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امضاء تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه شهیدباهنر کرمان و سازمان کتابخانه ها، موزه ها 
و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

کتابخانه ها،  سازمان  و  کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه 
منظور  به  رضوی  قدس  آستان  اسناد  مرکز  و  موزه ها 
و  ظرفیت ها  از  متقابل  بهره گیری  و  بهینه  استفاده 
پژوهشی  و  آموزشی  علمی،  زمینه های  در  امکانات 
وبینار  صورت  به  و   ،99 مهرماه   23 چهارشنبه  روز 

نمودند. امضا  مشترک  همکاری  تفاهم نامۀ 
متقابل  خدمات  از  بهره گیری  هدف  با  تفاهم نامه ای 
شرایط  فراهم آوری  و  کارشناسی  اطالعات  تبادل  و 
اطالعاتی  منابع  از  کاربران  استفاده  برای  مطلوب 

وبینار  صورت  به  کرونایی  شرایط  دلیل  به  طرفین، 
شد. منعقد 

آبادی پور  نظام  حسین  دکتر  پیشنهاد  به  است  گفتنی 
راستای  در  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
تعداد  کار،  بدو  در  تفاهم نامه  روند  شدن  عملیاتی 
183 عنوان کتاب از طرف حوزه چاپ و نشر دانشگاه 
آستان  اسناد  مرکز  و  موزه ها  کتابخانه ها،  سازمان  به 
گردید. اهدا  کرمان  هرندی  کتابخانه  و  رضوی  قدس 
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کسب مقام اول مسابقات ICCAD توسط تیم دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

از برجسته ترین کنفرانس  ICCAD که  امین رویداد   39
در  باشد  می  جهان  در  دیجیتال  های  سامانه  طراحی  های 
کشور آمریکا برگزار می گردد و دانشگاه شهید باهنر کرمان 
موفق به کسب رتبه اول در شاخه تسریع شبیه سازی مدارات 

دیجیتال با استفاده از کامپیوترهای سریع شد.
رویداد شرکت  این  در  از 30کشور  تیم  است، 186  گفتنی 
سنجی  صحت  شاخه های  در  کنندگان  شرکت  داشته اند. 

با  دیجیتال  مدارات  سازی  شبیه  تسریع  دیجیتال،  مدارات 
مدارهای  فیزیکی  طراحی  و  سریع  کامپیوترهای  از  استفاده 
دیجیتال به رقابت می پردازند. تیم های دانشگاه های شهید 
محمد  دانشجو  ساداتی,  مانی  سید  کرمان)دانشجو  باهنر 
شهیدزاده به سرپرستی دکتر بهنام قوامی عضو هیات علمی 
بخش مهندسی کامپیوتر(, توکیو و میشیگان رتبه اول را در 

سه شاخه فوق کسب کرده اند.

مراسم تقدیر رئیس سابق و معارفه رئیس جدید حوزه مدیریت فناوری اطالعات
و ارتباطات و خدمات رایانه ای دانشگاه شهید باهنر کرمان

آیین تقدیر از دکتر محسن صانعی و معارفه دکتر کامبیز 
و  اطالعات  فناوری  مدیریت  حوزه  جدید  رئیس  افروز 
 6 شنبه  سه  روز  دانشگاه  رایانه ای  خدمات  و  ارتباطات 
در  دانشگاه،  پژوهشی  شورای  جلسه  در   ،99 ماه  آبان 

شد. برگزار  دانشگاه  مرکزی  سازمان  کنفرانس  سالن 
فناوری  و  پژوهشی  معاون  پور  آبادی   نظام  حسین  دکتر 
دانشگاه گفت: خدا را شکر همگی همکاران همفکر هستند 
ماموریت های  و  متعالی  اهداف  بتوانیم  هم  کمک  با  تا 

کنیم. به خوبی حمایت  را  دارد  دانشگاه  سازمانی که 
سکان  تمام  10سال  حدود  صانعی  دکتر  افزود:  وی 
این  در  که  داشتند  دست  در  را  دانشگاه  انفورماتیک 
می دانیم  همگی  متحمل شدند،  را  زیادی  زمینه مشکالت 
که انفورماتیک جایی است که در دنیای امروز سازمان ها 
و مخصوصا جاهایی مانند دانشگاه ها که با وجود آموزش 
دیده  بیشتر  و  دارد  بسزایی  و  پررنگ   نقش  مجازی 
می شود.وی تصریح کرد: با این کار به ضرایب بهره وری 

مسائل  همه  اصلی  بار  صورت  هر  در  و  برسیم  تری  باال 
بر دوش دکتر صانعی بود که به سهم خود از وی تشکر 
وافر دارم و هم از سمت معاونت پژوهشی و هم از طرف 
دکتر طاهر رئیس دانشگاه تقدیر و تشکر و برای وی در 

مراحل کاری و زندگی آرزوی موفقیت کرد.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون  زاده؛  احتشام   مریم  دکتر 

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان بر توانمند سازی آموزشی تأکیدکرد.
رئیس دانشگاه در نهمین نشست شورای نظارت، ارزیابی و 
تضمین کیفیت دانشگاه، بر لزوم اصالح فرم های ارزشیابی و 

توانمند سازی آموزشی تأکیدکرد.
کیفیت  تضمین  و  ارزیابی  نظارت،  شورای  نشست  نهمین 
دانشگاه، روز سه شنبه 29 مهرماه 99 به ریاست دکتر محمد 
علی طاهر رئیس دانشگاه در سالن کنفرانس سازمان مرکزی 

برگزار شد.
 رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان در خصوص اصالح روند 
ارائه نمودند و  ارزشیابی اساتید توضیحاتی  اجرایی فرم  های 
بر لزوم اصالح فرم  های ارزشیابی، استخراج صحیح داده  ها و 

توانمند سازی آموزشی تأکید کرد.
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در  بهره وری  افزایش  و  توسعه  گفت:  دانشگاه  تکمیلی 
اتفاق  اطالعات  فناوری  حوزه  تقویت  بدون  امروز  دنیای 
آموزش  آنکه  از  فبل  آموزش  حوزه  در  ما  و  نمی افتد 
مجازی اسفند سال گذشته اجتناب ناپذیر شود و کالس ها 
از  بسیاری  و  برگزار  الکترونیکی  طریق  از  بخواهیم  را 
امور فرایندها،سامانه های و پیشنهادات سازنده را اصالح 

. کنیم
افزود:  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
دکتر محسن صانعی در خصوص تغییر سامانه اتوماسیون 
با  باشد  داشته  ارتباط  بتواند  که  سامانه ای  به  اداری 
وارد  که  ماه   7 مدت  در  همچنین  و  گلستان  سیستم 
دریغ  کوششی  هیچ  از  گرفتم  قرار  الکترونیکی  آموزش 
انجام دادند که  نکردند و تالش زیادی در این خصوص 
جای تقدیر و تشکر دارد و برای خودشان و خانواده شان 

موفقیت کرد. و  آرزوی سالمتی 
سپس دکتر رضا قنبرپور مدیرکل حوزه معاونت پژوهشی 
از  دانشگاه  رئیس  تشکر  و  تقدیر  لوح  دانشگاه،  فناوری  و 
دکتر صانعی در زمان تصدی مدیر امور فناوری دانشگاه 
مشاور  عنوان  به  صانعی  دکتر  ابالغ  حکم  همچنین  و 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  امور  در  دانشگاه  رئیس 
سرپرست  عنوان  به  را  افروز  کامبیز  دکتر  ابالغ  حکم  و 
خدمات  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدیریت  حوزه 

قرائت کرد را  دانشگاه  رایانه ای 

جلسه اضطراری
 هیأت رئیسه 

دانشگاه شهید باهنر کرمان

ماه  10آبان  شنبه  روز  دانشگاه  رئیسه  هیأت  جلسه 
یافت. تدویر  دانشگاه  رئیس  اتاق  در   ،99

از  چند  تالوت  از  پس  دانشگاه  رئیسه  هیأت  جلسه 
اسالمی  محمدرضا  دکترسید  توسط  مجید  اهلل  کالم 
وارد  دانشگاه،  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  سرپرست 

شد. کار  دستور 
مصوبه  پیرامون  بررسی  و  بحث  از  پس  است  گفتنی 
اعضای  گردید  مقرر  کشور  و  استان  کرونای  ملی  ستاد 
حضوری  غیر  کالس های  تشکیل  به  نسبت  علمی  هیأت 

اهتمام ورزیده و کالس های عملی، به تبع آن خوابگاه ها 
تحصیلی  مقاطع  کلیه  در  دانشجویی  سرویس  سلف  و 
دو  مدت  به  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی، 
 99 ماه  آبان   23 لغایت  ماه  آبان   10 تاریخ  از  هفته 

باشد. تعطیل 
موافقت  با  می توانند  اداری  کارکنان  است!  ذکر  شایان 
روز  یک  صورت  به  کرونا  دورکاری  از  واحد،  مدیران 
ماه  آبان   23 لغایت  ماه  آبان   10 تاریخ  از  میان  در 

نمایند. استفاده   99
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برگزاری جلسه فوق العاده شورای دانشگاه شهید باهنر کرمان

جلسه فوق العاده شورای دانشگاه به ریاست دکتر محمدعلی 
دانشگاه،  شورای  اعضای  حضور  با  و  دانشگاه  رئیس  طاهر 
مدیران گروه ها و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده ها 
شیوه  نامه های  رعایت  با   99 ماه  آبان   11 یکشنبه  روز 
دانشگاه  مرکزی  سازمان  کنفرانس  سالن  در  بهداشتی 

برگزار شد.
دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه ضمن تبریک والدت 
با سعادت پیامبر اعظم حضرت رسول )ص( و امام رحمت 
شورای  جلسات  تعداد  کرونا  واسطه  به  گفت:  مهربانی  و 
همه  از  است  الزم  و  کرد  پیدا  کاهش  مقداری  دانشگاه 
همکاران اعم از استادان و مسئوالن دانشگاه که این ترم را 

برنامه ریزی کردند تشکر نمایم.
1400- تحصیلی  نیمسال  اواسط  در  اکنون  هم  گفت:  وی 

1399 هستیم و متاسفانه شاهد مشکالت دانشگاه و کشور 
اینترنت  قطع  و  کاستی ها  اینترنت،  زیرساخت های  نظر  از 

هستیم که به شرایط خاص کرونا برمی گردد.
از  بعد  که  کاربرانی  تعداد  کرد:  نشان  خاطر  طاهر  دکتر 
قابل مقایسه  کرونا خصوصا در سال تحصیلی جدید داریم 
با قبل از شیوع بیماری کرونا نیست ولی همچنان نیازداریم 
امکان  پیدا کند که در حد  ارتقاء  زیر ساخت های دانشگاه 
از اسفند سال 1399 این کار را انجام دادیم و همچنان در 
حال ارتقاء سیستم هستیم و در کشور هم به همین ترتیب 
یعنی اینکه این همه کاربر را به این صورت قبال پیش بینی 
نمی شد و در نتیجه نیاز بود زیرساخت های کشور هم ارتقاء 
پیدا کند که الحمداهلل در این مدت ارتقاءخوبی را داشتیم 
ولی هنوز کمبود هایی حس می شود که انشاهلل این کمبودها 
دانشجویان  و  استادان  که  مشکالتی  و  شود  می  برطرف 

دارند در رابطه با اینترنت حل خواهدشد تا استادان بتوانند 
کالس های آموزشی را به خوبی و به صورت الکترونیکی به 

نحو احسن ادامه دهند.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: شرایطی که ما در 
حال حاضر داریم طوری است که قابل پیش بینی نیست و با 
توجه به شرایط کرونا ممکن است هر روز ستاد ملی کرونا 
کشور و استان با شرایطی که در کشور حاکم است تصمیم 
باید آمادگی الزم  ما  نظر  این  از  و  اتخاذ کنند  را  جدیدی 
را داشته باشیم که اگر اعالم می شود به واسطه موج سوم 
کرونا و اینکه تعداد مبتالیان و آمار فوت ها رکورد زده از 
با  خودمان  تنها  نه  و  کنیم  را حس  شرایط  این  کرونا  اول 
بلکه دانشجویان را دلداری دهیم  باشیم  این شرایط آماده 
مشخص  طرفی  از  و  کنیم  عبور  کرونا  شرایط  از  اینکه  تا 
تحمیل  کشور  مجموعه  به  زمانی  چه  تا  شرایط  که  نیست 
می شود و از این جهت مبنا را با توجه به شرایط فعلی در 
که  نکنیم  فکر  زمان  هیچ  و  کنیم  پیش بینی  و  بگیریم  نظر 
یا  پیدا کند  بهبود  نظر کرونا  از  آینده وضعیت کشور  ترم 
وضعیت طوری می شود که ما بتوانیم کالس ها را بصورت 
کامال حضوری برگزار کنیم و از طرف دیگر شرایط طوری 
است که یک اتفاق خوب هم در کنار این آموزش مجازی 
به خوبی هم  اتفاق می توان  این  از  و  افتاده  بوده در کشور 
باعث  استفاده کنیم که  از کرونا  بعد  در حال حاضر و هم 
شد هم دانشجویان و هم استادان با کالس هایی که در دنیا 
برگزار می شود آشنا شوند و از آموزه هایی که در این زمینه 

در کشور و دنیا استفاده کنند بهره ببرند.
رئیس دانشگاه تصریح کرد: هر سال در اوایل ترم با حضور 
این  واسطه  به  اما  بودیم  روبرو  دانشگاه  جدید  دانشجویان 
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شرایط ما پذیرای دانشجویان جدید در اواسط ترم هستیم، 
دانشجویان  برای  ترم  این  در  که  کالس هایی  نظر  این  از 
تکمیلی  تحصیالت  و  کارشناسی  دانشجویان  از  اعم  جدید 
این  بر  را  برنامه  باید  و  است  مجازی  صورت  به  داریم 
حاضر  حال  در  دیگر  طرف  از  و  کنیم  پیش بینی  اساس 
باید  تقربیا در وسط ترم هستیم یعنی تعداد واحدهایی که 
تقلیل  واحدها  تعداد  نصف  به  تقریبا  بدهیم  دانشجویان  به 
پیدا می کند و مانند ترم تابستان آن تعداد کالس هایی که 
واحدها  تعداد  و  است  دوبرابر  نتیجه  در  می شود  تشکیل 
باید طوری برنامه ریزی کنیم که  هم به نصف می رسد و 
کالس ها  ریزی  برنامه  و  نشود  آینده  ترم  وارد  کالس ها 
حال  در  که  شود  انجام  جاری  ترم  پایان  در  امتحانات  و 
حاضر پایان این ترم و کالس ها را  10 دیماه در نظر گرفته 
بر  برنامه ریزی  برای دانشجویان جدید هم  نتیجه  شده در 
همین اساس است تا دانشجویان جدیدالورود در ترم بهمن 
همزمان  کالس ها  و  ثبت نام  قبلی  دانشجویان  با  همراه  ماه 

برگزار شود.
طوری  باید  بخش ها  و  دانشکده ها  مسئوالن  افزود:  وی   
برنامه ریزی کنند که این مسائل را در نظر بگیرند و برای 
به  نشده  گرفته  نظر  در  خوابگاه  جدیدالورود  دانشجویان 

به دانشجویان جدید  تمام کالس ها که مربوط  اینکه  دلیل 
است بصورت مجازی برگزار می شود.

هماهنگی،  درخصوص  نظر  تبادل  منظور  به  جلسه  سپس 
بحث  مورد  نودانشجویان  امور  اطالع  رسانی  و  برنامه  ریزی 
نتایج  دیرهنگاِم  اعالم  به  باتوجه  و  گرفت  قرار  بررسی  و 
دروس  حداقل  با  واحد  انتخاب  موارد:  سراسری،  آزمون 
می توان  را  نشده  ارائه  )دروس  آموزش  اثربخشی  جهت 
تمدید  مختلف  جوانب  نمود  جبران   تابستان  درنیمسال 
نیمسال جاری یا مرخصی تحصیلی در دست بررسی است.( 
توصیه به انتخاب واحد یک درس یا حداکثر 4 واحد برای 
برای  واحد   6 حداکثر  یا  درس   2 دکتری،  نودانشجویان 
نودانشجویان کارشناسی ارشد و 3 درس یا حداکثر 8 واحد 
برای نودانشجویان کارشناسی. اولویت با دروسی است که 
درسی  گروه های  آن  در  نیز  قبل  ورودی های  دانشجویان 
با  نودانشجویان  دروس  برنامه ریزی  و  نموده اند  نام  ثبت 

فشردگی دو برابر به تصویب رسید.
پژوهشی  و  آموزشی  معاونان  جلسه  این  در  است:  گفتنی 
مجازی  به صورت  بخش  ها  رؤسای  همچنین  و  دانشکده  ها 

در جلسه حضور داشتند.

وبینار طرح کمند به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دختران  ویژه  کمند  آپی  استارت  رویداد  اختتامیه  مراسم 
ماه  آبان   15 پنجشنبه  روز  عصر  کرمان  استان  دانشجوی 
صورت  به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  میزبانی  به   1399

مجازی برگزار شد.
دکتر  گردید  برگزار  مجازی  فضای  در  که  مراسم  این  در 
نیره عسکری مشاور رئیس دانشگاه ضمن تقدیر و تشکر از 
دکتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و 
خانواده و دکتر غالمرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم به جهت تالش های مستمر در راستای توانمند 
سازی دانشجویان دختر و فراهم نمودن زمینه خودباوری و 
ایجاد انگیزه به منظور کارآفرینی در میان دانشجویان و فارغ 

التحصیالن دانشگاهی، توجه به مهارت افزایی و ایجاد ارتباط 
رفع  راهکارهای  مهمترین  از  یکی  را  جامعه  و  دانشگاه  بین 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی توصیف نمود و از راه اندازی 
دفتر فرهنگی جوار خوابگاهی در دانشگاه شهید باهنر بعنوان 

یکی از اقدامات مرتبط و موثر یاد کرد.
کرونا  بیماری  کنترل  از  پس  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی   
حضوری  بازگشایی  و  جامعه  به  عادی  شرایط  برگشت  و 
دانشگاه ها بر اساس توافق انجام شده با سازمان فنی و حرفه 
آموزش  برای  خوبی  فرصت های  تواند  می  دفتر  این  ای، 

مهارت های مورد نیاز دانشجویان فراهم آورد.
در ادامه دکتر غالمرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی 
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وزارت علوم با ارزیابی مثبت از روند برگزاری رویداد کمند 
در دانشگاه شهید باهنر کرمان  گفت: این طرح با همکاری 
معاونت  و  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت 
کشور  دانشگاه   10 در  علوم  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی 
برگزار می گردد، که خوشبختانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 
نیز در این زمینه عملکرد قابل توجه و خوبی داشته و توانسته 
است این رویداد را در سطح عالی و به نحو شایسته ای برگزار 
نماید. لذا از تمامی مسئوالن، عوامل و کنشگران دانشجویی 
که در جریان برگزاری این رویداد فعالیت داشته اند تقدیر 

و تشکر نمود.
فضای  در  زندگی  به  دانشجویان  نباید  کرد:  عنوان  وی   
دانشگاه محدود شوند، بلکه الزم است توانایی ارتباط مؤثر با 
جامعه و مجموعه های بیرون دانشگاهی را کسب نماید و در 
این راستا ضمن فراگیری مهارت های کارآفرینی، توانمندی 
الزم برای ورود به اجتماع را به دست آورند و اگر این مهم 
های  مشارکت  افزایش  و  جامعه  پویایی  زمینه  محقق شود، 
اجتماعی نیز فراهم می گردد. یکی از ویژگی های خوب طرح 
کمند، اکتفا نکردن به مجموعه دانشگاهی و استفاده از ظرفیت 
دیگر بخش های جامعه برای توانمندسازی دانشجویان است 
مراکز  همکاری  با  طرح  این  خوب  اجرای  همین  برای  و 
بارقه  از دانش آموختگان دانشگاهی  بهره مندی  تخصصی و 

امید و خودباوری را به متن جامعه تزریق می کند.
آموزش  با  باید  ها  دانشگاه  کرد:  تأکید  غفاری  دکتر 
کار  دیگران،  با  ارتباط  کار،  و  کسب  مختلف  مهارت های 
به  جامعه  مختلف  ظرفیت های  از  بهره مندی  و  گروهی 
احساس  و  تقویت  آنان  در  را  خودباوری  روح  دانشجویان، 

ناتوانی را از آنها دور کند.

گفتنی  است؛ قریب یکصد نفر از دانشجویان دختر دانشگاه 
های شهیدباهنر کرمان، صنعتی سیرجان، کشاورزی جیرفت، 
تحصیالت تکمیلی و علوم پیشرفته ماهان، مجتمع آموزش 
عالی بم، فاطمه الزهرا)س( و پیام نور در این رویداد ثبت نام 
و بر اساس داوری اولیه در مراسم افتتاحیه 10 ایده برتر از 
از  بازیافت مواد و حفاظت  میان موضوعات )صنایع دستی، 
محیط زیست، توسعه بهداشت و سالمت،  تولید و پرورش 
گیاهان، نوآوری های علمی، ارائه خدمات ویژه بانوان و صنایع 
با  از برگزاری کارگاه های آموزشی  انتخاب و پس  غذایی( 
برتر  ایده   3 رویداد،  حامیان  و  تسهیل گران  مربیان،  حضور 

معرفی و مورد تقدیر و حمایت قرار گرفت.

زادروز،  در  عمومی  و سالمت  ورزش  ملی  همایش  اولین 
پور)بنیانگذار  افضلی  مهندس  همسر  صبا  فاخره  بانو 
دانشگاه در کرمان( 15 آبانماه 1399 به صورت مجازی 
علوم  حوزه  مندان  عالقه  و  محققان  میزبان  آنالین  و 

ورزشی از سراسر کشور بود.
آخرین  ورزشی  علوم  متخصصین  همایش،  این  در 
ارائه  اهداف  با  خود  پژوهشی  یافته  های  و  اطالعات 
ورزشی،  علوم  علمی حوزه  تولیدات  و  آخرین دستاوردها 
علوم  پژوهش های  جهت دهی  برای  زمینه ای  ایجاد 
علوم  حوزه  علمی  تولیدات  معرفی  و  ورشی-شناسایی 
ورزشی در ایران- تشویق و ایجاد انگیزه در پژوهشگران 
کاربردی  پژوهش های  انجام  به  ورزشی  علوم  نخبگان  و 

برگزاری اولین همایش ملی ورزش و سالمت عمومی در دانشگاه شهید باهنر کرمان
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وبینار جلسه کمیته آموزش و پژوهش شورای هماهنگی دفاع مقدس استان کرمان 
در دانشگاه شهید باهنر کرمان

دفاع  هماهنگی  شورای  پژوهش  و  آموزش  کمیته  جلسه 
روز  کنفرانس  ویدیو  صورت  به  کرمان  استان  مقدس 
سازمان  کنفرانس  سالن  در   99 ماه  آبان   20 سه شنبه 

شد. برگزار  دانشگاه  مرکزی 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  اسالمی  محمدرضا  سید  دکتر 
بحث  نشست  این  برگزاری  از  هدف  گفت:   دانشگاه 
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  برای   نظر  تبادل  و 

است.  مقدس 
پژوهش  و  آموزش  کمیته  عمل  دستور  در  افزود:  وی 
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  هماهنگی  شورای 
حکمی  طی  کرمان  استاندار  فدایی  دکتر  استان  مقدس 
مادر  )دانشگاه  دانشگاه  رئیس  طاهر  محمدعلی  دکتر 
استان( به عنوان مسئول کمیته آموزش و پژوهش شورای 
به  و  کردند  صادر  کرمان  استان  مقدس  دفاع  هماهنگی 
دانشگاه ها  دیگر  همکاری  با  بتوانیم  ان شااهلل  جهت  همین 
بیرون  سرفراز  شده  واگذار  که  خطیر  مسئولیت  این  در 

بیایم.
شهید  دانشگاه  رئیس  کرد:  نشان  خاطر  اسالمی  دکتر 
باهنر، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان، رئیس دانشگاه 
کرمان،  نور  پیام  دانشگاه  رئیس  استان،  پزشکی  علوم 
فرهنگیان،  دانشگاه  ،رئیس  اعظم  پیامبر  دانشگاه  رئیس 

تخصصی  گرایش های  توسعه  کشور-  نیاز  مورد  و 
علمی  دستاوردهای  آخرین  با  -آشنایی  ورزشی  علوم 
علوم  در  یافته  انجام  پژوهشی  متدهای  جدیدترین  و 
دانش  انتقال  برای  بسترمناسب  سازی  فراهم   - ورزشی 
صاحبنظران  توجه  -جلب  مختلف  کشورهای  وتجربیات 
ورزشی  علوم  اهمیت  به  مرتبط  بخشهای  سیاستگزاران  و 
 ، ورزش  به  گرایش  فرهنگ  ی  -اشاعه  بدنی  تربیت  و 
بدنی  تربیت  و  ورزشی  علوم  در  اندام  و سالمت  تناسب 
رسیدن  چگونگی  راهکارهای  و  راهبردها  کشور-ارائه 
ورزشی  1.مدیریت  محورهای  با  و  سالم  ای  جامعه  به 
اوقات  مدیریت   - ورزشی  تاسیسات  و  اماکن  )مدیریت 
راهبردی  مدیریت   - عمومی  سالمت  و  ورزشی  فراغت 
ورزشی  رسانه  های  مدیریت   - ورزشی  سازمان های  و 
بازاریابی  مدیریت   - ورزشی  رویدادهای  مدیریت   -
ورزشی  )فیزیولوژی  ورزشی  2.فیزیولوژی  ورزشی( 

متابولیسم  بیوشیمی،   - تنفس  و  عروق  و  قلب   - محض 
فعالیت  عصبی-عضالنی  های  جنبه   - ورزشی  تغذیه  و 
سالمت  با  مرتبط  کاربردی  ورزشی  فیزیولوژی   - بدنی 
طراحی  اصول   - خاص  گروههای  ورزشی  فیزیولوژی   -
و  ورزشی  شناسی  3.آسیب  سالمت(  با  مرتبط  تمرین 
امدادگری ورزشی  حرکات اصالحی )حرکات اصالحی - 
ورزشی-  های  از آسیب  پیشگیری  ویژه-  بدنی  تربیت   -
ورزش، سالمت و ارتقای کیفیت زندگی- ورزش و بهبود 
ورزشی(  آسیب  روانی  فاکتورهای  بهبود  ها-  بیماری 
 - حرکتی  )رشد  ورزشی  روانشناسی  و  حرکتی  4.رفتار 
روانشناسی   - بدنی  تربیت  آموزش   - حرکتی  یادگیری 
و  )بیومکانیک  ورزشی  5.بیومکانیک  تمرین(  و  ورزش 
 - ورزشی  های  تکنیک  بیومکانیک  ورزشی-  فّناوری 
های  آسیب  بیومکانیک   - کار  بیومکانیک  و  ارگونومی 

ارائه کردند. ورزشی( 

دانشگاه  رئیس  سیرجان،  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  رئیس  رفسنجان،  ولیعصر 
هیأت  رئیس  استان،  پرورش  و  آموزش  کرمان،مدیرکل 
همچنین  و  علمیه  حوزه  مدیریت  و  ارتش  جنگ  معارف 
تشکیل  را  کمیته  اعضای  استان  دانشجویی  بسیج  ناحیه 
می دهند تا با بهره گیری از نظرات ارزشمندشان  بتوانیم 
در راستای این وظایفی که برای این کمیته مشخص شده 

برداریم. گام 
حضور  جهت  برنامه ریزی  به  اشاره  با  اسالمی  دکتر 
کارکنان مراکز آموزش عالی استان در دوره های آموزش 
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پیشنهاد  گفت:  مقدس  دفاع  مبانی  با  آشنایی  و  مجازی 
طریق  از  خدمت  آموزشی ضمن  کارگاه   5 که  است  این 
سایر  به  رسانی  اطالع  و  مجازی  های  آموزش  سامانه 
شرکت  زمینه  و  شود  اعالم  استان  ادارات  و  دانشگاه ها 
کارکنان فراهم و گواهی هم در این خصوص صادر شود 
را  این  توانایی  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  افزود  وی 
دارد تا این قسمت را عهده دار شود و فردی را انتخاب 
ارزش های آن  و  با دفاع مقدس  نماید که آشنایی کامل 

دارد.
دو  ارائه  جهت  برنامه ریزی  موضوعات:  با  جلسه  سپس 
واحد درسی آشنایی با دفاع مقدس در دانشگاه ها و حوزه 
علمیه استان کرمان - برنامه ریزی در خصوص برگزاری 
و  اسالمی  مقاومت  جبهه  و  مقدس  دفاع  شهدا  یادواره 
حمایت  مقدس-  دفاع  خاص  شهید  سه  ساالنه  معرفی 
و  مقدس  دفاع  به  مربوط  کتب  و چاپ  مستند سازی  از 
تخصصی  نشست های  برگزاری   - اسالمی  مقاومت  جبهه 
در  اسالمی  مقاومت  و  تحمیلی  جنگ  شبهات  با  پاسخ 
مراکز دانشگاهی و مراکز علمیه در قالب کرسی های آزاد 
اجرای  و  برنامه ریزی  شود-  اجرا  و  برنامه ریزی  اندیشی 
مقدس  دفاع  با  مرتبط  پژوهشی  و  علمی  همایش های 
حوزه های  و  دانشگاهی  مراکز  در  اسالمی  مقاومت  و 
بسیج  علمی،  انجمن های  ظرفیت های  از  استفاده  علمیه- 
دانشجویی، طالب و دانش آموزی به منظور مشارکت در 
و  ترجمه  تالیف،  تولیدمحتوا،  آموزشی  برنامه های  اجرای 
پژوهش های مربوط به موضوع دفاع مقدس- تدوین کتب 
مختلف  مقاطع  در  تربیتی  و  ترویجی  آموزشی  محتوای  و 
برنامه های  ویژه  برگزاری  آموزشی-  مراکز  تحصیلی 

مقدس  دفاع  هفته  جمله  از  مربوطه  ایام  در  مناسبتی 
-برگزاری  مناسبت ها  سایر  و  شهدا  بزرگداشت  روز  و 
مناسبت های  در  و  فرهنگی  محصوالت  و  کتاب  نمایشگاه 
ارائه  به  مربوط  نمایشگاه  مقدس  دفاع  به  مربوط 
ترجیحا  شده  منتشر  آثار  پرمخاطب ترین  و  جدیدترین 
نویسندگان  از  یکی  با حضور  کتاب  نقد  با جلسات  همراه 
دفاع  موضوع  با  آموزشی  کارگاه های  برگزاری   - برتر 
عالی  آموزش  مراکز  مدرسین  و  استادان  ویژه  مقدس 
جامعه  پیشنهادات  و  نظرات  ارائه   - علمیه  حوزه های  و 
فعالیت های  کیفی  و  کمی  ارتقاء  منظور  به  دانشگاهی 
دفاع  پیرامون  هنری  و  آموزشی   ، تربیتی  فرهنگی، 
و  دانشگاهی  مراکز  کتابخانه ها  تجهیز  و  ایجاد  مقدس- 
و  پایداری  ادبیات  موضوعی  کتب  با  علمیه  حوزه های 
دفاع مقدس - برگزاری نشست ها و مسابقات کتابخوانی 
یکی  محوریت  با  نوبت  هر  و  مختلف  مناسبت های  در 
داخلی  مجموعه های  همکاری  و  عالی  آموزش  مراکز  از 
ایثارگران  جامعه  فراخوان  برنامه ریزی-  استانی  بصورت 
آوری  جمع  خصوص  در  حوزوی  و  دانشگاهی  مراکز  و 
بازدید   - مقاومت  و جبهه  مقدس  دفاع  به  مربوط  اسناد 
که  شهدا  گلزار  و  موزه ها  یادمان ها،  از  آموزشی  مراکز 
این کار با عطر افشانی غبار روبی مزار شهدا و برگزاری 
موزه های  از  دانشجویان  بازدید  و  نور  راهیان  اردوهای 

دفاع مقدس، وارد دستور کار شد.
سوم  دوره  برگزاری  طرح  به  پایان  در  اسالمی  دکتر 
کنگره ملی شهدای دانشجو با محوریت دانشجویان شهید 
جهان اسالم که از مهرماه امسال آغاز شد و تا خردادماه 

ارائه نمود. 1401 ادامه دارد اشاره و توضیحاتی 
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دکتر محمد علی طاهر در نشست اضطراری 

شورای دانشگاه تاکید کرد؛

تسریع در پاسخگویی به نودانشجویان

 و رفع مشکالت دانشجویی

 به صورت برخط و برون خط 

اعضای شورای  با حضور  دانشگاه  اضطراری شورای  نشست 
دانشکده ها )معاونین دانشکده ها و رؤسای بخش ها( به منظور 
به  دانشگاه  دانشجویان  آموزشی  به  مربوط  مسائل  بررسی 
خصوص داشجویان جدید الورود99 روز چهارشنبه 21 آبان 
به  و  دانشگاه  مرکزی  سازمان  کنفرانس  سالن  در   ،99 ماه 

صورت حضوری و غیر حضوری برگزارشد.
دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه گفت: در رابطه با مسائل 
نو دانشجویان در خصوص ثبت نام و انتخاب واحد با توجه به 
از دبیرستان  اینکه غیره حضوری است و دانشجویان جدید 
وارد دانشگاه شدند قاعدتا با مسائل دانشگاه آشنا نیستند یا 
اینکه کم آشنایند و برای اینکه آنها بتوانند به صورت مفید از 
کالس های غیره حضوری بهره ببرند و با مسائل دانشگاه آشنا 
شوند ضرورت دیدیم که در خدمت اعضای شورا دانشکده ها 

باشیم.
شورای  اعضای  افزود:  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
دانشکده ها با برنامه ریزی همکاری بیشتری را داشته باشند که 
هم مسائل دانشجویان جدید حل شود و هم اینکه چنانچه در 
زمینه کالس های آموزشی مشکالتی که اعم از زیر ساخت ها 

و تشکیل کالس ها برطرف شود.

دکتر طاهر عنوان کرد: در ابتدا بایستی از نیروی دانشجویی 
حداکثر استفاده را داشته باشیم در زمینه های حل مسائل و 
مشکالت از جمله نودانشجویان و ورودی های امسال و آنچه 
اعالم شد برای ثبت نام تا این لحظه بیش از 2000 دانشجو 
مرکز  و  مجازی  آموزش های  یا  کل  آموزش  قطعا  و  است 
انفورماتیک نمی تواند جوابگو باشد و نیاز است بعضی از مسائل 
که در داخل بخش ها حل فصل می شود و یا راهنمایی هایی که 
نیاز است از بخش شروع، سپس وارد دانشکده و آنچه که از 
عهده بخش و دانشکده برنیاید به آموزش کل و یا معاونین 

دانشگاه منتقل شود.
وی گفت: هدف از تشکیل این جلسه تسریع در پاسخگویی 
به نودانشجویان و رفع مشکالت دانشجویی است، الزم است  
بخش ها و دانشکده ها  ارتباط غیر حضوری برخط و برون خط 

با دانشجویان داشته باشند.
وی گفت: در هر بخش یک انجمن علمی وجود دارد و می تواند 
فرهنگی  معاونت  هماهنگی  با  علمی  انجمن  پتانسیل  این  از 
برخوردار باشد و همانطور از همکاری مشاورین دانشجویان هر 
بخش می توانند کمک زیادی را برای راهنمایی نو دانشجویان 
نو  برای  باال  سال های  مستعد  دانشجویان  از  و  شود  انجام 
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دانشجویان یا دانشجویان سال پایین تر خیلی از مسائل را اعم 
از آموزشی یا حتی مسائلی که نیاز به مشاوره دارد استفاده کرد 
است  غیرحضوری  بصورت  ثبت نام  حال حاضر  در  خصوصا 
با  می توانند  نیستند  آشنا  دانشگاه  با سیستم  نودانشجویان  و 
مشکالتی که در ثبت نام است برطرف کنند و این کار نیاز 
است مجموعه بخش اعم از استادان و همکاران اداری، استفاده 

بهینه شود.
دکتر مریم احتشام زاده معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
صبح  از  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  طی  گفت:  دانشگاه 
برگزار خواهد شد  همه کالس ها  ماه 99،  آبان  یکشنبه 25 
و استادان از برنامه کالسی خود مطلع و همچنین دانشجویان 

برنامه هفتگی خود را تا ظهر شنبه قابل مشاهده خواهد بود. 
وی افزود: حضور تمام وقت مدیران دانشگاه جهت مدیریت 
نو  به  گویی  پاسخ  نحوه  و  است  تاکید  مورد  به شدت  امور 
دانشجویان و اطالع رسانی در اسرع وقت از طریق وبسایت 
آموزشی اعالم شود و پاسخ گویی ساعتی به ایمیل ها تا روز 
یکشنبه 25 آبان که اوج سواالت اضطراب و نگرانی دانشجویان 

را داریم و بعد از آن این پاسخ گویی مورد توجه قرار گیرد.
طبق  گفت:  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
آیین نامه آموزشی، استادان مشاور و استادان راهنما جلسات 
آنالین هفتگی منظم با دانشجویان جدید الورود برقرار نمایند 
تا اضطراب و نگرانی هایشان در خصوص دروس در طول ترم 

برطرف شود.

وی مطرح کرد: تمامی کالس های برخط دانشگاه دانشجویان 
lms. جدید الورود در سامانه مبین برگزارشود و حفظ ظرفیت

لذا  و  تاکید است  به شدت مورد  برای آزمون ها   uk.ac.ir
در  باید  همه  الورود99  دانشجویان جدید  برخط  کالس های 

سامانه مبین برگزارشود.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه گفت: استفاده از 
لینک گروه اطالع رسانی از طریق پیام رسان ها صرفا اطالع 
و  دراسکایپ  برگزاری کالس  شرایطی  هیچ  تحت  و  رسانی 
واتساپ مورد تایید نیست و الزم است استادان و دانشجویان  
از ویدیوهای آموزشی موجود در وب سایت مرکز آموزش های 
مجازی استفاده نمایند. تا بتوانند از تمام ظرفیت ها برای ارائه 

درس به بهترین نحو بهره ببرند.
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وبینار پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، چهارشنبه 21 آبان 
1399 به صورت حضوری با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

وغیرحضوری برگزار شد.
پایه  علوم  ملی  کنگره  پنجمین  رئیس  شجاعی  بهادر  دکتر 
دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان  در پاسخ به خبرنگار 
این  گفت:  کنگره  این  خصوص  در  دانشگاه  عمومی  روابط 
کنگره که اولین بار در سال 1379 در دانشگاه تهران و پس 
از آن در سه دوره دیگر به ترتیب در دانشگاه های شیراز، 
تهران و آزاد اسالمی برگزار شده است، تنها گردهمایی ملی 
برگزار  کشور  در  که  است  دامپزشکی  پایه  علوم  حوزه  در 

می شود. 
وی افزود: در ابتدا قرار بود که دانشکده دامپزشکی دانشگاه 
صورت  به  جاری  سال  ماه  خرداد  در  کرمان  باهنر  شهید 
حضوری، افتخار میزبانی شرکت کنندگان را داشته باشد، اما 
متاسفانه شیوع بیماری کووید 19 امکان این انجمن را بر هم 
زد و ما را مجبور نمود تا تاریخ آن را به 21 و 22 آبان ماه 
به تعویق انداخته و روش برگزاری را به غیرحضوری تبدیل 
و  دانشکده  تالش  پر  همکاران  توسط  تهدید،  این  اما  کنیم. 
دانشجویان عزیز دامپزشکی در تیم های علمی و اجرایی به 
برای  غیرحضوری،  به صورت  کنگره  این  برگزاری  فرصت 

اولین بار در رشته دامپزشکی در کشورمان، بدل شد. 
دکتر شجاعی خاطرنشان کرد: تعویق تاریخ برگزاری، فرصت 
شرکت  متقاضی  عزیز  محققین  تا  آورد  وجود  به  دیگری 
مقاالت  ارسال  و  تهیه  برای  بیشتری  زمان  همایش  این  در 
ارزشمند خود داشته باشند. فرصتی که منجر به استقبال بی 
سابقه مشارکت کنندگان و ارسال بیش از 500 مقاله برای 
کنگره  پنجمین  اینکه  به  توجه  با  شد.البته  کنگره  دبیرخانه 
ملی علوم پایه برای اولین بار در روند برگزاری این کنگره 
)و با همت و پیگیری مسئولین آن(، به ثبت پایگاه استنادی 
علوم جهان اسالم درآمده بود و همچنین مقاالت را به هر دو 
صورت چکیده و کامل دریافت می کرد، انتظار این استقبال 
که  همایش  این  علمی  گروه  اساس  همین  بر  داشت.  وجود 

از مجموعه ای از متخصصان و صاحب نظران گرایش های 
مختلف رشته دامپزشکی، به خصوص رشته های علوم پایه 
شده  انتخاب  کشور  مختلف  های  دانشگاه  از  و  دامپزشکی 
بودند، در طول این مدت و با اهتمام و مداقه علمی، داوری 
این مقاالت را انجام و 394 مقاله را مورد پذیرش قرار دادند.

دانشگاه  دامپزشکی  پایه  علوم  ملی  کنگره  پنجمین  رئیس 
شهید باهنر کرمان  افزود: در کنار مقاالت رسیده، با همراهی 
همکاران عزیز دانشکده و متخصصان رشته های علوم پایه 
دامپزشکی، برای این همایش چهار کارگاه آموزشی تعریف و 
به صورت فیلم های آموزشی تامین محتوی شد. این فیلم ها 
برای ثبت نام کنندگان ارسال و پس از مطالعه آنها، جلسات 
پرسش و پاسخ به صورت برخط برگزار خواهد شد. از طرف 
دیگر، اخذ امتیاز بازآموزی از سازمان نظام دامپزشکی کشور 
برای  را  فرصتی  همایش،  این  در  کنندگان  شرکت  برای 
ضمن  تا  آورد  وجود  به  مرتبط  متخصصین  و  دامپزشکان 
برای  فرصتی  خود،  ارزشمند  دستاوردهای  ارائه  و  شرکت 
کسب  همچنین  و  کنگره  در  شده  ارائه  مطالب  از  استفاده 

امتیاز بازآموزی مربوطه، داشته باشند.
دکتر شجاعی در مورد اهداف و محورهای کنگره گفت: به 
منظور اینکه که بتوانیم حداکثر مخاطبین را به غیر از گرایش 
نماییم،  از سایر دسیپلین های مرتبط جذب  پایه،  های علوم 
محورهای پنجمین کنگره ملی علوم پایه را به شکلی هدف 
مند و بر مبنای ایجاد امکان حضور همکاران رشته هایی عالوه 
های  گرایش  شناسی،  زیست  پزشکی،  مانند  دامپزشکی  بر 
مرتبط کشاورزی و ... تعریف کردیم. محورهایی شامل: کالبد 
شناسی،  بافت  بنیادی،  های  سلول  و  شناسی  جنین  شناسی، 
فیزیولوژی، بیوشیمی پایه و بالینی، فارماکولوژی و سم شناسی 
پایه و بالینی، کاربرد علوم پایه در علوم بالینی، بیوانفورماتیک، 
زیست شناسی سلولی مولکولی، اخالق پژوهشی و آموزش در 
دامپزشکی که در تمام آنها به تعداد متناسب ثبت و پذیرش 

مقاله داشتیم. 
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وی در پایان چنین بیان کرد: ساجد و شاکر پروردگار مهربان 
هستم که برایمان فرصت خدمت در دانشگاهی را به وجود 
فقیدشان  همسر  و  پور  افضلی  علیرضا  شادروان  که  آورده 
بانو فاخره صبا، بنیان آن را با عشق و بر عشق گذاشته اند.  
بزرگانی که دانشگاهی را با کالبدی آکنده از روح توانگری، 
امیدوارم  گذاشته اند.  میراث  به  ما  برای  مهربانی،  و  استغنا 
نتایج این گردهمایی به عنوان برگ سبزی مورد قبول حق 

تعالی و روح متعالی این دو عزیز قرار گیرد. 

جلسه هیأت رئیسه دانشگاه

جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید باهنر کرمان روز یکشنبه 
25 آبان ماه 99، در اتاق رئیس دانشگاه برگزار شد

ابتدا دکتر مریم احتشام زاده معاون آموزشی و تحصیالت 
مبین  آموزشی  سامانه  پیرامون  توضیحاتی  دانشگاه  تکمیلی 
)mobin ( داده و از کلیه اعضاء هیأت علمی خواستند که 
و  کنند  برگزار  سامانه  این  در  را  خود  خط  بر  کالس های 
همچنین تاکید کرد که سامانه lms  برای برگزاری آزمون ها 

و کالس های برون خط استفاده شود.
دانشگاه شهید  آموزشی  نامه دستیار  آیین  نشست،  این  در 
باهنر کرمان توسط معاون آموزشی توضیح داده شد و پس 

از ویرایش های الزم به تایید هیأت رئیسه رسید.

جلسه وبینار پرسش و پاسخ دانشجویی آنالین ویژه نودانشجویان ۹۹
 دانشگاه شهیدباهنر کرمان

ویژه  آنالین  دانشجویی  پاسخ  و  پرسش  جلسه 
کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه  الورود  جدید  دانشجویان 
کنفرانس  سالن  در   ،99 ماه  آبان   26 دوشنبه  روز 

شد. برگزار  دانشگاه  مرکزی  سازمان 
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی ویژه دانشجویان جدید 
الورود دانشگاه به صورت وبینار و با حضور دکتر مریم 
تکمیلی،  تحصیالت  و  آموزشی  معاون  زاده  احتشام 
آموزش های  گروه  رئیس  افشارمنش  محسن  دکتر 
مدیر  کرمانی  ارجمند  حمید  دکتر  مجازی،  و  آزاد 
حوزه  مدیر  افروز  کامبیز  دکتر  آموزشی،  خدمات 
خدمات  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدیریت 
و  برنامه ریزی  مدیریت  غضنفرپور  دکتر  رایانه ای، 
سرپرست  برخورداری  مجتبی  دکتر  آموزشی،  توسعه 

سلیمانی  سعید  و  درخشان  استعدادهای  امور  گروه 
شد. برگزار  دانشگاه،  آموزشی  خدمات  معاون 

ضمن  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
به  نودانشجویان99  ورود  تبریک  گویی  آمد  خوش 
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گرامیداشت  و  کرمان  شهیدباهنر  افتخار  پر  دانشگاه 
فاخره  بانو  پور و همسر شان  افضلی  یاد مرحوم علیرضا 
امیدوارم  گفت:  کرمان(  در  دانشگاه  صبا)بنیانگذاران 
کرده  تحصیل  افرادی  دانشگاه  در  تحصیالت  پایان  در 
حل  را  جامعه  به  مبتال  مسائل  که  باشید  کارآفرین  و 

. کنید
این  با  مقابله  بودن  بر  زمان  به  توجه  با  افزود:  وی 
به  دانشجویان  درس  کالس های   19 کووید  ویروس 
شیوع  به  توجه  با  و   می شود  برگزار  مجازی  صورت 
ارتباط بین دانشجویان، استادان  کرونا و لزوم برقراری 
گفتگوی  سامانه  مجازی،  آموزش  پشتیبان های  و 
و  سواالت  پاسخ  در  تسریع  و  سهولت  جهت  آنالین 
الکترونیکی  آموزش  در  دانشجویان  اشکاالت  رفع 

است. شده  اندازی  راه  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
مهارت  افزایش  تقاضای  ضمن  زاده  احتشام  دکتر 
اظهار  الکترونیکی  آموزش  از  استفاده  در  دانشجویان 
انجام  غیرحضوری  صورت  به  نام ها  ثبت  کلیه  کرد: 
متعاقبا  نامی  ثبت  مدارک  تحویل  نحوه  و  زمان  و  شده 

شد. خواهد  اعالم 
و  ویدئوها  مشاهده  برای  دانشجویان  افزود:  وی 
آموزش  سامانه های  از  استفاده  تصویری  راهنمای 

آموزش های  گروه  وبگاه  آدرس  به  دانشگاه  مجازی 
 ،virtual.uk.ac.ir آزاد و مجازی دانشگاه به آدرس
محتوای  نمایید.  مراجعه  الکترونیکی  آموزش های  بخش 
به   LMS سامانه  در  )آفالین(  خط  برون  کالس های 
به  دانشگاهی  پیشخوان  یا  و   lms.uk.ac.ir آدرس 
شود.  می  بارگذاری   http://my.uk.ac.ir آدرس  
مبین  سامانه  در  )آنالین(  برخط  کالسهای  تمامی  لذا 
برنامه  طبق  بر  و    mobin.uk.ac.ir آدرس  به 

شود. می  برگزار  شده  اعالم  هفتگی 
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خاطرنشان 
نرم  نصب  به  نسبت  دانشجویان،  است  الزم  کرد: 
لپ  )کامپیوتر،  سیستم  روی  بر  نیاز  مورد  افزارهای 
مشکل  با  تا  نمایند  اقدام  خود   )... و  همراه  تلفن  تاپ، 
دانشجویان  تا  خواست  دانشجویان  از  و  نکنند  برخود 
داشته  ارتباط  خود  تحصیلی  مشاور  استاد  و  بخش  با 

. شند با
و  خود  برای حفظ سالمت  دانشجویان  کرد:  مطرح  وی 
را  بهداشتی  نکات  خاص،  شرایط  این  در  شان  خانواده 

نمایند. رعایت  پیش  از  بیش 
کلیه  به  دانشگاه  مسئوالن  سخنرانی،  پایان  از  پس 

دادند. پاسخ  دانشجویان  سواالت 
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تعطیلی دو هفته ای کرونایی دانشگاه شهید باهنر کرمان از اول آذر۹۹
با آغاز محدودیت های کرونایی از اول آذر99، نحوه حضور 
استادان و کارکنان دانشگاه  شهید باهنر کرمان، همانند سایر 

کارکنان دولت خواهد بود. 
جزئیات  مورد  در  دانشگاه  رئیس  طاهر  علی  محمد  دکتر   
تعطیلی دو هفته ای کرونایی و فعالیت های دانشگاه گفت: 
شیوع  نظر  از  کرمان  شهرستان  قرمز  وضعیت  به  توجه  با 
 374899 شماره  بخشنامه  استناد  به  و   19 کووید  بیماری 
مورخ 27 آبانماه99 سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه 
شماره 184548/و تاریخ 28 آبانماه 99 مقام عالی وزارت، از 
تاریخ 1 آذرماه99 به مدت دو کلیه آزمایشگاه ها و کارگاه 
های عملی از اول آذر ماه 99 به مدت دو هفته تعطیل است 
اما کلیه فعالیت های آموزشی مجازی به طور کامل برگزار 

خواهد شد .
وی افزود: با توجه به بند 3/3 بخشنامه فوق الذکر پشتیبانی 
از فعالیت مجازی توسط مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات 

انجام و همچنین حوزه های حفاظت فیزیکی و تاسیسات فعال 
هستند. 

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان خاطر نشان کرد: حضور 
فیزیکی کارکنان )برای پشتیبانی آموزش های مجازی(، در  

صورت نیاز با رضایت کارمند واحد مربوطه، بالمانع است.

راه اندازی سامانه گفتگوی برخط دانشگاه شهید باهنر کرمان
پاسخ  در  تسریع  و  سهولت  جهت  آنالین  گفتگوی  سامانه 
سواالت و رفع اشکاالت دانشجویان در آموزش الکترونیکی 

دانشگاه شهید باهنر کرمان راه اندازی شد.
بین  ارتباط  برقراری  لزوم  و  کرونا  شیوع  به  توجه  با 
دانشجویان، استادان و پشتیبان های آموزش مجازی، سامانه 
پشتیبانی آنالین)برخط( به منظور برقراری ارتباط موثر بین 
کارشناسان  توسط  مجازی  آموزش  پشتیبان های  و  کاربران 

 99 آبانماه   25 یکشنبه  شامگاه  دانشگاه،  انفورماتیک  واحد 
دانشگاه  مجازی  آموزش های  واحد  اختیار  در  و  راه اندازی 

قرار گرفت.
http://elearn.uk.ac.  گفتنی است: این سامانه با آدرس

مجازی  آموزش  سامانه  سه  هر  در   ir/support.aspx
 lms.uk.ac.ir و   elearn.uk.ac.ir, mobin.uk.ac.ir

در دسترس است.

کرسی علمی ترویجی با عنوان »مهدویت در روایات تفسیری شیعه و اهل سنت«
 در دانشگاه شهید باهنر کرمان
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کرسی علمی ترویجی با عنوان » نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون شفاعت«

کرسی علمی ترویجی با عنوان » اخالق انتخابات در جمهوری اسالمی ایران«

برگزاری کرسی علمی ترویجی با عنوان »حکمت مهلت الهی به شیطان«

کرسی علمی ترویجی باعنوان »بررسی و نقد ماهیت خاتمیت از دیدگاه دکتر سروش«
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