




استادان محترم، دانشجویان عزیز، بار دیگر فصلی نو از راه رسید و صحیفه نورانی دانش با انگشت تکاپو و تالش دانشجویان و 
ارباب علم و دانش ورق خورد. آغاز سال تحصیلی و شروع دلنشین درس و دانشگاه را به تمامی طالبان علم و آگاهی و درختان 

بارور علم و دانایی تبریک عرض نموده و برای همه آرزوی موفقیت و سربلندی را دارم.















































مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر روز چهارشنبه 17 آذرماه 
95 با حضور دکتر طاهر، رئیس دانشگاه شهید باهنر، معاونان، مسئوالن، 
اعضای  از  جمعی  و  استان  های  دانشگاه  مسئوالن  و  دانشگاه  مدیران 
هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر در تاالر وحدت 

دانشگاه برگزار شد.
دکتر گرامی؛ مشاور عالی استاندار کرمان، ضمن خیر مقدم و خوش آمد 
گویی به تمامی اعضای حاضر در جلسه و گرامی داشت یاد و خاطره بنیان 
گذار و خیر دانشگاه کرمان مهندس افضلی پور و همسر گران قدرشان، 
اظهار داشت: باید در هفته پژوهش برای آینده فارغ التحصیالن، برنامه 
ریزی کرد تا بعد از تمام شدن درس دانشجویان، بتوانیم به آنها امید و 

روحیه ببخشیم.
بیان کرد:  فارسی،  زبان  و  ادب  فرهنگستان  احمد سمیعی؛ عضو   دکتر 
ُجستار  اسم  مناسبت  همین  به  که  است  پژوهش  نتیجۀ  تحقیقی،  مقاله 
به آن اختصاص دادند. وی در مورد خصائص مقاله تحقیقی توضیحاتی 
را شرح داد و گفت: در درجه اول مقاله تحقیقی باید مبتنی بر پژوهش 
باشد، بایستی در مقاله، حرف تازه و بیان تازه ارائه نمود و صحبت ها و 
بیانات به وحدت و یکپارچگی برسد و در سیر تکاملی حرفی داشته باشد 

و جواب گوی مسائلی باشد که در جامعه علمی و فرهنگی مطرح است.
در ادامه این مراسم فیلم کوتاه معرفی فناوری های دانشگاهی استان در 

سال 1395 قسمت اول همراه با سرود دانشگاه پخش شد.
بر  حاکم  روح  کرد:  تصریح  شناس،  شاهنامه  خطیبی؛  ابوالفضل  دکتر 
شاهنامه از بسیاری از آثار ادبی اروپایی همتراز خود برتر است و یکی از 
منظومه های بزرگ جهان است که بیش از محتوا، زبان آن خود نمایی 
می کند و از نبوغ فردوسی است که رمز و راز بقای هویت ایرانیان را از 
آغاز به رشته تحریر در آورده است. از ویژگی های آن غیر مستقیم گویی 
و موسیقی در کالم است که انسان را از واقعیت جدا کرده ودر تازه ای 
را رو به او می گشاید و رسالت هنر را به احسن وجه به انجام می رساند 
از دیگر خصایص شاهنامه را پیوستگی بین پیش در آمد داستان با متن 
است و در نهایت فردوسی دارای عفت کالم و پاک سخن گویی است و 

به مرزهای پلشتی ورود نمی کند.
اطالعات  فناوری  مدیرکل  الهامی؛  مهندس  همایش،  دیگر  سخنران   
و  حضار  به  گویی  مقدم  خیر  ضمن  که  بود؛  کرمان  استان  وارتباطات 
اهمیت  بر  باشیم  داشته  ای  ویژه  نگاه  پژوهش  بر  باید  اینکه  بر  تاکید 
تولید محتوی و نقش آن در توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری 
اطالعات تاکید داشت و با اسالیدهایی افزایش ضریب نفوذ اینترنت و 
با  پرداخت که  این مطلب  بیان  به  با مثال های  و  را نشان داد  موبایل 
فن آوری اطالعات و کارآفرینی در این زمینه می توان مشاغل و درآمد 

زایی ایجاد کرد.















 تاریخ نام و نام خانوادگی

 1/7/95 رضا نجیب زاده

 1/7/95 رضا روح اللهی

 1/7/95 فرحت بیگم جعفری

 1/7/95 فریده میرحسینی

 2/7/95 حسین بلوچی ماهانی

 25/7/95 محمود اکبری

 1/8/95 عبدالحمید نمکی شوشتری

 1/8/95 اصغر صدیقی القناب

 2/8/95 طاهره گرگی

 19/8/95 منصور فتحی زاده فرسنگی

 15/9/95 سید حسین منصوری

 28/9/95 عباس پویافر

 15/9/95 مهدی صفاری

 



 تاریخ سمت نام و نام خانوادگی

 3/7/95 های اجتماعی فرهنگیمدیر مسئول نشریه علمی پژوهش دکتر مهدی امیرکافی

 5/7/95 رئیس بخش عمران دانشکده فنی دکتر سعید شجاعی

 5/7/95 رئیس کنفرانس سیستم های دینامیکی و نطریه های هندسی دکتر محمد رضا موالیی

 12/8/95 برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه مدیر دکتر جلیل آبشناس

 دکتر حسین امیری
المللی عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی همایش بین

 ابن هیثم و کاربرد های نور
17/9/95 

 دکتر علی ایرانمنش
المللی عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی همایش بین

 ابن هیثم و کاربرد های نور
17/9/95 

 دکتر محمدآقا بلوری زاده
المللی عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی همایش بین

 ابن هیثم و کاربرد های نور
17/9/95 

 21/9/95 هامشاور رئیس دانشگاه در ارتقاء عملکرد پژوهشی پژوهشکده دکتر قاسم محمدی نژاد

 دکتر افسانه محکمی
فناوری  نژادی، تکثیر و زیستسرپرست گروه پژوهشی به

 پژهشکده فناوری تولیدات گیاهی
21/9/95 

 Education and profession development 28/9/95مدیر مسئول نشریه  دکتر حسین مطهری نژاد

 28/9/95 رئیس بخش دامپروری دکتر اسدی فوزی )ابقاء انتصاب(

 29/9/95 مدیر مسئول نشریه مطالعات نواحی شهری دکتر صادق کریمی

 سونیا عقیقیدکتر 
سرپرست گروه پژوهشی فیزیولوژی گیاهی پژوهشکده فناوری 

 تولیدات گیاهی
21/9/95 

 فردکتر امیر سعادت
سرپرست گروه پژوهشی گیاهان دارویی پژوهشکده فناوری 

 تولیدات گیاهی
21/9/95 

 19/8/95 سرپرست دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه سودابه صافی زاده

 دکتر علی مصطفوی
مشاور رئیس دانشگاه در امور رفاهی و دبیر شورای رفاهی 

 اعضای هیأت علمی
11/8/95 

 12/7/95 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم دکتر عباس مرادیان )ابقاء انتصاب(
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