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مراسم بزرگداشت زنده یاد ایرج بسطامی برگزار شد

شامگاه 6 دی ماه 95، برنامه بزرگداشت هنرمند فقید، 
زنده یاد ایرج بسطامی در تاالر وحدت دانشگاه، همراه 
دی ماه1382،  پنجم  زلزله  جانباختگان  خاطره  و  یاد  با 

برگزار شد.
معاونت  حوزه  به همت  هنری  و  فرهنگی  برنامه  این 
فرهنگی، اداره کل امور فرهنگی و کانون های فرهنگی 

دانشگاه، به ویژه کانون موسیقی اجرا شد.
دانشگاه،  مسئوالن  حضور  با  که  بزرگداشت  این  در 
هنرمندان،  از  جمعی  بسطامی،  یاد  زنده  خانواده 
همراه  دانشجویان  و  هنراستان  فرهنگ،  پیشکسوتان 
شعر  سخنرانی،  جمله  از  متنوعی  های  برنامه  بود، 
خوانی و اجرای گروه های هنری اجرا شد و با استقبال 

گرم دانشجویان روبرو شد.
از جمله برنامه های قابل توجه این بزرگداشت، اجرای 

شاگرد برجسته ایرج بسطامی؛ 
خواننده توانای کشور؛  مجید حسین خانی بود. گفتنی 
ست سرود دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز، با صدای 

این هنرمند اجرا و منتشر شد.

جلسه ارتقاء عملکرد مراکز پژوهشی دانشگاه های استان با حضور رئیس امور تحقیقات و فناوری 
سازمان برنامه و بودجه کشور

عملکرد  ارتقاء  جلسه   ،1395 23دیماه  پنجشنبه  روز 
دکتر  حضور  با  استان  دانشگاه های  پژوهشی  مراکز 
بهزاد قره یاضی؛ رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان 
برنامه و بودجه کشور، دکتر زاهدی؛ نماینده مجلس 
شورای اسالمی و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
اسالمی؛  دکتر  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر  مجلس، 
موالیی؛  دکتر  منابع،  مدیریت  و  مالی  اداری؛  معاون 
ابراهیمی؛  دکتر  تکمیلی،  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی، دکتر محمدی 
گیاهی،  تولیدات  و  فناوری  پژوهشکده  رئیس  نژاد؛ 
دکتر صرفی؛ رئیس پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران، 
انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس  مدبری؛  دکتر 
عصر)عج(  ولی  دانشگاه  رئیس  دهقان؛  دکتر  دانشگاه، 
رفسنجان، دکتر بارانی؛ رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان، 
دکترحسینی پور معاون پژوهشکده فناوری و تولیدات 

گیاهی، در دفتر رئیس دانشگاه تشکیل شد.
در ابتدا دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه گزارشی از وضعیت 

پژوهش در استان و بودجه های پژوهشی استان کرمان 
نسبت به سایر استان ها در بودجه 96 ارائه کرد.

در ادامه نحوه بررسی دریافت ردیف تخصصی برای 
و  گرفت  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  ها  پژوهشکده 
ساختمان  تجهیز  و  تعمیر  برای  الزم  اعتبار  شد  مقرر 
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی در اختیار دانشگاه 
قرار گیرد. همچنین از محققین دعوت شود تا از ارائه 
با جدول 14 بودجه 96  طرح های پژوهشی متناسب 
دانشگاه  بودجه  در  پژوهش  سهم  و   نمایند  استقبال 

افزایش یابد.
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همایش ملی آجر و آجر کاری در هنر و معماری ایران در کرمان

همایش ملی آجر و آجر کاری در هنر و معماری ایران 
تاالر صبای  در کرمان، روز شنبه 9 بهمن ماه 95، در 
با همکاری  دانشگاه  ایران  و  اسالم  پژوهشکده فرهنگ 
دانشکده هنر و معماری صبا، فرهنگستان هنر جمهوری 

اسالمی ایران  و شرکت مس برگزار شد.
و  آجر  ملی  همایش  علمی  دبیر  ایرانمنش؛  دکتر 
ایران و رئیس دانشکده  آجرکاری در هنر و معماری 
هنر و معماری صبا دانشگاه؛ ضمن گفتن خیر مقدم از 
استادان، همکاران، دانشجویان و مسئوالن دانشکده هنر 
ایران و مسئوالن  اسالمی  و فرهنگستان هنر جمهوری 
این  برگزاری  از  هدف  و  کرد  تشکر  مس،  شرکت 

همایش را، چنین بیان نمود:
-1هنر و معماری در حال ورشکستکی و نابودی است و 

نیاز به بررسی و بازنگری ویژه دارد.
ارائه  و  به معماری آجر و آجرکاری  -2نگاه تخصصی 

نظرها و تحقیقات پژوهشگران در این زمینه.
وی افزود: تفاوت این همایش با همایش های قبلی، نگاه 
تخصصی به هنر آجر و آجر کاری است و پژوهشگران 
می توانند مقاالت خود را به صورت تخصصی بیان کنند.

پانل اول با ریاست دکتر لباف خانیکی و دکتر ایرانمنش 
با ارائه مقاالت زیر برگزار شد:

-آجر در نماسازی معماری سنتی شهر سیرجان، دکتر 
مهدی مکی نژاد

ابنیه  -رخبام های آجری تمهیدی حفاظاتی در ساختار 
سنتی، دکتر محسن کشاورز و مهندس محبوبه اسالمی 

زاده

-بررسی تاثیر آرایه های آجری بر میزان فاخر بودن 
خانه های دوره ی قاجار کرمان، مهندس الهام خواجه 

پور، جواد رسولی و راشین ایمانزاده
هاشمی  و  نژاد  مکی  دکتر  ریاست  به  دوم  پانل 
با  مقاالتی  و  گرفت  قرار  بررسی  و  بحث  نژاد،مورد 

عناوین زیر ارائه شد:
-بررسی مقایسه ای میان تزئینات آجری از نوع تراش 
منش،  ایران  محمد  دکتر  اسالم”  از  پس  در  مهری  و 

مهندس حدیث هادی زاده 
معماری  در  بخش  هویت  عنصری  مثابه  به  -آجر 

ایرانی-اسالمی، مهندس بابک شاه پسندزاده
و  ساختار  در  شده  انجام  های  مرمت  نظری  -تحلیل 
کرمان،مهندس  اتابک  خواجه  مقبره   آجر  تزئینات 
ادامه  در  وثوقی  زینب  مهندس  پور،  خواجه  منصور 
ارائه مقاالت پانل تخصصی سوم به ریاست دکتر ذکری 

و دکتر کشاورز با با این آثار انجام پذیرفت:
ترسیمی  های  ویژیگی  در  هندسه  نقش  -بررسی 
گره های کتیبه های آجرکاری ورودی خانه های تاریخی 
نمونه مورد مطالعه شهر کرمان،   شفق توکلی، نفیسه 

خدادادی
-گزارش مرمتی”سردر بیمارستان نوریه، کارخانه برق 
سلیمانی،  پیمان  مهندس  فهرج”  نادری  میل  هرندی، 

مهناز روشن پور
گفتنی است، در حاشیه همایش ملی آجر و آجرکاری 
و  آثار  از   عکسی  نمایشگاه  ایران،  معماری  و  هنر  در 

بناهای آجر کرمان برپاشد. 



4

تشکیل دومین نشست کارگروه اقتصاد 
با عنوان بررسی چالش های اقتصادی استان و ارائه راهکارها

کارگروه  نشست  دومین  ماه95،  10بهمن  یکشنبه  روز 
اقتصاد با عنوان بررسی چالش های اقتصادی استان و ارائه 

راهکارها در دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار شد. 
در ابتدای جلسه نماینده بخش  بیمه؛ آقای سعید حاجی 
زاده، به عنوان نماینده بخش خصوصی نظریه پایه و سند 

چشم انداز را مورد بررسی قرار داد. 
وی در این باره گفت: افراد اطالعات کمی در خصوص بیمه 
دارند در صورتی که بیمه می تواند در حوادث و مشکالت، 
خسارت وارده به مردم را پرداخت کند و معضالت دولت 
باید  بیمه  بنابراین درخصوص موضوع  را کاهش دهد. 
فرهنگ سازی صورت گیرد و بهترین مکان برای این امر 
دانشگاه ها است و ورود بخش خصوصی کمک شایانی 
برای این قسمت محسوب می شود. با توجه به متفاوت 
بودن مشکالت هر استان و نیاز های متفاوت هر استان در 
زمان های متفاوت باید تدابیر ویژه برای بیمه استان در 

نظر گرفت.
کارشناس صنعت و معدن؛ مصطفی زریسفی، در ادامه 
افزود:  وظایف مجریان و برنامه نویسان نظریه پایه و 
انداز به صورت کامل مشخص نشده است  سند چشم 
در صورتیکه باید وظایف آنها به صورت کامل و مشخص 

تعریف شود.
 وی گفت: خوشبختانه وجود نقدینگی و نیروی انسانی در 
کشور مناسب و همچنین حمایت های دولت خوب است 
ولی تولید کنندگان در قسمت فروش با مشکل روبرو 
هستند که در همین باره تولید کنندگان کوچک به دلیل 
عدم توانایی در رقابت برای تولید سود آور کنار رفته 

اند.
زریسفی در این خصوص دو راهکار را ارائه داد: نوشتن 
برنامه عملیاتی باید توسط مجریان انجام و قوانین اصالح 
شود، وظایف دستگاه ها با توجه به عملکرد و ساز و کار 

عملیاتیشان متناسب با سیستم باشد. 
رئیس بخش اقتصاد؛ دکتر علیرضا شکیبائی اظهار داشت: 
توسعه و پیشرفت صنعت باید در دستور کار قرار گیرد 
و در این خصوص باید توسعه صادرات را مدنظر قرار 

دهیم.
به گفته وی باید تمام مسئوالن برای توسعه یک صنعت 
بسیج شوند به همین طریق بقیه سیستم ها نیز پیشرفت 
خواهند کرد که در این خصوص دانشگاهیان و سایر سیستم 
ها باید روی برطرف کردن موانع صادراتی تمرکز کنند. 
رئیس دانشکده ی اقتصاد؛ دکتر سید عبدالمجید جالئی 
بیان کرد: کرمان از نظر استعداد و منابع با سایر استان ها 
متفاوت است و نباید روی یک محور خاص و با یک هدف 
خاص حرکت کنیم بلکه باید بدنبال توسعه متوازن باشیم 
که در غیر اینصورت استفاده از سایر امکانات و منابع و 

بهروری از آنها نادیده گرفته می شود.
وی در این مورد دو راهکار را پیشنهاد داد: شکل گیری 
مناطق 8گانه  با توجه به مزیت های هر منطقه و تفکرات 
اقتصادی مناسب انجام شود تا این مناطق یک همگرایی 

اقتصادی داشته باشند.
باید  و  تعریف شود  باید  پروژه های عملیاتی  فاز صفر 
توجیحات علمی در این باره وجود داشته باشد که نهایتا 

موجب ورود سرمایه های خارج شده از استان می شود.
دکتر مهدی پور سعید؛ عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: 
عدم وجود ساختار نرم افزاری قوی باعث عقب افتادن 
این  در  و  است  شده  ها  استان  سایر  از  استان  اقتصاد 
خصوص تصمیم گیری ها بر اساس مدل های ذهنی است 
که این مدل ها اجازه نمیدهد اقتصاد استان مانند سایر 
استان های پیشرو باشد و همچنین عدم وجود شرکت 
های مدیریت صادراتی، بسته بندی میتواند در عدم رشد 

اقتصاد سهیم باشد.
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کارگاه آموزشی اثرگذاری پژوهشی
کارگاه آموزشی اثرگذاری پژوهشی، راهبردها و راه 
در محل  9 صبح  روز سه شنبه ساعت  عملی،  حل های 
تاالر اندیشه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، با سخنرانی 
استنادی  پایگاه  سرپرست  دهقانی،  محمدجواد  دکتر 
علوم جهان اسالم و دکتر علی گزنی، معاون پژوهشی و 
فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، برای روسا و 
معاونان دانشکده ها، پژوهشکده ها و مدیران گروه های 

آموزشی برگزار شد.

اولین دانشجوی دکتری بخش مهندسی خاکشناسی دانشکده کشاورزی

خاکشناسی  مهندسی  بخش  دکتری  دانشجوی  اولین 
دوم  دوشنبه  روز  در  دانشگاه،  کشاورزی  دانشکده 
اسفند ماه95، در سالن گردهمایی دانشکده کشاورزی، 

از رساله خود دفاع نمود. 
دکتر معصومه سرمست متولد فروردین 1366 شهر 
تا  کارشناسی  تحصیلی  مقاطع  تمامی  که  است  کرمان 
دکتری تخصصی خویش را در دانشگاه شهید باهنر به 

اتمام رسانده است.
عوارض  تکامل   “ عنوان  با  را  خود  دکتری  رساله  وی 
با  مرکزی  ایران  بیابانی  اراضی  برخی  ژئومورفیک 
استفاده از تکامل خاک و جالی سنگ” به راهنمایی دکتر 
محمد هادی فرپور و مشاوره دکتر عیسی اسفندیارپور 
از دانشگاه ولی عصر رفسنجان و دکتر اعظم جعفری از 

دانشگاه شهید باهنر به انجام رسانده است. 
در  علمی  مقاله  دو  چاپ  نامبرده  پژوهش  حاصل 
مجالت Q1 و یک مقاله علمی پژوهشی فارسی و نیز 
المللی  دو سخنرانی علمی در کنفرانسهای ملی و بین 

است.
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همایش “ویتامین خ فکرمون” برگزار شد

علمی  انجمن  همت  به  فکرمون”  خ  “ویتامین  همایش 
مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه و با همکاری اتحادیه 
با  ایران،  مکانیک  مهندسی  علمی-دانشجویی  های  انجمن 
هدف پرورش خالقیت و شناسایی استعدادهای بالقوه  و 
باال بردن سطح علمی دانشجویان از طریق مهارت آموزی 
در حوزه خالقیت، سوم اسفند ماه 95 در سالن تاالر وحدت 
تاج  مسعود  دکتر  حضور  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
بخش؛ مدیر برنامه ریزی فدراسیون بین المللی مخترعان 
ایران و تعدادی از مدیران، استادان، کارکنان و جمع کثیری 

از دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این همایش پس از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل 
مجید و اجرای سرود ملی ایران، نماهنگی از مدیر برنامه 
ریزی فدراسیون بین المللی مخترعان ایران بخش شد و 
تاج  دکتر  معرفی  به  فکرمون”  خ  “ویتامین  همایش  دبیر 

بخش، پرداخت.
ابراز  و  حاضران  به  گویی  مقدم  خیر  ضمن  تاج  دکتر 
خرسندی و شادمانی از حضور خود در دانشگاه، از عالقه 
مندان به حوزه خالقیت خواست که تا پایان همایش وی را 

همراهی کنند.
وی بیان کرد: امروزه با رشد سریع علم وفناوری، تغییرات 
سریع محیطی، ورود تکنولوژي های نوین، توجه به مقوله 

خالقیت)Creativity (  و نوآوری
سازمان- و  علمی  مراکز  مجتمع  ها،  در   )Innovation(  

 ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. چرا که خالقیت را 
می  توان به عنوان عامل پویایی، تحرک سازمانی و همچنین 
سازمان  یک  رفتاری  عملکرد  بهبود  در  مؤثر  عنصری 
پنداشت لذا به این منظور برنامه “ویتامین خ فکرمون” با 

همکاری دانشگاه باهنر کرمان برگزار شد.
در این همایش سه ساعته، مدیر برنامه ریزی فدراسیون 
نکات کلیدی مهم  بیان  ایران، ضمن  المللی مخترعان  بین 
در مورد کارهای روزمره و بهتر بهره بردن از ظرفیت 
های فکری و جسمی، خالقیت را فراتر از مافوق تصور انسان 

برشمرد.
دکتر تاج بخش ضمن بهره گیری از روش بارش فکری در 
این مراسم حضار را وادار به کنجکاوی در مباحث مورد نظر 
کرد، ایشان با بیان اینکه زندگی سخت و ماشینی امروزی 

نباید عاملی برای توقف خالقیت در زندگی شود، خالقیت را 
جزئی از تفکر انسان های خالق و کار آفرین دانست.

و  علم  سریع  رشد  با  امروزه  کرد:  بیان  بخش  تاج  دکتر 
فناوری، تغییرات سریع محیطی، ورود تکنولوژي های نوین 
Inno�( و نوآوری  ) Creativity )توجه به مقوله خالقیت

امری  سازمان  ها،  و  علمی  مراکز  مجتمع  ها،  در   )vation
ضروری و اجتناب ناپذیر است. چرا که خالقیت را می  توان 
به عنوان عامل پویایی، تحرک سازمانی و همچنین عنصری 
مؤثر در بهبود عملکرد رفتاری یک سازمان پنداشت.  به 
همکاری  با  فکرمون”  خ  “ویتامین  همایش  منظور  همین 

دانشگاه باهنر کرمان برگزار شد.
مدیر برنامه ریزی فدراسیون بین المللی مخترعان گفت: 
خالقیت در سازمان دارای نقش ها و تاثیراتی از قبیل: افزایش 
کیفیت راه حل مسایل، تحریک و ارتقاء نوآوری، افزایش 
انگیزش و تعهد در سازمان و افزایش عملکرد موثر تیم-

ها است. بر همین اساس با توجه به تفکرات راهبردی نیاز 
به کسب آگاهی  های فنی و تخصصی در حوزه خالقیت و 
کارمندان،  دانشجویان،  معلوالن،  برای  خالق  ایده  پردازی 
مدیران میانی و مدیران اجرایی بیش از بیش احساس مي  
شود؛ زیرا طبق تحقیقات علمی اثبات شده زماني که یک 
فرد مهارت های خالقیت را شخصاً فرا بگیرد، خود مي  تواند 

مولد یک تیم خالق برای سازمان متبوعش باشد.
گفتنی است، این همایش، با اهداف: باال بردن سطح علمی 
خالقیت،  حوزه  در  آموزی  مهارت  طریق  از  دانشجویان 
پرورش خالقیت و شناسایی استعدادهای بالقوه افراد شرکت 
کننده، شبیه سازی محیط خالق برای افراد جهت بارور شدن 
تفکراتشان، تبدیل ایده های ذهنی به ایده های کاربردی و با 
سر فصل های آشنایی با کلیات خالقیت و نوآوری، آشنایی با 
اعضای کار تیمی به منظور حل مساله، آشنایی با تکنیک هاي 
خالقیت شامل شش کاله تفکر،SCAMPER طوفان فکری، 
ساختاردهي و ارزیابي ایده ها، ضرورت استفاده از طوفان 
فکري و قواعد پیاده سازي آن، شیوه هاي ارزیابی ایده ها 
و کیفیت اطالعات حاصل از هر روش به حاضران، ارائه شد.

در انتهای این همایش فرم هایی در مورد خالقیت در بین 
مورد حس  در  تا  خواست  آنان  از  و  شد  توزیع  حاضران 

شخصی خود در مورد نوآفرینی و خالقیت پاسخ دهند.
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بازدید هیات عالی رتبه ایرانی از موسسه تحقیقات گیاهی در مناطق نیمه خشک گرمسیری

نمایندگان وزارت جهاد  ایرانی شامل  هیات عالی رتبه 
گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  و  کشاورزی 
باهنر کرمان صبح روز سه شنبه سوم  دانشگاه شهید 
معاون  زند  اسکندر  دکتر  ریاست،  به  اسفندماه95، 
ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  رئیس  و  وزیر 
مدیرکل  مظفری،  جواد  دکتر  حضور  با  و  کشاورزی 
سازمان  الملل  بین  روابط  و  علمی  همکاریهای  دفتر 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر بابک ناخدا، 
رئیس بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده 
نژاد  محمدی  قاسم  دکتر  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی 
مدیر قطب علمی تنشهای محیطی در غالت و رئیس 
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر 
گسترش  زمینه  در  نظر  تبادل  و  بحث  برای  کرمان، 
باموسسه  دوجانبه  علمی  مشترک  های  همکاری 
نیمه خشک گرمسیری  تحقیقات کشاورزی در مناطق 
)ایکریسات( برای تحقیقات کشاورزی و تربیت نیروی 

انسانی متخصص وارد حیدرآباد هندوستان شدند.
این هیات پس از بازدید از بخشهای مختلف تحقیقاتی 
محققان  و  دانشمندان  با  گفتگو  و  بحث  و  ایکریسات 
ارشد این موسسه در روز چهارشنبه چهارم اسفندماه، 
با دکتر برگوینسون رئیس و دکتر  جلسه مشترکی را 
حضور  با  مجموعه  این  تحقیقاتی  معاون  کاربِری  پیتر 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  کنسولگری  نمایندگان 

حیدرآبادبرگزار کردند.
در این جلسه محورهای مختلف همکاری های مشترک 
زراعی  گیاهان  اصالح  برای  ایکریسات  و  ایران  بین 
با توجه به پدیده تغییر  متحمل به تنش های محیطی 
حل  برای  زمین  کره  شدن  گرم  و  آب  بحران  اقلیم، 
وضعیت  بهبود  و  ایران  کشاورزی  بخش  مشکالت 
به  دستیابی  منظور  به  ایرانی  کشاورزان  معیشت 
کشاورزی پایدار در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ضمن تاکید بر 
لزوم استفاده از گیاهان جایگزین پرمحصول و با ارزش 
غذایی و بهرهوری آب باال به جای محصوالت کم بازده 
و پرآببر، درجهت افزایش بهرهوری اراضی کشاورزی 
تغذیهای در مصرف کنندگان،  و جبران مشکالت سوء 
برای همکاری در زمینه ارتقاء سطح کیفی برنامههای 
نیروی  تربیت  ایران و ظرفیت سازی و  نژادی در  به 
گیاهی  بهنژادگران  آینده  نسل  و  متخصص  انسانی 
از  استفاده  همچنین  و  ایکریسات  همکاری  با  ایران  در 
یافتههای  سازی  تجاری  زمینه  مرکزدر  این  تجربیات 
به  توافق  علم  از  ثروت  تولید  و  کشاورزی  تحقیقات 

عمل آمد.
انواع  زراعی  ارقام  اصالح  تحقیقات  زمینه  در  همکاری 
بادام زمینی، و دال،و همچنین  ارزن، سورگوم، نخود، 
و  هیبرید  بذر  تولید  کنسرسیوم  در  ایران  عضویت 
اهم  از  ایران  در  ایکریسات  نمایندگی  دفتر  تاسیس 
همین  در  بود.  نشست  این  در  شده  حاصل  توافقات 
سازمان  نماینده  عنوان  به  ناخدا  بابک  دکتر  رابطه 
دکتر  توسط  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات، 
زند برای پیگیری توافقات به عمل آمده به ایکریسات 
بحرانی کمبود آب  به شرایط  توجه  با  معرفی شدند، 
همچنین  و  زراعی  اراضی  پایین  بهرهوری  ایران،  در 
از سوء تغذیه و کمبود عناصر آهن و  مشکالت ناشی 
روی و کلسیم در جیره غذایی هم میهنانمان، همکاری 
با ایکریسات به عنوان یکی از مراکز مهم پژوهشی بین 
المللی در زمینه اصالح گیاهان زراعی برای مناطق نیمه 
مثبتی  بسیار  تحوالت  منشا  میتواند  گرمسیری  خشک 
نیروی  این مشکالت در کشور و تربیت  در جهت حل 
انسانی متخصص برای تحقیقات کشاورزی کشور باشد.
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آشنایی با موسسه تحقیقاتی ایکریسات
مناطق  در  گیاهی  تحقیقات  برای  المللی  بین  موسسه 
تحقیقاتی  مرکز   15 از  یکی  گرمسیری  خشک  نیمه 
بین  تحقیقات  برای  مشاورتی  گروه  مجموعه  زیر 
المللی کشاورزی است که مقر آن در شهر حیدرآباد 
هندوستان است.  این مرکز تا سال 2015روی پنج گیاه 
ارزن مرواریدی، سورگوم، دال، نخود، و بادام زمینی 
کار می کرد که از سال 2015 ارزن انگشتی نیز به جمع 
گیاهان مورد مطالعه این مرکز افزوده شد. ایکریسات 
و  نیمه خشک  مناطق  در  گیاهی  تحقیقات  روی  بیشتر 
در  و  است  متمرکز  آفریقا  و  آسیا  جنوب  گرمسیری 
زمینه تولید گیاهان متحمل به تنش های محیطی غیر 
همچنین  و  شوری  و  خشکی  گرما،  خصوص  به  زنده 
شایع  های  بیماری  و  آفات  جمله  از  زنده  های  تنش 
گیاهان مورد مطالعه و تولید دانش و توسعه فناوری 
از تخریب محیط زیست،  برای جلوگیری  های زراعی 
افزایش تولید و بهره وری منابع در این مناطق و تولید 
پایدار در شرایط سخت و شکننده محیطی با توجه به 

و  گرسنگی  و  فقر  کاهش  همچنین  و  اقلیمی  تغییرات 
سوء تغذیه در جنوب آسیا و آفریقا و افزایش مشارکت 
از  بیش  تاکنون  موسسه  این  نماید.  می  فعالیت  زنان 
و  تولید  را  مختلف  محصوالت  از  زراعی  واریته   800
روانه بازار کرده است. همچنین بیش از 1200 شرکت 
دانش بنیان در حوزه کشاورزی از خدمات انکوباتوری 
ایکریسات استفاده کرده اند. بیش از 3 میلیون کشاورز 
در کارناتاکا از مدل های زراعی این موسسه بهره مند 
شده وبیش از 300000 کشاورز در زیمبابوه از فناوری 
میکرو دوزینگ برای تولید محصول بهره برداری می 

کنند.
دیوید  دکتر  با  حاضر  حال  در  موسسه  این  ریاست 
این  دار  عهده   2015 ژانویه  از  که  است  بِرگوینسون 
سمت شده اند. پیش از وی دکتر ویلیام دار از کشور 
فیلیپین به مدت 16 سال مدیریت این مجموعه معتبر 
پژوهشی را بر عهده داشت. معاون تحقیقاتی ایکریسات 

دکتر پیتر کاربِری از کشور استرالیا هستند.

همایش کار آفرینی »مسیر آینده من«

آفرینی  کار  همایش    ،95 اسفندماه   10 شنبه  سه  روز 
مشاوره  مرکز  همت  به  من«،  آینده  »مسیر  عنوان  با 
و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  همکاری  با  کارآفرین 

دانشگاه صنعتی شریف در تاالر صبا دانشگاه برگزار شد.
هیأت  رئیس  ساالری  امین  دکتر  با شرکت  همایش  این 
مدیره صنایع هوافضا، مهندس محمد نخعی نژاد رئیس 
هیت مدیره صنایع ممتازان، مهندس مجید نورانی مدیر 
مدیر  کارنما  اسداهلل  دکتر  راهنما،  تردد  شرکت  عامل 
مرکز مشاوره کسب و کار آفرینی کارآفرین، مهندس 
تورج نجفی پور عضو هیأت مدیره، نایب رئیس شرکت 
مهندسی تردد راهنما و دکتر مریم احتشام زاده معاون 

پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید باهنر برگزار شد.
هوافضا،  هیأت مدیره صنایع  رئیس  امین ساالری؛  دکتر 
ابراز خوشحالی خود را با حضور در دانشگاه اعالم نمود 
یادآوری  باعث  دیدار،  این  که  کرد  عنوان  همینطور  و 

خاطرات خوبی که در دانشگاه داشته ام شد. 
دکتر ساالری گفت: من در یکی از روستاهای کرمان به 
دنیا آمده ام و دوران تحصیالت ابتدایی تا دبیرستان را در 
این استان گذرانده ام، قبولی در دانشگاه صنعتی شریف، 
دوران  این  ابتدای  در  بنده  بود.  من  آینده  ساز  زمینه 

مستقل  و  کسب  آمد  در  منبع  که  دادم  قول  خودم  به 
فعالیت نمایم. در نتیجه مشغول به تدریس زبان شدم و 
بعد از آن با کمک استادان دانشگاه که سهم به سزایی در 

جهت گیری راهم شدند.
دانشگاه  در  را  هوافضا  دفتر  بار  اولین  برای  گفت:  وی 
صنعتی شریف افتتاح شد، که امروزه این مرکز با فراهم 
کردن شرایط شغلی و کاری مناسب با ظرفیت 70 نفر 

مشغول به کار است.
دکتر ساالری رئیس هیأت مدیره صنایع هوافضا نیز بیان 
کرد: این فعالیت هایی که ما در دانشگاه صنعتی شریف 
باعث  که  شد  ما  در  باوری  و  رشد  ساز  زمینه  داشتیم 
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شد قدر دوران دانشجویی خود را بیشتر درک کنیم،زیرا 
و  است  یادگیری  دوران  نوعی  به  دانشجویی  دوران 
همینطور این دوران باعث تشویق من برای شروع کار 

گروهی و تیمی شد.
دکتر ساالری افزود: دانشگاه باید مکان کارآفرینی باشد، 
یعنی دانشجو باید بعد از دوران فارغ التحصیلی،به دنبال 
بعضی سیستم  در  متاسفانه مشغول شدن  اما  باشد،  کار 
ها، باعث خاموش شدن خالقیت و نوآوری دانشجویان 

می شود.
رئیس هیئت مدیره هوافضا: ضمن اشاره به راه اندازی 
از  کارآفرینی  آموزش  به   کار  و  کسب  ایده  مسابقات 
دوران کودکی پرداخت. دکتر ساالری در پایان سخنرانی 
خود، به نکته ایی اشاره کرد که آدم های موفق از دوباره 

تجربه کردن در مقابل شکست ها پیروز می شوند. 
رئیس  زاده؛  نخعی  محمد  مهندس  همایش  ادامه  در 
این  با  را  مراسمی  چنین  ممتازان،  صنایع  مدیره  هیأت 

تعداد دانشجویان پرشور و عالقه مند بی سابقه دانست.

مهندس نخعی نژاد، به معرفی زادگاه و محل تحصیالت 
خود )کرمان-زرند(پرداخت و ضمن یادآوری از زندگی 
کارگری خود، آن را یک افتخار بزرگ و سرنوشت ساز 
برای خود برشمرد زیرا هم اکنون وی موسس کارخانه 

سیمان و شرکت ندا و ... در رزومه ی کاری خود دارد.
رئیس هیأت مدیره صنایع ممتازان؛ گفت: در دانشگاه ها 
باید، مدیران خوب و کار آمد تربیت نماییم تا بتوانند با 

برنامه ریزی دقیق، مشکالت جامعه را بر طرف نمایند.  
اختراعات  به  خود  سخنرانی  ادامه  در  زاده  نخعی  دکتر 
خود اشاره کرد که در صنایع پسته خیلی موثر و کارآمد 

بود.
دانشجویان  از  نژاد  نخعی  مهندس  سخنرانی  انتهای  در 
خواست که برای آینده کشور مثمر ثمر باشند و تاکید 
شاگرد  حتما  نباید  آفرینی  کار  شروع  برای  که  کرد 

باهوش بود.
و  مدیره  هیأت  عضو  پور  نجفی  تورج  مهندس  سپس 
نایب رئیس شرکت مهندسی تردد راهنما به سخنرانی 

و  شرکت  تولیدات  از  خود  معرفی  ضمن  و  پرداخت 
خود  کاری  حیطه  مختلف  زمینه  در  خود  های  فعالیت 

گزارشی را ارائه داد.
مهندس نجفی پور در ادامه مطلب خود اشاره داشت که 
اما  باشد  باید کار داشته  التحصیلی  از فارغ  بعد  دانشجو 
نداشتن تخصص الزم و نبود امکانات فراوان، ر دانشجو 
با  بسیار  استادان  کار  این راستا،  اما در  نابود می کند  را 
تیمی  کار  به سمت  را  باید دانشجویان  بوده که  اهمیت 
پیش ببرند. وی همچنین از مشکالتی همچون کمتر شدن 
ارتباط دانشگاه با صنعت و اتالف وقت دانشجو در فضای 

مجازی خبر داد.
مهندس نجفی پور در پایان سخنرانی، مشکلی را مطرح 
اهل  کمتر  به گذشته  نسبت  امروز  دانشجویان  که  کرد 
درس بوده و کار و وقت خود را خیلی کم  به کارآفرینی 
انتها،  در  همچنین  وی  می دهند  اختصاص  پژوهش  و 

کارآفرینی را یک هنر و عبادت برشمرد. 
و  کسب  موسسه  مدیر  کارنما؛  اسداهلل  دکتر  خاتمه  در 
کار و مرکز مشاوره اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی 
کارآفرینان یکی از  موراد کارآفرینی در کشور را سرمایه 
گذاری دولت در واحدهای کوچک و متوسط برشمرد 
که حدود 80 درصد اقتصاد یک کشور را در بر می گیرد. 
دکتر کارنما؛ یکی دیگر از مشکالت دانشجویان این است 

که بحث کار آفرینی را نمی دانند و نا امید هستند.
مدیر موسسه کسب و کار و مرکز مشاوره اطالع رسانی 
و خدمات کارآفرینی کارآفرینان بیان داشت دانشجویان 
با موسسات و جاهای که مربوط به موضوع رشته  باید 
و هر همایشی  باشند  ارتباط  در  و  باخبر  خود می شود 
که مربوط به کارآفرینی برگزار می شود حضور داشته 
را  تاکید کرد: درس خواندن  دانشجویان  به  باشند. وی 
گرفتن  و  آن  کردن  حفظ  و  درس  خواندن  برای  فقط 

نمره نیست بلکه باید درس را کاربردی یاد بگیرند.
اشاره  خود  سخنرانی  پایان  در  کارنما  اسداهلل  دکتر 
و  بگیریم  یاد  درست  را  علم  از  استفاده  قدرت  داشت  
کارورزی در دورهای  با عالقه مندی و  بامیل کارکردن 

دانشجویی مسئله ی بسیار مهمی است.
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مراسم معرفی ربات رف خوان» کتابخانه هوشمند«

از  معرفی  مراسم  11اسفندماه95،  چهارشنبه  روز 
ربات رف خوان» کتابخانه هوشمند« در محل کتابخانه 

مرکزی دانشگاه برگزار شد.
کتابخانه  رئیس  گل؛  علی  دکتر  حضور  با  مراسم  این 
کتابخانه و مخترع  معاون  خانم جلوه مقیمی؛  دانشگاه، 
طرح، دکتر مهدی جم پور)دکتری کامپیوتر در گرایش 
سیستم های هوشمند و عضو بنیاد ملی نخبگان کشور( 

برگزار شد.
دکتر جم پور در تشریح اختراع خود بیان کرد این طرح 
برای اولین بار است که در دنیا با این تکنولوژی اجراء 
می شود و دارای جوایزی از قبیل، طرح برتر در هفته 
بسیج  توسط سازمان  نمونه  و طرح  دانشگاه  پژوهش 
علمی و پژوهشی استان کرمان است که به هفدهمین 
علوم  وزارت  بازار  فن  و  فناوری  پژوهش،  نمایشگاه 
اختراع  ثبت  برای  الزم  اقدامات  همچنین  شد.  دعوت 
ایران  پتنت  کانون  حمایت  با  محصول  این  المللی  بین 
تحت حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و حمایت 

دانشگاه شهید باهنر کرمان در دست اقدام است.
وی همچنین ذکر کرد اجرای موفقیت آمیز این طرح 
بدون حمایت و مساعدت های دانشگاه مقدور نبوده 
است و بدین ترتیب از دکتر مریم احتشام زاده )معاون 
پژوهشی و فناوری دانشگاه(، دکتر رضا قنبرپور )مدیر 
)رئیس  گل  علی  دکتر  دانشگاه(،  پژوهشی  امور  کل 
جلوه  خانم  کار،  تجربه  ژیال  خانم  مرکزی(،  کتابخانه 
مقیمی، خانم زهره سلطانی و سایر همکاران کتابخانه 
انتظامات  و  حراست  همکاری  همچنین  و  مرکزی 

دانشگاه مراتب تشکر خود و همکارانش را ابراز داشت.
طرح  این  در  خود  همکاران  از  پور،  جم  مهدی  دکتر 
در  موثری  نقش  روزی  شبانه  تالش  با  که  کرده  یاد 
موفقیت این طرح داشته اند خصوصا آقای دکتر عادل 
سلیمانی نژاد )عضو هیات علمی گروه علم اطالعات(، 
مهندس  آقای  کریمی،  امین  محمد  مهندس  آقای 

حسین رضایی و خانم فاطمه حسنی.
 وی در مورد ربات رف خوان پارس توضیحاتی بدین 
خوانی  رف  فرآیند  ربات  این  وجود  با  که  داد  شرح 
کتابخانه که پروسه بسیار سخت و زمانگیری است می 
تواند بطور هوشمند و اتوماتیک انجام شود که نه تنها 
بطور  تواند  می  بلکه  است  برخوردار  باالیی  دقت  از 
مداوم یا در بازه های زمانی کوتاه فعال بوده و نهایتا 

در بهبود کارآیی کتابخانه کمک کند.
 مخترع طرح، ابراز امیدواری کرد که با توجه به استقبال 
رف  خدمات  دریافت  خصوص  در  که  هایی  کتابخانه 
خوانی با وی یا دانشگاه تماس برقرار کرده اند بتوانند 
وسیع  ابعاد  در  را  محصول  این  سازی  تجاری  فرآیند 
گذار  و سرمایه  نهادهای خصوصی  با همکاری  و  تری 
با موفقیت بیشتر دنبال کنند. در همین راستا ایشان از 
عالقه مندان دعوت به عمل آورد با مراجعه به صفحه 
اینترنتی  آدرس  به  پارس  خوان  رف  ربات  اینترنتی 
در  بیشتری  اطالعات  از   http://jampour.ir/pars
مربوطه  خدمات  ارائه  نحوه  و  محصول  این  خصوص 

اطالع کسب کنند.
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مراسم روز درختکاری

مراسم درختکاری روز شنبه 14اسفندماه95،  با حضور 
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه؛ حجت االسالم والمسلمین 
صباحی؛ مسئول دفتر نهاد نمایندگی دفتر مقام معظم 
حمزه؛  والمسلمین  االسالم  حجت  استان،  در  رهبری 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  سرپرست 
ابراهیمی؛ مدیر کل حوزه ریاست  ؛ دکتر  در دانشگاه 
رئیس  معصومی؛  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  و 
خانی؛سرپرست  حسین  دکتر  کشاورزی؛  دانشکده 
عامل  مدیر  قدیری؛  آقا  حاج  دانشگاه،  روابط عمومی 
شرکت تعاوتی تولیدی-توزیعی خاص کاکنان و جمعی 
استادان، کارکنان و دانشجویان دانشکده کشاورزی  از 
به همت شرکت تعاونی تولیدی-توزیعی خاص کارکنان 
دانشگاه با همکاری شورای هماهنگی انجمن های علمی 

دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه برگزار شد. 

ضمن  کشاورزی  دانشکده  رئیس  معصومی؛  دکتر 
طبیعی  منابع  حفظ  گفت:  مهمانان  به  گفتن  خیرمقدم 
باید به فرهنگ دائمی در جامعه تبدیل شود و در حد 
مسئوالن  از  وی  نشود.   متوقف  تقویمی  مناسبت  یک 
ویژه  تشکر  گفت:  و  کرد  تشکر  جلسه  این  در  حاضر 
با  همیشه  که  دارم  دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر  از  ای 
اند و مساله طبیعت برایشان بسیار  ما همکاری داشته 

اهیمت دارد.
نهاد  دفتر  مسئول  صباحی؛  والمسلمین  االسالم  حجت 
گفت  استان  در  رهبری  معظم  مقام  دفتر  نمایندگی 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله می فرماید: َمن نََصَب َشَجَرًة 
و َصَبَر َعلی ِحفِظها والِقیاِم َعَلیها َحّتی تُثِمَر کاَن لَُه فی ُکلِّ 
َشی ٍء یُصاُب ِمن ثََمِرها َصَدَقٌة ِعنَداهلّل ِ؛ )میزان الحکمه 
نگهداری آن  بکارد و در  ، ح 9143( هر کس درختی 
، در برابر هرچه از آن میوه به  تا میوه دهد  بکوشد 

دست آید، پاداشی نزد خدا خواهد داشت.
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صورت جلسه شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی همایش بین المللی ابن هیثم و کاربرد های نور )1395/11/07(

تمدن  و  فرهنگ  کمیته  عضو  ایرانمنش  آقای  جناب  ابتدا 
در  فرهنگی، توضیحاتی  انقالب  عالی  شورای  ایران  و  اسالم 
و  هیثم  ابن  المللی  بین  همایش  برگزاری  خصوص چگونگی 
ارائه نمود  باهنر کرمان  کاربرد های نور در دانشگاه شهید 
و ایجاد دبیرخانه دائمی ابن هیثم و کاربرد های نور در این 
دانشگاه را نقطه قوت دانشگاه دانستند. پس از بحث و تبادل 
نظر پیرامون چاپ مقاالت همایش بین المللی ابن هیثم مقرر 

گردید:
نامه  تفاهم  قالب  در  »نور«  ترویجی  علمی  مجله  چاپ   -1
بین دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن اپتیک و فوتونیک 
زاده  بلوری  محمدآقا  دکتر  آقای  جناب  پذیردو  صورت 

مقدمات امضای تفاهم نامه را پیگیری نمایند.
2- چاپ کتاب »الشکوک علی بطلمیوس« نوشته ابن هیثم،  
فشرده  لوح  شد  مقرر  گردد.  انجام  دائمی  دبیرخانه  توسط 
یک  ظرف  ایرانمنش  علی  دکتر  آقای  جناب  توسط  کتاب 
هفته آینده از این تاریخ به دبیرخانه دائمی ابن هیثم ارسال 

گردد.
3- در خصوص بند 2-4، مقرر گردید پس از رایزنی، عضو 
هیأت علمی تخصصی معرفی گردد و سایر اعضای شورای 

مرکزی از کارکنان و مدیران دانشکده فیزیک و یا دانشگاه  
انتخاب شوند.

4- چاپ کتاب “المناظر” به صورت عکسی با مقدمه فرهنگی 
دکتر  آقای  جناب  علمی  مقدمه  والیتی،  دکتر  آقای  جناب 
معصومی و مقدمه نسخه شناسی جناب آقای علیرضا هاشمی 
هیثم  ابن  المللی  بین  همایش  دومین  در  توزیع  نژاد، جهت 
و کاربرد های نور توسط حوزه معاونت پژوهشی و فناوری 

دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شود.
5- پذیرش دو دانشجوی پسادکتری در حوزه تاریخ فیزیک 
در تمدن اسالمی که یکی از دانشجویان توسط جناب آقای 
دکتر بلوری زاده و خانم دکتر خیراندیش و دانشجوی دوم 
توسط کمیته فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، از طریق اطالع 
رسانی کمیته توسط جناب آقای دکتر علی ایرانمنش و تعیین 
یزدانپناه صورت  پیگیری جناب آقای دکتر  و  استاد راهنما 

پذیرد.
6- مقرر گردید دومین همایش بین المللی ابن هیثم و کاربرد 
های نور، زمستان سال 1396 برگزار گردد. لذا بررسی های 

الزم در این خصوص باید صورت پذیرد.
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