم برای صنعت و 
دانشگاه را بیاموزید. همچنین، تالش کنید که زبان انگلیسی 
خود را تقویت کنید که هم در صنعت و هم برای کارهای 
علمی می تواند کمک شایانی به شما کند. از تجربه استادانتان 
استفاده کنید و بدانید که فرصت های مثل ابر می گذرند و 

اگر از آنها استفاده نکنید دچار خسران می شوید. 

از.اینکه.فرصت.خورد.را.در.اختیار.ما.قرار.دادید.بسیار.

تمام. در. موفقیت. آرزوی. شما. برای. و. سپاسگزاریم.
مراحل.زندگی.را.داریم 

بنده نیز از شما سپاسگزارم که وقت خود را در اختیار بنده 
قرار دادید و برای شما و همه دانشجویان عزیز موفقیت و 

سربلندی رزوافزون را از خداوند منان خواستارم.
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با حضور رئیس دانشگاه شهید باهنر و مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی؛
جلسه هم اندیشی معاونین آموزشی دانشگاه های منطقه 8 در دانشگاه شهید باهنر کرمان 

هم اندیشی  جلسه  کرمان،  شهیدباهنر  دانشگاه  میزبانی  به 
یکشنبه  معاونین آموزشی دانشگاه های منطقه 8 کشور، روز 

21 مهرماه 98 برگزار شد.
معرفی  به  مختصری  مقدم  خیر  ضمن  طاهر  دکتر  ابتدا  در 
دانشگاه شهید باهنر کرمان پرداخت و گفت: دانشگاه حدود 
در  دانشجو  تعداد 1000  این  از  که  دارد  دانشجو  هزار   15
مقطع دکتری تخصصی، 3500 دانشجو در مقطع کارشناسی 
ارشد و مابقی در مقطع کارشناسی در 400 رشته و گرایش 
مشغول به تحصیل هستند و نیز تعداد 650 نفر اعضاء هیأت 
علمی و از این تعداد بیش از 100 نفر استاد تمام و 180 نفر 

دانشیار و مابقی استادیار هستند.
دکتر طاهر در خصوص ارزیابی کیفیت دانشگاه های منطقه 8 
اظهار داشت: آنچه که در منطقه 8 باید درنظر داشت مقایسه 
آزمون سراسری دانشگاه هاست، دانشجویان منطقه 8 خروجی 
کارشناسی  دانشجویان  منطقه،  این  در  بطوریکه  دارند  قوی 

ارشد رتبه یک آزمون دکتری را کسب نموده اند.
وی با ابراز تاسف در سطح کیفی پذیرش دانشجو از طریق 
آزمون سراسری اعالم کرد: این کیفیت دانشگاه است که یک 
دانشجوی ضعیف را به یک دانشجوی قوی تبدیل و تحویل 

جامعه می دهد.
برنامه ریزی درسی را مطرح کرد و  رئیس دانشگاه موضوع 
گفت: دانشگاه باید بر اساس مهارت افزایی سرفصل ها را تغییر 
دهد و آن دانشجویی موفق است که همان ها را خوانده باشد و 

شورای برنامه ریزی نیز باید برنامه ریزی دقیق کند.

بر مبنای  ارشد  امتحان کارشناسی  اظهار کرد: متاسفانه  وی 
تربیت  و  است  نشده  دیده  کارآفرینی  و  افزایی  مهارت 
دانشجویان باید بر مبنای کارآفرینی و مهارت افزایی باشد تا 

دانشجویان در این راستا ضرر نکنند.
دکتر محمدرضا آهنچیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش 
عالی گفت: دانشگاه شهید باهنر کرمان جزء دانشگاه هایی است 
که در حوزه برنامه های درسی برنامه های خوبی را ارائه می کند 
این سفر پیشرفت دانشگاه های منطقه هشت در  از  و هدف 
خصوص  مهارت افزایی و اشتغال زایی و فعالیت و احیاء کردن 

مدیریت های منطقه است.
که  ارزیابی  افزود:  عالی  آموزش  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
منطقه  دبیرآموزشی  همت  به  هشت  منطقه  گرفته  صورت 
هشت و مدیران جزء بهترین مناطق کشور محسوب می شود 
که از لحاظ برگزاری تعداد جلسات که برخی از آنها به صورت 
الکترونیک برگزار شد و همچنین تعداد قابل توجه ای مصوبات 
قابل اجرا و هماهنگی که بین دانشگاه های منطقه هشت ایجاد 

کرده که حائز امتیاز و شایسته تقدیر برای این منطقه است.
وی در خصوص بازسازماندهی اعضاء کارگروه های تخصصی 
گفت: 70 کارگروه تخصصی در دفتر برنامه ریزی وجود دارد 
علمی  هیأت  عضو  از 1000  بیش  کارگروه   70 این  در  که 
رشته ها  و  گروه ها  تمامی  در  تخصص  با  که  کشور  برجسته 
از  که  ماموریت هایی  از  یکی  و  می کنند  فعالیت  تحصیلی 
سال1396انجام گرفته یک نوع اقدام اساسی و سازماندهی در 
این زمینه بوده است و با مشارکت حداکثری، اعضای هیأت 
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علمی دانشگاه های غیر تهرانی افزایش پیدا کرد و از 39 درصد 
در دوره قبل به 47 درصد در دروه جدید افزایش یافت که 

این، یک امتیاز خوبی محسوب می شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی افزود: بیشترین تعداد 
اعضاء کار گروه  ها از استان تهران هستند با 99 عضو، دانشگاه 
تربیت مدرس 53عضو، دانشگاه عالمه طباطبایی با 34عضو، 
با  بهشتی  شهید  دانشگاه  34عضو،  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
30 عضو، دانشگاه اصفهان 26عضو، دانشگاه صنعتی شریف 
20عضو و دانشگاه شهید باهنر کرمان با 19 عضو در این کار 

گروه ها حضور دارند.
وی گفت: در حوزه معاونت آموزشی سه دفتر برنامه ریزی 
آموزش عالی، دفتر گسترش آموزش عالی و دفتر غیر انتفاعی ها 
گسترش  دفتر  وظیفه  مهمترین  که  فعال اند  غیردولتی ها  یا 
اعطای مجوز تاسیس و راه اندازی رشته ها به دانشگاه ها و یا 
تبدیل دانشگاه ها از سطوح پایین تر به سطوح باالتر و در این 
دفتر بیشتر سیاست های مربوط به تاسیس یا انحالل مورد نظر 
است و در دفتر برنامه ریزها چند گروه اصلی فعالیت دارند که 
مهمترین ها آن برنامه ریزی درسی دانشگاه ها است و افراد در 
کارگروه ها بیشتر در حوزه برنامه ریزی درسی فعال هستند و 
از این 70 کار گروه 15 کارگروه با شورای تحول در ارتباطند و 
عالوه بر برنامه ریزی یکی از حوزه های اصلی دفتر برنامه ریزی 

مربوط به قوانین و مقررات است.
وی خاطر نشان کرد: در سال 1397 آیین نامه یک پارچه 
معاونین  نامه  آیین  این  براساس  که  شد  تدوین  و  تصویب 
آموزشی دانشگاه ها در فراخور ظرفیت دانشجویی و دانشگاه ها 

و شیوه نامه های مرتبط با آن آیین نامه را تدوین کنند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در ادامه در خصوص 
فعالیت های برنامه ریزی آموزشی توضیحاتی را ارائه نمود.

و  آزاد  آموزش های  دوره  رئیس  افشارمنش  محسن  دکتر 
شبانه، برنامه های محوری دانشگاه شهید باهنر کرمان جهت 
ارتقای اشتغال پذیری دانشجویان را ارائه داد و گفت: برنامه 
اول، اجرای دقیق جنبه های علمی کاربردی برنامه های درسی 
که در این راستا افزایش مهارت افزایی دانشجویان، از ابتدای 
مهرماه 98 با انجام تفاهم نامه آموزشی مشترک بین سازمان 
فنی و حرفه ای و دانشگاه، 10 واحد درسی آزمایشگاه رشته های 
کارگاه های  در  پایلوت  به صورت  برق،  و  مکانیک  مهندسی 
مراکز فنی و حرفه ای برگزار می شود و در صورت عملکرد 

مناسب و کارآمد این روند ادامه خواهد داشت.
وی از طرح پیشنهادی کارورزی دانشگاه به عنوان یکی از موفق 
ترین تجارب دانشگاه نام برد و افزود: در این طرح دانشجو 
در کنار تحصیل یک روز در هفته را در صنعت می گذارند و 

همچنین این طرح هم اکنون چهار سال در حال اجرا است.
دکتر افشارمنش با اشاره به پیشنهاد ارائه درس اصول ایمنی 
رشته های فنی و مهندسی، برنامه دوم ارتقای اشتغال پذیری 
با  متناسب  اختیاری  دروس  ارائه  و  طراحی  را  دانشجویان 
نیازهای جامعه معرفی کرد و گفت: در این برنامه سه واحد 
به صورت  اول 97-96(  )نیمسال  مهرماه 96  از  کارآفرینی 

اجباری ارائه شده است.
رئیس مرکز آموزش های آزاد و شبانه، اجرای آموزش های 
فرابرنامه ای متناسب با هر رشته و نیاز بازار کار را به عنوان 
برنامه سوم تعریف کرد و از تاسیس گروه آموزش های آزاد 
و مجازی دانشگاه در سال 1388، مرکز جوار فنی و حرفه ای 
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تاسیس مرکز  در دانشکده فنی و مهندسی در سال 1388، 
مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در تابستان 1398 و 
تاسیس مرکز رشد فناوری دانشگاه با هدف کاریابی، مشاوره 

شغلی و کسب مهارت کارآفرینی نام برد.
وی بیان کرد: برگزاری جشنواره ها و بازارچه های کارآفرینی و 
برگزاری کارگاه های این قبیل رویدادها اثرات بسیار موثری در 

دانشجو در زمینه کسب مهارت های کارآفرینی داشته است.
پذیری  اشتغال  ارتقای  چهارم  برنامه  افشارمنش  دکتر 
دانشجویان را رصد وضعیت اشتغال دانش آموختگان هرکدام 
از رشته های موجود در دانشگاه عنوان کرد و افزود: این رصد 
باید به گونه ای باشد که چهار سال از فارغ التحصیلی دانشجو 
گذشته باشد تا بتوان رصد وضعیت اشتغال دانش آموختگان 

را بدست آورد.    
وی از تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی، یادگیری 
میدانی،  عملیات  کارآموزی،  از  استفاده  با  دانشجویان  عملی 
که  علمی  هیأت  اعضای  تشویق  علمی،  بازدیدهای  سفرها، 
درگیر آموزش های عملی هستند از طریق اصالح آیین نامه 
ترفیع ساالنه، بازآموزی و توانمند ساختن کارشناسان آموزشی 
فنی  مربوطه،  صنعت  در  آموزشی  دوره  گذراندن  طریق  از 
و حرفه ای و یا خارج از کشور و توقف پذیرش دانشجو در 
دانشگاه های فنی و حرفه ای و گذراندن یک سال تحصیلی در 
این دانشگاه ها به عنوان دوره های مهارتی به عنوان پیشنهادات 
سازنده و موثر در راستای پیشبرد برنامه های محوری دانشگاه 

جهت ارتقای اشتغال پذیری دانشجویان نام برد.
دکتر حسین نظام آبادی پور معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 
بیان کرد: در بحث مهارت افزایی در وزرات خانه یک انسجام 
خوبی به وجود آمده است هم در حوزه معاونت آموزشی و هم 
در حوزه معاونت پژوهشی از هر دو سمت این موضوع پیگیری 
می شود و بدلیل عدم تداخل وظایف قرار بر این شد که بخش 
رصد پایش و بخش آموزش های مهارتی با یک انسجام بیشتر 

در حوزه پژوهشی پیگیری می شود.
وی افزود: درس کارآفرینی به صورت اجباری از سال 1396به 
اجرا در آمده و تاسیس مدرسه برای کارآفرینان که دارای 
یک دوره 72 ساعته و زیر نظر مجموع گروه مدیریت و اقتصاد 

به همت هیأت رئیسه در حال فعالیت است.
دکتر نظام آبادی پور اظهار داشت: در مباحث آزمایشگاهی 
ضعیف هستیم به گونه ای که این ضعف متوجه نیروی انسانی 
و تجهیزات است و با توجه به این نکته که نگاه دانشگاه شهید 
تکمیلی است، آموزش های  به سوی تحصیالت  بیشتر  باهنر 
کارشناسی تحت الشعاع قرار گرفته است و جمع بندی به این 
صورت بود که بخشی از آموزش های عملی در سازمان فنی و 

حرفه ای به صورت پایلوت برگزار شد.
 8 منطقه  دانشگاه های  آموزشی  معاونین  جلسه،  پایان  در 
ایرانشهر،  )دانشگاه دریانوردی چابهار، سراوان،والیت  کشور، 
سیستان و بلوچستان، جیرفت، صنعتی سیرجان، ولیعصر)عج(
رفسنجان، تحصیالت تکمیلی و علوم پیشرفته، مجتمع آموزش 
عالی بم، مجتمع آموزش عالی زرند، نرجس خاتون رفسنجان( 
و  مهارت ورزی  برای  شده  انجام  فعالیت های  خصوص  در 

اشتغال زایی دانشجویان، گزارشی ارائه دادند.

رئیس مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر در جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود 98:
خودشناسی در واقع مقدمه خودسازی است

با مسئوالن،  جلسه توجیهی نودانشجویان و پرسش و پاسخ 
روز دوشنبه22 مهرماه98 در محل مزرعه بعثت شهرستان 

بردسیر برگزار شد.
دکتر مهدی نقی زاده رئیس مرکز ، ضمن خیر مقدم و عرض 
تسلیت به مناسبت ایام سوگواری ابا عبداله الحسین)ع( گفت: 
ماه محرم، فرصت مناسبی برای خودشناسی و شناخت قیام 

امام حسین)ع( است.
کرمان؛  در  دانشگاه  بنیانگذاران  از  خاطره ای  بیان  به  وی 
و  پرداخت  صبا  فاخره  بانو  و  پور  افضلی  علیرضا  مهندس 
بنیانگذار دانشگاه مبنی بر"باید دانشجوی  با اشاره به جمله 

به  نشین"  میز  پشت  دانشجوی  نه  کنیم  تربیت  کارآفرین 
دانشجویان تاکید کرد: از فرصت های به دست آمده به نحو 
به  نیل  جهت  در  اساسی  گام های  و  نمایید  استفاده  احسن 
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اهدافی که شادروان مهندس افضلی پور آرزو داشت، بردارید.
گزارش  بردسیر،  کشاورزی  عالی  آموزش  مرکز  رئیس 
ادامه  در  و  نمود  ارائه  را  مرکز  وضعیت  از  مختصری 
متذکر  دانشجویان  به  را  انضباطی  و  آئین نامه های آموزشی 

شد.
سپس استادان و به سواالت دانشجویان پاسخ دادند.

در حاشیه این مراسم از برترین های سومین دوره جشنواره 
غذاهای بومی، محلی و شیرینی های سنتی نیمسال دوم سال 
تحصیلی 98-97 و دانشجویان برتر سال تحصیلی 98 -97 

تقدیر شد.

ویژه برنامه شب سقای آب و ادب
های  برنامه  سری  از  ادب  و  آب  سقای  شب  برنامه  ویژه 
پنجمین زیارت واره هنر عاشورا شامگاه دوشنبه 22مهرماه98 
با حضور نویسنده کتاب سقای آب و ادب در تاالر وحدت 

دانشگاه شهید باهنر کرمان، برگزار شد.
واره عاشورا، ضمن  پنجمین زیارت  ننیز دبیر  افضلی  عباس 
واره های  زیارت  مورد  در  مختصری  آمدگویی،  خوش 
عاشورایی دانشگاه اشاره کرد و گفت: تا کنون چهار زیارت 
واره برگزار شده است، سال اول با موضوع آزادی و آزادگی، 
سال دوم مبارزه با جهل و جهل ستیزی، سال سوم و چهارم 
زیبایی و اما امسال واژه کلیدی و یا در واقع محور زیارت واره 
و محورهای موضوعی  با محوریت حضرت عباس)ع(  ادب 
دیده   کمتر  و  ناشناخته  جلوه های  و  آیین ها  سنت ها،  شامل 
آماده سازی  برنامه های  و  عاشورا  و  محرم  مراسم  شدة 
مساجد، تکایا و جهت برگزاری مراسم محرم و عاشورا است 
و رویکرد این مسابقه تأکید بر نگاه نو و خالقانة عکاسان به 

موضوع در قالب عکاسی مستند هنری، است.
سپس سید مهدی شجاعی نویسنده کتاب سقای آب و ادب 
گفت: این محفل برای من و امثال من خیلی مغتنم است، زیرا 
در شرایطی که عصر کتاب و مطالعه روز به روز جایگاه خود 
را از دست می دهد و ما در این بخش ها دچار تنزل جدی 
هستیم و چیزهایی که به هیچ وجه نمی تواند جای کتاب را 
بگیرد، کم کم همة فضای مطالعه و کتاب را به تسخیر خود 
بسیار  این شرایط،  در  کتاب  به  پرداختن  در می آورد، پس 

مغتنم است.
وی افزود: عاشورا بزرگترین اتفاق عالم است، این جمله که 
در روایات نقل شده است »ال یوم کیومک یا اباعبداهلل«  یعنی 
روزی همانند روز عاشورا در طول تاریخ وجود ندارد. عاشورا 
در تاریخ یک نقطة عطف است و ترسیم زیباترین تابلو عالم 

در این روز و در این مکان اتفاق افتاده است.

شجاعی تصریح کرد: یکی از وجوه در کربال وجه ادب است، 
یک پیام جدی عاشورا که سال ها می توان بر روی آن بحث 
کرد، مبحث زیر بار ستم نرفتن و زندگی توام با عزت است، 
این یک پیام جدی برای همة بشریت و در طول همة تاریخ 
بار  زیر  بشریت  تاریخ  کل  برای  سرمشق  بزرگترین  است، 

ذلت نرفتن است.
وی گفت: یکی دیگر از وجوه مهم در بحث کربال که امروز 
نیازمند توجه بیش از پیش به آن هستیم فرمایشی است که 
از نصیحت های فراوان در مقابل لشکر  بعد  امام حسین)ع( 
قُلوبُِکم.  علی  ُطبَِع  و  الَحراِم  ِمن  بُطونُُکم  ُملِئَت  می فرمایند: 
زیرا شکم هایتان از حرام پر شده و بر دل هایتان ُمهر غفلت 
امروز  ما  که  است  پیامی  بزرگترین  این  که   است  خورده 
می توانیم از کربال و عاشورا بگیریم و همة مفاهیم تربیتی را 
کنار گذاشته و فقط به لقمه حالل بپردازید و امروزه ابتذالی 
که در فرهنگ، رفتار، حکومت داری و در کل جوانب زندگی 
ما در حال رخ دادن هست این محصول ورود لقمه حرام به 

زندگی است.
امام  تعزیه  در  ما  گفت:  ادب  محور  خصوص  در  شجاعی 
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نفسه  فی  می بریم  کار  به  را  جهد  و  جد  تمام  حسین)ع( 
عبادت است و مهم تر از همه این اتفاقات این است که ما 
ادعای شیعه امام حسینی داریم برای اینکه زیر خیمه امام 
ادعای  در  که  کنیم  بررسی  باید  ما  بگیریم  قرار  حسین)ع( 
خودمان چقدر صادقیم و چقدر توانسته ایم آن چیزی را که 
حضرت ابوالفضل)ع( به عنوان بزرگترین نشانه شایستگی و 
لیاقت به عنوان ادب ایشان ذکر می کنیم از آن تاثیر بگیریم.

وی عنوان کرد: وجه ادب وجهی است که به مفهوم خاص 
ادب است، ادب و ادبیات از آن نشآت گرفته است و وجه 
دیگری ادب که در سیره اهل بیت بعد از امیرالمومنین)ع(، 
بعد از امام حسین)ع( به عنوان یک بحث جدی مطرح بوده 
است و آن ادب جعفری بوده است ادب به مفهوم رعایت 
همة شئون زندگی بوده است اگر کسی ادعای تبعیت از امام 
امام  تبعیت شناخت  اولین داستان در  و  را دارد  حسین)ع( 
حسین)ع( است و دومین قدم شبیه محبوب بودن و سومین 

قدم تبعیت مطلق، از محبوب است.
نویسنده کتاب سقای آب و ادب گفت: اگر بخواهیم بهره ای 
و  امام حسین)ع(  با  ما  نسبت  که  دید  باید  ببریم  کربال  از 
از مختصات شیعه  یکی  است،  ابوالفضل)ع( چگونه  حضرت 
اهل بیت بودن، حب و دوستی آنهاست. هرچقدر انسان به 

معصوم نزدیک تر شود، تسلط و والیت آنها بر افراد  بیشتر 
می شود.

امام  از  تبعیت  ادعای  می تواند  زمانی  انسان  گفت:  وی 
حسین)ع( داشته باشد که شباهتی با موالی خود داشته باشد. 
تکلیف انسان در عصر حاضر این است که در قدم اول، از 
با خود  خود شروع کند و سپس دست دیگری را بگیرد و 

همراه کند.
در پایان مراسم، کتاب سقای آب و ادب و پیکسل پنجمین 
باهنر، به حاضرین در  زیارت واره عاشورای دانشگاه شهید 

سالن، اهدا شد.

رئیس پنجمین جلسه شورای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمان تاکید کرد؛

بر اجرای کامل آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها
 و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

شورای  جلسه  پنجمین  طاهر،  محمدعلی  دکتر  ریاست  به 
هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمان، روز 

سه شنبه 23 مهرماه 98 ، برگزار شد.
دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر بر رشد 
و توسعه مراکز و موسسات آموزش عالی، مقابله ریشه ای با 

فساد و تخلفات درون سازمانی تاکید کرد.
بر حسن  نظارت  و  هماهنگی  ایجاد  به  اشاره  با  طاهر  دکتر 
و  ارزیابی  نظارت،  هیأت  شورای  اعضای  از  کارها،  اجرای 
و  مقررات  که  شد  خواستار  کرمان  استان  کیفیت  تضمین 
آیین نامه ها به موقع به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج 

موسسه اطالع رسانی شود.
وی همچنین بر برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و 
افزایش سطح همکاریهای علمی، کنترل و نظارت بر فرآیندها، 
بر  نظارت  و  و هدایت  اجرایی موسسه  اهداف  به  رسیدگی 
به  الزم  توجیهی  گزارش های  ارائه  کارها،  گردش  چگونگی 
رئیس مؤسسه از طریق سامانه حس و فرم های مربوطه در 

خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر، راهبردی 
و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور موسسه و دانشگاه های 

استان در سطوح استادان، تاکید کرد.
دکتر همایون بابایی دبیر شورای نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت دانشگاه در خصوص چگونگی همکاری اعضای هیأت 
علمی دولتی با دیگر مراکز آموزشی گفت: این همکاری حتما 
باید با مجوز باالترین مقام مسئول دانشگاه باشد و همکاری 

بدون مجوز تخلف به حساب خواهد آمد.
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در  استان  نظارت  هیأت  بازدیدهای  شروع  از  بابایی  دکتر 
سال تحصیلی جاری از دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و دیگر 
موسسات آموزش عالی استان خبر داد و گفت:  بازدیدهای 
هیأت نظارت استان از تاریخ 12 آبان ماه 98 آغاز می شود 
و در این بازدیدها قریب 120 مرکز آموزشی بازدید به عمل 

خواهد آمد.
ارزیابی  نظارت،  هیأت  دبیر  معاون  عارفی  حسام  فرزاد 
التحصیلی  فارغ  مسأله  کرمان،  استان  کیفیت  تضمین  و 
دانشجویان بعضی از مراکز غیرانتفاعی را مطرح و خواستار 

تسهیل امور فارغ التحصیلی دانشجویان، بالتکلیف شد

سومین سمینار بین المللی زبان های ایرانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

مراسم افتتاحیه سومین سمینار بین المللی زبان های ایرانی 
به همت گروه پژوهشی فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه 
و با حضور دکتر آلبرتو کانترا از دانشگاه برلین آلمان روز 
سه شنبه 23 مهرماه 98، در تاالر صبا پژوهشکده فرهنگ 

اسالم و ایران دانشگاه برگزار شد.
اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  رئیس  صرفی  محمدرضا  دکتر 
المللی  بین  سمینار  سومین  رئیس  و  دانشگاه  ایران  و 
کارکدهای  به  اشاره  با  مقدم  خیر  ضمن  ایرانی  زبان های 
از مهم ترین  سمینارهای پیشین گفت: زبان به عنوان یکی 
که  است  بشر  برای  الهی  موهبت های  پیچیده ترین  و 
گفتمان های متعددی را شکل داده و سبب شده است که 
اندازهای  چشم  از  مختلف  نظران  صاحب  و  اندیشمندان 
گوناگون به آن نگاه و مورد مطالعه و تحقیق قرار دهند و 
و  فنی  ویژگی های  و  بررسی  را  آن  نقش های  و  کارکردها 

سیر تاریخی و سازوکارهای درونی آن را بکاوند.
افزود:  ایرانی  زبان های  المللی  بین  سمینار  سومین  رئیس 
نوع دیگر نگاه به زبان، نگاه فرهنگی است، زبان به عنوان 
و  ادبیات  اندیشه،  بیان  خدمت  در  فرهنگی  رسانه  یک 

فرهنگ است که باید مورد توجه قرار گیرد.
انداز  چشم  از  انسان  شخصیت  به  اشاره  با  صرفی  دکتر 
فرهنگی گفت: شخصیت انسان وابسته به دو جزء کوچک 

است  اندیشه  و  تفکر  جایگاه  قلب  که  است  زبان  و  قلب 
عالم  در  را  خود  دریافت های  انسان  که  است  زمینه ای  و 
و  می پذیرد  تاثیر  بیرون  جهان  از  می کند،  ذخیره  بیرونی 
دانش های خود را در آن سامان می دهد و انسان با زبان 
در جهان تاثیر می پذیرد و اندیشه های خود را به دیگران 
این  و  می دهد  انتقال  را  خود  خواسته های  و  می کند  بیان 
مساله اینقدر مهم است که بسیاری از بزرگان جهان از بعد 
جمله هایی  و  اشعار  و  پرداخته اند  موضوع  این  به  فرهنگی 
در این زمینه بیان کردند، از جمله موالنا که می گوید: "ای 
و ریشه ای"  استخوان  تو  مابقی  اندیشه ای/  تو همان  برادر 

که غالبا از بعد فرهنگی است.
السالم  علیه  علی  به سخن حضرت  اشاره  با  همچنین  وی 
می فرمایند:  که  کرد  بیان  کالم  و  زبان  با  رابطه  در  که 
با  و  می بیند  تکه ای  با  که  آدم  فرزند  از  می کنم  تعجب 
چند غضروف می شنود و با یک تکه گوشت همه حرف ها 

و منظو رها را بیان و با دیگران ارتباط برقرار می کند.
از  اگر  افزود:  ایران  و  اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  رئیس   
که  می بینیم  کنیم  نگاه  قضیه  این  به  فرهنگی  چشم انداز 
خداوند صاحب بزرگترین زبان و مهمترین گوینده هستی 
است، کالم و زبان او در دو شکل تجلی و ظهور پیدا کرد 
و  است  کتاب  یک  و  متن  یک  از  که  هستی  جهان  یکی 
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به سخن  باید  برمی آید  این متن  فهم  کسی که در صدد 
این متن و جهان هستی گوش فرا دهد و سپس با آن وارد 

شود. گفتگو 
و  رسا  زبان جهان  که  اندازه  همان  به  دکتر صرفی گفت: 
نیز شنوا و گیرنده است و  بلیغ است، گوش جهان هستی 
باید  و  دارد  جدیدی  سخن  و  تجدید  لحظه  هر  جهان  در 
افق های  زبان  این  با  زبان آشنا شد که آشنا شدن  این  با 
موالنا  قول  به  و  می شود  گشوده  انسان  روی  به  جدیدی 
یک سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود بگذرد از هر دو 

جهان بی حد و بی اندازه شود.
زبان  صورت  دو  به  خداوند  زبان  کرد:  نشان  خاطر  وی 
از  دیگری  شکل  تشریعی  زبان  است،  تشریعی  و  تکوینی 
زبان خداوند است که حاصل آن کتاب های آسمانی است 
که شنونده این زبان در مرحله اول پیامبران و به واسطه 
خصوص  به  گیرند  می  قرار  انسان ها  آن  بعد  پیامبران 

خردمند. انسان های 
تصریح  دانشگاه  وایران  اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  رئیس 
و  مادی  بعد  دو  دارای  تشریعی  و  تکوینی  زبان های  کرد: 
معنوی هستند و هر دوی این زبان ها به شکل های مختلف 
و عبارات تشکیل شده اند که  اصوات، جمالت  از حروف، 
و  آن هاست  زندگی  و  زبان ها  در حکم حیات  معنوی  بعد 
و  باشد  داشته  نمی تواند  ارزشی  کالم  معنوی  ابعاد  بدون 
اگر کالم زبان معنا نداشته باشد در بین عقل ها بیهوده و 
باطل خواهد بود بنابراین انواع کالم ها و زبان ها ظرف های 
معنوی هستند که در بردارنده دالیل ها و مصادیق هستند، 
باشد  ارزشمندتر  مصداق ها  و  داللت ها  و  معانی  چه  هر 

زبان هم ارزشمندتر خواهد شد.
وی در زمینه اهمیت زبان گفت: به همان میزان که زبان 
گفتن  و  فهمیدن  و  شنیدن  در  اشتباه  وقوع  دارد  اهمیت 
از همین روست که موالنا در  و  هم وحشت آفرین است 
مناجات با پروردگار بیش ازآنکه از گناهان عملی آمرزش 
را  آمرزش  خواست  در  خویش  سخن  و  گفتار  از  بخواهد 
دارد و این به خاطر این است که خطای در سخن و زبان 

به مراتب سخت تر و تاثیرگذارتر و خطرناک تر از خطای 
در اعمال است.

دکتر صرفی گفت: اگر سخن و زبان اصالح شود همه چیز 
اصالح خواهد شد و اگر سخن و زبان فاسد باشد همه امور 
را فاسد خواهد کرد بنابراین اصالح جهان در گرو اصالح 

زبان است.
طول  در  هستی  جهان  مصلحان  تمام  اینکه  بیان  با  وی 
اصالح  راه  در  خود  وجهه  دارند  همت  غالبا  زبان  تاریخ 
سخن به کار گرفته اند و اگر کسی که در این راه کوتاهی 
کرده است باید همت خود را در راه اصالح زبان و سخن 
به کار بگیرد که این مطالب تنها جنبه هایی از ویژگی های 

فرهنگی زبان است.
این  در  گفت:  ایران  و  اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  رئیس 
مورد  فرهنگی  و  فنی  چشم انداز  دو  از  زبان  غالبا  همایش 
این  در  مقاله   25 و  است  گرفته  قرار  کنکاش  و  بررسی 
همایش در روزهای 23 و 24 مهرماه 1398 ارائه خواهد 
شد و استادان متعددی از داخل و خارج از کشور از جمله 
پروفسورآبرتو کانترا و همکارانی نیز از دانشگاه فرانسه و 

آلمان نیز در این همایش شرکت دارند.
 وی همچنین از کارگاه یک روزه در ارتباط با زبان اوستایی 
توسط دکتر کانترا در روز دوشنبه 29 مهرماه 1398 در 

دانشگاه باهنر کرمان خبر داد.
دکتر صرفی افزود: پروفسور آبرتو کانترا با همکاری تیمی 
حال  در  حاضر  حال  در  می کنند  همراهی  ایشان  با  که 
نسخه های  تمام  و  هستند  اوستا  نسخه های  نهایی  تصحیح 
اوستا را با کمک تیم کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان 
در سراسر کشور جمع آوری کردند و انشاءاهلل امیدواریم 

ارائه شود. اوستا  بهترین تصحیح 
کیومرث  گفت:  سمینار  علمی  دبیر  باقری  معصومه  دکتر 
زبان  واژه  از  دقیقا  که  برد  نام  می شود  که  انسان  اولین 
معنای  به  گوشتی(  گوشت)زبان  نه  است  شده  استفاده 
می دهد  نشان  را  ذهنی  توانایی  زبان  وضوح  به  و  گفتار 
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و  می آید  حساب  به  ذهنی  توانایی  آگاهی  نمود  گوشت  و 
انسان را حیوانی ناطق معرفی کرده اند.

ایرانی  زبان های  المللی  بین  سمینار  سومین  علمی  دبیر 
و  است  زبانی  قابلیت  دارای  و  اندیشمند  انسان  گفت: 
اندیشه  و  ببینیم  می توانیم  را  زبان  و  اندیشه  بین  ارتباط 
مینوی  یعنی  ایرانی  اندیشه های  در  دارد،  رو  دو  مینو  یا 
تضاد  در  بخش  افزون  مینوی  و  رسان  آسیب  و  ویرانگر 
آن و وقتی زبان و اندیشه در ارتباط هستند زبان هم دو 
رو می شود یک زبان ویرانگر و انگلیایی و بالعکس و زبان 
استخوان ندارد و زبان را می توان به هر سمتی چرخاند و 
و  زبانی  اغوای  با  و  را داشت  اهریمن  زبان  و  دروغ گفت 
گفتاری اهریمن را برمی انگیزد و وادار می کند که به جهان 
باعث  و  است  نیک  گفتار  زبانی که  و  آفرینش حمله کند 

افزون بخشی جهان هستی می شود.
وی افزود: همه بزرگان صفت زبان آوری در خود دارند 
دو  تاکنون  رو  دو  بی استخوان  زبان  این  اهمیت  دلیل  به 
در   94 سال  در  باهنر  شهید  دانشگاه  همت  به  سمینار 
راستای بررسی زبان های باستانی و در سال 96 به بررسی 
سومین  امروز  و  شد  پرداخته  ایرانی  زبانی  میانی  دوره 
ایرانی  زبان های  به  دارد  اختصاص  زمینه  این  در  تالش 

دوره نو، گر چه سمینارها به دالیل اقتصادی سال به سال 
و  بوده اند  بخشی  افزون  راستای  در  ولی  می شود  کوچکتر 
ادامه آرزو زبان آوری  نیز گرد هم آمده ایم و در  امروز 
استادان اندیشمند را بشنویم و بر دانایی خویش بیافزاییم.
برگزاری  با  ایرانی  زبان های  بین المللی  سمینار  سومین   
نشست ها و سخنرانی های دکتر آقا عباسی با عنوان "گفتار 
با عنوان  ایرانی"، دکتر موسی محمد زهی  نمایش های  در 
امروز"،  بلوچی  اسم  صرف  در  دری  عامل  ،نشانه های 
فعل های  صرف  "توصیف  عنوان  با  مطلبی  محمد  دکتر 
ارکانیو(  کنائی)  بررسی ساخت  و  ماضی  زمان  در  متعدی 
در گویش رودباری کرمان"، دکتر چنگیز موالیی با عنوان 
گزارش  و  تصحیح  در  ایران  باستانی  زبان های  "اهمیت 
شاهنامه فردوسی"، دکتر عباس آذرانداز با عنوان "تکامل 
موسیقایی یک سنت ادبی ایرانی در شاهنامه"، دکتر کاظم 
باستان"،  ایران  در  حافظه  "سیاست های  عنوان  با  کاظمی 
دکتر علی اصغر مقصودی با عنوان "تحلیل جامعه شناختی 
با  صرفی  رضا  محمد  دکتر  فردوسی"،  شاهنامه  سرایش 
علیرضا  و  فارسی"  زبان  در  واژگان  هنری  اشتقاق  عنوان 
هاشمی نژاد با عنوان بررسی "عوامل موثر در شکل گیری 
خط فارسی در بعد از اسالم" به مدت دو روز ادامه یافت.
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پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان در دانشگاه شهید باهنر کرمان

پرورش  مدیریت  ملی  کنفرانس  پنجمین  افتتاحیه  مراسم 
دام، طیور و آبزیان روز چهارشنبه 24 مهرماه 98، با حضور 
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه در تاالر وحدت دانشگاه 

برگزارشد.
فناوری  و  پژوهشی  معاون  آبادی پور  نظام  حسین  دکتر 
دانشگاه ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی، به توانمندی های 

دانشکده کشاورزی دانشگاه اشاره کرد.
 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گفت: دانشکده کشاورزی 
از بهترین های دانشگاه است که در دو سال گذشته رتبه اول 
پژوهش و سال گذشته رتبه سوم را در دانشگاه کسب کرده 
و خوشبختانه دانشکده کشاورزی این پتانسیل را داشته است.

وی افزود: در حال حاضر دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید 
نفر عضو  قریب 80  و  مهندسی  از 10 بخش  باهنر کرمان 
هیأت علمی و 2 مجله تشکیل شده است، که همگی نشان از 

قوت و توانمندی این دانشکده است
دکتر نظام آبادی پور گفت: یکی از نگین های این دانشکده 
بخش علوم دامی است که 11 نفر عضو هیأت علمی دارد و 
از این تعداد سه نفر رتبه استادی، هفت نفر رتبه دانشیاری و 
یک نفر هم استادیار هستند که در مقاطع مختلف کارشناسی، 

کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تدریسند.
وی افزود: سال گذشته برترین های دانشکده، دانشگاه و استان 
پژوهشگران  از  پژوهش  قسمت  در  کشاورزی  بخش  در  را 
پتانسیل های  این  که  داشتیم  دامی  علوم  گروه  از  را  مطرح 

برای ما و دانشگاه نویدبخش است.
دکتر نظام آبادی پور تصریح کرد: گروه علوم دامی دانشگاه 
را  خوبی  فعالیت های  مهارت افزایی،  و  کارآفرینی  زمینة  در 
ارائه نموده است. از جمله ایستگاه پرورش مرغ تخم گذار به 
ایستگاه پرورش مرغ گوشتی  تعداد 3000 قطعه، دو واحد 
مجموعا 5000 قطعه، پرورش 200 راس گوسفند کرمانی، 
پرورش 200 راس بز راینی و ظرفیت 500 راس گاو شیری 

که همگی از پتانسیل های بزرگی است و دانشجویان در مقاطع 
کارشناسی با مهارت وارد مقطع تحصیالت تکمیلی می شوند 

و زمینه های تحقیقاتی خوبی برای آنها فراهم می شود.
گفت:  گذاری  سرمایه  و  غذایی  اهمیت  خصوص  در  وی 
بخشی از اهمیت غذایی کشور به مسائل دام و طیور بستگی 
دارد، همچنین بحث اقتصاد و اشتغال کشور به کشاورزی و 
دامپروری وابسته است که باید در این زمینه ها سرمایه گذاری 
صورت گیرد و با برگزاری چنین کنفرانس ها می توان در این 

زمینه موفقیت هایی را کسب کرد.
ملی  کنفرانس  پنجمین  رئیس  فوزی  اسدی  مسعود  دکتر   
مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان در زمینه روند برگزاری 
و  همایش ها  در   90 سال  از  که  رویه ای  گفت:  کنفرانس 
سمینارها اجرا شده است، یک رویه جدید است و از مجموعه 
مقاالت دریافت شده بعد از طی مراحل داوری، مقاالت که 

پذیرفته می شود به شکل پوستر ارائه می شوند.
رئیس پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و 
آبزیان افزود: امسال تعداد 300 عنوان مقاله علمی دریافت 
و از این تعداد 220 مقاله علمی به شکل پوستر پذیرفته شد.

و  ژنتیک  طیور،  و  دام  فیزیولوژی  طیور،  و  دام  تغذیه  وی 
اصالح دام و طیور، مدیریت پرورش دام و طیور، بیماری های 
دام و طیور، تغذیه و مدیریت آبزیان را از محورها پنجمین 
کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان برشمرد.
با  مشهد  فردوسی  دانشگاه  استاد  زاده  ولی  دکتر  سپس   
عنوان وضعیت پرورش گوسفند و بز در ایران، گذشته، حال 
و آینده، دکتر اکبری استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان با 
عنوان فرهنگ سنتی در هویت معاصر ایرانی، دکتر اخالقی 
دانشیار دانشگاه شیراز با عنوان مباحث نوین در تولید مثل 
امنیت  دفتر  محترم  مسئول  بیشه سری  مهندس  و  ماکیان 
غذایی با عنوان اهمیت راهبردی دامپروری در امنیت غذایی 

جمهوری اسالمی ایران به ایراد سخنرانی علمی پرداختند.
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دکتر محمد علی طاهر در آیین افتتاحیه چهل و هشتمین نمایشگاه دستاوردهای هسته ای کشور:

دستاوردهای صنعت هسته ای کشور، یکی از بزرگ ترین افتخارات نظام جمهوری اسالمی است
تخصصی  نمایشگاه  هشتمین  و  چهل  افتتاحیه  آیین 
یکشنبه 28 مهر  دستاوردهای صنعت هسته  ای کشور، روز 
ماه 98، با حضور جمعی از مسئوالن کشوری و استانی، در 

تاالر وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان، برگزار شد.
ایام  بیان تسلیت به مناسبت  دکتر محمد علی طاهر ضمن 
اربعین حسینی و درود و صلوات به روح پرفتوح امام خمینی، 
بنیانگذار انقالب اسالمی و ارواح طیبه شهدای اسالم، به ویژه 
برای  تسلیت  همچنین  و  اسالمی  انقالب  هسته ای  شهدای 
انرژی  نیروگاهی سازمان  معاون  احمدیان  درگذشت محمد 
هسته ای، آرزوی تندرستی و طول عمر با عزت برای مقام 
دانشگاه  بنیانگذاران  خاطره   و  یاد  و  کرد  رهبری  معظم 
همسر  و  پور  افضلی  علیرضا  مهندس  روانشاد  کرمان،  در 

مکرمه اش بانو فاخره صبا را گرامی داشت.
وی افزود: دانشگاه شهید باهنر کرمان پس از گذشت بیش 
از چهل سال از عمر بابرکتش مفتخر است و به خود می بالد 
که  است  فرهیختگانی  و  استادان  دانشمندان،  میزبان  که 
با  افزودن دانش و آگاهی های خود و  با  همواره در تالشند 
همراه شدن با آخرین دستاوردهای علمی و مهارت های نوین، 
سکان آموزش و پژوهش را با قوت و قدرت در دست گیرند 
و دانشجویانی را پرورش دهند که حرفی برای گفتن داشته و 

منشا آثاری خوب و آینده ای روشن در جامعه باشند.
بدون  کرد:  تصریح  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
شک تکنولوژی هسته   ای، در دنیای امروز که به مرز پایانی 

انرژی   های دست نیافتنی و فسیلی مثل نفت و گاز و ... رسیده 
است، از زیر بنایی ترین فن آوری های هزاره سوم محسوب 
می شود. پیش بینی بحران انرژی و سوخت در دهه های آینده 
و میدان وسیع کاربرد دانش هسته ای در تمام علوم روز اعم 
از پزشکی، کشاورزی، مهندسی ساخت و .. از جمله دالیلی 
گسترده  تحقیقات  بر  گذاری  سرمایه  ضرورت  که  است 

هسته ای را برای کشورها اجتناب ناپذیر می نماید.
تخصصی  نمایشگاه  وهشتمین  چهل  گفت:  طاهر  دکتر 
سازمان  سوی  از  کشور  هسته    ای  صنعت  دستاوردهای 
انرژی اتمی با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان، در سه 
و  »نیروگاهی«  »مرور چرخه سوخت هسته ای«،  کلی  بخش 
افتتاح  مختلف«  صنایع  در  هسته ای  صنعت  »کاربردهای 
محافل  در  چنینی  این  نمایشگاه های  برگزاری  شد.  خواهد 
دانشگاهی، ضمن ایجاد ارتباط قوی   تر بین صنعت و دانشگاه، 
دانشگاه ها  در  متخصص  و  ارزشی  نیروهای  شناسایی  باعث 
عرصه  در  فعالیت  جهت  الزم  توان  که  نیروهایی  می    شود. 

گسترده انرژی هسته    ای را دارا است.
رئیش دانشگاه خاطر نشان کرد: همانگونه که مستحضرید، 
جمهوری اسالمی ایران، امروزه، با اتکا به دانِش متخصصان و 
دانشمندان خود به یکی از کشورهای دارنده فناوری و دانش 
دستاوردهای  واقع  در  است.  تبدیل شده  پیشرفته  هسته    ای 
هسته    ای یکی از بزرگ   ترین افتخارات نظام جمهوری اسالمی 
به  مختلف  حوزه های  در  دستاوردها  این  تبیین  که  است 
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با حضور دانشگاهیان، مسئوالن کشوری و استانی
چهل و هشتمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته  ای کشور در دانشگاه شهید باهنر 

کرمان گشایش یافت
صنعت  دستاوردهای  تخصصی  نمایشگاه  هشتمین  و  چهل 
باهنر،  شهید  دانشگاه  رئیس  حضور  با  کشور  هسته  ای 
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
کرمان، دستیار ویژه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
در  استانی،  مسئوالن  و  مدیران  از  جمعی  و  اتمی  انرژی 

دانشگاه شهید باهنر کرمان افتتاح شد.
امور  دکتر محمد علی دهقان سرپرست معاونت هماهنگی 
نمایشگاه  این  گفت:  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی 
برای دومین مرتبه در استان کرمان برپا می شود که دورة 
اول نیز با باالترین میزان بازدید کننده، در سال 1391 در 

دانشگاه شهید باهنر کرمان، برگزار شد. 

علیه  بیگانگان  توسط  که  سوئی  تبلیغات  گاهی  افزود:  وی 
این  به  نیاز  عدم  فکر  می گیرد  صورت  هسته ای  انرژی 
 10 گفت  می توان  شاید  می بندد.  نقش  ذهن ها  در  انرژی 
الی 15 درصد و یا حداکثر20 در صد از این انرژی برای 

محققان  فعالیت  می    رسد.  نظر  به  ضروری  خاص  صورت 
کشورمان علیرغم توطئه ها و تحریم ها در حوزه های سالمت، 
کشاورزی و فیزیک هسته    ای به گونه ای است که اکثر مردم 
جهان و دولت مردان آنان تحریم های علیه ایران را بی نتیجه 
دانسته و موافق داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای ایران بوده 

و هستند.
دکتر طاهر گفت: مرور کلی موفقیت های ایران اسالمی در 
حوزه های مختلف هسته    ای مانند؛ رآکتور   های هسته    ای تولید 
غنی سازی  گاما؛  پرتوفرآوری  هسته    ای؛  سوخت  تولید  نیرو؛ 
اورانیوم؛ نیروگاه    های اتمی و تحقیقاتی؛ ساخت سانتریفیوژهای 
جدید و پیشرفته و مبارزه با آفات؛ کاربردهای هسته    ای در 
پزشکی مانند رادیوایزوتوپ ها و رادیو داروهای تولید شده؛ 
ایرانی و  نخبگان  بیانگر تالش  در بخش کشاورزی و غیره؛ 
رهبر  مقتدرانه  رهنمودهای  و  ایران  ملت  استقامت  و  صبر 
معظم انقالب بوده و هست و خواهد بود، با اذعان به این امر 
که انواع تحریم    های خارجی که بی رحمانه بر ملت ما تحمیل 
بلکه  است  نگرفته  را  پیشرفت ها  این  جلوی  تنها  نه  شده؛ 
ایران توانا و مقتدر، همچنان سرافراز و سربلند به تالش های 
ترسیم شده در سند  اهداف  تا جائی که  ادامه می دهد  خود 

چشم انداز، تمام و کمال تحقق یابد.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: هدف از برگزاری 
بومی  دانش  به  نسبت  عمومی  سازی  آگاهی  نمایشگاه  این 
تکنولوژی  یک  عنوان  به  آن  معرفی  و  هسته ای  صنعت 
جامعه  راحت  و  سریع  دسترسی  و  مردم  زندگی  در  مفید 
این  در  به چکیده آخرین دستاورده های کشور  دانشگاهیان 
ابهام در زمینه فعالیت های هسته ای در  صنعت است. رفع 

کشور، چه به لحاظ ایمنی و زیستی محیطی و چه به لحاظ 
ایجاد  دشمنان،  منفی  تبلیغات  خنثی سازی  جهت  سیاسی 
متخصصین  و  محققین  کارشناسان،  جذب  و  عالقه مندی 
دانشگاهی و نخبه ها، تقویت خودباوری و غرور ملی از طریق 
مشاهده عینی و معرفی کاربردهای جنبی این صنعت به ویژه 

درکشاورزی و پزشکی از دیگر اهداف این نمایشگاه است.
وی نو بودن این صنعت در داخل کشور و عدم آگاهی مناسب 
به آن، محدود بودن فضای اطالع رسانی در رابطه  نسبت 
به  دستاوردها  ارائه  دنیا،  سطح  در  صنعت  این  جزئیات  با 
صورت عینی، جهت رفع ابهام افکار عمومی داخلی، به جای 
سخنرانی ها و تبلیغات رسانه ای، بومی بودن این دستاوردها، 
به ویژه در بخش چرخه سوخت و آب سنگین، محق بودن 
مردم به جهت حمایت های گسترده و همه جانبه از دستیابی 
به این دانش ارزشمند به عنوان مهمترین عامل ایستادگی و 
موفقیت در برابر فشارهای سیاسی خارجی، از ضرورت های 

برگزاری نمایشگاه های هسته ای در سطح کشور، برشمرد.
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موارد قهرآمیز استفاده می شود. در دنیا از انرژی هسته ای 
پرتوهای  از  استفاده  مانند  می شود؛  متنوعی  استفاده های 
لیزر در پزشکی  و  هسته ای در علوم مختلف مانند بحث 
دارد. کاربرد  هسته ای  پرتونگاری های  نیز  علوم  سایر  در 
نقش  دریاها  آب  کردن  شیرین  بحث  در  هسته ای  انرژی 

بسیار مهمی را ایفا می کند.
تکنولوژی گداخت  به  بشر  اگر  اظهار داشت:  دکتر دهقان 
هسته ای دست پیدا کند، به منبع بزرگی برای تولید انرژی، 
انرژی  و  آب  انتقال  شیرین،  آب  به  دریاها  آب  تبدیل 
در  انرژی هسته ای  است.  یافته  بسیار عظیمی دست  های 
استفاده های متعددی می شود برای  نیز  مباحث دامپزشکی 
مثال در بحث باروری، اصالح دام، اصالح نژاد و... کاربرد 
خاص  کشورهای  به  مختص  تنها  هسته ای  انرژی  دارد. 
بحث  در  نیز  سوم  جهان  کشورهای  حتی  نیست.  دنیا  در 
نشان  این  و  پیشرفت های مهمی داشته اند  انرژی هسته ای 
باید  دهندة ضرورت بحث هسته ای در کشور ما هست و 
دست  زمینه  این  در  پیشرفت ها  و  تکنولوژی  آخرین  به 
پیدا کنیم.هیچ کشوری در دنیا حاضر به افشای اطالعات 
هسته ای خود نیست و این نشان دهندة آن است که هرچه 
کشور ما در این زمینه دستاورد کسب کرده است حاصل 

تالش و زحمت دانشمندان داخل بوده است. 
وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، هیچ کشور 
که  نمی شود  هسته ای  بمب  ساخت  به  حاضر  مسلمانی 
جانداران  و  حیوانات  انسان ها،  از  نسل  چند  برای  بخواهد 

که  کشوری  برای  هسته ای  بمب  مسلما  ببرد.  بین  از  را 
که  بحثی  داشت.  نخواهد  کارایی  دارد  ایدئولوژی  چنین 
در  هسته ای  پیشرفت  و  تکنولوژی  همة  کردیم  مطرح  ما 
و  است  مردم  رفاه  و  پیشرفت  دوستی،  صلح،  زمینه های 
این حق مردم کشور ما است .نگاه ما این است که کشور  
باید از جهات انرژی هسته ای تا آخرین سرقله های دانش 
این دلیل است که  به  نمایشگاه ها  این  را فتح کند. وجود 
عالقه  اینکه  هم  و  شود  سازی  فرهنگ  افراد  همة  برای 
مندان و نخبگان دانشگاهی به سمت این علم حرکت کنند 
و سایردانشمندان را تقویت نمایند تا بتوانیم آخرین مدارج 

علمی و پیشرفت های دنیا را در این زمینه کسب نماییم.
جمهور  رئیس  معاون  ویژه  دستیار  زارعان  اصغر  دکتر 
و  ظرفیت ها  گفت:  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  و 
با  دارد،  وجود  باهنر  دانشگاه  در  خاصی  توانمندی های 
داریم  هرچه  کرد:  اظهار  حسینی  اربعین  اجتماع  به  اشاره 
از عاشورا است و اجتماع اربعین در دنیا بی همتا است و 
باید بتوانیم با انسجام و همدلی توطئه های دشمن را خنثی 

کنیم.
یکسری  اتمی  انرژی  سازمان  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
در  اصلی اش  وظیفه  و  می کند  دنبال  را  حاکمیتی  وظایف 
رادیوداروها،  تولید  پرتودهی،  سامانه های  پاک،  برق  تولید 

لیزرها و داشتن چرخه سوخت است.
زارعان با بیان اینکه بعضا کشورها پهنان کاری دارند، اما 
به دلیل اینکه فعالیت های ایران صلح آمیز است سعی شده 
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هسته ای  انرژی  کرد:  بیان  برسیم  شده  تعریف  اهداف  به 
مسئله خاصی است اما دشمنی دشمن کم نمی شود، هسته ای 
یک بهانه است زیرا آنها با ما مشکل ایدئولوژیکی دارند و 
اگر هسته ای حل شود بعد از آن حقوق بشر، موشکی و ... 

را مطرح می کنند.
با  ما  اما  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  ویژه  دستیار 
جلو  را  کار  باید  هوشمندی  و  تدبیر  مقاومت،  ایستادگی، 
ما  هزینه های  که  است  این  دنبال  به  سلطه  نظام  ببریم 
و  مادی  و  سیاسی  هزینه های  باید  ما  و  بدهد  افزایش  را 
و  کشور  مدیریت  با  امروز  تا  و  کنیم  مدیریت  را  معنوی 
و  اساتید  مندی  بهره  و  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای 
در  ما  روزافزون  اقتدار  موجب  حوزه  این  در  ها  دانشگاه 

فعالیت های مختلف از جمله هسته ای شده است.
وی با تاکید بر اینکه نباید توقف کنیم و نباید به آنچه که 
اکنون هستیم بسنده کنیم زیرا اگر بایستیم دشمن بیش از 
این می تازد تصریح کرد: این سختی ها می گذرد. جمهوری 
این ها را دیده و 40 سال  از  ایران روزهای بدتر  اسالمی 
است که تحریم است و با ایستادگی از پیچ هایی که وجود 

دارد می گذریم و مطمئنا روزهای خوبی در راه است.
اعتمادی  به  توجه  با  ای  هسته  حوزه  در  کرد:  اظهار  وی 
که به دشمن نداشته و نداریم نیروگاه هایی از سال 53 در 
کشور ایجاد شد که نیروگاه بوشهر یکی از آنهاست که در 

مدار است و روزانه برق قابل توجهی تولید می کند.
زارعان بیان کرد: نیروگاه بوشهر روزانه به اندازه 6 و نیم 
و  دارد  نفت  حوزه  در  انرژی  جویی  صرفه  بشکه  میلیون 
هرچه در برق هسته ای پیش برویم در ذخایر استراتژیک 
پایدار  و  ماندگار  برق  توانیم  می  و  کرده  کار  توانیم  می 

باشیم. داشته 
وی اظهار کرد: نظام اسالمی در پی عملیاتی کردن چرخه 
سوخت از اکتشاف و استخراج و سوخت بومی کار کرده و 
در زمره 10 کشور اول دنیا در این حوزه است و این اقدام 
منجر به عصبانیت غربی ها و حتی کشورهایی شده که با ما 

ارتباط دوستانه دارند.
براساس  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  ویژه  دستیار 
امروز و حمایت های مقام  تا  ابتدا  از  حمایت همه دولت ها 
همه  و  شده  بومی  کشور  هسته ای  صنعت  رهبری  معظم 
دوره ها کمک کرده اند که بتوانیم این چرخه را بومی سازی 

کنیم و با یک باد نلرزیم.
وی افزود: 100 درصد فعالیت های صنعت هسته ای ایران 
و  است  سازی  بومی  ما  رویکردهای  از  یکی  و  شده  بومی 
امروز در طراحی و ساخت انواع سانتریفیوژ خودکفا هستیم 

و خالئی نداریم که این تکنولوژی هایتک و خاص است.
نبودند  حاضر  دیگر  کشورهای  زمانی  کرد:  اظهار  زارعان 
سانتریفیوژ  اینکه یک  تحمل  و  داده  ما  به  سانتریفیوژ  یک 
و  نطنز  در  سانتریفیوژ  هزاران  اکنون  و  نداشتند  بچرخد، 

فوردو مشغول به کار است.
اینکه  بیان  با  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  ویژه  دستیار 
و  اولیه  ماده  که  است  زرد  کیک  ساتریفیوژ  از  تر  مهم 
استراتژیکی است و همه دنیا می توانند خرید کنند اما به 
جمهوری اسالمی نمی فروشند و اکنون این ماده را داریم 
باید  نوین  فناوری های  سمت  به  حرکت  برای  کرد:  بیان 
سلطه  بار  زیر  اینکه  برای  کشور  و  کرد  هزینه  و  ریسک 

نرود، دارد هزینه می کند و باید هزینه استقالل را داد.
وی با اشاره به اسکن بخش اعظمی از مساحت کشور گفت: 
اکنون می دانیم چقدر ماده استراتژیک اورانیوم بومی داریم 

و امسال از 50 تن اورانیوم بومی استفاده خواهیم کرد.
غنی  اورانیوم  تن   27 به  ساالنه  اینکه  به  اشاره  با  زارعان 
شده برای یک نیروگاه قدرت نیاز داریم، افزود: اکنون به 
ظرفیت قبل از انقالب در کیک زرد رسیده ایم و باید روز 

به روز به فعالیت های خود ادامه بدهیم.
دیگر  صنایع  به  ای  هسته  انرژی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
را  زرد  کیک  اولیه  ماده  کرد:  تصریح  دهد،  می  خدمات 
بومی تولید می کنیم و این اقدام در قدرت چانه زنی ما در 

عرصه بین المللی خیلی اثرگذار است.
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آن  انبار  و  بمب  ساخت  دنبال  به  ما  کرد:  اظهار  زارعان 
مالک  ما  برای  رهبری  معظم  مقام  فتوای  زیرا  نیستیم 
است. ما فناوری را داریم و این اقتدار است و قدرت چانه 

زنی ایران را باال می برد.
اینکه  به  اشاره  با  اتمی  انرژی  دستیار ویژه رئیس سازمان 
در مذاکرات تالش کردند کاربری رآکتور اراک را تغییر 
فعالیت  سنگین  آب  اراک  رآکتور  کنار  در  افزود:  بدهند، 
بعضی  به  و  تولید  سنگین  آب  تن   20 ساالنه  و  کند  می 
ایران  می گفتند  که  کسانی  و  کنیم  می  صادر  کشورها  از 
بلوف می زند، خودشان خریدار آب سنگین ما شده اند و تا 
ظرفیت 25 تن برحسب نیاز می توانیم آب سنگین تولید 

کنیم.
ثانویه  مدار  آینده  هفته  دو  تا  کرد:  اعالم  ادامه  در  وی 
اندازی خواهد شد و  رآکتور در حال بازطراحی اراک راه 
تا سال بعد تست های سرد و تا سال 1400 رآکتور اراک 
کامال راه اندازی خواهد شد که اقدامی اقتدارآفرین و کار 

جهادی و عملیاتی است.
های  ماشین  از  جدید  نسل  سه  همچنین  گفت:  زارعان 
سانتریفویژ)تک ماشین( در روزهای آینده رونمایی خواهد 

شد.
درصد   100 اعتماد  مذاکرات  در  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
جهادی  کار  با  و  نبود  این  ما  جایگاه  اکنون  کردیم،  می 
قبل  به  اگر  کرد:  تصریح  داد  رخ  کارها  این  بصیرت  و 
خواستیم برگردیم، این ها تمرین است که به خوبی صورت 
برگردیم،  بخواهیم  وقتی  نبود  اقدامات  این  اگر  و  می گیرد 
پذیری  بازگشت  برای  تمرینی  لذا  داشتیم.  زیادی  فاصله 
را  موردنیاز  و  مدنظر  سازی  غنی  ظرفیت  چند  هر  است 
کار چند  نیز  توسعه  و  تحقیق  اما در حوزه  انجام می دهیم 
توانیم رونمایی  ساله صورت گرفته که چند ماشین را می 

کنیم.
سایت  افزود:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  ویژه  دستیار 
فوردو یک سایت پدافندی است و امروز یک هزار و 44 

سانتریفیوژ در فوردو و 5 هزار و 60 سانتریفیوژ در نطنز 
است.

متخصصان  اتمی  انرژی  سازمان  در  کرد:  اظهار  زارعان 
جوان ما با وضو کار می کنند و پروژه ها به نام ائمه اطهار 
این  و  می دهد  برکت  کار  به  و خداوند  می شود  نامگذاری 
شده  حاصل  جهادی  کار  و  توسل  و  توکل  با  موفقیت ها 

است.
وی با اشاره به اینکه هدف گذاری کوتاه مدت، میان مدت 
نظارتی  نهادهای  افزود:  داریم،  سازمان  در  بلندمدت  و 
بی  بودیم و کجا رسیدیم متاسفانه برخی  بینند کجا  بیایند 
انصافی کرده و می گویند سازمان انرژی اتمی متوقف شده 

است.
دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی در بخش دیگری 
از سخنانش با اشاره به مرگ و میر باال به علت سرطان ها، 
کاری  و  بگذاریم  دست  روی  دست  نمی توانیم  گفت: 
نکنیم و پروژه ای به نام "تترا" در زمینه استاندارد سازی 

رادیودارو را دنبال می کنیم.
اتمی  انرژی  از وظایف سازمان  اینکه یکی  بر  تاکید  با  وی 
تولید رادیو دارو است و در هفته 190 بیمارستان و مرکز 
میلیون   63 پروژه  این  که  دهیم  می  رادیودارو  را  درمانی 
یورو هزینه دارد و به برخی کشورها صادرات داریم اظهار 
ساخت  دست  در  را  سرطان ها  قطعی  درمان  مرکز  کرد: 

داریم که نزدیک به 200 میلیون یورو هزینه دارد.
کرد:  تصریح  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  ویژه  دستیار 
مانند  به شانه کشورهایی  انجام داده ایم که شانه  اقداماتی 
آمریکا حرکت می کند و پژوهشگاه ملی مواد را راه اندازی 

کرده ایم که از دستاوردهای صنعت هسته ای است.
درپایان این مراسم از دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه، 
فناوری  و  پژوهشی  معاون  پور  آبادی  نظام  حسین  دکتر 
برگزاری  مسئول  رنجبر  حسینی  عباس  دکتر  و  دانشگاه 
شهید  دانشگاه  در  هسته ای  صنعت  دستاورهای  نمایشگاه 

باهنر کرمان، تقدیر به عمل آمد.
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شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر  علی  محمد  دکتر  ریاست  به 
مهرماه   30 سه شنبه  روز  دانشگاه  شورای  جلسه  باهنر، 
علیدادی  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت  حضور  با   ،98
شهر  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  سلیمانی 
کرمان و اعضاء شورای دانشگاه، در سالن کنفرانس سازمان 

مرکزی دانشگاه، برگزار شد.
از  مختصری  گزارش  ابتدا،  مقدم  خیر  ضمن  طاهر  دکتر 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  گفت:  و  کرد  ارائه  دانشگاه 
از  این دانشگاه را  حدود15000 دانشجو دارد و آنچه که 
دیگر دانشگاه های استان و جنوب شرق متمایز کرده، تعداد 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و تعداد گرایش ها و رشته ها 
دانشجوی   5000 حدود  نیز  و  است  تکمیلی  تحصیالت 
دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد در بیش از 300 رشته 

و گرایش در حال تحصیل هستند.
وی افزود: دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال گذشته برای 
اولین بار در جمع 1000 دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت و 
بر اساس نتایج رتبه بندی شانگ های که اخیرا منتشر شده 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  معدن  مهندسی  بخش  است، 
دانشگاه  کبیر  امیر  صنعتی  و  تهران  دانشگاه های  از  بعد 
کرده  کسب   75-  51 بین  ای  رتبه  کرمان  باهنر  شهید 
)دانشگاه   های  ایرانی  دانشگاه  چهل  بین  در  همچنین  است. 
در  تایمز  بندی  رتبه  در  مهندسی(  و  پزشکی  علوم  جامع، 
و  گرفت  قرار  وپنجم  بیست  رتبه  در  2020میالدی،  سال 
نیز طبق تازه ترین رتبه بندی دانشگاه الیدن هلند2019، 
26 دانشگاه ایران در فهرست 963 دانشگاه موثر دنیا قرار 
دارند که دانشگاه شهید باهنر کرمان از رده 938 به رده 

با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر کرمان؛

جلسه شورای دانشگاه برگزار شد
فنی  در  تایمز  بندی  رتبه  در  هم  امسال  یافت.  ارتقا   902
مهندسی و علوم کامپیوتر در بین 12 دانشگاه کشور و جزء 
بندی کشوری  رتبه  و در  قرار گرفته  دانشگاه جهان   700

رتبه 5 را کسب کرده است.
دکتر طاهر افزود: دانشگاه شهید باهنر سرآمد جنوب شرق 
از نظر کنکور و کارشناسی  است نسبت به دانشگاه تهران 
با ورودی های ضعیفی روبرو است و خوشبختانه قبولی  های 
دانشگاه شهید باهنر در کارشناسی ارشد جزء دانشگاه های 
برتر کشور است که از یک ورودی ضعیف به خروجی قوی 

رسیده  است.
وی با تاکید بر لزوم حرکت دانشگاه به سمت مهارت افزایی 
ماموریت  زمان  براساس  باید  دانشگاه  گفت:  کارآفرینی  و 
این  در  که  است  پیشرو  دانشگاهی  و  دهد  انجام  را  خود 

زمینه ها کار مثبتی انجام داده باشد.
این مطلب  به  اشاره  با  کرمان  باهنر  دانشگاه شهید  رئیس 
شده  کشور  دانشگاه های  در  کمیت  جایگزین  کیفیت  که 
عالی  شورای  تصویب  به  که  آمایش  طرح  داشت:  اظهار 
رشته ها،  کیفی سازی  راستای  در  رسیده  فرهنگی  انقالب 
و  مهارت افزایی  به سمت  دانشگاه ها  حرکت  و  دانشجویان 

کارآفرینی اجرایی شده است.
سلیمانی  علیدادی  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت  سپس 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر کرمان ضمن 
رو  پیش  در  که  ایامی  و  حسینی  اربعین  تسلیت  عرض 
هست گفت: از اینکه در جمع شورای دانشگاه هستم خیلی 
خرسندم و توفیق رفیق شد تا در خدمت دانشگاهیان باشم. 
مسألة بسیار مهم این است که هر کشور در بین ثروت ها 
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باالترین  انسانی،  نیروی  و ذخایری که دارد در رأس آنها 
ثروت است. برای یک کشور و دلیل نیز واضح است چرا 

که ثروت های دیگر هم باید در اختیار انسان قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه افراد تحصیل کرده سرآمد هستند و 
این افراد در دانشگاه ها حضور دارند گفت: مراکز علمی و 
دانشگاه ها با جمعیتی سر و کار دارند، که این جمعیت یعنی 

همان دانشجویان، ثروت کشور هستند.
نماینده ولی فقیه در استان خاطر نشان کرد: در نگاه کلی 
محورهایی  بسنجند،  را  کشور  یک  قدرت  می خواهند  وقتی 
قدرت،  مهم  محورهای  از  یکی  و  می شود  گرفته  نظر  در 
قرار  آن  رأس  در  فرهیخته  نیروی  و  است  انسانی  نیروی 
انسانی  نیروی  این  خوشبختانه  باهنر  شهید  دانشگاه  دارد. 

فرهیخته و جوان را دارد.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه شهید باهنر جزو دانشگاه های 
از  یکی  دانشگاه،  شورای  گفت:  می شود  محسوب  آور  نام 
تصمیم  گیری ها،  تصمیم  زیرا  است  دانشگاه  اصلی  ارکان 
سازی ها و همراهی ها جایگاه آن را در دانشگاه ممتاز می کند.
امام جمعه شهر کرمان خاطر نشان کرد: اگر دانشگاه بخواهد 
توجه  جدی  نکته  چند  به  باید  بماند  ممتاز  و  بشود  ممتاز 
شورای  در  که  است  تصمیماتی  مسأله  اولین  باشد،  داشته 
ارزیابی  و  عملیاتی  باید  می شود،  گرفته  دانشگاه  راهبردی 
است  دانشگاه  ارشد  انتخاب مدیران  شوند. دومین مسأله، 
هیأت  اعضای  و  رئیس  دانشگاه،  مهم  اضالع  از  یکی  زیرا 
قابلیت ها،  می کنند.  مدیریت  را  دانشگاه  که  هستند  رئیسه 
صالحیت ها و انگیزه های آنان در دانشگاه می تواند دانشگاه 
برتر  دانشگاه های  جزو  که  نحوی  به  ببرد،  جلو  به  رو  را 
دانشگاه،  به سابقة  نگاه  با  و خوشبختانه  دنیا شود  و  کشور 
دانشگاه،  کارکنان  و  رئیس  همیشه  که  خواهیم شد  متوجه 
از بین افراد ارزشمند انتخاب شده اند و این حرکتی رو به 

جلو و روبه رشد است.
گفت:  سلیمانی  علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجت 
استاد  یک  حضور  زیرا  هستند  استادان  دیگر،  مهم  ضلع 

طبق  است.  تاثیرگذار  دانشجویان  بر  دانشگاه  در  فرهیخته 
اغلب  مؤثرها  متاثر؛  یا  مؤثرند  یا  افراد  روانشناسانه  نگاه 
انسان هایی هستند که به لحاظ روحی روانی و علمی جایگاهی 
بر  را  تاثیر خود  اینگونه  استادان که  همانند  دارند.  قوی تر 
نباشد  مشهود  تاثیر  این  گرچه  می گذارند،  دانشجویان 
درهمین  برجسته  شخصیت های  سرگذشت  به  نگاه  با  اما 
مرکزعلمی، کسانی فرهیخته شدند که استادان تأثیرگذاری 
برجسته ای  جایگاه  که  شود  می  پیدا  فردی  کمتر  داشتند. 
داشته اما نزد استادان برتر تعلیم ندیده باشد که به  لطف 
ضلع  دارد.  نام  استادانی صاحب  باهنر  شهید  دانشگاه  اهلل، 
که  افرادی  همان  هستند،  محصل  دانشجویان  مهم  و  سوم 
ممکن  گرچه  باشند،  داشته  انگیزه  باید  می بینند،  آموزش 
انگیزه های  از  غیر  نگاهی  با  دانشجویان  از  گروهی  است 
علمی وارد دانشگاه شوند ولی این فضای دانشگاه است که 
این سطح علمی هماهنگ کند. پس  با  را  می تواند دانشجو 
امر  این  و  کنند  برجسته  را  دانشگاه  می توانند  دانشجویان 
در سایة فرهنگ، ادب و دین محقق می شود. اگر دانشگاه 
با رعایت این چند ضلع در زیر سایه فرهنگ و ادب و دین 
قرار بگیرد در این دانشگاه رقابت ویژه ای شکل می گیرد و 
افراد برجسته ای هم از دانشگاه خارج می شوند. امیدواریم 
که برنامه ریزی شورا به گونه ای باشد که کلیة ضعف های 
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برتر  دانشگاه های  با سایر  رقابت  و در  بپوشاند  را  احتمالی 
دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد و بتواند رتبه های باالتری 

را کسب کند. 
سپس جلسه وارد دستور کار شد و پس از آن، نماینده ولی 
از  اعضا شورا  و  کرمان  امام جمعه شهر  و  استان  در  فقیه 
صنعت  دستاوردهای  تخصصی  نمایشگاه  هشتمین  و  چهل 
بازدید  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در  کشور  هسته  ای 

کردند.

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان در هفتمین جلسه شورای نظارت دانشگاه تاکید کرد؛
دّقـت نظر و انجام کار کارشناسی در امور نظارت و ارزیابی

کرمان،  باهنر  دانشگاه شهید  نظارت  هفتمین جلسه شورای 
علی  محمد  دکتر  ریاست  به  مهرماه 98،  روز سه شنبه 30 

طاهر رئیس دانشگاه، برگزار شد.
شوراِی  رئیس  و  دانشگاه  رئیس  طاهر  علی  محمد  دکتر 
نظارت، بر دقّـت نظر و انجام کار کارشناسی در امور نظارت 

و ارزیابی تأکید کرد.
دکتر همایون بابایی مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفّیت 
دانشگاه، ضمن قدردانی از حمایت های رئیس شوراِی نظارت 
اهداف  پیشبرد  دانشگاه،  در  محور  توسعه  برنامه های  از 
دانشگاه بر اساس سنِد راهبردی را، مستلزم پی گیری مستمر 

و پایش برنامه ها دانست.
اعضای شوراِی نظارِت دانشگاه، فعالیت های حوزه پژوهشی 
را به عنوان یک الگوی تجربه شده در تعریف شاخص هاِی 
بخش ها  سایر  به  آن،  نگرشی  تعمیم  با  و  دانستند  نظارتی 

تأکید کردند.
همچنین در این جلسه، ضمن بررسی برخی از مسائل نظارتی 
جاری، با حضور دو عضِو هیأت علمِی دانشگاه، ابهام موجوِد 
تحلیل علمی  و  بررسی  از گویه ها و سنجه ها  در چند مورد 
شد و قرار شد، شیوه نامه های نظارتی بر اساِس مقّررات و با 

پی گیری در کمیته هاِی تخّصصی، تنظیم و اجرایی شود.
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Bordbar, F., Makki, 
P., Alifarsangi, F. 

Q3 علوم 

20 

The antibacterial and antibiofilm 
activity of sea anemone 
(Stichodactyla haddoni) against 
antibiotic-resistant bacteria and 
characterization of bioactive 
metabolites 
Open Access 
International Aquatic Research 
11(1), pp. 85-97 

Hamayeli, 
H., Hassanshahian, 
M., Askari Hesni, M. 

Q3 علوم 
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21 

Molecular docking, molecular 
dynamics simulations and QSAR 
studies on some of 2-
arylethenylquinoline derivatives for 
inhibition of Alzheimer's amyloid-
beta aggregation: Insight into 
mechanism of interactions and 
parameters for design of new 
inhibitors 

Journal of Molecular Graphics and 
Modelling 87, pp. 129-143 

Safarizadeh, 
H., Garkani-Nejad, 
Z. 

Q2 علوم 

22 

Sensitive voltammetric method for 
the determination of naproxen at the 
surface of carbon 
nanofiber/gold/polyaniline 
nanocomposite modified carbon 
ionic liquid electrode 

Microchemical Journal 
145, pp. 373-379 

Afzali, M., Jahromi, 
Z., Nekooie, R. 

Q2 علوم 

23 

Quantitative structure–activity 
relationship study using genetic 
algorithm–enhanced replacement 
method combined with molecular 
docking studies of isatin derivatives 
as inhibitors of human 
transglutaminase 2 

Journal of the Chinese Chemical 
Society 66(3), pp. 265-277 

Tadayon, 
M., Garkani-Nejad, 
Z. 

Q3 علوم 

24 

Computational Studies on the 
Rotamers of 4-Aryl-2-Oxo-
1,2,3,4-Tetrahydropyrimidines 
and 4-Aryl-2-Oxo-1,2-
Dihydropyrimidines 

Journal of Structural Chemistry 
60(3), pp. 377-393 

Memarian, 
H.R., Amini, S. 

Q4 علوم 
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25 

Identification of Bacillus 
thuringiensis bacterial strain isolated 
from the mine soil as a robust agent 
in the biosynthesis of silver 
nanoparticles with strong 
antibacterial and anti-biofilm 
activities 

Biocatalysis and Agricultural 
Biotechnology 18,101047 

Khaleghi, 
M., Khorrami, 
S., Ravan, H. 

Q2 علوم 

26 

Activation of orexin-1 receptors in 
the ventrolateral periaqueductal grey 
matter (vlPAG) modulates pulpal 
nociception and the induction of 
substance P in vlPAG and trigeminal 
nucleus caudalis 

International Endodontic Journal 
52(3), pp. 318-328 

Raoof, 
M., Soofiabadi, 
S., Abbasnejad, M., 
(...), Esmaeili-
Mahani, 
S., Mansoori, M. 

Q1 علوم 

27 

The effect of central 
administration of alpha-pinene on 
capsaicin-induced dental pulp 
nociception 

International Endodontic Journal 
52(3), pp. 307-317 

Rahbar, 
I., Abbasnejad, 
M., Haghani, J., 
(...), Kooshki, 
R., Esmaeili-
Mahani, S. 

Q1 علوم 

28 

Distribution patterns of epibiotic 
barnacles on the Hawksbill turtle, 
Eretmochelys imbricata, nesting 
in Iran 

Regional Studies in Marine 
Science 27,100527 

Razaghian, 
H., Esfandabad, 
B.S., Hesni, M.A., 
(...), Toranjzar, 
H., Miller, J. 

Q2 علوم 

29 

Effect of tocopherol on the 
properties of Pluronic F127 
microemulsions: Physico-chemical 
characterization and in vivo toxicity 

Journal of Molecular Liquids 
277, pp. 624-630 

Rahdar, 
A., Taboada, 
P., Hajinezhad, 
M.R., Barani, 
M., Beyzaei, H. 

Q1 علوم 
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30 

Intranasal insulin activates Akt2 
signaling pathway in the 
hippocampus of wild-type but not in 
APP/PS1 Alzheimer model mice 
Open Access 
Neurobiology of Aging 
75, pp. 98-108 

Gabbouj, 
S., Natunen, 
T., Koivisto, H., 
(...), Tanila, 
H., Hiltunen, M. 

Q1 علوم 

31 

First fungemia case due to 
environmental yeast 
Wickerhamomyces myanmarensis: 
Detection by multiplex qPCR and 
antifungal susceptibility 
Open Access 
Future Microbiology 
14(4), pp. 267-274 

Arastehfar, 
A., Bakhtiari, 
M., Daneshnia, F., 
(...), Hagen, 
F., Boekhout, T. 

Q2 علوم 

32 

Wireless Information and Power 
Transfer in Single User OFDM 
Systems 

Wireless Personal 
Communications 
105(1), pp. 105-119 

Bahmani Babanari, 
F., Abbasi-
Moghadam, D. 

Q3 فنی 

33 

A new model for reliability-
centered maintenance 
prioritisation of distribution 
feeders 

Energy 
171, pp. 701-709 

Afzali, P., Keynia, 
F., Rashidinejad, M. 

Q1 فنی 

34 

Productivity enhancement of 
solar stills by nano-coating of 
condensing surface 

Desalination 
pp. 1-9 

Zanganeh, 
P., Goharrizi, 
A.S., Ayatollahi, 
S., Feilizadeh, M. 

Q1 فنی 

35 

Frugal sampling method for analysis 
of modulating pulses in nonlinear-
loaded transmission lines at mm-
wave frequency 

Conference on Millimeter-Wave and 
Terahertz Technologies, MMWaTT 
2018-December,8661239, pp. 86-89 

Kouhpayeh-Zadeh-
Esfahani, 
S., Abdipour, 
A., Afrooz, K. - فنی 
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36 

GPR measurements to detect 
major discontinuities at 
Cheshmeh-Shirdoosh limestone 
quarry, Iran 

Bulletin of Engineering Geology 
and the Environment 
78(2), pp. 743-752 

Zanzi, L., Hojat, 
A., Ranjbar, H., 
(...), Azadi, 
A., Arosio, D. Q1 فنی 

37 

Experimental study of the effects 
of curing time on geotechnical 
properties of stabilized clay with 
lime and geogrid 

International Journal of 
Geotechnical Engineering 
13(2), pp. 172-183 

Jahandari, 
S., Saberian, 
M., Zivari, F., 
(...), Ghasemi, 
M., Vali, R. 

Q2 فنی 

38 

Determination of DLCC for 
Elastic Robotic Manipulators 

Proceedings of the 6th RSI 
International Conference on 
Robotics and Mechatronics, 
IcRoM 2018 8657526, pp. 523-
528 

Rezaei, V., Shafei, 
A.M. 

 فنی -

39 

Design of aluminum-based 
nanoring arrays for realizing 
efficient plasmonic sensors 

Journal of the Optical Society of 
America B: Optical Physics 
36(3), pp. 786-793 

Salemizadeh, 
M., Mahani, 
F.F., Mokhtari, A. 

Q1 فنی 

40 

Performance simulation of 
combined heat pump with 
unglazed transpired solar 
collector 

Solar Energy 
180, pp. 575-593 

Safijahanshahi, 
E., Salmanzadeh, 
M. 

Q1 فنی 
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41 

Sustainable location and route 
planning with GIS for waste 
sorting centers, case study: 
Kerman, Iran 

Waste Management and 
Research 37(3), pp. 287-300 

Farahbakhsh, 
A., Forghani, M.A. 

Q2 فنی 

42 

Observer-based fractional-order 
adaptive type-2 fuzzy 
backstepping control of uncertain 
nonlinear MIMO systems with 
unknown dead-zone 

Nonlinear Dynamics 
95(4), pp. 3249-3274 

Jafari, 
A.A., Mohammadi, 
S.M.A., Farsangi, 
M.M., Naseriyeh, 
M.H. 

Q1 فنی 

43 

Integrating synthesized citric 
acid-coated magnetite 
nanoparticles with magnetic fields 
for enhanced oil recovery: 
Experimental study and 
mechanistic understanding 

Journal of Petroleum Science 
and Engineering pp. 425-436 

Divandari, 
H., Hemmati-
Sarapardeh, 
A., Schaffie, 
M., Ranjbar, M. Q1 فنی 

44 

System dynamics analysis of 
natural gas versus electricity 
export 

IEEE Systems Journal 
13(1),8269824, pp. 647-658 

Movahednasab, 
A., Rashidinejad, 
M., Abdollahi, A. Q1 فنی 

45 

Microstructure and oxidation of 
Ni–Fe2 O3 composite coating on 
AISI 304 stainless steel 

Zeitschrift fuer 
Metallkunde/Materials Research 
and Advanced Techniques 
110(3), pp. 253-260 

Abaei, 
M., Zandrahimi, 
M., Ebrahimifar, H. 

 فنی -
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46 

Microstructure and oxidation of 
Ni-Fe 2 O 3 composite coating on 
AISI 304 stainless steel 

International Journal of Materials 
Research 
110(3), pp. 253-260 

Abaei, 
M., Zandrahimi, 
M., Ebrahimifar, H. 

Q2 فنی 

47 

Matrix Power Amplifier with 
Open-Circuit Composite Right-
/Left-Handed Transmission Line 

IEEE Microwave and Wireless 
Components Letters 
29(3),8635540, pp. 231-233 

Mazani, 
Z., Abdipour, 
A., Afrooz, K. 

Q1 فنی 

48 

Seismic performance of 
outrigger–belt truss system 
considering soil–structure 
interaction 
Open Access 
International Journal of Advanced 
Structural Engineering 
11(1), pp. 45-54 

Tavakoli, 
R., Kamgar, 
R., Rahgozar, R. 

Q2 فنی 

49 

A low-voltage swing-enhanced 
Colpitts CMOS LC-QVCO based 
on first-harmonics coupling 

Microelectronics Journal 
85, pp. 6-16 

Hemmati, 
M.J., Dehghani, 
R., Hakimi, A. Q3 فنی 

50 

Structural instability of non-
conservative functionally graded 
micro-beams tunable with 
piezoelectric layers 

Journal of Intelligent Material 
Systems and Structures 
30(4), pp. 593-605 

Hosseini, 
M., Bahaadini, 
R., Khalili-Parizi, Z. 

Q1 فنی 

51 

Visualization study of the effects 
of oil type and model geometry 
on oil recovery under ultrasonic 
irradiation in a glass micro-model 

Fuel pp. 709-716 

Rezaei Dehshibi, 
R., Mohebbi, 
A., Riazi, 
M., Danafar, F. 

Q1 فنی 
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52 

Low complexity green 
cooperative cognitive radio 
network with superior 
performance 

IEEE Systems Journal 
13(1),8353806, pp. 345-356 

Soleimanpour-
Moghadam, 
M., Askarizadeh, 
M., Talebi, 
S., Esmaeili, S. 

Q1 فنی 

53 

Life cycle assessment for 
municipal solid waste 
management: a case study from 
Ahvaz, Iran 

Environmental Monitoring and 
Assessment 191(3),131 

Zarea, 
M.A., Moazed, 
H., Ahmadmoazzam
, M., Malekghasemi, 
S., Jaafarzadeh, N. 

Q2 فنی 

54 

Charged wormhole solutions in 
Einstein-Cartan gravity 

Physical Review D 
99(6),064033 

Mehdizadeh, 
M.R., Ziaie, A.H. 

Q1 فیزیک 

55 

Analysis and design of a 
terahertz microstrip antenna 
based on a synthesized photonic 
bandgap substrate using BPSO 

Journal of Computational 
Electronics 
18(1), pp. 231-240 

Temmar, 
M.N.E., Hocini, 
A., Khedrouche, 
D., Zamani, M. Q2 فیزیک 

56 

Impact of aperture thickness on a 
Fraunhofer diffraction pattern 

Journal of Optics (United 
Kingdom) 
21(4),045605 

Golshani, 
M., Motamedifar, M. 

Q1 فیزیک 

57 

Photonic band gap spectra in 
Octonacci all superconducting 
aperiodic photonic crystals 

Physica B: Condensed Matter 
556, pp. 151-157 

Zamani, 
M., Amanollahi, 
M., Hocini, A. Q2 فیزیک 
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58 

Resonant Light Scattering 
Toward Optical Fiber Humidity 
Sensors 
Open Access 
Photonic Sensors 
9(1), pp. 60-68 

Dehghani Sanij, 
M., Bahrampour, 
A., Bahrampour, 
A.R. 

Q2 فیزیک 

59 

Hydrophobic Cu 2 O surfaces 
prepared by chemical bath 
deposition method 

Applied Physics A: Materials 
Science and Processing 
125(3),190 

Akbari, 
R., Mohammadizad
eh, M.R., Khajeh 
Aminian, 
M., Abbasnejad, M. 

Q2 فیزیک 

60 

Erratum: Correction to: The 
evolutionary genetics of lactase 
persistence in seven ethnic 
groups across the Iranian plateau 
(Human genomics (2019) 13 1 
(7)) 
Open Access 
Human genomics 
13(1), pp. 16 

Charati, H., Peng, 
M.-S., Chen, W., 
(...), Esmailizadeh, 
A., Zhang, Y.-P. Q1 کشاورزی 

61 

Evaluation of secondary 
metabolites and antioxidant 
activity in Dracocephalum 
polychaetum Bornm. cell 
suspension culture under 
magnetite nanoparticles and 
static magnetic field elicitation 

Plant Cell, Tissue and Organ 
Culture 
136(3), pp. 489-498 

Taghizadeh, 
M., Nasibi, 
F., Kalantari, 
K.M., Ghanati, F. 

Q1 کشاورزی 

62 

Molecular and morphological 
variation of the root-lesion 
nematode Pratylenchus 
neglectus 

Biologia 
74(3), pp. 257-267 

Divsalar, 
N., Shokoohi, 
E., Hoseinipour, 
A., Mashela, P. Q3 کشاورزی 
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63 

Digital mapping of soil properties 
using multiple machine learning 
in a semi-arid region, central Iran 

Geoderma 
338, pp. 445-452 

Zeraatpisheh, 
M., Ayoubi, 
S., Jafari, A., Tajik, 
S., Finke, P. 

Q1 کشاورزی 

64 

A new species of 
Phyllotetranychus (Acari: 
Tenuipalpidae) from Iran 

Zootaxa 
4565(4), pp. 566-578 

Mahdavi, 
S.M., Latifi, 
M., Asadi, M. Q2 کشاورزی 

65 

Experimental investigation of 
rain-induced splash and wash 
processes under wind-driven rain 

Geoderma 
337, pp. 1164-1174 

Rezaei Arshad, 
R., Mahmoodabadi, 
M., Farpoor, 
M.H., Fekri, M. 

Q1 کشاورزی 

66 

Biological and molecular 
characterization of hop stunt 
viroid variants from pistachio 
trees in Iran 

Journal of Phytopathology 
167(3), pp. 163-173 

Maddahian, 
M., Massumi, 
H., Heydarnejad, J., 
(...), Khezri, 
A., Sano, T. 

Q2 کشاورزی 

67 

The Role of Ex-Post and Ex-Ante 
Integrated Assessment 
Frameworks in Conceptualization 
of the Modeling Process in the 
Context of Integrated Water 
Resources Management 

Water Resources 
46(2), pp. 296-307 

Marzieh Samareh 
Hashemi, Bagheri, 
A., Rizzoli, A.E. 

Q3 کشاورزی 

68 

The genus Juglanconis 
(Diaporthales) on Pterocarya 
Open Access 
Mycological Progress 
18(3), pp. 425-437 

Voglmayr, 
H., Jaklitsch, 
W.M., Mohammadi, 
H., Kazemzadeh 
Chakusary, M. 

Q1 کشاورزی 
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69 

Assessing Fitness Costs from a 
Herbicide-Resistance 
Management Perspective: A 
Review and Insight 

Weed Science 
67(2), pp. 137-148 

Keshtkar, 
E., Abdolshahi, 
R., Sasanfar, H., 
(...), Dayan, 
F.E., Kudsk, P. 

Q1 کشاورزی 

70 

Diurnal temperature range and 
mortality in Tabriz (the northwest 
of Iran) 

Urban Climate 
27, pp. 204-211 

Sharafkhani, 
R., Khanjani, 
N., Bakhtiari, B., 
(...), Tabrizi, 
J.S., Tabrizi, F.M. 

Q1 کشاورزی 

71 

Parasitism of mosquitoes 
(Diptera: Culicidae) by water mite 
larvae (Acari: Hydrachnidia) in 
Amol, Mazandaran Province, 
northern Iran 

Systematic and Applied 
Acarology 24(3), pp. 423-434 

Karami, M., Saboori, 
A., Asadi, M., 
(...), Maleki-
Ravasan, 
N., Golpayegani, 
A.Z. 

Q1 کشاورزی 
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 دانشکده

1 

A qualitative investigation of strategies 
and experiences of non-native students 
writing master’s theses 

Journal of Applied Research in Higher 
Education 
11(2), pp. 310-324 

Khozaei Ravari, 
Z., Tan, K.E. 

Q3 ادبیات 

2 

Reasoning in Foreign Policy Making 
from the Analogy Perspective: The Case 
Study of Iran’s Nuclear Issue 

Asian Politics and Policy 
11(2), pp. 208-226 

Kamali, 
Y., Sheikhzadeh 

Jooshani, S. Q2 ادبیات 

3 

The effects of 10-week core stability 
training on balance in women with multiple 
sclerosis according to Expanded Disability 
Status Scale: A single-blinded randomized 
controlled trial 

European Journal of Physical and 
Rehabilitation Medicine 
55(2), pp. 199-208 

Amiri, 
B., Sahebozamani, 

M., Sedighi, B. 
Q1 تربیت بدنی 
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4 

The data on the quality of services, 
satisfaction, psychological 
commitment and oral advertising in 
clinical centers in Kermanshah 
Open Access 
Data in Brief 
23,103688 

Safari, 
Y., Mohammadi 

Cheshmeh-Kaboodi, 
A., Yousefi, B. 

Q1 تربیت بدنی 

5 

Seroprevalence of neospora caninum 
infection and associated risk factors in 
cattle of Sistan areas, southeastern Iran 
in 2016 

Iranian Journal of Parasitology 
14(2), pp. 340-346 

Noori, M., Rasekh, 
M., Ganjali, 

M., Nourollahi Fard, 
S.R. Q3 دامپزشکی 

6 

Candida auris: A new emerging 
fungal monster 
Open Access 
Archives of Clinical Infectious 
Diseases 
14(2),e70741 

Raiesi, 
O., Shabandoust, 

H., Getso, M., Raissi, 
V., Rezaei, A.A. 

Q3 دامپزشکی 

7 

Host's immune response in unresponsive 
and responsive patients with 
anthroponotic cutaneous leishmaniasis 
treated by meglumine antimoniate: A 
case-control study of Th1 and Th2 
pathways 

International Immunopharmacology 
69, pp. 321-327 

Bamorovat, 
M., Sharifi, 

I., Aflatoonian, M.R., 
(...), Khatami, 

M., Arefinia, N. 
Q2 دامپزشکی 

8 

High prevalence and risk factors of 
Coxiella burnetii in milk of dairy 
animals with a history of abortion in 
Iran 

Comparative Immunology, 
Microbiology and Infectious Diseases 
63, pp. 127-130 

Esmaeili, S., Mohabati 
Mobarez, A., Khalili, 

M., Mostafavi, E. 
Q1 دامپزشکی 

9 

Toxico-pathological effects of 
meglumine antimoniate on human 
umbilical vein endothelial cells 

Toxicology in Vitro 
56, pp. 10-18 

Khosravi, A., Sharifi, 
I., Tavakkoli, H., 

(...), Derakhshanfar, 
A., Salarkia, E. 

Q1 دامپزشکی 
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10 

Various Mathematical Models of 
Tumor Growth with Reference to 
Cancer Stem Cells: A Review 

Iranian Journal of Science and 
Technology, Transaction A: Science 
43(2), pp. 687-700 

Rivaz, A., Azizian, 
M., Soltani, M. 

Q3 ریاضی 

11 

On ℋ n+1 -convex functions: 
asymptotic behaviour and 
subdifferentials 

Optimization 
68(4), pp. 801-818 

Sheykhi, 
A., Doagooei, A.R. 

Q1 ریاضی 

12 

Invariant relative probability 
measures for discrete dynamical 
systems created by maps 

Journal of Interdisciplinary 
Mathematics 
22(3), pp. 387-404 

Karami, M., Molaei, 
M.R. 

Q4 ریاضی 

13 

Students’ ways of understanding a 
proof 

Mathematical Thinking and 
Learning 
21(2), pp. 85-104 

Ahmadpour, F., Reid, 
D., Reza Fadaee, M. 

Q1 ریاضی 

14 

Hybrid task scheduling strategy for 
cloud computing by modified particle 
swarm optimization and fuzzy theory 

Computers and Industrial Engineering 
130, pp. 597-633 

Mansouri, 
N., Mohammad 

Hasani Zade, 
B., Javidi, M.M. 

Q1 ریاضی 

15 

Dynamic model with factors of 
polycystic ovarian syndrome in 
infertile women 

International Journal of 
Reproductive BioMedicine 
17(4), pp. 231-244 

Hafezi, S.G., Zand, 
M.A., Molaei, 

M., Eftekhar, M. 
Q2 ریاضی 
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16 

Synthesis and characterization of 
Fe 3 O 4 @SiO 2 – guanidine-poly 
acrylic acid nanocatalyst and using it 
for one-pot synthesis of 4H-
benzo[b]pyrans and 
dihydropyrano[c]chromenes in water 

Materials Chemistry and Physics 
228, pp. 140-146 

Mohammadi, 
P., Sheibani, H. 

Q2 علوم 

17 

A new fish based multi-metric 
assessment index for cold-water 
streams of the southern Caspian Sea 
Basin in Iran 

Environmental Biology of Fishes 
102(4), pp. 645-662 

Mostafavi, 
H., Teimori, 

A., Schinegger, 
R., Schmutz, S. Q2 علوم 

18 

Synthesis of novel amidoalkyl 
naphthol-based azo dyes and 
evaluation of their antimicrobial 
activities 

Journal of the Iranian Chemical 
Society 
16(4), pp. 865-877 

Bananezhad, 
B., Islami, 

M.R., Khabazzadeh, 
H. Q3 علوم 

19 

Paracaryum lalezarense 
(Boraginaceae), a new species from 
high alpine elevations of Lalezar 
Mountains, in Iran 

Phytotaxa 
400(5), pp. 291-297 

Doostmohammadi, 
M., Mirtadzadini, M. 

Q2 علوم 

20 

Studies of growth, oil, and fatty 
acids in seeds of two cultivars of 
Pistacia vera L. in relation with 
developmental stages 

Trees - Structure and Function 
33(2), pp. 577-586 

Rezanejad, 
F., Shekari, M. 

Q1 علوم 
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21 

In silico study combining QSAR, 
docking and molecular dynamics 
simulation on 2,4-disubstituted 
pyridopyrimidine derivatives 

Journal of receptor and signal 
transduction research 
39(2), pp. 167-174 

Tadayon, M., Garkani-
Nejad, Z. 

Q3 علوم 

22 

Degradation of phenol at high 
concentrations using immobilization 
of Pseudomonas putida P53 into 
sawdust entrapped in sodium-
alginate beads 

Water Science and Technology 
79(7), pp. 1387-1396 

Abarian, 
M., Hassanshahian, 

M., Esbah, A. 

Q2 علوم 

23 

A study of crude oil-degrading 
bacteria from mangrove forests in 
the Persian Gulf 

Marine Ecology 
40(2),e12544 

Fakhrzadegan, 
I., Hassanshahian, 
M., Askari Hesni, 
M., Saadatfar, A. 

Q2 علوم 

24 

Fabrication of ultra-small ruthenium 
nanoparticles on porous modified 
reduced graphene oxide and its 
application in solvent-free oxidation 
of cyclohexene with molecular 
oxygen 

Applied Organometallic Chemistry 
33(4),e4804 

Shahabi Nejad, 
M., Behzadi, 

S., Sheibani, H. 

Q2 علوم 

25 

Study the antibacterial and 
antibiofilm activity of Carum 
copticum against antibiotic-resistant 
bacteria in planktonic and biofilm 
forms 

Microbial Pathogenesis 
129, pp. 99-105 

Mohammadi, 
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