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وبینار نشست روسای دانشگاههای
معین کشور با حضور
دکتر منصور غالمی وزیر علوم
و دکتر محمدعلی طاهر
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان
با حضور دکتر منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
معاونان وزیر علوم به صورت حضوری و دکتر محمدعلی
طاهر رئیس دانشگاههای معین استان کرمان و روسای
دانشگاههای معین کشور به صورت مجازی ،دوشنبه 3
آذرماه  99به صورت مجازی جلسه ای برگزار شد.
در این نشست که با حضور معاونان وزیر علوم به صورت
حضوری و روسای دانشگاههای معین کشور به صورت
مجازی در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار
شد ،دکتر غالمی با تبریک هفته بسیج و تقدیر از خانواده
آموزش عالی که بسیجیوار و بدون ادعا ،با حرکتی وسیع،
تولید علم و فناوری را در دوران شیوع کرونا به پیش
میبرند ،اظهار داشت :ساماندهی آموزش عالی مورد توجه
مسئوالن ،ارکان نظام و بهویژه مقام معظم رهبری بوده و
ایشان بارها تاکید داشتهاند که آموزش عالی در موارد و
شاخصهای مختلف باید تعیین تکلیف و ساماندهی شود و
همین تاکیدات ما را ملزم میکند که در این خصوص با
دقت بیشتری عمل کنیم.
وزیر علوم با بیان اینکه ساماندهی آموزش عالی یک طرح
ملی است و ملزم به اجرای مصوبات آن هستیم ،گفت :این
طرح در برنامههای دولت و شورای عالی انقالب فرهنگی
هم دیده شده و این شورا در تیر ماه امسال طرح را تایید
کرده و ما به استناد برنامهها و ضرورتهای آموزش عالی
کشور اعم از آموزش ،پژوهش و فناوری ،مکلف به اجرای
مصوبه این شورا هستیم.
دکتر غالمی با تاکید بر لزوم ارائه توضیحات و روشنگری
درخصوص چگونگی اجرای این طرح برای مسئوالن استانی
افزود :در نشست امروز آئیننامه پیادهسازی آمایش
آموزش عالی کشور ،به خصوص بخش مدیریت استانی این
طرح مطرح میشود و در این راستا تصمیم گرفته شده در
مرحله اول ساماندهی ،با نگاهی محلیتر و استانی به پیش
برویم و از همین ظرفیت مدیریت آموزش عالی استانی
میتوانیم در جهت تمرکززدایی از وزارت علوم نیز استفاده
کنیم.
وی با بیان اینکه در این طرح ،رئیس دانشگاه معین هر
استان ،عالوه بر ریاست دانشگاه خود در رتبه برتری قرار

گرفته و ریاست آموزش عالی استان را نیز برعهده خواهد
داشت ،گفت :البته این مسئولیت ،حساسیت و مشغله
فراوانی دارد و سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هم
باید این مرکزیت را به عنوان نماینده وزارت علوم در
منطقه تلقی کنند.
وزیر علوم با تاکید بر اینکه در بحث ساماندهی الزم است
که با هماهنگی بیشتری عمل کنیم ،اظهار داشت :باید عالوه
بر رفع نگرانیها درخصوص اجرای این طرح ،مصوبات آن
را با قدرت پیش بریم.
وی با تاکید بر جذب حداکثری جوانان نخبه در مراکز
پژوهشی و همچنین دخالت دادن آنان در مسائل مدیریتی
افزود :ما باید از این تفکر و روش سنتی خارج شویم که
همه مراکز دانشگاهی باید روزی به دانشگاهی جامع تبدیل
شوند ،زیرا زمان و افتضائات فعلی این کار را ایجاب
نمیکند لذا باید توجه داشته باشیم که در ده سال آینده
شرایط آموزش عالی جهان حالت متفاوتی خواهد داشت
و باید همه سعیمان بر این باشد که برای نسل آینده هم
برنامهریزی و مدیریت کنیم تا از قافله جهانی علم عقب
نمانیم.
وزیر علوم با تاکید بر اینکه در ساماندهی آموزش عالی در
استان ها ،مراکزی که بازدهی مناسبی دارند ،حتم ًا مورد
حمایت قرار خواهند گرفت ،اظهار داشت :آنچه که قرار
است در این طرح انجام شود ،برای بهبود و ارتقای کیفیت
آموزش عالی کشور در آینده است و در این خصوص
میتوان بر اساس پیشرفتهای آموزش عالی کشورهای
موفق در این زمینه ،مدلی بر اساس یافتههای داخلی کشور
طراحی و اجرا کرد.
دکتر غالمی در پایان سخنان خود با تاکید بر لزوم پیشبرد
این طرح به صورت همه جانبه و با همکاری یکدیگر گفت:
الزم است که روسای دانشگاههای معین با مدیران استانی
جلساتی برگزار کنند و آنان را درخصوص چگونگی اجرا و
مزایای ساماندهی آموزش عالی کشور توجیه کرده و اعالم
کنند که مسئوالن آموزش عالی کشور به پیشرفتهای
استانی و ارتقای کیفیت آموزش عالی در هر استان کام ً
ال
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توجه دارند وهمه باید با کمک یکدیگر این مهم را به انجام
رسانیم.
دکتر عبدالرضا باقری ،قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز
هیئتهای امناء و هیئتهای ممیزه مرکزی با بیان اینکه
امروزه آموزش عالی کشور به لحاظ توسعه و گستردگی در
پهنای جغرافیایی کشور با گذشته متفاوت است .بطوری که
آموزش عالی در همه استان ها از طرفیت های بسیار خوبی
برخوردار است ،اظهار داشت :وزارت علوم به لحاظ جایگاه
قانونی و حقوقی خود باید به امر سیاستگذاری ،نظارت و
ارزیابی بپردازد و در این راستا با انجام طرح ساماندهی
آموزش عالی و تمرکززدایی می توان برخی از امور اجرایی
را به مدیریت های استانی آموزش عالی واگذار کرد تا
ستاد وزارت علوم از انجام کارهای روزمره رهایی یابد و
بیشتر بتواند به نقش و ماموریت ملی و اصلی خود بپردازد.
وی اظهار امیدواری کردکه جایگاه شوراهای استانی
آموزش عالی تثبیت شود ،گفت :کارکرد مهم شوراهای
استانی آموزش عالی ،تصمیمگیریهای آموزش عالی در
هر استان است ،طبیعت ًا این شورا بایستی با لحاط کردن
اختیارات قانونی دانشگاهها و هیئت های امنا نقش خود
را در اجرای این سیاست ها عمل کند و همه معاونتهای
وزارتخانه نیز به تصمیمات این شورا ها پایبند خواهند بود.
قائم مقام وزیر علوم با بیان اینکه در چند سال گذشته در
ارتباط با واگذاری اختیارات اقدامات خوبی در وزارت علوم

انجام شده است ،گفت :بسیاری از مواردی که قب ً
ال باید فقط
در ستاد وزارت علوم بررسی و انجام میشد به دانشگاهها
واگذار شده است .این رویه باید در داخل دانشگاهها هم
صورت گیرد و برخی از امور به خود دانشکدهها واگذار
شود.
دکتر غالمحسین رحیمی ،معاون پژوهش و فناوری وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری با تشریح آئین نامه پیاده سازی
آمایش آموزش عالی کشوراظهار داشت :وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری سیاست مدیریت استانی مؤسسات
آموزش عالی کشور را ،با رویکرد تمرکززدایی ،افزایش
کارایی و اثربخشی نظام آموزش عالی کشور در قالب سند
آمایش آموزش عالی کشور مصوب شورای عالی انقالب
فرهنگی اتخاذ کرده و در این آئیننامه ،وظائف اجرایی
مطابق با مصوبه جلسه  ۱۳۱ستاد راهبری اجرای نقشه
جامع علمی کشور در قالب استانی پیادهسازی میشود.
وی افزود :از اقداماتی که تاکنون در راستای اجرایی شدن
طرح ساماندهی آموزش عالی انجام گرفته است میتوان
به مواردی از قبیل قانون اهداف ،وظائف و تشکیالت
وزارت علوم مصوب سال  ۱۳۸۳مجلس شورای اسالمی
که تمرکززدایی یکی از وظایف وزارت علوم قلمداد شد،
سند آمایش آموزش عالی کشور که در انتهای سال ۱۳۹۴
به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید و عملیاتی
سازی سند آمایش آموزش عالی کشورکه از سال ۱۳۹۶
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به شکلی جدی در دستور کار وزارت قرار گرفت ،اشاره
کرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در پایان سخنان خود
با اشاره به مواردی از قبیل تشکیل دبیرخانههای استانی
شورای مدیریت آموزش عالی استان در دانشگاه معین
و انتصاب دبیر ،ایجاد هماهنگی میان دبیرخانه شورای
مرکزی و شوراهای استانی ،ارجاع تدریجی وظائف قابل
انجام استانها و دانشگاههای معین توسط وزارت علوم و
تشکیل اولین جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان با
هماهنگی وزارت علوم را به عنوان فعالیتهای پیشنهادی
در جهت اجرای بهینه طرح مدیریت استانی موسسات
آموزش عالی اعالم کرد.

جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید باهنر کرمان در اتاق رئیس دانشگاه برگزار شد.
جلسه هیأت رئیسه دانشگاه پس از تالوت چند از کالم
اهلل مجید توسط دکترسید محمدرضا اسالمی معاون
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،وارد دستور کار شد و موارد
زیر تصویب شد.
 .1ویرایش د ّوم آییننامه خدمات علمی آزمایشگاهی

دانشگاه مطرح و با اصالحات جزئی به تصویب رسید.
.2آییننامه آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشجویان دوره
دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان با اعمال اصالحاتی به
تصویب رسید،مطابق این آییننامه آزمون زبان انگلیسی
در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد.
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براساس حکمی از سوی دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،دکتر محمدعلی
طاهر ،رئیس دانشگاه شهیدباهنر کرمان به سمت رئیس دانشگاه معین استان و نماینـده وزارت
علوم ،تحقیقـات و فنـاوری در اسـتان کرمان منصوب شد.در این حکم آمده است؛
به منظور اجرای مصوبه /7418/95دش مورخ 1395/04/27و مصوبه جلسه شماره  131ستاد
راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور(ابالغیه شماره /5711/99دش مورخ 1399/04/30دبیر
محترم شورای عالی انقالب فرهنگی) درخصوص سـیاستهـا وضوابط اجرایی حـاکم بر آمـایش
آمـوزش عـالی درجمهـوری اسـالمی ایران ،و بـهمنظـور تمرکززدایی و شبکهسـازی علمی،
همافزایی مؤسـسات آموزش عـالی واقع در آن اسـتان ،مشـارکت هرچه بیشـتر مؤسسات
در تصمیم گیری و تصمیم ساز یهای آموزش عالی ،متناسب سازی و متوازن کردن توسعۀ
مؤسـسات ،کاهش بوروکراسی ناشی از تمرکز تصمیم گیریها و ایجاد هماهنگی و تبادل تجربیات
میـان ساختارهای آموزش عالی ،و وفق مفاد «ماده  1آییننامـۀ پیـادهسازی آمایش آموزش عالی
کشور  -مدیریت اسـتانی مؤسسات آموزش عالی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (ابالغیه
شماره  176143/11مورخ  « 1399/08/21بدینوسیله جنابعالی به عنوان "رئیس دانشگاه
معین استان کرمان و نماینـده وزارت علوم ،تحقیقـات و فنـاوری در آن اسـتان" منصوب
میشوید .بدیهی است همۀ مؤسـسات آموزش عالی آن اسـتان به همکاری با آن دانشـگاه برای
تحقق مفاد مندرج در آییننامۀ مذکور موظفاند.
ّ
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رئیس و معاون دانشگاه شهید باهنر کرمان
در جمع دانشمندان برتر سال  2020قرار گرفتند
بر اساس رتبه بندی دانشمندان برتر دنیا طبق شاخص
 C-Scoreبا تکیه بر دادههای موجود در پایگاه
استنادی  Scopusو با همکاری دو موسسه Elsevier
و  Mendeleyبرای سال  2020دکتر محمدعلی طاهر
رئیس دانشگاه و دکتر حسین نظام آبادی پور معاون
پژوهشی و فناوری دانشگاه شهیدباهنر کرمان در جمع
 ۲%پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفتند.
در یک ارزیابی که براساس دادههای پایگاه اطالعاتی
اسکوپوس و با همکاری دو موسسه  Elsevierو
 Mendeleyانجام شده است که دکتر محمد علی
طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان با کسب
 C-Score= 3.745از گروه شیمی و دکتر حسین نظام
آبادی پور معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید باهنر
کرمان با کسب  C-Score=3.290از گروه مهندسی
برق توانسته اند در این لیست پژوهشگران پراستناد
جهان سال  2020حضور داشته باشند.
همچنین دکتر طاهر با وجود  271مقاله در زمینه

" "Analytical Chemistryو دکتر نظام آبادی
پور با ثبت  173مقاله در زمینه " Artificial
 "Intelligence & Image Processingموفق به
حضور در لیست برترین دانشمندان جهان بر اساس
معیار  C-Scoreگردیده اند .در مجموع تعداد 433
تن از دانشمندان مشغول به فعالیت در ایران در این
لیست قرار دارند.
از خصوصیات این رتبه بندی که توسط دانشگاه استنفورد
انجام شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1بر اساس ترکیب  6معیار گوناگون بدست می آید
و به نوعی جنبه های مختلف توانایی محققان را منظور
میکند این معیارها ،عبارتند از:
تعداد ارجاعات
شاخص هرش H
شاخص Hm
Number of citations to papers as single
author
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Number of citations to papers as single
or first author
Number of citation to papers as single,
first or last author
 .2بهواسطه استفاده از روابط مناسب ریاضی برای
نرمالیزاسیون ،تا حدی توانسته است امکان مقایسه
محققان را در زمینه های مختلف فراهم کند.
 .3برای محاسبه رتبه بندی نهایی ،خود ارجاعی حذف
شده است.
رتبه در
نام

پژوهشگر

تعداد مقاﻻت

حوزه موضوعي

نمايه شده در
پايگاه

اسكوپوس

بين

محققين
حوزه

موضوعي

مربوطه در
ايران

ﻣﺤﻤﺪ علي

Analytical
Chemistry

٢٧١

Artificial
حسين نظﺎم Intelligence
& Image
آبﺎدي پور
Processing

١٧٣

ﻃﺎﻫﺮ

٥

٢

 .4در این تحقیق ،زمینه های علمی به  22گروه و
مجموعا  176زیر گروه تقسیم شده اند .در مواردی
که زمینههای علمی مجلهها در این گروهها قرار نگرفته
باشد ،با بررسی مقاالت مجله توسط ابزارهای مبتنی بر
هوش مصنوعی ،زمینهها و زیرزمینههای موضوعی مجله
بدست آمده و برچسب زنی آن ها انجام شده است.
.5از دادههای پایگاه استنادی اسکوپوس استفاده شده
است.

رتبه در بين
محققين
حوزه

موضوعي

مربوطه در
جهان
٣٥٤

٢٦٥٢

تعداد محققين
حوزه

موضوعي
مربوطه

H-index

٢١٥١١٤

بين محققان
ايراني

درجهان

٨٧١٣٧

رتبه كلي در

٤٤

٣٢

٥١

١٩١
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به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

هفدهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران برگزار میشود
هفدهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران در 16
شهریور ماه  1400به صورت ترکیبی مجازی -حضوری در
دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار میشود.
انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ایران با همکاری
دانشگاه شهید باهنر کرمان اقدام به برگزاری این کنگره
مینماید.
دکتر قاسم محمدی نژاد دبیر اجرایی هفدهمین کنگره علوم
زراعت و اصالح نباتات ایران در پاسخ به خبرنگار روابط
عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان در خصوص این کنگره
گفت :بزرگترین همایش علوم کشاورزی ایران 16 ،شهریور
ماه  1400برای اولین بار دردانشگاه شهید باهنر کرمان با
محورهای(زراعت :فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی-
ژنتیک و بهنژادی گیاهی -تنشهای غیرزیستی در گیاهان
زراعی-تنشهای زیستی در گیاهان زراعی-نظامهای زراعی
زیست بوم سازگار -تولیدات زراعی ارگانیک -زیست
فناوری گیاهان زراعی-ذخایر ژنتیکی گیاهی و تنوع زیستی-
به زراعی و به نژادی گیاهان دارویی -گیاهان زراعی جدید

و فراموش شده -فناوری و مدیریت تولید بذر در گیاهان
زراعی-بهرهوری و کارایی مصرف منابع در زراعت -تغییر
اقلیم و چالشهای زیست محیطی در تولیدات زراعی-
فناوریهای نوین در تولید محصوالت زراعی-مدیریت
علفهای هرز در زراعت) برگزار میشود که دکتر محمد
علی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان طی حکمی
از سوی دکتر منصور امیدی رئیس انجمن علوم زراعت و
اصالح نباتات ایران به عنوان "ریاست عالیه کنگره" و دکتر
جواد وفابخش معاون وزیر جهاد کشاورزی به عنوان "دبیر
علمی کنگره" منصوب شدند.
رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید
باهنر کرمان افزود :این همایش هر دوسال یکبار برگزارمی
شود ،با توجه به بیش از  1000مقاله علمی ،انتظار می رود
بیش از  1000نفر از پژوهشگران از دستگاههای مختلف
و دانشگاههای سراسر کشور در این همایش عظیم شرکت
نمایند که جزئیات ثبت نام ،نحوه تهیه و ارسال مقاله
متعاقبا اعالم خواهد شد.

برگزاری آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه شهید باهنر کرمان

همزمان با سالروز گرامیداشت روز دانشجو جلسه پرسش
و پاسخ آنالین با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه،
تعدادی از مدیران و حضور مجازی دانشجویان دانشگاه،
یکشنبه  16آذرماه  ،99در سالن کنفرانس سازمان مرکزی
با رعایت شیوهنامههای بهداشتی برگزار شد.
دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه ضمن خیرمقدم
خدمت حضار در جلسه و نیز دانشجویان ،استادان و

همکارانی که بهصورت مجازی در این جلسه شرکت
کردند و گرامیداشت سالروز  ۱۶آذر  ۱۳۳۲کشته شدن
سه تن از دانشجویان به نامهای آذر شریعترضوی،
مصطفی بزرگنیا و احمد قندچی گفت :در مهرماه ۱۳۳۲
نخستین حرکت عملی دانشجویان به نشانه اعتراض به
حریم دانشجو و دانشگاه بود و هنوز هم  ۱۶آذر به عنوان
نقطهای قابل اتکا برای دانشگاهیان است ،از این رو در
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کشورمان "روز دانشجو" نامگذاری شده است.
حجت االسالم و المسلمین علی اصغر حمزه؛ رئیس دفتر
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن تبریک
روز دانشجو گفت :روز دانشجو روز بسیار مبارکی است از
این جهت که دانشجویان ما در روز  16آذر سال 1332
در واقع نفی استبداد ،استعمار و استکبار کردند و به تعبیر
مقام معظم رهبری(مدظله العالی) روز  16آذر روز مبارزه
با استکبار است و انشااهلل ما هم الگو بگیریم از همه کسانی
که زحمت کشیدند در آن سالها و سلطه بیگانگان بر
کشور را نفی کرند و در حال حاضر هم دانشجویان باید به
روز باشند تا با بصیرت و فهم سیاسی کارها را پیش برند.
دکتر سید محمدرضا اسالمی معاون حوزه معاونت فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه ،ضمن تبریک روز دانشجو ،یاد و خاطره
شهدای بزرگواری که جان خودشان را تقدیم کردند تا
مبارزه با استبداد و استکبار باقی بماند را گرامیداشت و
گفت :هرساله در روز 16آذر در تاالر وحدت با حضور
دانشجویان جلسه داشتیم و پاسخگوی سواالت بودیم اما

امسال به دلیل شرایط کرونا از دیدار دانشجویان محروم
هسیتم و امیداواریم که به زودی این مشکل برطرف شود
تا با حضور دانشجویان آن شور و شعفی که وجود داشت
را زنده کنیم.
در ادامه دیگر اعضای هیأت رئیسه دانشگاه شهید باهنر
کرمان( دکتر حسین نظام ابادی پور معاون پژوهشی
وفناوری  -دکتر مریم احتشام زاده معاون آموزشی
وتحصیالت تکمیلی  -دکتر اکبر نظری معاون دانشجویی-
دکتر محمد ابراهیمی مدیر کل حوزه ریاست و روابط
عمومی دانشگاه) هر کدام به نوبه خود روز  16آذرماه را
به تمامی دانشجویان تبریک و تهنیت گفتند.
سپس دانشجویان سواالت خود در زمینههای آموزشی،
رفاهی ،وام دانشجویی ،نحوه برگزاری کالسها مجازی و
امتحانات پایان ترم و برخی از مشکالتشان را آنالین با
مسئولین مطرح کردند و اعضا هیأت رئیسه دانشگاه هر
کدام سواالت مربوط به حوزه خود را پاسخ دادند.
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رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان از برپایی هشتمین کنگره ادبیات پایداری
در اسفندماه  99خبر داد
جلسه هماهنگی و برنامهریزی هشتمین کنگره ادبیات پایداری
با حضور دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر
کرمان و سرهنگ محمود مهدویفر مدیرکل حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان ،دوشنبه  17آذر ماه ،99
در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه با رعایت شیوه
نامههای بهداشتی برگزار شد.
دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت:
امیدواریم بتوانیم کمافی سابق دین خود را به دفاع مقدس و
شهدا خصوصا به شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ادا نماییم.
وی افزود :بعد از شیوع کووید ،19زیرساختهایی را برای
دانشگاه فراهم کردیم و پس از آن کنگرههای علمی زیادی
را بهصورت مجازی در این دانشگاه برگزار شد و هم اکنون
دانشگاه این آمادگی را دارد که میزبان همایشهای مجازی
باشد ،افرادی که بخاطر بعد مسافت قادر به شرکت در
همایشهای حضوری ندارند ،از این پس میتوانند در این
کنگرهها شرکت نمایند.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت :شیوع بیماری
کووید 19اگرچه مشکالتی را برای کشور ایجاد کرده ،اما
دانشگاه این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده است ،زیرا قبال
زیرساختهایی کشور و دانشگاهها آماده نبود و با مشکالتی
مواجه بودیم اما در حال حاضر زیرساختها فراهم شده است.
وی تصریح کرد :پیش بینی شده است که در آینده کنگرهها
و کالسهای مجازی در کنار همایشهای حضوری ادامه پیدا
کند و هشتمین کنگره ادبیات پایداری با همکاری دانشگاه
شهرکرد ،ستادکل نیروهای مسلح و موسسه حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان و به میزبانی دانشگاه
شهید باهنر کرمان و تحت عنوان تاثیر شخصیتهای ایرانی و
جهانی بر ادبیات پایداری در سده حاضر شامل شخصیتهای
سیاسی و نظامی ،فرهنگی و ادبی و مذهبی که در  19و 20
اسفند ماه  99به صورت مجازی و چنانچه بیماری کرونا ریشه

کن شود به صورت حضوری برگزار خواهد شد و استادان
کشورهای دیگر که با ادبیات پایداری آشنا هستند به عنوان
سخنران در این کنگره می توانند به صورت مجازی حضور پیدا
کنند و یا مقاالت خود را ارائه دهند.
دکتر طاهر تاکید کرد :به هر جهت دانشگاه این آمادگی
را دارد با تمام توان و قدرت و همه هدفشان این است که
دینشان به دفاع مقدس و شهدا ادا کنند و دانشگاه این افتخار
را دارد که در راه دفاع مقدس بتواند قدمی بردارد.
وی با اشاره به دایر شدن رشته ادبیات پایداری گفت :رشته
ادبیات پایداری در مقطع کارشناسی ارشد دردانشگاه شهید
باهنر کرمان تاسیس شد و دانشگاه به دنبال این است که
بتواند دکتری ادبیات پایداری را در دانشگاه راه اندازی کند.
امیدواریم خدمتگزار خوبی باشیم و بتوانیم دینمان را به دفاع
مقدس و شهدا ادا کنیم.
دکتر احمد امیری خراسانی دبیر علمی هشتمین کنگره
سراسری ادبیات پایداری گفت :از سال  1383انجمن ادبی
دفاع مقدس به صورت فعال و پویا با همکاری بنیاد حفظ
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و دانشگاه شهید باهنر
یک همراهی و همگانی تنگاتنگی برداشتند که در ابتدا رشته
ادبیات پایداری در دوره کارشناسی ارشد برای اولین بار در
دانشگاه شهید باهنرکرمان دایر شد و که هم اکنون بیش از
 ۳۰دانشگاه این رشته را دایر کرده و مقدمات راه اندازی این
رشته در مقطع دکتری هم انجام شده است و در کنار این
کار سنگ بنای برگزاری کنگره ادبیات پایداری در کرمان در
انجمن ادبی پایهگذاری شد و به لطف الهی طی چهارده سال
هفت کنگره (هر دو سال یکبار)برگزار گردیده که دبیرخانه
دائمی آن در کرمان است.
دبیر علمی هشتمین کنگره سراسری ادبیات پایداری تصریح
کرد :در کنار این کنگره یک کار علمی به همت همکاران در
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،راه اندازی یک نشریه علمی و
پژوهشی ادبیات پایداری شکل گرفت.
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با حضور دکترمحمد علی طاهر ؛

جلسه مشترک بین دانشگاه شهید باهنر کرمان
و موسسه ملی وبین المللی  SPPافغانستان
برگزار شد
درراستای تبادل نظر و همکاریهای آتی بین دانشگاه شهید
باهنر کرمان و موسسه ملی وبین المللی  SPPافغانستان،روز
سه شنبه  18آذرماه  99جلسهای در سالن کنفرانس دفتر
مرکزی دانشگاه در بستر سامانه مبین تشکیل شد.
دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه اظهار امیدواری نمود
که تفاهم نامه بین دانشگاه و موسسه  SPPبه شکلی اجرایی
شود که کشور همسایه از ضربه مهلکی که از استکبار خورده
است به نتایج خوبی برسد و مردم افغانستان ،جوانان و دولت
افغانستان از نتایج خوب آن بهره مند شوند.
وی افزود :در حال حاضر دانشگاه شهید باهنر کرمان پذیرای
بیش از پنجاه دانشجو از کشور افغانستان در مقاطع مختلف
کارشناسی و کارشناسی ارشد است که انشااهلل این تفاهم
نامه به نتیجه خوبی برسد و جوانان افغان با دست پر به
کشور افغانستان برگردند و در آنجا خدمت کنند.
سپس دکتر حجتاهلل رنجبر رئیس دفتر همکاریهای علمی
و بین المللی دانشگاه ،خالصهای از ویژگیهای دانشگاه
شهید باهنر کرمان در زمینۀ موقعیت خاص جغرافیایی آن،
فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی ،امکانات آموزشی و پژوهشی
ارائه نمود.
دکتر حسین نظام آبادی پور معاون پژوهشی وفناوری
دانشگاه ضمن معرفی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه در زمینه
چاپ مقاالت معتبر ،جذب طرح های پژوهشی از صنعت،

فعالیت های فناوری و همچنین رتبه بندی جهانی گفت :یکی
ازدغدغه های دانشگاه این است که رسالت اجتماعی را برای
مردم انجام بدهیم .زمانی که مطلع شدیم که موسسه شما در
زمینه آموزش جوانان افغانی فعالند و تقاضای همکاری نموده
است ،این موضوع را با رئیس دانشگاه در میان گذاشتم
که چگونه میتوانیم با توجه به مشترکات فرهنگی ،زبانی
و مذهبی به مردم افغانستان یاری برسانیم .به همین دلیل
دانشگاه شهریههای دانشجویان خارجی را در جلسه هیأت
امنای دانشگاه مطرح و شهریه ها را کاهش دادند و در حال
حاضر شهریههای دانشگاه شهید باهنرکرمان جزو کمترین
کمترین شهریهها در دانشگاههای سراسر کشور است که
باهدف کمک به دانشجویان افغانستان کاهش داده شده است.
همچنین دانشگاه از هیات امنا درخواست اعطای بورسیه به
دانشجویان افغانی داده است که به تصویب رسیده است.
ایشان ضمن بیان این موضوع که فارغالتحصیالن دانشگاه
شهید باهنر کرمان توانستهاند که در دانشگاههای معتبر دنیا
بدرخشند و دانشگاه با فارغالتحصیلی حدود  80000دانشجو
تاکنون نقشی اساسی در تامین نیروی انسانی کارآمد دانشگاه
داشته است.
سپس مهندس اطیع اهلل رسولی رئیس موسسه ملی وبین
المللی  SPPافغانستان ضمن تشکر از دکتر طاهر جهت
برگزاری این نشست مجازی اظهار امیدواری نمود که نتیجه
این نشست به سود جامعه دانشجویان افغانی باشد و گفت:
که انشااهلل بتوانند به زودی در آیندهای نزدیک به شکل
حضوری در دانشگاه حاضر شوند و گزارش مفصلی برای
ارائه به دولت جمهوری اسالمی افغانستان ازامکانات دانشگاه
شهید باهنر کرمان استفاده نمایند.
وی افزود :موسسه  SPPدر شش کشور منطقه فعالیت دارد،
اما حساب جداگانهای را در زمینه همکاری با دانشگاههای
کشور جمهوری اسالمی ایران باز کرده است.
در پایان هر دو طرف اظهار امیدواری نمودند که در آینده
بتوانند در راستای اجرایی نمودن تفاهم نامه تالشهای الزم
را داشته باشند.
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وبینار اختتامیه رویداد استارتاپی "دانش کار " در دانشگاه شهید باهنر کرمان
مراسم اختتامیه رویداد استارتاپی"دانش کار" به صورت
وبینار و با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ویژه
دانشجویان دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم،
تحقیقات فناوری استانهای کرمان ،سیستان و بلوچستان،
یزد ،فارس و کهکیلویه و بویراحمد ،جمعه  21آذر ماه ،99
در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه شهید باهنر
کرمان برگزار شد.
دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه ضمن عرض خیرمقدم
به دکتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و
دیگر بزرگواران شرکت کنندخ در این رویداد استارتاپی
دانشکار گفت :دانشجویانی که با ارائه ایدههای خالقانه
در قالب تیمهای محتلف با رویکرد کاهش آسیبهای
اجتماعی تالش مینمایند عالوه بر اشتغالزایی و رفع
مشکالت اقتصادی در خصوص رفع مشکالت اجتماعی نیز
مشارکت و همراهی داشته باشند.
وی گفت :در همین جا الزم میدانم یاد و خاطره شهدای
 16آذر که آگاهانه و با شجاعت در برابر نفوذ غرب به
ویژه آمریکا ،وابستگی رژیم پهلوی به بیگانگان و استفاده
از نیروهای متخصص خارجی اعتراض کردند و با نثار
خونشان نهال انقالب اسالمی را شکوفا نمودند گرامی
بداریم و مناسبت روز دانشجو را مجددا به دانشجویان و
دانشگاهیان تبریک و تهنیت عرض نمایم.
دکتر طاهر افزود :همه ما بر این باوریم که بیکاری ،فقر و
سطح پایین تحصیالت از عوامل موثر در بروز آسیبهای
اجتماعی هستند .اوایل دهه پنجاه شادروان مهندس علیرضا
افضلی پور(بنیانگذار دانشگاه در کرمان)با بینش عمیق
و همت بلندش در دورانی که بسیاری از مناطق ایران
به دلیل بیتوجهی حکومت شاهنشاهی نیازمند توسعه و
پیشرفت بودند به دنبال محل مناسبی میگشت تنها با
احداث دانشگاه و پرورش نیروی متخصص زمینه رشد

فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی منطقه جنوب شرق کشور را
فراهم آورد .اندیشه بلند ایشان با احداث دانشگاه و بعدها
دانشگاه علوم پزشکی در کرمان و همچنین دانشکدههای
اقماری که اکنون یکی پس از دیگری ،هرکدام به عنوان
یک مرکز آموزش عالی مستقل در جای جای استان کرمان
فعالیت مینمایند منجر به پرورش صدها هزار دانشآموخته
نخبه و مدیر کارافرین شد .بسیاری از مدیران و کارشناسان
بخش خصوصی و دولتی ،پزشکان ،وکال ،بازرگانان ،جامعه
مهندسی ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی و اعضای
هیأت دولت در ادوار مختلف پرورش یافتهگان دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی داخل کشور هستند از این رو نقش
موثر دانشگاهها در توسعه اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و
اجتماعی بر هیچکس پوشیده نیست.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت :خرسندم که
امروز نیز دانشجویان و جوانان دغدغهمند و فعال از
طریق عضویت در کانونهای فرهنگی انجمنهای علمی
و تشکلهای اسالمی با انجام برنامههای جامعه محور و
بعضا جهادی در بهبود شرایط معیشتی هموطنان عزیزمان
به ویژه در مناطق محروم پیشگام هستند و امیدوارم این
پویایی و نشاط جوانی منجر به رفع مشکالت و موانع شده
و انشااهلل در آینده نزدیک شاهد بهبود هرچه بیشتر شرایط
اجتماعی باشیم.
وی خاطر نشان کرد :همانطور که مستحضر هستید
بسیاری از فعالیتهای اجتماعی دانشجویان در قالب
کانونهای آسیبشناسی اجتماعی ،هالل احمر ،یاریگران،
محیط زیست ،همیاران سالمت و همچنین انجمنهای علوم
اجتماعی ،علوم تربیتی و روانشناسی که با پشتیبانی حوزه
فرهنگی در دانشگاه انجام میشود عمدتا جامعه محور
بوده و تالش مینماید تا با افزایش همدلی ،امیدبه آینده،
ارتقائ مشارکتهای اجتماعی در راستای افزایش سرمایه
اجتماعی گام بردارند.
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دکتر طاهر افزود :دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان
یکی از دانشگاههای پیشگام در طرح دانشگاه عاری از مواد
با همکاری دو حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت
دانشجویی با محوریت مرکز مشاوره و بهداشت تالش
مینماید با بهرهمندی از روشهای مختلف آگاه سازی،
فرهنگ سازی ،ارائه خدمات مشاورهای ،بهینه سازی اوقات
فراغت ،توسعه فضاهای ورزشی ،کاهش سطح دسترسی به
مواد ،محیطی سالم و ایمن برای دانشجویان فراهم آورد.
وی تصریح کرد:رسالت عمده دانشگاه در کنار پرورش
نسل جوان و نخبه مطالعه و پایش مشکالت جامعه و
ارائه راهکار و مشارکت در بهبود شرایط است .شبکه ملی
جامعه و دانشگاه تالش مینماید در شناسایی ریشههای
آسیبهای اجتماعی از جمله حاشیهنشینی ،بیکاری،
افسردگی ،پرخاشگری ،طالق ،کودکان کار ،فقر ،اعتیاد،
خودکشی و انواع بزهکاری عوامل موثر را شناسایی و ضمن
انجام پژوهشهای دانشجویی به منظور کاهش مشکالت و
معضالت اجتماعی گام بردارد.
رئیس دانشگاه افزود :اکنون که دانشگاه شهید باهنر
کرمان از سوی مقام عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
ماموریت یافته تا به عنوان دانشگاه معین در استان کرمان
نقش هماهنگ کننده و پشتیبان علمی و فناوری را ایفا نماید
این آمادگی نیز وجود دارد تا به عنوان حلقه واسط بین
دستگاههای دولتی و جامعه دانشگاهی اقدامات فرهنگی و
ترویجی را توسعه و نیازمندیهای مطالعاتی را با ایجاد یک

پژوهشکده علوم اجتماعی با همکاری سایر مراکز آموزش
در جنوب شرق کشور مرتفع نماید.
دکتر طاهر در پایان سخنان خود ،ضمن تقدیر و تشکر از
همکاران پرتالش در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی و
همچنین معاونت پژوهشی و فناوری و سایر عوامل اجرایی
گفت :امیدوارم در آینده نزدیک با مهار بیماری کرونا
شاهد حضور پرشور و نشاط دانشجویان در دانشگاه باشیم.
دکتر غالمرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری که به صورت مجازی در این
جلسه شرکت داشت ،ضمن گرامیداشت مناسبت  16آذر
و تبریک روز دانشجو ،کنشگری و فعالیت های دانشجویی
را بعنوان یک واقعیت در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
موثر دانستند و برگزاری رویدادهای استارت آپی را به
جهت ایجاد فرصت ابداع و خالقیت برای دانشجویان به
منظور ترسیم آینده بهتر ،همراه با خودشکوفایی جوانان را
مثبت اریابی نمودند .این نکته را یادآور شد؛ همه ما بر این
باوریم که هرچه میزان داشته ها ،تجربیات و مهارت های
دانشجویان افزایش یابد زمینه های ورود آنها به معضالت
اجتماعی کاهش خواهد یافت و این مهم نیازمند یک کار
جمعی است.
وی افزود:فعالیتهای گروهی دانشجویان به جهت
همفکری و بهرهمندی از خرد جمعی در پرورش ایده ها به
غنای آنها میانجامد و منجر به کارهای خالقانه و جدید
می شود .پس الزم است فرایند ارائه ایده تا تحقق یک
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رخداد و ایجاد خوداتکایی در افراد را استمرار ببخشیم تا
اثر گذاری بیشتری را در پی داشته باشند و دانشگاهها به
جهت برخورداری از سرمایه نمادین می توانند از طریق
ارتباط بین دستگاهی و نهادی ،صاحبان ایده های ارزشمند
را به جامعه معرفی نمایند و ارتباط دانش آموختگان با
چرخههای اجتماعی فرهنگی و اقتصادی می تواند عالوه
بر رفع نیازهای جامعه ،کمک کند تا جوانان نخبه نیز به
هویت و قابلیت های جدیدی دست یابند .قابلیت هایی
که بالندگی و رشد یکایک این جوانان را به دنبال خواهد
داشت و با امید و انگیزه بیشتر ،زندگی معنادار تر با افق ها
و زمینه های تازه تری پیش روی آنها قرار دهد.
دکتر خضری ،دبیر علمی رویداد ،گزارشی از حضور
دانشجویان دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری شامل استانهای کرمان ،سیستان و
بلوچستان ،یزد ،فارس و کهگیلویه و بویر احمد در این
دوره  3روزه ارائه نمود.
در این رویداد  172نفر از دانشجویان در قالب تیم های
مختلف شرکت نموده و از  45ایده ارائه شده 10 ،ایده به
مرحله نهایی راه یافتند و سرانجام پس از برگزاری 54
ساعت دوره های مختلف آموزشی و خدمات منتورینگ
متعدد ،هر تیم با ارائه نهایی ایده در حضور داوران مورد
ارزیابی قرار گرفت و بر اساس مجموع امتیازات داده شده،
 3ایده برتر این رویداد شامل تیم فراس (احیاء فرش
دستباف از دانشگاه سیستان و بلوچستان) ،تیم تپکو (تولید
پلتفرم ارتقاء و سالمت کارمندان و کاهش فشارهای روانی
از دانشگاه شهید چمران کرمان) و تیم خوشههای تولید
(اپلیکشین ارتقاء مشاغل با بازار مصرف بصورت مشترک
از دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه یاسوج) به ترتیب
به عنوان تیم های اول تا سوم معرفی شدند.

گفتنی است :رویداد استارتاپی دانش کار از  19آذرماه تا 21
آذرماه  ،99به منظور استفاده از ایدههای نوآورانه و فناورانه
دانشجویان خالق در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با
حمایت معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و اداره کل امور فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با
مواد مخدر برای اولین بار در دانشگاه شهید باهنر کرمان
با اهداف ،شناسایی استعدادهای خالق دانشجویان -ایجاد
روش های نوآورانه در حل مسائل و مشکالت جامعه-
تقویت روحیه مسئولیت پذیری دانشجویان -تقویت کار
تیمی و هدفمند از طریق ایجاد زمینه های جذاب و رقابتی
سالم -ایجاد فضای نشاط و پویایی در میان دانشجویان
و افزایش انگیزه فعالیت های گروهی موثر و محورهای
شیوههای نوین مشاوره و آموزش مهارتهای زندگی-
راهکارهای مفید در پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی-
کارآفرینی اجتماعی و کسب و کارهای جدید -بهرهمندی
از فناوری در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی -راهکارهای
ایجاد بازارچههای خوداشتغالی دانشجویی -فعالیتهای
ورزشی و ارتقای سالمت جسمی و روانی -ایدههای جدید
در بهینهسازی اوقات فراغت جوانان ،به صورت مجازی
برگزار شد.
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حضور دانشجویان در دانشگاه موجب نشاط است
جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید باهنر کرمان روز یکشنبه
 23آذر ماه  ،99با رعایت پروتکلهای بهداشتی در اتاق
رئیس دانشگاه برگزار شد.
جلسه هیأت رئیسه دانشگاه با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل
مجید آغاز و سپس دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه با
اشاره به حضور پرشور دانشجویان در دانشگاه طی سالهای
گذشته(دوران قبل از شیوع بیماری کرونا) گفت :این امر
سبب نشاط و سر زندگی در قسمتهای مختلف دانشگاه
میشود.
رئیس دانشگاه شهید باهنرکرمان حضور دانشجویان را
موجب ارتقاء و پیشرفت دانسته و اظهار امیدواری کرد که
انشااهلل دوباره شاهد حضور دانشجویان در خوابگاهها ،سلف
سرویس و بهویژه در کالسها باشیم.

وی از رشد بودجه دانشگاه اظهار رضایت کرده و خواستار
رسیدگی و پیگیری از طریق مجلس شورای اسالمی شد.
سپس دکتر حسین نظام آبادی پور معاون پژوهشی و فناوری
دانشگاه در ارتباط با هفته پژوهش توضیحاتی را بیان کرد.

ارتباط مستقیم رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان با مخاطبین در سامانه سامد
دکتر محمدعلی طاهر صبح امروز  24آذرماه  99از ساعت
 8در سامانه سامد پاسخگوی سواالت مخاطبین و جامعه
دانشگاهی بود.
دکترمحمدعلی طاهر رئیس دانشگاه طبق زمان بندی اعالم
شده از طرف استانداری و اطالع رسانی قبلی از طریق
سازمان با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) به
سواالت مردمی و همچنین جامعه دانشگاهی پاسخ داد.
در ادامه اجرای این طرح دکتر اکبر نظری معاون دانشجویی
دانشگاه در محل سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت
(سامد) حضور داشت و به سواالت مربوط به حوزه معاونت
دانشجویی پاسخ داد.
گفتنی است ،سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) جهت
ایجاد ارتباط هر چه بیشتر دولت و مردم راهاندازی شده
است تا شرایط برای پیگیری مشکالت مردم در بخشهای
مختلف آسانتر شود ،راه اندازی این سامانه زمینه را برای
ارتباط هرچه بیشتر مدیران با مردم فراهم کرده تا از نزدیک
با مشکالت مردم در بخشهای مختلف آشنا شوند و در
حوزه وظایف خود پاسخگوی سواالت  ،شکایات و انتقادات
مردمی باشند.
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درخشش دانشگاه شهید باهنر کرمان در جمع موثرترین دانشگاههای برتر جهان
بر مبنای رتبهبندی یو اس نیوز ،نام دانشگاه شهید باهنر
کرمان در میان موسسات علمی برتر جهان قرار گرفت.
محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم ( )ISCگفت :پایگاه شاخصهای اساسی علم ()ESI
متعلق به شرکت کالریویت آنالتیکس( )ISIآخرین فهرست
موسسات یک درصد برتر دنیا که بیشترین تعداد استنادها
را در  ۱۰سال گذشته دریافت کردهاند ،منتشر کرد.
وی یادآور شد :مایه مباهات است که در آخرین به روز
رسانی انجام شده در آذر  ۹۹تعداد  ۷۴دانشگاه و موسسه
تحقیقاتی از کشور جمهوری اسالمی ایران در میان یک
درصد دانشگاههای برتر جهان که دارای بیشترین میزان
اثرگذاری بوده اند مشاهده میشود .بنابراین در مقایسه با
سال قبل که تعداد  ۶۵مورد بود تعداد دانشگاه ها و مراکز
تحقیقاتی یک درصد برتر ایران  ۱۴درصد افزایش و نسبت
به سال  ۹۴بیش از  ۱۴۷درصد افزایش یافته است.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم تصریح کرد:
این دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در سطح دنیا از لحاظ
تعداد استنادهای دریافتی در مجموع موسسات یک درصد
برتر قرار گرفته اند .استنادها در دنیای علم بیانگر کیفیت
تولیدات علمی هستند .بنابراین ،علت افزایش تعداد این
مراکز ،افزایش کیفیت تحقیقات کشور است.
دهقانی ادامه داد :استناد هر چند عاری از آفت نیست ،اما
یکی از مهم ترین شاخص هایی است که میزان استفاده از
پژوهش ها را نشان می دهد .در حال حاضر استناد مهم
ترین شاخصی است که در ارزیابی های علمی در سطح بین
المللی مورد استفاده قرار می گیرد.
وی افزود :در سند سیاست های علم و فناوری ابالغی
ازسوی رهبر معظم انقالب نیز مرجعیت علم و فناوری در
سطح دنیا به عنوان اولین بند مورد تاکید قرار گرفته است.
مرجعیت به معنی محل رجوع قرار گرفتن است و استناد
از یک نگاه بیانگر میزان استفاده از علم تولید شده توسط
سایر پژوهشگران است.
دهقانی اظهار داشت :در سال  ۱۳۹۴بررسی پایگاه
شاخصهای اساسی علم نشان داد که  ۳۰دانشگاه و مرکز
پژهشی از جمهوری اسالمی ایران در جمع دانشگاهها و
پژوهشگاههای یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند .درسال
 ۱۳۹۵با رشد کیفیت تولیدات علمی در کشور تعداد
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور به  ۳۵مورد افزایش
یافت .تعداد مراکز یک درصد برتر کشور در بهمن ۱۳۹۶
به  ۵۳مورد افزایش یافت.

وی افزود :برای انتخاب موثرترین دانشگاهها ،کلیه دانشگاهها
و موسسات تحقیقاتی دنیا بر حسب میزان اثرگذاری آنها
مشخص و مرتب سازی شده و در گام بعد یک درصد برتر
آنها که دارای بیشترین میزان اثرگذاری بوده اند انتخاب
و معرفی میشوند.
وی تاکید کرد :دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان،
شهید چمران اهواز ،علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
کردستان ،صنعتی مالک اشتر ،علوم پزشکی بابل ،صنعتی
کرمانشاه ،علوم پزشکی گیالن ،علوم پزشکی کاشان ،علوم
پزشکی قزوین و علوم پزشکی ارومیه به جمع موسسات
یک درصد برتر پراستناد دنیا وارد شده اند.

دهقانی ادامه داد :در بین دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور
 ۳۰دانشگاه جامع ۲۶ ،دانشگاه علوم پزشکی ۱۲ ،دانشگاه
صنعتی و  ۶مرکز تحقیقاتی در جمع موثرترینهای دنیا
قرار گرفتند.
سرپرست  ISCهمچنین گفت :در بین دانشگاه های جامع
به ترتیب الفبا دانشگاه های ارومیه ،اصفهان ،الزهرا (س)،
آزاد اسالمی ،بوعلی سینا ،بین المللی امام خمینی (ره)،
پیام نور ،تبریز ،تربیت مدرس ،تهران ،خلیج فارس ،رازی،
زنجان ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،شاهد ،شهرکرد،شهید
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چمران اهواز ،شهید باهنر کرمان ،شهید مدنی آذربایجان،
شیراز ،علوم کشاورزی و منابع طبیعی کرگان ،فردوسی
مشهد ،کاشان ،کردستان ،گیالن ،مازندران ،محقق اردبیلی،
یاسوج و یزد در فهرست یک درصد برترهای دنیا قرار
دارند.
دهقانی ادامه داد :در بین دانشگاه های علوم پزشکی به
ترتیب الفبا دانشگاه های اراک ،ارومیه ،اصفهان ،البرز،
ایران ،بابل ،بقیه اهلل (عج) ،بهزیستی و توانبخشی ،تبریز،
تهران ،جندی شاپور اهواز ،زاهدان ،شهید بهشتی ،شیراز،
قزوین ،قم ،کاشان ،کردستان ،کرمان ،کرمانشاه ،گلستان،
گیالن ،مازندران ،مراغه ،مشهد و همدان در زمره موسسات
یک درصد برتر پراستناد دنیا قرار دارند.
وی یادآور شد :در بین دانشگاه های صنعتی به ترتیب
الفبا دانشگاههای خواجه نصیرالدین طوسی ،صنعت نفت،
صنعتی اصفهان ،صنعتی امیرکبیر ،صنعتی سهند ،صنعتی
شاهرود ،صنعتی شریف ،صنعتی شیراز ،صنعتی کرمانشاه،
صنعتی مالک اشتر ،صنعتی نوشیروانی بابل و علم و صنعت
ایران در دسته یک درصد برتر پراستناد دنیا قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد :در بین موسسات تحقیقاتی نیز
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ،پژوهشگاه دانش های بنیادی،
جهاد دانشگاهی ،مرکز تحقیقاتی جراحی تروما سینا ،موسسه
پاستور ایران و مراکز تحقیقاتی مستقر در وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در زمره موسسات تحقیقاتی یک
درصد برتر دنیا قرار دارند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم یادآور
شد :شرکت کالریویت آنالتیکس (آی .اس .آی) پایگاه
شاخصهای اساسی علم ( )ESIرا ارائه داده است .اطالعات
 ۱۰سال اخیر کل دنیا در این پایگاه پردازش و نگهداری
می شود .یکی از اقالمی که در این پایگاه نگهداری میشود،
موسسات یک درصد برتر پراستناد دنیا است .اینها عمدت ًا
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی هستند که بیشترین میزان
استنادها به مقاالتشان صورت گرفته است .تعداد موسسات
فهرست شده در این پایگاه  ۶هزار و  ۸۸۸مورد است.
دهقانی اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران حدود ۱.۱
درصد از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر
پراستناد دنیا را در اختیار دارد که بعد از ترکیه باالترین
سهم در بین کشورهای اسالمی است .ترکیه با  ۱۱۱دانشگاه
و مرکز تحقیقاتی یک درصد برتر در جایگاه  ۱۳دنیا قرار
دارد و ایران در جایگاه  ۱۸دنیا قرار دارد .بعد از ایران و
در بین کشورهای اسالمی ،مصر با  ۲۶دانشگاه و موسسه
تحقیقاتی در جایگاه  ۳۳دنیا قرار دارد .عربستان سعودی با
 ۲۳دانشگاه در رتبه  ،۳۸مالزی با  ۲۱دانشگاه در جایگاه
 ،۴۱پاکستان با  ۱۹دانشگاه در جایگاه  ،۴۳تونس با ۱۶

دانشگاه در جایگاه  ۴۶و اندونزی با  ۱۴دانشگاه در جایگاه
 ۴۸دنیا قرار دارند.

وی ادامه داد :از لحاظ تعداد بیشترین دانشگاه ها و موسسات
تحقیقاتی ایران در حوزه مهندسی رتبه بندی شده اند.
تعداد آنها در این حوزه  ۴۳مورد است ۳۳ .دانشگاه و
موسسه تحقیقاتی ایران در پزشکی بالینی جزء  ۱%برتر
پراستناد دنیا هستند .در حوزه شیمی  ۲۸دانشگاه و موسسه
تحقیقاتی در زمره موثرترین های دنیا قرار گرفته اند .بعد
از آن ایران در حوزه های داروشناسی و سم شناسی ،علوم
مواد ،علوم کشاورزی هر کدام  ۱۴دانشگاه و موسسه در
بین  ۱%برترها دارد .حوزه های علوم گیاهی و حیوانی،
علوم اجتماعی ،کلیات ،علوم رایانه ،زیست شناسی و زیست
شیمی ،محیط زیست و بوم شناسی در جایگاههای بعدی از
لحاظ تعداد قرار می گیرند .ایران در این حوزه های بین
 ۶تا  ۸موسسه و دانشگاه دارد .حوزه های فیزیک ،زمین
شناسی ،علوم اعصاب و رفتار ،ایمنی شناسی ،ریاضیات و
میکروبیولوژی در مرتبه های بعدی قرار می گیرند .تعداد
موسسات برتر ایران در این حوزه ها بین  ۱تا  ۴مورد است.
دهقانی گفت :مرجعیت بین المللی در علم و فناوری با

تکیه صرف بر کمیت تولید علم حاصل نمی شود .گام
نهادن در جهت ارتقای سطح کیفی پژوهش ها ،گسترش
تعامالت علمی بین المللی و تبدیل علم به ثروت و قدرت
ابعاد دیگری هستند که در دستور کار سیاستگذاران علم و
فناوری کشور قرار گرفته اند تا علم کشور همچنان شتابان
و به صورت همه جانبه مسیر رشد و اعتالی خود را طی
کند.
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چاپ مقاالت مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه شهیدباهنر کرمان
جلسه مشترک بین شورای پژوهشی دانشگاه شهید باهنر
کرمان و سایر دانشگاههای استان با کمیته علمی ،پژوهشی
ستاد هماهنگی و ترویج مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی ،روز
دوشنبه  24آذرماه  99در سالن کنفرانس مرکزی دانشگاه
شهید باهنر کرمان برگزار شد.
دکتر علیرضا منظری توکلی مسئول کمیته علمی،پژوهشی
ستاد هماهنگی و ترویج شهید حاج قاسم سلیمانی و رئیس
دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان در پاسخ به خبرنگار
روابط عمومی دانشگاه در مورد اهداف و محورهای جلسه
گفت :هدف اصلی این جلسه همکاری ،هماهنگی و همراهی
دانشگاهیان عزیز در پژوهش ،تحقیق و تولید دانش در حوزه
مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی است این جلسه مشترک
با محورهای تعامل ،همکاری و هم اندیشی برای پژوهش و
ترویج مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی تشکیل شده است.
وی افزود :نامهای از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه شهید
باهنر کرمان برای کلیه سردبیران مجالت علمی-پژوهشی
تحت مدیریت دانشگاه شهید باهنر ارسال و پس از ارزیابی
علمی(در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه) نسبت به چاپ
مقاالت مکتب شهید حاج قاسم اقدام میشود.
مسئول کمیته علمی،پژوهشی ستاد هماهنگی و ترویج شهید
حاج قاسم سلیمانی خاطر نشان کرد :کتابهای مربوط به
مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی جهت ارزیابی دقیق و چاپ
به معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر ارائه میشوند.
وی با اشاره با اینکه تقدیر از پژوهشگران حوزه مکتب شهید

حاج قاسم سلیمانی در سیاستها و آییننامههای معاونت
پژوهشی گنجانده شود تاکید کرد :عناوین پژوهشی برای
ارسال و اعالم به گروههای آموزشی و دانشکده های اقماری
به معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر تحویل گردد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان افزود :در این
نشست همچنین مقرر شد ،ترجمه آثار شهید به عنوان پایان
نامه های بخش زبان پذیرفته شود-کارگاههای علمی ویژه
پژوهشگران توسط معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر و
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار و امتیاز فرهنگی به
آنان تعلق گیرد-عناوین پژوهشی مورد توصیه کمیته علمی-
پژوهشی مکتب شهید سلیمانی به عنوان کرسیهای آزاد
اندیشی و نظریه پردازی توسط دانشگاه شهید باهنر و دفتر
نهاد مقام معظم رهبری در اولویت قرار گیرد.

مراسم گرامیداشت شهادت آیتاهلل مفتح و سالروز وحدت حوزه و دانشگاه
 ۲۷آذرماه سالروز شهادت دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و
دانشگاه ،طی آئینی با همکاری مراکز آموزش عالی شهرستان
بردسیر و حوزههای علمیه و با حضور جمعی از مسئوالن،
طالب و استادان در شهرستان بردسیر گرامی داشتهشد.
دکتر نقی زاده رئیس مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر،
روز پنچشنبه 27آذر ماه در مراسمی که به مناسبت
بزرگداشت شهادت آیتاهلل مفتح و سالروز وحدت حوزه و
دانشگاه در محل دفتر امام جمعه شهرستان بردسیر برگزار
شده بود ضمن خیر مقدم ،یاد و خاطره آن شهید واال مقام
سپهبد حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت.
وی گفت :ماه آذر به دلیل مناسبتهای مختلفی از جمله 16
آذر( روز دانشجو) ،هفته پژوهش و  27اذر (روز وحدت

حوزه و دانشگاه) دارد ،ماه دانشگاهیان است که باید گرامی
داشته شود .
دکتر نقی زاده تصریح کرد :اگر ما انقالب را همانند قلعه
و دژی محکم در نظر بگیریم وظیفه احاد ملت حفاظت از
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آن است و تنها راه حفاظت از آن ،همانطور که امام خمینی
(ره) فرمودند ،وحدت کلمه است که همواره به وحدت کلمه
تاکید میکردند همچنین وحدت میان حوزه و دانشگاه و
وحدت میان شیعه و سنی( هفته وحدت) درهای ورودی
این قلعه هستند که اگر از آن غفلت کنیم آسیب پذیرترین
قسمت انقالبند زیرا دشمنان تنها راه نفوذ به این قلعه را بر
هم زدن وحدت میان مسلمانان و وحدت میان حوزویان و
دانشگاهیان میدانند و هیچ موقع از این دشمنی دست بر
نخواهند داشت.
دکتر نقی زاده افزود :رهبرفقید انقالب فرمودند "وحدت
حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در هدف ،و هدف این است
که همه با هم به سمت ایجاد یک جامعۀ اسالمی مستقل و
پیشرفته حرکت کنیم" .وحدت حوزه و دانشگاه میتواند ما
را در این مسیر هدایت کند تا به هدف نهایی برسیم و این
وحدت مطالبه جدی رهبر معظم انقالب نیز است .البته در
مسیر وحدت حوزه و دانشگاه از اول انقالب تا کنون قطع ًا
آسیبهایی وجود داشته است که باید مورد توجه قرار گیرد
و بر طرف شود که از جمله آن میتوان به موانع معرفتی،
موانع روانی و موانع ساختاری اشاره نمود.
رئیس مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر با اشاره به
اینکه حوزه و دانشگاه مراکز پرورش خوراک فکری ،علمی
جامعه بوده و وحدت این دو مرکز سبب پویایی نسل
جوان کشور در مقابله با تهاجم فرهنگی خواهد شد ،گفت:
این گفتمان سبب ایجاد فضایی آزاد و صمیمی در رشد و
شکوفایی استعدادهای بالقوه دانشجویان و طالب میشود و ما
باید در برنامههای دانشگاه معنویت ،اخالق و رفتن به سمت

دانشگاههای نسل سوم یعنی دانشگاههای کارآفرین به عنوان
اولویت قرار دهیم.
حجت االسالم والمسلمین کرمانی امام جمعه شهرستان
بردسیر گفت :یکی از ویژگیهای شهید مفتح ،برقراری
ارتباط صمیمی و عمیق با قشر جوان و تحصیلکرده آن زمان
بود و یکی از دالیل نامگذاری این روز هم به همین علت
است ،کما اینکه این خصوصیت در شهید بهشتی و شهید
مطهری هم وجود داشته ،اما در ایشان نمود خاصی داشت و
توانستند به این طریق پایههای وحدت میان حوزه و دانشگاه
را ایجاد کنند.
در انتهای مراسم به رسم ادب و احترام ،از طرف رئیس
مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر ،از زحمات مهندس
نجف پور ،فرماندار شهرستان بردسیر که در جهت اخذ سند
مرکز اموزش عالی بردسیر و همچنین واگذاری یک هکتار
زمین در بهترین موقعیت مکانی شهرستان به این مرکز
همکاری داشته اند با اهداء لوح یادبود تجلیل و قدردانی شد.

به صورت حضوری و مجازی آیین تقدیر از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان کرمان
در سال  1399در دانشگاه شهیدباهنر کرمان برگزار شد
همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه و هفته پژوهش،
مراسم تقدیر از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان کرمان،
ظهر پنجشنبه 27آذرماه  99به دلیل محدودیتهای ناشی
از شیوع ویروس کووید  19به صورت حضوری و مجازی در
تاالر وحدت دانشگاه شهیدباهنرکرمان ،برگزارشد.
دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه با گرامیداشت  ۲۷آذر
سالروز شهادت آیت اهلل دکتر مفتح که به روز "وحدت حوزه
و دانشگاه" نامگذاری شده است ،درود فرستاد به شهدای
انقالب اسالمی ،نظام جمهوری اسالمی و خصوصا سرداردلها
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای حوزه سالمت.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان ضمن خیر مقدم خدمت
پژوهشگران و فناوران که به صورت حضوری و مجازی در این
مراسم شرکت داشتند گزارشی از فعالیتها و دستاوردهای

دانشگاه شهید باهنرکرمان اینگونه بیان کرد :دانشگاه شهید
باهنر کرمان به عنوان دانشگاه معین استان متشکل از 11
دانشکده  1مجتمع آموزشی عالی  2مرکز آموزش عالی 1
پردیس خودگردان  5پژوهشکده  1مرکز پژوهشی و مرکز
رشد واحدهای فناوری است.
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وی افزود :این دانشگاه به عنوان دانشگاه معین استان
دارای  616نفر عضو هیأت علمی  99نفر استاد تمام 191
نفر دانشیار  272نفر استادیار و دارای ساختمان به ابعاد
 240000متر مربع فضای اعیانی و  392رشته و گرایش در
مقاطع تحصیلی مختلف عموما در دورههای ارشد و دکتری
است و مجموعه  14153دانشجو دارد که از این تعداد
 3908نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری حرفهای
 742نفر دانشجوی دکتری و تاکنون  80000دانشآموخته
در مقاطع دکتری ،ارشد و کارشناسی داشته است.
دکتر طاهر افزود در چند سال اخیر دانشگاه شهید باهنر
کرمان در جمع دانشگاههای برتر در نظام رتبهبندی
بینالمللی واقع شد که یکی از نظامهای رتبه بندی دنیا تایمز
است که رتبه دانشگاه شهید باهنر در دنیا  1000است و
آن رتبهبندی شامل آموزش ،پژوهش ،ارجاعات ،درآمدهای
صنعتی خصوصا در سال  2019رتبه ما  936بوده که بهبود
پیدا کرده و در سال  2020به  524رسیده است که چشم
انداز بین الملل ،تاثیر دانشگاه در جامعه شامل مهندسی ،علوم
کامپیوتر ،علوم زیستی ،آسیا و دانشگاههای جوان خواهد بود
در نظام رتبهبندی الیدن از سال  2018دانشگاه جزء 1000
دانشگاه و همچنین در نظام رتبهبندی شانگهای برتر قرار
گرفت.
نماینـده وزارت علوم ،تحقیقـات و فنـاوری در اسـتان

کرمان در زمینه شاخصهای آموزشی گفت :در این زمینه
تعداد اعضای هیأت علمی از سال 1394تا  1398نسبت
اعضای هیأت علمی استادیار به باال به کل اعضای هیأت
علمی که در سال  84.7 ،1394درصد است که بهبود
پیدا کرد و در سال  1398به  91.2درصد رسیده است و
همچنین نسبت دانشیاران و استادان به کل اعضای هیأت
علمی از سال  30.7 ،1394درصد که در سال 42.9 1398
درصد رسیده است و نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیأت
علمی در بین دانشگاههای بزرگ رتبه اول هستیم که به ازای
هر  23دانشجو یک عضو هیأت علمی را داریم و نسبت
دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان در سال
32.6 ،1394درصد و در سال  31.9 ،1398درصد و تعداد
کل دانشجویان در حال حاضر  14153دانشجو و درصد
قبولی پذیرفته شدگان در کنکور کارشناسی ارشد در سال
 34.9 ،1394درصد و در سال  52.02 ،1398درصد است.
دکتر طاهر ،احصا و ارزیابی زیرساختهای الزم جهت
آموزش الکترونیکی با قابلیت پشتیبانی  4000نفر کاربر
همزمان برگزاری بیش از  450نفر ساعت شورای آموزشی
و تحصیالت تکمیلی از اسفند  99جهت تدوین مقررات ویژه
آموزشی دوران متاثر از کرونا فراهم آموردن زمینه امکان
خرید تجهیزات آموزش الکترونیکی از محل پژوهانه اعضای
هیأت علمی و همچنین اعطای وام بانکی  300میلیون ریالی
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به منظور خرید لپ تاپ ،گوشی هوشمند ،قلم نوری و سایر
لوازم  -نظرسنجی از دانشجویان و لحاظ نمودن نظراتشان
در راستای افزایش کیفیت آموزش الکترونیکی  -تقویت
زیرساختها اعم از سخت افزاری و نرم افزاری جهت بهبود
کیفیت ارائه آموزش الکترونیکی  -ارتقا سامانهها برگزاری
کالسهای برخط و آزمونساز حسب نیاز دانشجویان و
مدرسان  -برگزاری بیش از  4245گروه درسی نظری
و نظری  -عملی و عملی ( با قابلیت ارائه به صورت
الکترونیکی) در هریک از دو نیمسال اخیر-برنامهریزی و
برگزاری حضوری کارگاهها و آزمایشگاهها با تراکم پایین
تعداد دانشجو و با رعایت دستور العملهای بهداشتی در هر
بازده زمانی که طبق مصوبات ستاد کرونا امکان برگزاری
حضوری بالمانع بوده است-راه اندازی سامانه پشتیبانی
آنالین آموزش ابتدا در فاز آموزش مجازی و سپس در فاز
خدمات آموزشی و برنامهریزی جهت توسعه آن برای تبدیل
شدن به میز خدمت الکترونیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان-
برگزاری کارگاههای آموزشی الکترونیکی ویژه دانشجویان و
اعضای هیأت علمی جهت توانمند سازی ایشان به منظور
بهرهبرداری حداکثری از آموزش الکترونیکی  -اقدام جهت
اخذ مجوز برگزاری آزمون تولیمو سازمان سنجش آموزش
کشور-نظارت مستمر برحسن برگزاری کالسهای مجازی
و اتخاذ تصمیمهای الزم جهت ارتقاء کیفیت حسب مورد،
را اهم فعالیتهای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در دوران
محدودیتهای ناشی از همه گیری ویروس کووید  19بر
شمرد.
رئیس دانشگاههای معین استان کرمان در ادامه در خصوص
وضعیت مقاالت تولید شده  ISIو مقاالت اسکوپوس
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،تعداد مقاالت  ،WOSوضعیت
 H-indexو درآمدهای صنعتی بصورت نمودار و پاورپونت
ارائه کرد.
دکتر طاهر با تاکید بر توجه به مطالعه و پژوهش در
دانشگاه ،فعالیتهای شاخص حوزه پژوهشی و فناوری را
به صورت تیتر وار بیان کرد :افتتاح مرکز محاسبات پر

سرعت دانشگاه  -افزایش  6/3برابری اعتبار گرنت اعضای
هیأت علمی  -توجه به خرید لوازم آزمایشگاهی و تجهیز
دانشکدهها و آزمایشگاه مرکزی( بالغ بر  25میلیار تومان در
سه سال گذشته)  -تکمیل زنجیرههای آزمایشگاهی موجود
در آزمایشگاه مرکزی  -استقرار  49واحد فناور در مرکز
(ظرف یکسال)  -اخذ مجوز نشر دیجیتال و بر خط از وزارت
ارشاد  -هدفمند سازی تحقیقات اعضای هیأت علمی  -فعال
کردن گرنت دانشجویی.
وی ،راه اندازی مرکز رشد -راه اندازی دومین مرکز جوار
دانشگاه  -برگزاری جشنوارههای ایدههای خالق با رویکرد
کار آفرینی  -برگزاری بازارچههای کار آفرینی و برگزاری
بیش از  1000نفر ساعت کارگاههای خالقیت و کارافرینی
ویژه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی  -برگزاری جشنواره
حرکت با نگاه کارآفرینی و خالقیت  -برگزاری رویدادهای
استارت آپی( بیش از  6رویداد در هر سال)  -تشویق و
ترغیب اعضای هیأت علمی برای مشارکت در طرحهای
خارج از دانشگاه به منظور حل مشکالت جامعه و ایجاد
شرکتهای دانشبنیان با استفاده از ظرفیتهای گرنت،
آیین نامه ترفیع و آیین نامه ارتقاء  -برگزاری دورههای
مهارت افزایی ویژه دانشجویان با کمک اداره فنی و حرفهای
در قالب مرکز جوار دانشگاهی  -اجرای طرح کارورزی پنج
روز در در دانشگاه یک روز کار عملی در صنعت این طرح
به عنوان یکی از طرحهای  11گانه برتر وزارت عتف  -توجه
به تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها برای افزایش مهارتهای
دانشجویان در درسها عملی  -بازنگری سرفصل دروس
مقاطع مختلف با تکیه بر دروس مهارتی ،را از فعالیتهای
مهم دانشگاه برای افزایش ضریب اشتغال با محوریت
کارآفرینی و مهارت افزایی بیان کرد.
دکتر طاهر گفت :در پایش وضعیت اشتغال دانشآموختگان
دانشگاه در سال  94و همچنین بررسی وضعیت اشتغال
دانشگاههای مختلف در مقطع دکتری ،دانشگاه شهید باهنر
کرمان (بر اساس درصد اشتغال سال  94با  ) 88.33%رتبه
اول را دارد.
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رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان تاکید کرد :شتاب دانشگاه
در جهت نیل به اهداف خود اگر چه قابل تقدیر است اما
درقیاس با دانشگاه بزرگ و قدیمی تر کشور هنوز کافی
نیست و تقویت آزمایشگاهها بیش از پیش ضروری است
و همچنین کمبود منابع مالی مانع جدی برای تحقق کلیه
اهداف سند جامع دانشگاه است.
دکتر حسین نظام آبادیپور معاون پژوهشی و فناوری
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،در خصوص شاخصهای
آموزشی ،شاخصهای فناوری و چالشها و راه حلها آموزشی
و پژوهشی به صورت پاورپوینت و نموداری توضیحاتی ارائه
کرد.
وی گفت :امروز  50نفر از ردۀ پژوهشگران ،اعضای هیأت
علمی ،دانشجویان ،محققان دستگاههای اجرایی ،دانشآموزان
و معلمان استان تقدیر شد و از نظر جایگاهی استان کرمان
از قافله علم عقب نیست و الحمداهلل دانشگاه شهید باهنر
در زمره  1000دانشگاههای برتر دنیا است و دانشگاههای
شهید باهنر کرمان و علوم پژشکی در زمرۀ یک درصد
دانشگاههای و پر استناد ترینهای دانشگاههای دنیا هستند.
تعدادی از اعضای هیأت علمی که در استان مشغول هستند

جزء یک درصدهای پر استناد دنیا هستند که تعدادی در
دانشگاه شهید باهنر دانشگاه تحصیالت تکمیلی و دانشگاه
علوم پزشکی هستند و در مجموع همانطور که قافله علم در
کشور رو به رشد است الحمد اهلل دانشگاه ماهم این مسیر را
پیگیری میکنند.
در پایان مراسم،از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاهها
و دیگر مراکز پژوهشی استان کرمان ،به صوت حضوری و
مجازی ،تجلیل بهعمل آمد.

اسامی پژوهشگران و فناوران برگزیده استان کرمان در سال  1399اعالم گردید

روز پنجشنبه 27آذرماه  99آیین تقدیر از پژوهشگران و
فناوران برگزیده برتر استان کرمان ،با حضور هیئت رئیسه
و جمعی از اعضا هیئت علمی و دانشجویان این دانشگاه ،به
صورت حضوری و با استفاده از بسترهای مجازی برگزار شد.
مراسم نکوداشت پژوهشگران و فناوران برگزیده استان
کرمان با حضور دکترمحمدعلی طاهر رئیس دانشگاه شهید
باهنر کرمان و دکتر علی زینی وند استاندار کرمان در تاالر
وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد از پژوهشگران
برتر دانشگاه به صورت حضوری و مجازی تقدیر بهعمل آمد
اسامی به شرح ذیل است:

پژوهشگر برتر عضو هیأت علمی استان در گروه های
هفت گانه
دکتر منصور صاحب الزمانی و خانم دکتر اورانوس تاج
الدینی (گروه ادبیات و علوم انسانی) از دانشگاه شهید
باهنر کرمان ،دکتر ارشام برومند سعید (گروه علوم پایه) از
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دکتر مسعود کریم پور (گروه
علوم پایه) از دانشگاه ولی عصر رفسنجان(عج) ،دکتر حمید
شریفی و دکتر محمد شعبانی(گروه علوم پزشکی) از دانشگاه
علوم پزشکی کرمان ،دکتر محمدجواد محمودآبادی (گروه
فنی و مهندسی)از دانشگاه صنعتی سیرجان ،دکتر علیرضا
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سعیدی (گروه فنی مهندسی) دانشگاه شهید باهنر کرمان،
دکتر امین باقی زاده (گروه کشاورزی) از دانشگاه تحصیالت
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،دکتر محمد خلیلی (گروه
دامپزشکی) از دانشگاه شهید باهنر کرمان.
فناور برتر استان
مهندس حمیدرضا علیزاده ،دکتر مازیار سلمان زاده از
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دکتر احسان نوروزی نژاد
فرسنگی از دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری
پیشرفته کرمان.
پژوهشگر برتر با رویکرد مهارت افزایی استان
دکترحسین قاضی زاده احسائی (گروه فنی و مهندسی) از
دانشگاه فنی و حرفه ای کرمان ودکتر نیما سلطانی نژاد
(گروه علوم انسانی) از دانشگاه علمی و کاربردی.
شرکت فناور برتر استان
شرکت مهندسی اتصال شبکه سورنا (مهندس عابد شیخ
بهایی) شرکت صنعت پژوهان بوتیا (دکتر هادی ثمره صلواتی
پور) شرکت کیاسم کارمانیا (دکتر علی علیزاده).
معلم پژوهشگر برتر استان
سوگند بهرامی نام طرح چگونه توانستم با آموزش
بهداشت فردی و مو در همه دانش آموزانم از آلودگی آنها
به بیماری پدیکولوزیس پیشگیری نمایم -زهرا بیگ زاده
نام طرح چگونه توانستم از طریق یادگیری جمله به جمله
باعث تقویت مهارت های زبانی و مکالمه درس عربی در
دانش آموزانم بشوم -عصمت عربی ساردو نام طرح چگونه
توانستم مشارکت اولیاء دانش آموزان را در امور مدرسه و
کالس افزایش دهم.
دانشجویان پژوهشگر برتر استان در مقطع دکتری در
گروه های هفت گانه
محمدامین احسانی اصطهباناتی (گروه علوم انسانی) ،محمود
بارانی(گروه علوم پایه )دانشگاه شهید باهنر کرمان ،خانم
ساناز سالم (گروه فنی و مهندسی) ،ساناز دهدشتی(گروه
دامپزشکی) از دانشگاه شهید باهنر کرمان ،امین مقبلی
(گروه کشاورزی) از دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان،
یاسر معصومی اردکانی(گروه علوم پزشکی) از دانشگاه علوم
پزشکی کرمان.
دانشجویان پژوهشگر برتر استان در مقطع کارشناسی
ارشد در گروه های هفت گانه

عارف فروغی(گروه علوم انسانی) ،فرشته آراد(گروه علوم
پایه) ،روشنا ستاری(گروه فنی و مهندسی)،مهال شجاعی
(گروه کشاورزی) ،امیرحسین مسلمی زاده(گروه دامپزشکی)
از دانشگاه شهید باهنر کرمان ،فائزه عباسی(گروه علوم
پزشکی) از دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
دانشجویان پژوهشگر برتر استان در مقطع کارشناسی در
گروه های هفت گانه
علی حسنی (گروه علوم پایه) از دانشگاه شهید باهنر کرمان
و احمد علینقی (گروه علوم پزشکی) از دانشگاه علوم پزشکی
کرمان.
پژوهشگران برتر سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان
هادی صادقی(گروه فنی و مهندسی) ازشرکت توزیع نیروی
برق شمال ،مهدی شفیعی(گروه فنی و مهندسی) و نگار
فتحی(گروه کشاورزی) از شرکت آب منطقه ای کرمان،
مسلم افضلی(گروه علوم پایه) از سازمان آموزش و پرورش،
مهناز امیری0گروه علوم پایه) از دانشگاه علوم پزشکی کرمان،
مجید محسنی(گروه پزشکی) از سازمان انتقال خون ،نادر
علیدادی سلیمانی(گروه هنر) از میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی.
دانش آموزان برتر پژوهش و فناوری استان
محمدحسین اسکندری عنوان اثر سرمایشی الیاف (طراحی
ساخت) از شهرستان فاریاب رتبه برگزیده کشوری جشنواره
جابربن حیان (جشنوراه نونهال خوارزمی) ،یاسین کیانی
عنوان اثر چاقو تیزکن (طراحی ساخت) از شهرستان نوق
رتبه برگزیده کشوری جشنواره جابربن حیان(جشنوراه
نونهال خوارزمی) ،محمدمبین رضازاده عنوان اثر دستیار
دانه کار (طراحی ساخت) از شهرکرمان ناحیه یک رتبه
برگزیده کشوری جشنواره جابربن حیان(جشنوراه نونهال
خوارزمی) ،علی بدری کمسرخ عنوان اثر دستگاه هشدار
دهندۀ نشست آب زیرزمین شهرستان از شهرستان شهر
بابک رتبه برگزیده کشوری جشنواره جوان خوارزمی ،فرهاد
حسینخانی عنوان اثر نرم افزار برنامه نویسی شهرستان رابر
رتبه برگزیده کشوری جشنواره جوان خوارزمی ،محمدحسین
حسینخانی عنوان اثر پاکت بازکن اتوماتیک از شهرستان رابر
برگزیده کشوری جشنواره جوان خوارزمی ،فاطمه معینالدینی
عنوان اثر ماسک هوشمند محافظت کننده گرد و غبار از
شهرکرمان ناحیه یک رتبه برگزیده کشوری جشنواره جوان
خوارزمی ،سحر اکسوان عنوان اثر ماسک هوشمند محافظت
کننده گرد و غبار از شهرکرمان ناحیه یک رتبه برگزیده
کشوری جشنواره جوان خوارزمی ،مهرداد آقا محمدحسنی
عنوان اثر دست افزار کمکی از شهرستان رفسنجان رتبه
برگزیده کشوری جشنواره جوان خوارزمی.
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پیام تبریک حجت االسالم و المسلمین حمزه به مناسبت میالد حضرت زینب (س) و روز پرستار
حجت االسالم و المسلمین حمزه مسئول دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر
کرمان ،به مناسبت میالد باسعادت حضرت زینب
کبری (س) پیام تبریکی صادر کرد.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
میالد با سعادت عقیله بنی هاشم ،صدیقه صغری،
زینب کبری (سالم اهلل علیها) و روز پرستار را به همه
ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) تبریک
عرض می کنم .درشرایطی که مدتهاست کشور
عزیزمان دچار بیماری منحوس کرونا شده ،پرستاران
و کادر زحمت کش هستند که همچون رزمندگان دفاع
مقدس جان خود را در طبق اخالص گذاشته و در
جهت سالمتی مردم شریف کشورمان در خط مبارزه
با این بیماری منحوس قرار دارند و از کوچکترین
فداکاری دریغ نمی کنند .چه زیباست که "روز پرستار"
که مزین به نام مبارک حضرت زینب (س) بزرگ
پرچمدار نهضت عاشورا ،بانوی صبر و استقامت شده

کرسی علمی ترویجی با عنوان

"ازخودبیگانگی انسان از دیدگاه
آیات و روایات"

کرسی علمی ترویجی با عنوان

"آسیب شناسی درس فارسی عمومی"

کرسی علمی ترویجی با عنوان

"مصرف اطالعات یا تبدیل آن به دانش"

است ،فرصت را مغتنم شمرده و ضمن تبریک به همه
پرستاران و کادر درمان از زحمات همه این عزیزان
زحمتکش و فداکار تقدیر و تشکر کنم .امید است که
با استعانت از آن بانوی با کرامت و الگو قراردادن
او در همه مسیر زندگی ،به پیشرفت معنوی خود و
جامعه کمک کنیم.
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