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نهمین جشنواره ملی حرکت به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهرماه،  ملی حرکت، سوم  نهمین جشنواره  افتتاحیه  مراسم 
حسینیه  محل  در  تحصیلی،  سال  روز  آغازین  با  مصادف 
با حضور دانشمندان و  باهنر،  شهدای گمنام دانشگاه شهید 
بزرگان عرصه علم و فرهنگ، استادان ودانشجویان شرکت 

کننده نهمین جشنواره ملی حرکت برگزار شد.
مسئوالن، پس از ادای احترام به شهدای گمنام و نثار گل و 
قرائت فاتحه در کنار قبور مطهرشان، یاد و خاطره شهدای 
بزرگواران  این  های  از رشادت  و  داشته  نگه  زنده  را  عزیز 
گرانقدر  شهدای  به  احترام  ادای  از  پس  نمودند.  قدردانی 
وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  هاشمی؛  دکتر  دانشگاه، 
فرهنگی  کل  مدیر  ایرجی؛  دکتر  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین رئیس و مقامات 
عالی دانشگاه شهید باهنر کرمان به همراه جمعی از مسئوالن 
اجرایی، استادان، دانشجویان و استعداد های خبره و میهمانان 
ادامه  افضل دانشگاه جهت  تاالر  داخلی و خارجی در محل 

مراسم افتتاحیه گرد هم آمدند.
در  حرکت  ملی  جشنواره  نهمین  علمی  دبیر  بصیری،  دکتر 
این  گفت:  حرکت  ملی  جشنواره  نهمین  افتتاحیه  مراسم 
که  است  دانشجویی  و  علمی  رویداد  بزرگترین  جشنواره 
با  جدیدالورود  دانشجویان  باید  خورد.  می  رقم  کرمان  در 
مشاهده جشنواره حرکت بدانند دانشگاه محل پویش، تحقیق 
ها  غرفه  و  کنندگان  شرکت  تعداد  است.  علمی  کارهای  و 
در نهمین جشنواره ملی حرکت از نظر کمی به رقم 2 برابر 
رسیده و کیفیت این جشنواره نیز افزایش پیدا کرده است. 
همچنین استقبال از جشنواره نهم حرکت دوبرابر دوره هشتم 
است. برای نخستین مرتبه، در نهمین جشنواره ملی حرکت، 
میزبان دانشجویان انجمن های علمی دانشگاه علوم پزشکی 

هستیم.
با اشاره به هفته دفاع مقدس و شعار اقتصاد مقاومتی،  وی 

زمینه ساز شرکت های  مقاومتی  اقتصاد  و عمل، گفت:  اقدام 
شده  انتخاب  حرکت  جشنواره  شعار  عنوان  به  دانش بنیان 
مقاومتی، شرکت  اقتصاد  اصلی  های  از شاخص  یکی  است. 
های دانش بنیان هستند به همین منظور باید به سمت ایجاد 
شرکت های دانش بنیان گام برداریم تا شاهد پیوند صنعت 

و دانشگاه باشیم.
دکتر هاشمی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری، در مراسم افتتاح این جشنواره ضمن تقدیر از برگزار 
کنندگان این رویداد بزرگ علمی، گفت: این جشنواره چند 
ویژگی دارد. اوال چهارمین جشنواره حرکت است که در این 
دولت و در طول سه سال گذشته برگزار می شود و این نشان 
معاونت  و  علوم  وزارت  مجموعه  در  حرکت  به  اهتمام  از 
فرهنگی است و ما در کمتر از سه سال گذشته جشنواره های 
ششم، هفتم، هشتم و امسال نهم را برگزار کردیم در حالی 
که قاعدتًا باید هر سال یک جشنواره برگزار شود ولی اهتمام 
همکاران ما باعث شده است تا فاصله برگزاری دو جشنواره 

کمتر از یک سال باشد.
که  است  این  حرکت  جشنواره  ویژگی  افزود:  دکترهاشمی 
فرصتی برای انجمن های علمی برتر ایجاد می کند تا از سراسر 
کشور دور هم جمع شوند و تجربیات تبادل شود. همچنین 
و  می گیرد  شکل  علمی  انجمن های  بین  سازنده ای  رقابت 
خود آنها فرصتی را فراهم می کنند تا کارهای دانشجویی با 

محوریت تخصص و علم برگزار شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به جشنواره نهم اشاره 
یکی  دارد  ویژگی  چند  نهم  حرکت  جشنواره  گفت:  و  کرد 
اینکه در این جشنواره از گروه های خارجی دعوت شده است 
و از چند نمونه اینجا داریم هر چند در جشنواره هشتم نیز 
گروه هایی از دانشگاه های خارجی مقیم داخل حضور داشتند 
اما امسال وسیع تر شده است. همچنین تعدادی از انجمن های 
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تا سطح  این جشنواره شرکت کرده اند  بهداشت در  وزارت 
گسترده تری از فعالیت ها را شاهد باشیم.

این جشنواره ضریب دقت  ادامه گفت: در  دکترهاشمی در 
داوری ها و تعداد داوران افزایش یافته و حوزه های تخصصی 
نیز نزدیک به دو برابر شده اند. تعداد آثار هم نزدیک 25 
درصد رشد داشته است. ما هر سال در این جشنواره شاهد 
هیجان و انگیزه بیشتری هستیم و هر سال نیز بیشتر می شود 
امیدوارتر  آینده  به  می بینیم  را  جشنواره ها  این  وقتی  ما  و 
می شویم و این موضوع نشان می دهد؛ نسلی از جوانان ما در 
دانشگاه شکل می گیرد و تربیت می شود که ظرفیت این را 
دارند که آینده ای درخشان هم از نظر صنعت، تکنولوژی و 
هم فرهنگی و اجتماعی را بسازند و همین هم باعث اعتماد 
بیشتر مسئوالن می شود تا توانمندی های دانشجویان را ببینند 
از  خود  بازدید  به  خود  سخنان  از  دیگري  بخش  در  .وي 
غرفه ها و درخواست های انجمن های علمی اشاره کرد و گفت: 
در  دانشجویان  درخواست های  همه  غرفه ها  از  بازدید  در 
افزایش حمایت های مالی و فراهم کردن امکانات بود. امسال 
سعی کرده ایم تا میزان حمایت مان را بیشتر کنیم ولی چون 
فعالیت انجمن ها زیاد شده است باز هم این امکانات جوابگو 
استعدادها  و  ظرفیت ها  قدر  آن  دیگر  عبارتی  به  و  نیست 
زیاد است که هر چه بیشتر امکانات در اختیار دانشجویان 
مرتب  طور  وبه  می شود  شکوفا  بیشتری  استعدادهای  باشد 
خالقیت ها و نوآوری هایی در جمع دانشجویان است که هر 
چه بیشتر بودجه، امکانات و فضای فیزیکی افزایش یابد قطعا 
نتیجه بهتر و بیشتری را می گیریم و ما تالش می کنیم تا در 

حد مقدورات همه این مسائل را افزایش دهیم.
 پس از سخنرانی، جشنواره توسط دکتر هاشمی و مسئوالن 

افتتاح شد و رسما کار خود را آغاز کرد.
به  ماه،  مهر   5 ملی حرکت  جشنواره  نهمین  اختتامیه  آیین 
میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، در محل سالن خواجه 
نصیر الدین طوسی، با حضور دکتر هاشمی؛ معاون فرهنگی و 
اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر طاهر؛ رئیس 
برگزاری  مسئوالن  و  مدیران  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
جشنواره، مدیران استانی و دانشجویان و شرکت کنندگان در 

جشنواره، برگزار شد.
خاطره  و  یاد  کردن  زنده  با  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر 
برای  ایشان  از همت  بانو فاخره صبا  پور و  افضلی  مهندس 
مقدم  خیر  ضمن  و  کرد  تقدیر  دانشگاهی  چنین  تاسیس 
و  هاشمی  دکتر  ویژه  به  کشوری  مدیران  و  مسئوالن  به 
همراهانشان، گفت: امروز دانشگاه باهنر بر خود می بالد که 

افتخار میزبانی بزرگترین رویداد علمی دانشجویی را دارد. 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  هاشمی،  دکتر  مراسم  این  در 
آن  هدفمند  و  زیبا  فاخر،  هنر  اینکه  بیان  با  علوم،  وزارت 
چیزی است که در جامعه ما شور و نشاط و هیجان مثبت 
ایجاد می کند، اظهار داشت: حقیقتًا کار همکاران ما در حوزه 

هنر و فرهنگ بسیار حساس، ظریف و دشوار است و در کنار 
خالقیت ها و تالش ها مستلزم این نکته سنجی و دقت است 
که کار هدفمند را به منصه حضور می رساند. ما در منشور 
حقوق دانشجویی گفته ایم هر دانشجو باید حافظ حقوق خود 
باشد و باید از حقوق مرتبط با خود برخوردار باشند. حقوق 
دینی  و  معنوی  هنری،  خانوادگی،  اجتماعی،  صنفی،  علمی، 
این  نشانه  و  از حقوقی است که مطرح شده  طبیعتا بخشی 
است که این جامعه، جامعه پویایی است و دانشگاه در حد 
توان خود باید به حقوق و نیازهای دانشجویان توجه داشته 
باشد و مدیران دانشگاه ها هم باید به این نکته توجه کنند .

دکتر هاشمی از میزبانی شایسته دانشگاه شهید باهنر کرمان 
و همت و تالش شبانه روزی مدیران دانشگاه و دانشجویان 

فعال در کادر اجرایی تقدیر کرد.
گفتنی است در ادامه مراسم: در 4 حوزه دانشگاه برگزیده، 
از  انجمن علمی خالق  و  فعال  انجمن علمی  برگزیده،  غرفه 

دانشجویان انجمن های برتر تقدیر شد.
 28 برگزیده،  انجمن   19 فعال  علمی  انجمن های  حوزه  در 
انجمن شایسته تشویق شناخته  انجمن شایسته تقدیر و 48 

شدند.
همچنین در بخش انجمن علمی خالق 5 انجمن برگزیده و 4 

انجمن به عنوان شایسته تشویق معرفی شدند.
علمی-  جامع  دانشگاه  سبزواری،  حکیم  دانشگاه  غرفه های 
شناخته  برگزیده  غرفه های  خوارزمی  دانشگاه  و  کاربردی 
تهران  دانشگاه   2 از  برگزیده  دانشگاه  بخش  در  و  شدند 
نهمین  برگزیده  دانشگاه های  عنوان  به  مشهد  فردوسی  و 

جشنواره حرکت تقدیر شد.
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نشست شورای دبیران و اتحادیه های انجمن های علمی با معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

نشست شورای دبیران و اتحادیه های انجمن های علمی با 
حضور دکتر هاشمی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 
دکتر ایرجی؛ مدیرکل فرهنگی وزارت متبوع، دکتر بصیری؛ 
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهیدباهنر و دبیر نهمین 
جشنواره ملی حرکت، به همراه جمعی از مسئوالن و اصحاب 
رسانه و با هدف بیان دغدغه ها و مطالبات انجمن های علمی 
دانشگاه  کنفرانس  سالن  محل  در  مهرماه،   3 شنبه  روز  در 

برگزار شد.
دکتر هاشمی، مقدمه ای در اهمیت کار انجمن های علمی و 
اتحادیه های آنها و ضرورت و اهمیت این نشست بیان کرد 
و مجامع دانشجویی را بخشی از ارکان اصلی دانشگاه دانست 
و گفت: باید به آن اهمیت ویژه ای داد و دانشجویان همچون 
خون هایی هستند که در رگ دانشگاه در جریانند و انجمن 
های علمی نقش برجسته تری دارند. پاسخگویی و پیگیری 
اصلی  وظایف  از  علمی  های  انجمن  و  ها  اتحادیه  مطالبات 

وزارت و حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی است.
در پایان دکتر هاشمی، دکتر ایرجی و دکتر بصیری مباحث 
مطرح شده را جمع بندی کرده و پرسش های مورد نظر را 
تاکید  علمی  های  انجمن  از  ویژه  حمایت  به  و  دادند  پاسخ 

کردند.

سامانه مدیریت پشتیبانی سمپا به عنوان محصول برگزیده شناخته شد

روز  اطالعات،  فناوری  مدیران  ملی  همایش  چهارمین 
دانشگاه  همکاری  با  غدیر  مجتمع  در  مهرماه،   7 چهارشنبه 
علوم انتظامی امین و پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران 

)ایرانداک( برگزارگردید.
وزیر  پژوهشی  معاون  احمدی،  وحید  دکتر  همایش  این  در 
علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس همایش ملی مدیران فناوری 
شرکت های  سرپرست  صاحب کار،  محمد  دکتر  اطالعات، 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سردار 
علوم انتظامی  دانشگاه  قائم مقام  عباس نژاد  محمدحسین 
و  علوم  پژوهشگاه  رئیس  علی دوستی  سیروس  دکتر  امین، 
امورفناوری  ایران، دکتر صانعی، مدیرکل  اطالعات  فناوری 
مصطفی  مهندس  کرمان،  شهیدباهنر  دانشگاه  اطالعات  و 
از  تعدادی  و  اجرایی دبیرخانه شورای عتف  کاظمی معاون 

مسئوالن و محققان حضور داشتند.
»سامانه  سمپا  محصول  با  نیز  کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه 
مدیریت پشتیبانی انفورماتیک« که توسط واحد انفورماتیک 
تهیه شده در این همایش شرکت داشت. این محصول پس 

از گذراندن سه مرحله داوری اولیه، داوری داخلی و داوری 
کنندگان  ارائه  با  حضوری  مصاحبه  با  و  مجموعه  از  خارج 
انتخاب  برگزیده  دستاوردهای  از  یکی  بعنوان  محصول، 

گردیده و شایسته دریافت لوح تقدیر شناخته شد.
 شایسته ذکر است که سامانه سمپا طی یک سال گذشته 
توسط کارشناسان مرکز انفورماتیک مهندس حسین آبادی و 

مهندس حقانیت طراحی و پیاده سازی گردیده است.
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دکتر طاهر: بهره گیری از استانداردها، صرفه جویی در منابع انسانی و اقتصادی را موجب شود

استاندارد  اداره  با  شهیدباهنر  دانشگاه  همکاری  جلسه   
طاهر؛  دکتر  حضور  با  مهرماه،   13 شنبه  سه  روز  کرمان، 
رئیس دانشگاه، دکتر احتشام زاده؛ معاون پژوهشی و فناوری، 
دکتر ابراهیمی؛ مدیرکل حوزه ریاست وروابط عمومی، دکتر 
ذوالعلی؛ رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه، دکتر بیگ زاده؛ 
مدیرکل استاندارد و تحقیقات استان کرمان، کیانفر؛ معاون 
تدوین  اداره  رئیس  حافظی؛  سازی،  استاندارد  و  آموزش 
استاندارد  عمومی  روابط  کارشناس  پور؛  عوض  استاندارد، 

کرمان، در اتاق رئیس دانشگاه شهید باهنر برگزارشد.
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه گفت: استانداردهای آموزشی را 
می توان سیستم و سامانه ای در نظر گرفت که کار کنترل 
کیفی فعالیت ها وخدمات ارائه شده از سوی این نظام را بر 
در  آموزشی  استانداردهای  برای  که  شرایطی  دارند.  عهده 
نظر گرفته می شود، حاصل مطالعات و پژوهش های علمی 
است. فرایند استاندارد و استاندارد سازی در سازمان ها، می 
تواند فوائد بسیاری را به همراه داشته باشد بهره گیری از 
استانداردها می تواند موجب ساده سازی امور، امکان تعویض 
به همراه داشته  فعالیت ها را  ایمنی  افزایش  پذیری آنها و 
باشد و صرفه جویی در منابع انسانی و اقتصادی را موجب 
شود و دانشگاه شهیدباهنر متقاضی این استاندارد سازی است.

دکتر احتشام زاده معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گفت: 
دانشگاه شهید باهنر متقاضی این است که به عنوان همکار 
الزامات در آزمایشگاه هایی  استاندارد در خصوص استقرار 
که می توانند خدمات علمی آزمایشگاهی به جامعه بدهند 

اقدام کند.
دوم  نیمه  که  جاری  سال  پژوهش  هفته  در  داد،  خبر  وی 
تحقیقات  مرکز  رسمی  افتتاح  گردد،  می  برگزار  آذرماه 
همین  در  که  ها  سازه  کیفیت  کنترل  و  مصالح  مقاومت 
خصوص بسیاری از آزمایش های مربوط به اندازه گیری و 
کنترل کیفی خواص مکانیکی )کشش، پیچش، خمش، فشار( 
است  ممکن  که  الیافی  تا  گرد  میل  از  فلزی  مصالح  انواع 
بعضی از صنایع استفاده کنند امسال به بهره برداری کامل 
خواهد رسید. ارتقاء کیفیت محصوالت یک کارخانه منوط به 
باید براساس  کنترل دقیق کیفیت آن است، کنترل کیفیت 
که  شود  می  انجام  مواد  روی  که  باشد  آنالیزهایی  خروجی 
دانشگاه  در  ما  و  است  استاندارد  اداره  برعهده  کنترل  این 
استان  در  استاندارد  همکار  عنوان  به  ستسیم  این  متقاضی 

کرمان، صحه گذاری شویم.
بیگ زاده؛ مدیرکل استاندارد کرمان، با تاکید بر هم افزایی و 

همدلی با سایر دستگاه ها برای استاندارد سازی، حفظ ایمنی 
و سالمت جامعه، گزارشی از عملکرد این اداره کل در افق 
نوین  استقرار رویکرد  و  استاندارد سازی کشور  نظام  تحول 
نظارت  را  استاندارد  اداره  اصلی  وظیفه  سه  وی  کرد  ارائه 
تدوین  تا خروجی،  از ورودی  تولیدی  واحد های  بر کیفیت 
استاندارد، گرفتن گواهی برای کارخانه ها وتابع بودن آنها از 
استاندارد دانست و افزود: از تولیدات نمونه برداری می شود 
آزمایش  مورد  را  ها  این خروجی  همکار  های  آزمایشگاه  و 
استان کرمان و 90  تولیدی در  قرار می دهند. 700 واحد 
شرکت وجود دارد که توسط آزمایشگاه ملی و استان نظارت 

می شوند.
استاندارد   50 که  استاندارد  امساله  سهم  به  ادامه  در  وی 
ملی و 2 استاندارد بین الملی است اشاره کرد و گفت: یکی 
تولید  ها، حجم  کارخانه  استاندارد  گواهی  گرفتن  شرایط  از 
و وسعت آن است. آموزش کنترل کیفی بخشی از وظایف 
سازمان استاندارد است. طرح طاها، به عالوه درآمد اصلی از 
واردات لوازم خودرو، نقدینگی این سازمان را افزایش داده 

است.
وی همچنین در راستای اقتصاد مقاومتی مساله استاندارد از 
مزرعه تا مصرف را مطرح کرد و زمینه همکاری های بیشتر 

با دانشگاه را خواستار شد.
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مراسم گرامیداشت روز ملی دامپزشکی

وحدت  تاالر  دامپزشکی،  ملی  روز  مهرماه،   14 مناسبت  به 
میزبان جمع کثیری از مسئوالن استانی، استادان، دانشجویان 

و فعاالن عرصه دامپزشکی استان بود.
دکتر رادفر، رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر، 
در این مراسم ضمن تسلیت ایام سوگواری امام حسین )ع( و 
خوشامد گویی به مهمانان یاد و خاطره مرحوم دکتر تاجیک، 
عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی، را گرامی داشت و به 
معرفی فعالیت های دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر 
از آغاز تأسیس آن در سال 1367 تا کنون و معضالت پیش 

روی دانشجویان این رشته پرداخت.
پس از پخش گزارش تصویری فعالیت های صورت گرفته 

در سازمان دامپزشکی استان در راستای اقتصاد مقاومتی در 
دامپزشکی  سازمان  کل  رئیس  رشیدی،  دکتر   ،1395 سال 
استان کرمان، در توضیح ویدئوی پخش شده از تمام کسانی 
که در انجام این فعالیت ها یاری رساندند تشکر کرد و روز 
دامپزشکی را تجلی گاه وحدت تمام کسانی که در عرصه ی 

این حوزه، فعالیت می کنند دانست.
رئیس  رودری،  دکتر  همچون  دیگری  سخنرانان  جلسه 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان و دکتر احمدی 
طباطبائی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، نیز داشت.

 در پایان از فعاالن عرصه دامپزشکی استان تجلیل به عمل 
آمد.

تصویب اساسنامه دبیرخانه دائمی همایش بین المللی ابن هیثم

ابن  المللی  بین  دائمی همایش  اساسنامه دبیرخانه   تصویب 
به  کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه  در  نور  کاربردهای  و  هیثم 
انقالب  ایران شورای عالی  و  و تمدن اسالم  کمیته فرهنگ 

فرهنگی رسید.
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، دکتر بصیری معاون فرهنگی و 
اجتماعی و دکتر یزدان پناه رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه، 
به دعوت دکتر والیتی؛ رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسالم 
و  فرهنگ  کمیته  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  ایران  و 
تمدن اسالم و ایران شورای عالی انقالب فرهنگی روز شنبه 
17 مهرماه، شرکت کردند و پس از توضیح و تبیین اساسنامه 
ابن هیثم و کاربردهای  المللی  بین  دبیرخانه دائمی همایش 
نور در دانشگاه شهیدباهنرکرمان، این اساسنامه به تصویب 

رسید.
ایران  و  اسالم  تمدن  و  فرهنگ  کمیته  رئیس  والیتی  دکتر 
و  تقدیر  و  رضایت  اظهار  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
ابن  المللی  بین  همایش  که  شهیدباهنر  دانشگاه  از  تشکر 
نحو شایسته  به  را در سال گذشته  نور  کاربردهای  و  هیثم 
نشان کرد که دانشگاه  برگزار کرده، خاطر  و  ای، مدیریت 
برگزاری  از  پس  که  است  دانشگاهی  نخستین  شهیدباهنر 

همایش، در تداوم این حرکت بزرگ فرهنگی و علمی تالش 
درآن  همایش  دائمی  دبیرخانه  ایجاد  به  نسبت  و  کند  می 

دانشگاه اقدام می نماید.
انقالب  عالی  شورای  تمدن  و  فرهنگ  کمیته  است  گفتنی 
فرهنگی به ریاست دکتر والیتی و با عضویت مسئوالن بلند 
پایه، استادان و صاحبنظران فرهنگی و علمی کشور تشکیل 
می شود و مصوبات آن حکم مصوبات شورای عالی انقالب 
فرهنگی را دارد. در این جلسه همه اعضای کمیته از تالشهای 

علمی و فرهنگی داشگاه شهیدباهنر قدر دانی کردند.
وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  هاشمی؛  سیدضیا  دکتر 
علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این جلسه ضمن تشکر از 
حمایت  علوم،  وزارت  که  نمود  اعالم  شهیدباهنر،  دانشگاه 

های الزم را از برنامه های دبیرخانه به عمل خواهد آورد.
با شکل گیری دبیرخانه دائمی همایش ابن هیثم و کاربردهای 
و  فرهنگی  علمی،  های  فعالیت  بر  عالوه  دانشگاه،  در  نور 
تحقیقاتی در زمین نور شناسی، محوریت و مرکزیتی در این 
های  فعالیت  از  و حمایت  بخشی  هویت  منظور  به  دانشگاه 
فرهنگی، آموزشی، پژوهشی در جهت شناسایی و احیاء آثار 
تمدنی، فرهنگی و علمی دوران طالیی تمدن اسالمی- ایرانی 

ایجاد خواهد شد.
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امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت کشور و دانشگاه شهیدباهنر کرمان

ارتقاء  و  نقش موثر دانشگاه در طراحی، اصالح  به  توجه  با 
سیاست های اجرایی و به منظور فراهم آوردن زمینه مساعد 
برای تعامل سازنده بین مراکز علمی و دستگاههای اجرایی، 
تفاهم نامه ای بین رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش 
وزارت کشور و دانشگاه شهیدباهنر کرمان در تاریخ 17 مهر 
ماه، به امضای دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه شهیدباهنر و دکتر 
افتخاری؛ رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت 

کشور رسید.
دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، در جلسه ای که به منظور امضاء 
برگزار  دانشگاه شهیدباهنر  و  وزارت کشور  بین  نامه  تفاهم 
شد، ضمن معرفی ظرفیت های دانشگاه شهیدباهنر به عنوان 
آمادگی  کشور،  شرق  جنوب  در  جامع  دانشگاه  بزرگترین 
کامل دانشگاه را برای کمک به بخش اجرایی کشور و حل 
مشکالت جامعه و عمل به منویات مقام معظم رهبری ابراز 
اجتماعی دانشگاه  داشت و دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و 

نیز اتاق فکر استان مستقر در دانشگاه شهیدباهنر کرمان و 
زمینه های الزم در جهت کرسی های آزاد اندیشی را معرفی 
و  پایداری  ادبیات  رشته  گیری  شکل  داشت  اعالم  و  نمود 
نشریه پژوهشی ادبیات پایداری در دانشگاه شهیدباهنر که 
برای نخستین بار در کشور ایجاد گردید، نتیجه یک کرسی 
نظریه پردازی است که به شیوه علمی در این دانشگاه برگزار 

شده است.
آموزش  و  راهبردی  مطالعات  مرکز  رئیس  افتخاری؛  دکتر 
این جلسه، ضمن تشکر  ایشان در  وزارت کشور و معاونان 
از دانشگاه شهیدباهنر کرمان و با اظهار خرسندی از امضاء 
بسیاری  دانشگاه شهیدباهنر در  اعالم کرد:  نامه  تفاهم  این 
در  که  مهمی  مسائل  پس  این  از  و  بوده  پیشتاز  ها  زمینه 
عرصه اجرای امور وجود دارد و نیازمند کار تحقیقاتی باشد 
به دانشگاه شهیدباهنر کرمان و اتاق فکر این دانشگاه ارجاع 

خواهد شد.

 دومین زیارت واره هنر عاشورایی شروع به کار کرد
دومین زیارت واره هنر عاشورایی به همت بخش هنر اسالمی دانشکده 
هنر و معماری صبا دانشگاه، با هدف استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های 
بصری و مفاهیم بلند عاشورایی، روز یکشنبه 18 مهرماه 95 در دانشکده 

هنر و معماری صبا شروع به کار کرد.
مسئوالن از نمایشگاه عکس عاشورایی واقع در دانشکده هنر و معماری 
صبا و سپس از نمایشگاه دائمی عکس عاشورایی در محل گذر دانشگاه 

بازدید کردند.
در حاشیه این بازدید از نشریه »هنرنما« گاه نامه تخصصی انجمن علمی 

هنر اسالمی دانشگاه، با حضور هیأت تحریریه انجمن رونمایی شد.

جلسه راه اندازی مرکز ملی تکثیر، پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

نگهداری  و  پرورش  تکثیر  ملی  مرکز  اندازی  راه  جلسه 
حیوانات آزمایشگاهی، روز دوشنبه 26 مهرماه با حضور دکتر 
طاهر؛ رئیس دانشگاه شهید باهنر، دکتر حق دوست؛ رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی، مدیرعامل و رئیس هیات موسس و 
باهنر  شهید  های  دانشگاه  االختیار  تام  نمایندگان  حضور  با 
مدیره  هیات  اعضای  سایر  کرمان  پزشکی  علوم  و  کرمان 
شرکت زیست محور پژوهش پارس مشاوران محترم حقوقی 
و روسای دفاتر فنی دو دانشگاه تشکیل شد و موارد زیر به 

تصویب رسید:
مقرر شد شخصیت حقوقی مرکز ترجیحاَ به صورت   -
زیست  )شرکت  سهامداران  با  خاص  سهامی  شرکت  یک 
محور پژوهشی پارس 51 درصد سهام- دانشگاه شهید باهنر 

کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سهام-  درصد   24.5 کرمان 
24.5 درصدسهام( ثبت قانونی گردد.

-  مقررشد اساسنامه مرکز با عنایت به موافقت نامه 
چهار جانبه ای که فی مابین )معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و دانشگاه باهنر کرمان( و )دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان و شرکت زیست محور پژوهش پارس( به امضا رسیده 
است تنظیم و با رعایت اصول و مربوط به ثبت شرکت ها به 

ثبت برسد.
دکتر محمدرضا آفرینش؛ عضو هیأت علمی دانشگاه   -
ملی  مرکز  موسس  هیات  نماینده  عنوان  به  پزشکی،  علوم 
تکثیر پژوهش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی جهت انجام 
تشریفات اداری و طی مراحل قانونی ثبت مرکز، معرفی شود.
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سومین جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان

 سومین جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری 
و نوآوری استان، روز دوشنبه 19 مهر ماه 95، به ریاست 
معاون توسعه استاندار و دبیری دانشگاه شهید باهنر کرمان، 
مشاور  گرامی؛  دکتر  دانشگاه،  رئیس  طاهر؛  دکتر  با حضور 
عالی استاندار کرمان، مهندس فتوت؛ معاون توسعه مدیریت 
و منابع انسانی استانداری کرمان، مدیران و مسئوالن استان 

کرمان، در سالن کنفرانس دانشگاه، برگزار گردید.
دکتر احتشام زاده، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، ضمن 
تسلیت ایام شهادت سیدالشهدا )ع(، خالصه ای از مصوبات 
جلسه قبل را بیان کرد و هدف از برگزاری این جلسات را 
و  فناوری  بعد  تقویت  جهت  در  اجرایی  های  گام  برداشتن 
نوآوری دانست، به طوری که نیازهای جامعه را پوشش دهد.

رسیدن  فرا  کرمان،  استاندار  عالی  مشاور  گرامی،  دکتر 
کرد  اعالم  و  گفت  تسلیت  را  حسینی  عاشورای  و  تاسوعا 
دکتر هوشنگ آگاه )خیر استان کرمان و دانشگاه( دار فانی 
را  ایشان  نامه  از وصیت  را وداع گفته است. سپس بخشی 

قرائت نمود.
را  ای  نامه  وی گفت: شادروان دکتر هوشنگ آگاه وصیت 
در زمان حیات خود نوشته و تمام اموال خود را به دانشگاه 

شهید باهنر واگذار نموده است.
استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  مدیرکل  رودری؛   
کرمان، در مورد ماده 56 و 50 طرح پژوهشی و اعتبارات 
آن توضیحاتی ارائه کرد و گفت فرایند این کارگروه تخصصی 
کنترل شود تا دوباره کاری صورت نگیرد. قرار است شورای 

پنج نفره بر اساس بودجه موجود تشکیل گردد.
انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  فتوت؛  مهندس 
جهت  استان  اجرایی  های  دستگاه  گفت:  کرمان  استانداری 

ورود به سامانه سمات یک نفر را به استانداری معرفی نمایند 
تا طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دستگاه ها جهت بررسی در 
مرکز در این سامانه ثبت شوند. هر دستگاه موظف است که 
اعتبار را در همان طرح اجرا کند و نماینده ای در کارگروه 
داشته باشد. ایجاد اعتماد به ظرفیت های موجود در استان و 

تمرکز کمتر روی بودجه دولتی صورت پذیرد.
شرکت  به  خیرمقدم  ضمن  دانشگاه،  رئیس  دکترطاهر؛   
کنندگان، از برگزاری این جلسه در راستای تحقق اهداف و 
تصمیمات ابراز امیدواری کرد و سپس به شرح پیشنهادهای 

خود برای کارگروه پرداخت.
چگونگی شکل  قالب  در  را  خود  نظرات  کدام  هر  حاضران 

گرفتن کارگروه تخصصی ارائه کردند.
در پایان، موارد زیر به تصویب رسید:

- تصمیم گیری بر عهده کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، 
فناوری و نوآوری استان باشد.

- کارگروه 5 نفره ای تشکیل گردد، شامل نماینده سازمان 
برنامه و بودجه )خانم جهاگیری( یک نفر از دستگاه، 2 نفر از 
دانشگاه شهیدباهنر و یک نفر از مراکز تحقیقاتی که طرح ها 

را بررسی و هدایت نمایند.
 - اعالم همکاری دانشگاه در جهت هزینه کردن در خصوص 
پژوهش های مورد نیاز سازمان ها به صورت مستقیم و غیر 
مستقیم در قالب پایان نامه و رساله تا دو برابر مبلغ هزینه 

کرد دستگاه های ذیربط.
- نماینده صنعت، معدن و تجارت برای جلسه بعدی گزارشی 
ارائه  و  آماده  اهداف سازمان مذکور  و  از وظایف، عملکرد 

کند.
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انجمن دوستداران دانشگاه

 جلسه انجمن دوستداران دانشگاه، روز دوشنبه 26 مهرماه 
با حضور دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه شهید باهنر، دکتر حق 
مدیران  و  معاونان  پزشکی،  علوم  دانشگاه  رئیس  دوست؛ 

دانشگاه برگزارشد.
دکتر نجمی؛ دبیر انجمن دوستداران دانشگاه بیان کرد: برای 
اطالع رسانی بهتر، جذب افراد مستعد و آشنایی بیشتر افراد، 
انجمن باید دارای وب سایت باشد. افراد جدیدی به اعضای 
افزون  روز  بازدهی  و  رشد  موجبات  تا  شود  افزوده  انجمن 
آن را فراهم آورند. الزم استئبرنامه ریزی برای جذب افراد 
خیری  اشخاص  به  و  گیرد  ثروت صورت  صاحب  و  موفق 
که در نهادهای دانشگاهی فعالیت دارند بیش از پیش توجه 
شود و با ارج نهادن به شخصیت واالی این افراد کمال تقدیر 
های  انجمن  به  که  افرادی  آید.  به عمل  ایشان  از  تشکر  و 
مسائل  جمله؛  از  اهدافی  دارای  کنند  می  کمک  دانشگاهی 
فرهنگی، مذهبی و علمی هستند که باید مورد توجه این نهاد 

ها قرار گیرند.
هدف  در  گفت:  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر؛  دکتر 
جذب  روی  فقط  نباید  دانشگاه  دوستداران  انجمن  گذاری 
ارتباط  پژوهشی،  های  فعالیت  بلکه  داشت،  تأکید  بودجه 
درجۀ  از  فکری-معنوی،  های  کمک  و  دانشگاه  با  بیشتر 
اهمیت بیشتری بر خوردارند. استفاده از بخشودگی مالیاتی 
مصوبه مجلس شورای اسالمی، برای انجام تشویق و ترغیب 
گذاری  در سیاست  المنفعه،  عام  امور  در  به شرکت  افراد، 

انجمن دوستداران دانشگاه، دیده شود.
دکتر حق دوست؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، باال 

از  یکی  را  استان  سطح  در  آموزی  علم  و  علم  شأن  بردن 
اهداف برجسته انجمن دانست و در این راستا اظهار داشت: 
افراد  شخصیت  منزلت  و  جامعه  هوشی  ضریب  بردن  باال 
برجسته استان، یکی از راه کارهای مفید، برای رسیدن به این 

هدف مقدس است.
دکتر مصطفوی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه خاطر نشان کرد: 
افراد جامعه و  اعتماد سازی  ضروریست راهکارهایی جهت 
اتخاذ  دانشگاهی  های  انجمن  های  سیاست  به  نسبت  خیر، 

گردد و نظرات خیرین نیز مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
دکتر اسالمی؛ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه 
گفت: در بین دانشجویان افراد مستعد و توانمندی هستند که 
از عهده ی مخارج تحصیل خود بر نمی آیند و نیاز مبرم به 
حمایت دارند پس باید افراد خیری برای کمک به این قشر 

از سوی انجمن شناسایی شوند.
در ادامه خانم دکتر احتشام زاده؛ معاون پژوهشی و فناوری 
دانشگاه پیشنهاد صندوق کمک به دانشجویان کم بضاعت و 

با استعداد را مطرح کرد.
در خاتمه این جلسه مفاد ذیل به عنوان جمع بندی شد:

- تا نیمه آذر نسخه نهایی اساسنامه ثبت گردد.
- اصالح اعضای انجمن صورت پذیرد و افراد جدید جذب 

شوند.
- سایت انجمن در صورت امکان مستقل باشد.

مسأله  این  بررسی  مسئول  عنوان  به  زاده  احتشام  دکتر   -
انتخاب گردید.
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پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی
با توجه  به نقش برجسته تولیدات گیاهی  استان کرمان و رتبه اول 
آن در صادرات غیرنفتی ایران ، به ویژه رتبه برتر تولید در چندین 
محصول گیاهی از جمله خرما، پسته، گردو، مرکبات، صیفی جات 
و جالیز، غالت، گیاهان علوفه ای، صنعتی و دارویی، در سال 1369 
انستیتو تحقیقاتی خرما در دانشگاه شهید باهنر کرمان شکل گرفت و 
ایستگاه تحقیقاتی خرما در بم استقرار یافت. سپس در سال 1373 با 
موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی، پژوهشکده باغبانی با 
سه گروه گیاهان دارویی، خرما و مرکبات ایجاد گردید و در ادامه در 
سال 1383 موافقت قطعی پژوهشکده دریافت شد. با توجه به اهمیت 
این پژوهشکده در جنوب شرق ایران و ماموریت این پژوهشکده در 
خصوص تولید گیاهان مقاوم به کم آبی در جنوب شرق ایران، در 
سال 1388 طی مصوبه هیات دولت، تبدیل این پژوهشکده از نوع 
دو به نوع یک موافقت به عمل آمد و با پیگیری انجام شده در سال 
1392 این امر تحقق یافت. سپس در سال 1395 به جهت لزوم انجام 
تحقیقات در زمینه های مختلف تولیدات گیاهی، عنوان پژوهشکده از 
باغبانی به فناوری تولیدات گیاهی با پنج گروه: به نژادی، تکثیر و زیست 
فناوری گیاهی– فیزیولوژی و تنش های گیاهی– گیاهان دارویی- آفات 
و بیماری های گیاهی و فرآوری گیاهی تغییر نام یافت و هم اکنون به 
عنوان پژوهشکده عرضه محور در حوزه تولیدات گیاهی و در راستای 
همکاری های ملی و بین المللی یکی از موفق ترین پژوهشکده های 
کشاورزی در کشور می باشد. الزم به ذکر است مرکز تحقیقات خرما و 
مرکز تحقیقات مرکبات به عنوان دو مرکز تخصصی تحت حمایت این 
پژوهشکده می باشند و کلکسیون خرما و مرکبات در ایستگاه تحقیقاتی بم 

این پژوهشکده دایر می باشد.
همکاری های پژوهشی ملی و بین المللی:

- تفاهم نامه همکاری پژوهشی با پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 
ایران

- تفاهم نامه  همکاری پژوهشی با مراکز تحقیقات کشاورزی شمال و 
جنوب استان کرمان

- تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین المللی با انستیتو تحقیقات بیولوژی 
دانشگاه فرایبرگ آلمان

)IPK( تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات ژنتیک گیاهی آلمان -
- تفاهم نامه همکاری پژوهشی با دانشگاه Tuscia  ایتالیا

- تفاهم نامه همکاری پژوهشی با مراکز تحقیقات بین المللی تحت 
ICARDA و IRRI، ICRISAT  : شامل CGIAR

الف: دستاوردهای شاخص پژوهشی و فناوری:
به  به خشکی  مقاوم  اولین رقم زیره سبز اصالح شده  تولید   -1

عنوان اولین گیاه داروئی اصالح شده در ایران
2- تولید پایه های پسته مقاوم به شوری در استان کرمان

و  مرواریدی  ارزن  آزادگرده افشان  و  هیبرید  ارقام  معرفی   -3
هدف  با  علوفه ای  ذرت  با  مناسب  جایگزین  به عنوان  سورگوم 

حداکثر بهره وری آب 

پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی
و  روباهی  دم  انواع  شامل  دانه ریز  ارزن  جدید  ارقام  تولید   -4

معمولی )علوفه ای و دانه ای( متحمل به خشکی
5- تولید ارقام جدید گلرنگ مقاوم به خشکی

برای  گندم  جایگزین  جهت  تریتی پایروم  جدید  گیاه  تولید   -6
تولید در شرایط شور

ب: مأموریت های راهبردی پژوهشکده:

بر  گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  برنامه های  و  فعالیت ها 
اساس پتانسیل و نیازهای منطقه ای با مشارکت مراکز تحقیقاتی 
ملی و بین المللی در قالب یک برنامه راهبردی تدوین شده است. 
در  فناوری  و  پژوهش  های  ایده  و  ها   طرح  از  صرفًا  بنابراین 

راستای موارد زیر حمایت می گردد:
و  به نژادی  فیزیولوژی،  های  فناوری  و  علوم  از  گیری  بهره   -1
زیست  فناوری در حوزه تولیدات گیاهی با هدف حداقل مصرف 

و حداکثر بهره وری آب
2- افزایش پتانسیل عملکرد، بررسی و پیشگیری از عوامل محدود 
کننده تولیدات گیاهی، تحمل به تنش های محیطی و بهبود روش 
منطقه  استراتژیک  زراعی  و  باغی  محصوالت  در  فرآوری  های 

جنوب شرق ایران
گیاهان  و  پسند  خشکی  و  شورپسند  گیاهان  پتانسیل سنجی   -3
جدید جهت بکارگیری در فرآیند اصالح الگوی کشت و احیای 

عرصه های طبیعی گیاهی در منطقه جنوب شرق ایران
ماده  افزایش  و  فرآوری  ) شناسایی، اصالح،  دارویی  گیاهان   -4

مؤثره گیاهان دارویی(
5- شناسایی و حفاظت از ذخایر ژنتیک بومی در معرض خطر 

انقراض منطقه جنوب شرق ایران
6- حمایت از طرح های فناورانه محصول محور و برنامه های به 
نژادی مشارکتی که باهدف ارتباط بیشتر دانش و صنعت انجام 

می گردد.
قطب علمي تنش هاي محیطي در غالت

قطب  تنها  عنوان  به  غالت  در  محیطی  های  تنش  علمی  قطب 
علمی فعال در دانشگاه شهید باهنر و منطقه جنوب شرقی ایران 
با همکاري پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، برنامه هاي 
آموزشي مرتبط با تنش هاي غیرزیستي در غالت را اجرا مي نماید، 
البته در این بین  همکاري تنگاتنگي با دانشگاه شیراز و پژوهشکده 

علوم محیطی هایتک دارد. 
مأموریت های راهبردی این قطب عبارت است از:

"حرکت علمي منسجم منتج به افزایش تولید و کیفیت محصول 
ارقام  تولید  و  ارزن و سورگوم(  )گندم، جو،  یا علوفه غالت  دانه 
اصالح شده با بهره گیري از فنون به زراعي و به نژادي براي شرایط 
نامساعد محیطي )خشکي، شوري، سرما و گرما( موجود در کشور"
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افتتاح نمایشگاه گروهي نگارگري و تذهیب هنر اسالمي

نگارگري  گروهي  نمایشگاه   ،95 11آبانماه  شنبه  سه  روز 
اسالمي  هنر  علمي  انجمن  همت  به  اسالمي  هنر  تذهیب  و 
دانشکده هنر، با حضور دکتر ایرانمش؛ رئیس دانشکده هنر و 
معماري، دکتر سالجقه؛ معاون، آقاي افضلي ننیز؛ رئیس گروه 
هنر اسالمي دانشکده هنر و معماري صبا، آقاي یوسف زاده، 
مدیر کل امور فرهنگي، دکتر حسین خاني؛ سرپرست روابط 
عمومي، آقاي هاشمي نژاد؛ کارشناس نسخ خطي دانشگاه و 
جمعي از دانشجویان، در نگارخانه دانشکده هنر و معماري 

صبا افتتاح شد.
به  نگارگري  گرایش  دانشجویان  از  آثاري  نمایشگاه  دراین 

نمایش درآمد.
نمایشگاه آثاري از تلفیق سنتي و مدرن نگارگري به نمایش 

درآمده است.

بررسي آخرین وضعیت اولویت بندي مسائل مرتبط با زنان و خانواده در استان کرمان

مسائل  بندي  اولویت  وضعیت  آخرین  بررسي  گروه  کار 
اتاق  همت  به  کرمان  استان  در  خانواده  و  زنان  با  مرتبط 
فکر استان کرمان)مستقر در دانشگاه شهیدباهنر( ، با حضور 
اتاق  اجتماعي  فرهنگي  کارگروه  مدیر  کاظمي؛  کاظم  دکتر 
و  بانوان  امور  مدیرکل  السادات حسیني؛  فاطمه  دکتر  فکر، 
خانواده استانداري کرمان،دکتر مقصودي؛ عضو هیأت علمي 
گروه علوم اجتماعي دانشگاه، فاطمه ناجي؛ نماینده امور بانوان 
دکتر  و  تاشک  آناهیتا  دکتر  کرمان،  پزشکي  علوم  دانشگاه 
روانشناسي  گروه  علمي  هیات  اعضاء  ؛  کار  تجربه  مهشید 
حوزه  نماینده  قطبي؛  خانم  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
ایرانمنش؛  مریم  دکتر  کرمان،  شهرداري  فرهنگي  معاونت 
دبیر اتاق فکر استان، در پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران 

برگزار شد.
استانداري  خانواده  و  بانوان  امور  کل  مدیر  حسیني؛  دکتر 
در  محروم  مناطق  روانشناسي،  و  مشاوره  بحث  در  گفت: 
اولویت هستند و این روش هاي مشاوره کنوني روش هاي 

جالبي نیست و هر مشاوره باید مختص سن و جنس باشد 
و  ویژه  صورت  به  باید  سازي  توانمند  و  ها  آموزش  به  و 

کارشناسي نگاه کرد.
وي خاطر نشان کرد: همیشه این موضوع وجود دارد که زنان 

در جامعه آسیب بیشتري مي بینند.
بیرون  زناني که در  و  ایشان زنان شاغل  نطر  از  افزود  وي 
از منزل کار مي کنند محدودیت هاي بیشتري براي ایجاد 
شادي و تفریح در زندگي دارند و وقت کمتري را براي خود 

صرف مي کنند.
دکتر مهشید تجربه کار؛ عضو هیات علمي بخش روانشناسي 
نخبگان  از  باید  داشت:  بیان  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
بیشتر کساني که  با صرف وقت  استفاده کنیم و  دانشگاهي 
بتوانیم  تا  نماییم  فعال  ندارند  را  نوشتن  و  خواندن  حوصله 

سطح سواد جامعه را باال ببریم.
خانم ناجي؛ مشاور بانوان دانشگاه علوم پزشکي کرمان، گفت: 
هر کسي توانایي مشاوره دادن را ندارند و باید افرادي انتخاب 

شوند که صالحیتشان در مشاوره بررسي شده باشد.
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اولین دفاع دانشجوي دکتری تربیت بدني

نجمه  افهمي، اولین دانشجوي دکتري تربیت بدني؛ گرایش 
آسیب شناسي و حرکات اصالحي، روز دوشنبه 10آبانماه95، 
در دانشکده تربیت بدني دانشگاه شهید باهنر کرمان از رساله 
خود با عنوان: تاثیر تمرینات حس عمقي گردن بر پارامترهاي 
کینماتیکي سر و گردن در برابر اغتشاشات داخلي و خارجي 
در زمان خستگي عضالني در ورزشکاران نخبه مرد کاراته 

دفاع کرد.

دکتر منصور صاحب الزماني به عنوان  استاد راهنما و دکتر 
فریبرز محمدي پور به عنوان استاد مشاور راهنماي وي در 

این مسیر بودند.
در این رساله اغتشاشات ناشي از فعالیت هاي حرکتي روزمره 
ناحیه  در  مدت  طوالني  هاي  آسیب  موجب  که  ورزش  و 
سروگردن مي گردد در کاراته کاران بررسي شد راهنماي 

تمریني براي پیشگیري از این آسیب ها معرفي گردید.

کارگاه فرجام شناسي و زمان

کارگاه فرجام شناسي و زمان، روز یکشنبه 16آبانماه، به همت 
گروه پژوهش فرهنگ و زبان هاي باستان، با سخنراني خانم 
دکتر  Claudine Gauthierاز دانشگاه بوردوي فرانسه، 

در پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران دانشگاه، برگزار شد.
دکتر صرفي؛ رئیس پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران و عضو 
 Claudineهیأت علمي گروه ادبیات دانشگاه، به خانم دکتر
Gauthier  و حاضرین در مراسم خیر مقدم عرض کرد و 
در مورد سابقه روابط دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه بوردو 

فرانسه مطالبي بیان نمود. 
خود  سخنراني   ،  Claudine Gauthier دکتر  ادامه  در 
را در رابطه با مقوله فرجام شناسي و زمان ارائه کرد که به 
بررسي تأثیر تفکر دین زرتشت بر روي معاد باوري در ادیان 

یهودیت و مسیحیت پرداخت.

در پایان جلسه، دانشجویان سواالت خود را از وي پرسیدند 
 Claudine Gauthier و مراسم با تقدیر و تشکر از دکتر

به پایان رسید.

مراسم شب شعر و نواهاي عاشورایي

مراسم شب شعر و نواهاي عاشورایي )شب شعر بر آستان 
عاشورا  هنر  زیارتواره  دومین  هاي  برنامه  سلسله  از  اشک( 
و  هنرمندان  استادان،  حضور  با  16آبانماه95،  یکشنبه  روز 
دانشجویان دانشگاه، به همت گروه هنر اسالمي،حوزه معاونت 
فرهنگي و روابط عمومي در تاالر وحدت دانشگاه برگزار شد.

ضمن  دانشگاه،  اجتماعي  و  فرهنگي  معاون  بصیري،  دکتر 
اندر کاران،  استادان، دانشجویان و دست  از  تقدیر و تشکر 
سخناني را درباره ادبیات عاشورایي بیان کرد و به میهمانان 

خیرمقدم گفت.
بعد از شعر خواني چند تن از شاعران، هنرمندان دمام نواز 

خوزستاني ساکن کرمان به اجراي برنامه پرداختند.
سپس آقاي سعید بیابانکي شاعر تواناي کشور، خاطراتي از 
ارادت خود به شهرکرمان گفت و با خواندن اشعار دلنشین 

عاشورایي فضاي خاصي به این نشست بخشید.
این شب شعر با شعرخواني شاعران بنام استان، آقایان محسن 

کاشاني، مجتبي احمدي و دکتر حامد حسینخاني همراه بود. 
قرائت اشعار دانشجویي نیز از بخش هاي جذاب این برنامه 

بود.
گفتني است، در این مراسم از برگزیدگان بخش دانشجویي 

اولین زیارت واره هنر عاشورایي تقدیر به عمل آمد.
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برگزاری سمینار داده کاوی برای خودرو سازان بم در ارگ جدید

جلسه ای با موضوع: برگزاری سمینار داده کاوی برای 
ارگ جدید، روز شنبه 15 آبان  بم در  خودرو سازان 
ماه در محل اتاق مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی 

دانشگاه، برگزار شد.
و  صنعت  با  ارتباط  بخش  رئیس  داوری؛  مهندس 
داده  گفت:  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  کارآفرینی 
ولی  گیرد  می  صورت  مختلف  های  حوزه  در  کاوی 
هدف این است که کار را از یک جا آغار کنیم و ما به 
این نتیجه رسیدیم که کار از بم شروع شود و اگر از 
این کار جواب مثبت گرفتیم در جاهای دیگر هم از آن 

استفاده خواهیم کرد.
گروه  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  چی،  ماشین  دکتر 
یک  به  ما  کار  این  انجام  برای  داشت:  بیان  ریاضی، 
گروه نیاز داریم. گروهی که تشکیل می شود باید همه 
جوانب را در نظر داشته باشد تا به هدف برسد و برای 
این کار باید زیر ساخت های الزم ایجاد شود. این تیم 
داشته  را  کاوی  داده  دانش  اوال  که  افرادیست  شامل 
باشند و ثانیا نیروی انسانی قابلی باشند، باید گروهی از 
دانشجویان برجسته فارغ التحصیل را جمع آوری کنیم 

تا بتوانیم با ایجاد اشتغال زایی از آنها استفاده کنیم.
کارهایی  چه  که  بدانیم  باید  ما  کرد:  نشان  خاطر  وی 
این  برای  و  ما می شود  اطالعاتی  بانک  افزایش  باعث 
کار باید زیرساخت ها درست شود تا یک کار اساسی 

انجام گیرد.
دکتر نخعی زاده؛ استاد دانشگاه کارلسروهه آلمان، در 
وجود  دانشگاه  در  امکان  این  شاید  داد:  پیشنهاد  ابتدا 
داشته باشد که هفته تحقیقات در دانشگاه برگزار شود 
و نخبگان، پژوهش ها و داده های خود را ارائه دهند 
و اساتید و پژوهشگرها با هم بحث و تبادل نظر کنند 

و ما بتوانیم بفهمیم که چه کاری را، چگونه انجام دهیم.
وی سپس به زیر ساخت ها و پیش نیاز های الزم جهت 
این زیر  اشاره کرد، مهمترین  بم  پروژه بزرگ  انجام 
ساختها عبارتند از: آمار – هوش مصنوعی – تکنولوژی 

دیتا بیس ها
دکتر نخعی زاده تصریح کرد: داده کاوی بدون آمار 
نمی شود و اگر قرار باشد تیم داده کاوی کار تخصصی 

انجام دهد باید یک تیم آمار پیشرفته داشته باشد.
وی ادامه داد: برای این کار به آمار شناس نیاز داریم، 

آمار شناسی که طریقه استفاده از اعداد را بداند.
مشتری  سازی،  خودرو  در  داشت:  بیان  نخعی  دکتر 
مداری و زبان مشتری باید مد نظر قرار گیرد، ما باید 
بدانیم که از ما چه می خواهند و سپس به خواسته و 
میل آنها پیش برویم که برای این کار، تیم داده کاوی 

باید تخصص های مورد نیاز را داشته باشد.
باید یک سیستم  اتومبیل سازی  وی گفت: هر شرکت 
از  اتومبیل قبل  تا  باشد  از تولید هم داشته  تست قبل 
استفاده عمومی تست کامل شود، مانند تست تصادفات، 

تست گرمی و سردی هوا و ...
دکتر نظام آبادی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه، فرهنگ 
سازی در جامعه را مهم دانست و گفت: متاسفانه در 
کشور ما ارائه داده صورت نمی گیرد و همه از این کار 
سر باز می زنند. ابتدا باید فرهنگ دیتا سازی در کشور 

رونق گیرد.
است  بهتر  داشت:  بیان  همچنین  آبادی  نظام  دکتر 
سازمان  تمام  که  کند  ایجاد  مجزا  سازمان  یک  دولت 
تا زمانی  ارائه داده کند و  ها و مدیران را موظف به 
نیفتد ما مجبور به استفاده از داده های  اتفاق  این  که 

آزمایشی خواهیم بود.
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نشست تخصصي مقتل خواني؛ بستر خلق آثار هنري عاشورایي

هنري  آثار  خلق  بستر  خواني؛  مقتل  تخصصي  »نشست 
شنبه  سه  روز  عصر  آه«،  کتاب  »خوانش  و  عاشورایي« 
18آبانماه95، در تاالر صبا پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران 

دانشگاه، برگزار شد.
یاسین حجازي » نویسنده کتاب آه« در مورد  مقتل گفت: 
مقتل به معناي قتلگاه و محل کشتن است اما در فرهنگ ما، 
لفظ »مقتل« در مورد کتابهایي به کار مي رود که یک حادثه 
خونین را شرح بدهد و منجر به قتل شخصیتي شده باشد و 
معروف ترین مقتل خواني، خواندن از روي کتاب هاي »مقتل« 

است، کاري که قبال به جاي مداحي انجام مي شد. 
معماري  و  هنر  دانشکده  رئیس  ایرانمنش؛  محمد  دکتر 

صبا دانشگاه، ضمن تجلیل و تقدیر از یاسین حجازي، او را 
سخنوري توانا توصیف کرد و این نسشت تخصصي را یکي از 

بهترین موارد از این دست در سال هاي اخیر دانست.

نشست و کارگاه نشانه هاي تصویري و پوسترهاي عاشورایي معاصر از تقلید تا خالقیت

سومین نشست از دومین زیارت واره هنر عاشورا با حضور 
مجتبي یزدان پناه؛ طراح گرافیک و عضوهیات علمي دانشگاه 
شهید باهنر کرمان و تعدادي از استادان و دانشجویان هنرهاي 
پژوهشکده  صبا،  تاالر  در  ماه  آبان   22 شنبه  روز  اسالمي، 

فرهنگ اسالم و ایران دانشگاه، برگزار شد.
اسالمي  هنر  گروه  علمي  هیأت  عضو  پناه؛  یزدان  مجتبي 
ارائه اسالید هایي  با  دانشکده هنر و معماري صبا دانشگاه، 
علت انتخاب این موضوع را از مصداقهاي ارتباطي با مردم 
دانست که مرتبا با آن در ارتباط هستند و گفت: پوسترها  از 
رسانه هاي تاثیر گذار در وجه ارتباطي هستند و باعث انتقال 
اثر،  از تصویر به ذهن مخاطب مي گردد و هر چه  مفاهیم 
داراي پیچیدگي باشد و مخاطب را بیشتر به تفکر وا دارد، 

اثرگذار تر خواهد بود.
وي در ادامه بحث خود اذعان نمود: منبع پوسترها، روایاتي 
هستند که بر اساس آن تصویر سازي صورت مي گیرد و این 

پوسترها در حال تکرار هستند.
آقاي یزدان پناه،با ارائه آماري بیان کرد: به دلیل الگو سازي 
عاشورایي  خاص  تصاویر  داریم  عاشورا  از  ما  که  اي  اولیه 
به  نو  نگاه  و  است  محدود  سازي  الگو  این  شود،  مي  تقلید 
تاثیرگذاري  ندارد.  وجود  هنرمند  طرف  از  آییني  مراسم 
پوستر معموال کوتاه مدت است و معموال تصاویر ساخته شده 
از عاشورا در صدد هستند که با مخاطب عام ارتباط بر قرار 
کنند و خود را از مخاطب خاص دور نگه داشته تا عمده اثر 

خود را بر مردم عادي داشته باشد.

کارگاه نقاشي عاشورایي از سلسله برنامه هاي زیارت واره هنر عاشورا

هاي  برنامه  سلسله  از  عاشورایي  نقاشي  روزه  یک  کارگاه 
زیارت واره هنر عاشورا،  یکشنبه 23 آبانماه 95، با حضور 
اکبرزاده  یزدانپناه،رضا  ایرج  آقایان  هنر؛  دانشکده  استادان 
و امین رستمي و....  در نگار خانه دانشکده هنر و معماري 

اسالمي گروه هنر اسالمي برگزار شد.
از  با ترکیبي  از یک زن  نقاشي زیبا  این کارگاه،  رستمي در 
این  موضوع  که  کشید  تصویر  به  سبز  و  قرمز  هاي  رنگ 
به عنوان  باشد.  متفاوت  میتواند  بینندگان  از دیدگاه  عکس 
مثال: رنگ سبز نماد پاکي، رنگ قرمز نماد عشق و شهادت، 

زن نماد شجاعت و ... 
همچنین استاد امیرزاده سلجوقي در این کارگاه، صحنه هاي 

تفکر برانگیز و سوزناک  از مقتلگاه  و محاصره امام حسین)ع( 
در  حضرت  آن  ستیزي  ظلم  و  مظلومیت  فریاد  بیانگر  که 

گوش تاریخ بود به تصویر کشید
هنري  ي  زنده  برنامه  با  دانشجویان  حضور  در  کارگاه  این 
شد.  انجام  فضاي صمیمانه  در   work shop عنوان  تحت 
گفتني است: Work shop؛ کارگاهي عملي که در فضایي 
صمیمانه و جدا از بحث استاد و شاگردي با همکاري و هم 
فکري به صورت آنالین برگزار میشود و این کارگاه میتواند 
عکاسي،  سازي،  پوستر  نقاشي،  مانند:  هنري  هاي  زمینه  در 

تصویر سازي، و... باشد.
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شهید  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده 
نفر  و 2  برجسته  اساتید  از  نفر  از 2  کرمان  باهنر 
از  خارج  مقیم   )Ph.D.( دکترا  دوره  دانشجویان  از 
کشور که مایل به گذراندن دوره فرصت مطالعاتی 
تاریخ   ، فارسی  ادبیات  و  زبان  های  زمینه  در  خود 
ویژه  باشندحمایت  می  باستانی  های  زبان  و  ایران 

بعمل می آورد.
 این حمایت ها شامل موارد زیر می باشد:
- اقامت رایگان در مهمانسرای دانشگاه

- استفاده رایگان از سلف سرویس دانشگاه 
- استفاده رایگان از کتابخانه ، مرکز اسناد ، مرکز 

کامپیوتر و امکانات ورزشی دانشگاه
طول دوره مورد حمایت برای اساتید 2 ماه و برای 

دانشجویان 1 ماه در نظر گرفته شده است.
برای اطالعات بیشتر با ایمیل

 office.intl.rel@uk.ac.ir تماس حاصل فرمایید.

و  اساتید  همکاری  از  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
متخصصان گرامی مقیم خارج از کشور در کلیه زمینه 

های آموزشی و پژوهشی استقبال می نماید.
در صورتی که مایل به تدریس دروس تخصصی در 
کارگاههای  برگزاری  به  مایل  یا  دانشگاهی  هر مقطع 
هر  یا  مشترک  پژوهشی  های  انجام طرح  آموزشی، 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  با  علمی  همکاری  نوع 
هستید، لطفا با گروه همکاری های علمی و بین المللی 

دانشگاه با ایمیل
تماس حاصل   international.relations@uk.ac.ir  

فرمایید. 
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کارگاه جریان شناسي و تاریخ نگاري انقالب اسالمي

روز  اسالمي،  انقالب  نگاري  تاریخ  شناسي  جریان  کارگاه 
اسناد  بررسي  مرکز  کوشش  به   ،95 23آبانماه  یکشنبه 
تاالر  باهنر در  با همکاري دانشگاه شهید  تاریخي در تهران 

وحدت دانشگاه، برگزار شد.
آقایان، دکتر علي اکبر علیمرداني؛ دکتراي تاریخ در دانشگاه 
علوم و تحقیات آزاد اسالمي تهران، پژوهشگر مرکز اسناد 
تاریخي و نویسنده چندین کتاب اساس اسناد بجاي مانده از 
محقق  و  پژوهشگر  نوروزي؛  باقر  محمد  پهلوي-دکتر  رژیم 
جریان شناسي تاریخي، مدرس دانشگاه و مولف چندین جلد 
کتاب و مقاله در زمینه تاریخ انقالب اسالمي- استاد قاسم 
تبریزي؛ کارشناس سند در کتابخانه مجلس شوراي اسالمي 
و  تاریخي  اسناد  داراي  دولتي  غیر  و  دولتي  مراکز  سایر  و 
رژیم  از  مانده  بجاي  اسناد  اساس  بر  مقاله  و  کتب  مولف 
پهلوي، مدرسین کارگاه جریان شناسي تاریخ نگاري انقالب 

اسالمي بودند.
دکتر علیمرداني؛ با تکیه بر فرمایشات مقام عظماي والیت، 
از  به شرح مختصري  اهمیت مطالعه آن،  و  تاریخ  پیرامون 

اسناد  انتشار  چرایي  و  تاریخي  اسناد  بررسي  مرکز  فعالیت 
انقالب اسالمي پرداخت.

دکتر علیمرداني هدف از انتشار اسناد ساواک بوسیله مرکز 
اسناد را مشروعیتزدایي از رژیم پهلوي، کمک به پژوهشگران 
تاریخ انقالب و مشروعیت زایي براي نیروهاي انقالبي دانست.

تاریخي  سیر  بررسي  و  تحوالت  موضوعات  نوروزي؛  دکتر 
تاریخ نگاري پیرامون انقالب اسالمي را نقد و بررسي کرد.

وي این سیر تاریخي را به چند بخش مختلف تقسیم کرد که 
: اولین دوره آن حدود 10 الي12 سال به طول انجامید. در 
این دهه که دوره ترجمه نام دارد، به علت جنگ تحمیلي و 
در اولویت نبودن تألیف کتاب هاي تاریخي راجع به انقالب، 
افراد  توسط  که  هایي  کتاب  ترجمه  سمت  به  تاریخي  سیر 
پهلوي، خارجي هاي درگیر در مسائل کشور و رجل  رژیم 
دوره  این  هاي  کتاب  بود رفت.  نگاشته شده  سیاسي غربي 
بیشتر به دنبال جریان سازي تاریخي براي ایجاد شبهه در 

ماهیت انقالب اسالمي بوده اند. 

یادواره چهلمین روز عاشورایي

اربعین  مناسبت  به  عاشورایي  روز  چهلمین  یادواره  اولین 
حسیني در روز 25 آبان ماه 95، توسط کانون هاي فرهنگي، 
اجتماعي، مذهبي و هنري دانشگاه، جنب تاالر وحدت روبروي 

ساختمان امور فرهنگي برگزار شد.
افتتاح و شروع این مراسم با دکتر بصیري، معاون فرهنگي 
پور، عضو هیئت علمي  اجتماعي دانشگاه، و دکتر شریف  و 

دانشگاه و معاون آموزشي دانشکده ادبیات، همراه بود.
شرکت  یادواره  این  در  فرهنگي  امور  کل  اداره  کانون  ده 
داشته که برنامه هاي خود را به همین مناسبت تدارک دیده 
امام  زیست،  محیط  عامه،  فرهنگ  امام،  خط  کانون  بودند، 
فیلم وعکس، رسانه و هنرهاي تجسمي غرفه هایي  خمیني، 

برپا کردند.
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افتتاح مرکز تحقیقات مقاومت مصالح و کنترل کیفیت سازه ها

مراسم افتتاح مرکز تحقیقات مقاومت مصالح و کنترل کیفیت 
سازه ها، روز دوشنبه 15 آذر ماه 95، با حضور دکتر احتشام 
شیرازی؛  دکتر  دانشگاه،  فناوری  و  پژوهشی  معاون  زاده؛ 
رئیس دانشکده فنی و مهندسی، مهندس خسروی راد؛ مدیر 
عامل شرکت فوالد بوتیای، دکتر ثمره صلواتی پور؛ مسئول 
مرکز تحقیقات و دکتر حسین خانی؛ سرپرست روابط عمومی 
برگزار  مهندسی  و  فنی  دانشکده  سینایی  تاالر  در  دانشگاه، 

گردید.
دکتر احتشام زاده؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، هدف 
و ضرورت از راه اندازی چنین کارگاه ها و مراکز تحقیقاتی را 
ترویج بومی کردن و کاربردی کردن علوم مهندسی در سطح 
آزمایشگاهی  نظر  از  کشور  های  دانشگاه  کرد.  بیان  کشور 
وضعیت خوبی ندارند و عمده تحقیقات دانشگاهی به سوی 
شده  حل  مشکل  این  که  امیدواریم  و  می رود  تئوری شدن 
و آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشگاه ها افزایش یابند و 

نیاز های جامعه سوق داده  به سمت رفع  ما  پژوهش های 
شود.

دکتر ثمره صلواتی پور؛ مسئول مرکز تحقیقات، در ابتدا به 
اهمیت کنترل کیفیت سازه های صنعتی و ساختمانی و در 
دارند  قرار  این مرکز  به معرفی دستگاه هایی که در  ادامه 
پرداخت و اهداف راه اندارزی مرکز را، ایجاد امکانات برای 
پژوهش های صنعتی، ارائه خدمات به مراکز علمی، کمک به 
مهندسین مشاور و ارتباط با شرکت های تولیدی بیان نمود.

بوتیای،  فوالد  شرکت  عامل  مدیر  راد؛  خسروی  مهندس 
شرکت را معرفی کرد و در مورد آن توضیحاتی داد و گفت 
سعی می کنیم همیشه رابطه خود با دانشگاه ها را حفظ کنیم. 
و  یادگیری  سمت  به  رویکردشان  پیشرفته  صنایع  امروزه 
یاددهی است و سعی داریم در همین راستا قدم برداریم و 
شعار من این است که باید آینده را بسازیم به جای اینکه با 

آینده بسازیم.
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تجلیل از پژوهشگران برتر دانشجویان دانشکده کشاورزی

دانشکده  دانشجویان  برتر  پژوهشگران  از  تجلیل  مراسم 
تئاتر  آمفی  در   ،95 آذرماه   16 شنبه  سه  روز  کشاورزی، 

دانشکده کشاورزی برگزار گردید.
را  دانشجو  روز  دانشکده کشاورزی،  رئیس  دکتر معصومی؛ 
به همه دانشجویان حاضر در جلسه تبریک گفت و در مورد 

نقش پژوهش در جامعه موضوعاتی را بیان کرد.

مهندسی  بخش  علمی  هیأت  عضو  فرهمند  دکتر  ادامه  در 
مددی  مهندس  و  عرب  دکتر  )باغبانی(،  گیاهی  تولیدات 
مدعو  سخنران  عنوان  به  آب  مهندسی  دکتری  دانشجوی 
پایان  در  و  پرداختند  سخنرانی  ایراد  به  دانشگاه  از  خارج 
کشاورزی  دانشکده  دانشجویی  برتر  پژوهشگران  از  جلسه 

تقدیر به عمل آمد.

هفته پژوهش

تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده ریاضی پژوهش

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده ریاضی پژوهش 
روز سه شنبه 23 آذرماه 95، در سالن آمفی تئاتر دانشکده 

ریاضی و رایانه برگزارشد.
محمد  دکتر  قرآن،  قرائت  از  بعد  مراسم  این  ابتدای  در 
علی یعقوبی؛ معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ریاضی و 
رایانه، ضمن خیرمقدم به حضار و گرامی داشت هفته پژوهش 
سخنرانان این همایش دو روزه را به شرح ذیل معرفی کرد: 
دکتر سوده حسینی عضو هیأت علمی گروه علوم و کامپیوتر، 
دکتر  آمار،  گروه  علمی  هیأت  عضو  رضاپور  محسن  دکتر 
حسن محبی عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض و دکتر 
بیژن ظهوری زنگنه عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی تهران.

دکتر سوده حسینی؛ عضو هیأت علمی گروه علوم وکامپیوتر 
بی  های  شبکه  در  افزارها  بد  انتشار  سازی  مدل  مورد  در 
مقیاس با در نظر گرفتن تنوع نرم افزاری بیان کرد: امروزه 
های  شبکه  مخصوصا  پیچیده  های  شبکه  در  افزارهایی  بد 
بزرگ شده، مدل سازی  امنیتی  چالش  که یک  مقیاس  بی 

به انتشار بد افزارها کمک می کند تا محققان بتوانند رفتار 
پویای انتشار آنها را شناسایی کنند و مکانیسم دفاعی مناسبی 
را به کار بگیرند که در این راستا متنوع سازی نرم افزارها به 

عنوان اصل دفاع سایبری مورد توجه قرار می گیرد.
در  آمار،  گروه  علمی  هیأت  عضو  رضاپور  محسن  دکتر 
خصوص کاربرد داده کاوی در مه داده گفت: مه دادها به 
داده  بزرگ  اند،  شده  گرفته  کار  به   BIG DATA جای 
هایی با ابعاد باال و داده هایی که به فراوانی زیاد ترجمه شده 
باشند. در زمینه بحث داده کاوی می توان چنین گفت فرایند 
بررسی و تجزیه و تحلیل مه دادها توسط ابزار خودکار نیمه 
خودکار به منظور کشف الگوی معنی دار و قوانین بین دادها 

است.
دکتر حسن محبی عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض در 
بدون  بهینه سازی محدب  برای  قیدی جدید  مورد شرایط 
ایراد  به  تقریب  بهترین  در  آن  کارکردهای  و  قیود  تحدبی 

سخنانی پرداخت.

دانشگاه شهید باهنر کرمان نسبت به پذیرش 
و  ها  رشته  کلیه  در  غیرایرانی  دانشجویان 

مقاطع تحصیلی اقدام می نماید.
لینک  به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  لطفا 
مراجعه   www.vcresearch.fa.uk.ac.ir

فرمایید.
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تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال 1395

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

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

آنها امید و روحیه ببخشیم.
و  مترجم  پژوهشگر،  ویراستار،  سمیعی؛  احمد  دکتر  سپس   
مولف برتر که عضو پیوسته فرهنگستان ادب و زبان فارسی، 
که  ادبیات  دانشکده  رئیس  مدبری؛  دکتر  از  تشکر  ضمن 
کرمان  دانشگاه  علمی  هیأت  با  تا  کرد  فراهم  را  ای  زمینه 
دیداری داشته باشد، بیان کرد: مقاله تحقیقی، نتیجۀ پژوهش 
اختصاص  آن  به  ُجستار  اسم  مناسبت  همین  به  که  است 

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 باشد.
در ادامه این مراسم فیلم کوتاه معرفی فناوری های دانشگاهی 
دانشگاه  سرود  با  همراه  اول  قسمت  سال 1395  در  استان 

پخش شد.
 دکتر ابوالفضل خطیبی؛ شاهنامه شناس، تصریح کرد: روح 
حاکم بر شاهنامه از بسیاری از آثار ادبی اروپایی همتراز خود 
برتر است و یکی از منظومه های بزرگ جهان است که بیش 
نبوغ فردوسی  از  و  نمایی می کند  زبان آن خود  از محتوا، 
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 
از دیگر خصایص شاهنامه را پیوستگی  انجام می رساند  به 
بین پیش در آمد داستان با متن است و در نهایت فردوسی 
مرزهای  به  و  است  گویی  پاک سخن  و  کالم  عفت  دارای 

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

مشاغل و درآمد زایی ایجاد کرد.
در ادامه دکتر مازیار سلمانزاده؛ مجری طرح سخنانی ایراد 
کرد؛ با اسالیدهای ضرورت هوای تازه در محیط های بسته 
را گوشزد شد و گفت بسیاری از کشورهای غربی به تهویه 
هوا تاکید ویژه ای دارند که بعد از حمالت تروریستی ویروسی 

اهمیت آن بیشتر شده است.
 وی در ادامه با ارائه راه حل های که باعث جریان هوا در 
خاطر  را  اهمیت  این  گردد ضرورت  می  بسته  های  محیط 

نشان کرد.
از  و  رونمایی  برتر درسال 1395  فناوری های  از  پایان  در 
پژوهشگران و فناوران برتر سال 95 با اهدای لوح و تندیس 

تجلیل به عمل آمد.
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 گانه هفت های گروه در استان برتر پژوهشگر علمی هیأت اعضاء
 باهنر شهید دانشگاه پایه علوم گروه طاهر علی محمد دکتر

 کرمان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی گروه نخعی نوذر دکتر
 باهنر شهید دانشگاه کشاورزی گروه آبادی محمد محمدرضا دکتر

 باهنر شهید دانشگاه مهندسی و فنی گروه پور آبادی نظام حسین دکتر

 رفسنجان( عج) ولیعصر دانشگاه انسانی علوم گروه کاظمی عبدالرضا دکتر
 

 دانشگاه برتر ان پژوهشگر علمی هیئت اعضای
 پایه علوم گروه شاهیان حسن مهدی دکتر

 مهندسی و فنی گروه عامری مهران دکتر
 انسانی علوم گروه شریفیان اسماعیل دکتر

 طبیعی منابع کشاورزی، گروه ذونعمت محمد دکتر
 

 استان اجرایی های دستگاه و ها سازمان برتر پژوهشگران
 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز سازمان شاکری پیروز

 استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان امجدی حسین محمد
 

 گانه هفت های گروه در دانشگاه برتر فناوری و پژوهشی اثر
 پایه علوم گروه حصنی عسکری مجید دکتر
 انسانی علوم گروه بصیری صادق محمد دکتر
 طبیعی منابع کشاورزی، گروه نعیمی جعفری کاظم دکتر

 پزشکی گروه پور ملک رضا
 معدنی صنایع پژوهشکده گروه رنجبر محمد دکتر

 
 
 

 استان برتر فناور
 نورائی مجید

 
 

 پژوهشی و آموزشی پیشکسوت استادان
 علوم گروه سعیدی کاظم دکتر
 کامپیوتر و ریاضی گروه رضوی... اسدا دکتر

 علوم گروه مطلوب محمدرضا دکتر
 

 
 

 

اسامی پژوهشگران و فناوران برتر سال 95 به شرح ذیل است:
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 المللی( بین پژوهشی امتیاز بیشترین حائز) المللی بین علمی های همکاری زمینه در برگزیده پژوهشگر
 پایه علوم گروه پور ابراهیمی یوسف سید دکتر

 
 7 باالی TRL با دانشگاه برتر های فناوری

 مهندسی فنی دانشکده (بیرامی دکتر آقای) زاده احتشام مریم دکتر
 کشاورزی دانشکده (دروزی مهندس خانم) پور مرتضی حمید دکتر
 ادبیات دانشکده (پور جم دکتر آقای) نژاد سلیمانی عادل دکتر

 کشاورزی دانشکده (رحیمی رضا محمد) مقصودی حسین دکتر

 
 دانشگاه گانه هفت های گروه در دکتری مقطع در برتر پژوهشگر دانشجویان

 علوم دانشکده قانعی مسعود
 مهندسی و فنی دانشکده پور همت حسین محمد و منفرد فیلی احسان امیر

 اقتصاد و مدیریت دانشکده حسینی رسول سید
 کشاورزی دانشکده سرمست معصومه
 دامپزشکی خدری جواد

 پزشکی پور دستور مریم
 

 دانشگاهی های گروه ارشد کارشناسی مقطع در برتر پژوهشگر دانشجویان
 پایه علوم گروه شعبجره قاسم ثمره میثم

 مهندسی فنی گروه مذنبی علیرضا
 انسانی علوم گروه اسکتدری احمد

 طبیعی منابع کشاورزی، گروه عالیشاه حسین

 دامپزشکی گروه صادقی علی
 پزشکی گروه اصفهانی ظهیر میثاق

 
 دانشگاه های گروه در دکتری مقطع دانشجویان برتر رساله

 ریاضی دانشکده حیدری غالمعلی
 انسانی علوم و ادبیات دانشکده فرجامی علیرضا

 کشاورزی دانشکده کریمی کریم
 

 معدنی صنایع پژوهشکده برتر پژوهشی فعالیت
 دکتری مقطع در برتر پژوهشگر دانشجوی مهندسی و فنی دانشکده فیاضی مریم

 دکتری مقطع دانشجویان برتر رساله ومهندسی فنی دانشکده شاهچراغی هادی سید
 
 
 

 



22

 ریاضی کشوری مسابقات تیم برگزیده دانشجویان
 تیم علمی مشاور مومنایی حسین دکتر
 نقره مدال خوشنام حمزه امیر
 نقره مدال آبادی مکی نیما سید

 برنز مدال طاهریمهدی  محمد

 مقام صاحب قنبری بابک
 مقام صاحب فقیه دلبر

 
 

 نوآوردگاه کارآفرینی رویداد برگزیده های تیم
 زاده نحس اعظم-غفاری مریم -پور موسی حسام-ساالرکیا احسان-ماهانی خالقی مرتضی -سمیعی سیدامیراحسان پژوهان زیست نوین تیم

 حسیبی هیال بادرستانی سمیرا-زمانی نیایش فاطمه-موسوی احمدی السادات الهه فنی اورژانس تیم

 کیوانی ندا -پور محیا فرزانه -آقا لورک زهره-پور مرسل بهداد-حسنی محمد یوسف تیم
 

 پرورش و آموزش برتر پژوهشگران
 پرورش و آموزش زاده تقی عباس دکتر

 پرورش و آموزش سلجوقی شکوه آرمان دکتر

 برگزیده پژوهشگر نوه حسینی مهدی دکتر
 برتر نامه پایان زاده تقی عباس دکتر

 برتر پژوهنده معلم نژاد سلجوقی سارا
 برتر پژوهنده معلم مالیری نژاد فاطمه
 برتر پژوهنده معلم زاده اشرف سمیه

 خوارزمی جوان جشنواره دوم رتبه براهام علیرضا
 خوارزمی جوان جشنواره سوم رتبه خیام بهروز

 خوارزمی جوان جشنواره سوم رتبه عسکری زاده حاجی محمدعلی
 خوارزمی جوان جشنواره سوم رتبه عسکری زاده حاجی محمد امیر
 خوارزمی جوان جشنواره سوم رتبه محمدآباد پور طالبی حسین محمد

 خوارزمی جوان جشنواره سوم رتبه زاده رشیدی تقوی علی
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کنفرانس سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی

کنفرانس سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی، روز 
یکشنبه 21 آذر ماه 95 در تاالر صبا دانشکده فرهنگ اسالم 

و ایران دانشگاه برگزار شد.
دکتر محمد رضا موالیی؛ رئیس پژوهشکده ریاضی ماهانی، 
های  نظریه  و  دینامیکی  های  سیستم  به  راجع  توضیحاتی 
ارائه ی یک  را  این کنفراس ها  بیان کرد و هدف  هندسی 

سیستم اطالعاتی علمی دانست.
 در ادامه پروفسور تومانیان؛ رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان 

ایرانیان؛ به معرفی این فرهنگستان پرداخت.
وی اهداف زیر را از جمله وظایف این فرهنگستان دانست:

1. کوشش در جهت گسترش مرزهای دانش
2. بررسی و تحلیل وضعیت علمی وفنی

3. تشویق و ترقیب دانشمندان و پژوهشگران
4. اعطای جایزه و نشان علمی به دانشمندان و پژوهشگران

به  را  فرهنگستان  های  فعالیت  تومانیان؛ خالصه  پروفسور   
شرح ذیل بیان کرد:

به  نامه  تکمیلی،  تحصیالت  مجری  های  دانشگاه  از  بازدید 
صدا و سیما، بیانیه ساالنه، اظهار نظر در برنامه جامع علمی 
ابوریحان  جایزه  نام  با  جوان  پژوهشگر  جایزه  ایجاد  کشور، 

بیرونی و برگزاری سمینار.
سپس دکتر احتشام زاده؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه؛ 
علم  نقش  و  دانشگاه  معرفی  موضوع  با  را  خود  سخنرانی 
حوزه  )در  راهبردی  های  برنامه  تحقق  ارزیابی  در  ریاضی 

پژوهش و فناوری( تبیین نمود.
مرحوم  به  راجع  توضیحاتی  با  را  خود  سخنان  ابتدای  وی 
افضلی پور و شکل گیری دانشگاه شهید باهنر آغاز کرد و در 
ادامه افزود: رسالت سنگین پژوهش و فناوری؛ ارتقاء حیثیت 
اثر بخشی اجتماعی  المللی،  بین  رتبه علمی کشور در سطح 
دانش  رویکرد  با  جامعه  توسعه  محوریت  و  ثروت  تولید  و 

بنیان، است.
تعیین  در  ریاضی  علم  نقش  کرد:  بیان  زاده  احتشام  دکتر 
میزان تحقق برنامه های راهبردی بسیار حائز اهمیت است.
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 تببین حمایت های علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه

جلسه تببین حمایت های علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
هدف بالندگی اقتصادی و گسترش شرکت های دانش بنیان، 
رئیس  طاهر؛  دکتر  حضور  با   ،95 آذرماه   21 یکشنبه  روز 
دانشگاه، دکتر علیرضا دلیری؛ معاون توسعه منابع معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونان و مدیران دانشگاه، 

در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
در  دانشگاه،  فناوری  و  پژوهشی  معاون  زاده؛  احتشام  دکتر 
ابتدا به معرفی دانشگاه شهید باهنر و دستاوردها و جایگاه این 
دانشگاه در کشور پرداخت و سپس برای ادامۀ کنفرانس از 

دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، دعوت به سخنرانی کرد.
به همکاران  مقدم  دانشگاه، ضمن خیر  رئیس   دکتر طاهر؛ 
و دوستان به بیان ظرفیت و توانایی های دانشگاه، استادان و 

جایگاه علمی دانشگاه در کشور پرداخت.
رئیس دانشگاه افزود: بخش زیادی از بودجۀ دانشگاه صرف 
در  تا  است  الزم  بنابراین  شود.  می  دانشگاهیان  دستمزد 
جهت حفظ جایگاه دانشگاه، استفاده از توانایی های استادان و 
پتانسیل های دانشگاه و مدیریت بودجه دانشگاه، هم از طریق 
برون سپاری و هم از طریق شرکت های دانش بنیان کارها 

انجام شوند.
و  علمی  معاون  منابع  توسعه  معاون  دلیری؛  دکترعلیرضا   
فناوری ریاست جمهوری گفت: با توجه به اینکه ایران رتبه 
اول علمی درمنطقه و رتبۀ چهاردهم و پانزدهم علمی دردنیا 
را داراست و همچنین هموطنانمان در بازارکار و صنعت دنیا 
توانمندند، ما توانایی تولید صنعت و تحول بازار اقتصادی را 
دارا هستیم. لذا استادان ما باید در صنعت حضور فعال داشته 

باشند و همچنین با تجدید نظر در آموزش به آموزشی همراه 
با فعالیت های کاربردی پرداخته شود.

معاون توسعه منابع معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
افزود: االن تولید فکر و ایده ها منبع درآمد هست و همانگونه 
که دانشجویان ما در خارج از کشور موفق بودند در کشور 
نیز می توانند موفقیت های چشگیری ایجاد کنند و ما باید از 

ایده های دانشجویان حمایت کنیم.
وی بیان کرد: الزم است تیم هایی جهت آشنایی استادان و 
برای  تولید صنعت  و  بازار کار  برای حضور در  دانشجویان 
ایده ها آماده نماییم تا مسیر پیشرفت، هموارتر  از  حمایت 

از قبل باشد.
 در این نشست صمیمی دانشگاهیان، ضمن قدردانی از دکتر 
علیرضا دلیری؛ معاون توسعه منابع معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری به بیان مسائل خود پرداختند.
معاونت  منابع  توسعه  معاون  دلیری؛  علیرضا  دکتر  سپس 
حاضرین  سئواالت  به  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
افزایش راهکارها، انسجام و  پاسخ داد و در ادامه، خواستار 

همبستگی و تالش بیشتر در کار شد.
در پایان جلسه دکتر حسین دریجانی، دانشیار بخش مهندسی 
مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه که در سال 93 به 
عنوان نخبه از سوی بنیاد ملی نخبگان )در حال حاضر ساخت 
 TRL=8 دستگاه کشش دو محوره را به عنوان یک فازی یا
تقدیر و  لوح  اهدا  با  و  به دانشگاهیان معرفی  نمودند(  اجرا 

تندیس، از وی تجلیل به عمل آمد.
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فناوری  و  دانش  سمینار  اولین   95 ماه  آذر   24 چهارشنبه 
دانشگاه،  وحدت  تاالر  در  کاربرد،  تا  تئوری  از  اطالعات 

برگزار شد.
این مراسم با شرکت دکتر رضا کامیاب مقدس؛ رئیس جهاد 
دانشگاهی استان، پیمان سالجقه؛ مدیر کل پدافند غیرعامل 
هیأت  اعضای  و  مسئوالن  مدیران،  از  جمعی  و  استانداری 

علمی دانشگاه های استان برگزار شد.
استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس  مقدس؛  کامیاب  رضا  دکتر 
کالن  های  ریزی  برنامه  منظر  از  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
اقتصادی در عرصه فناوری اطالعات فرصت بزرگی وجود 
و  استان کشور  پهناورترین  کرمان  استان  کرد:  اظهار  دارد، 

دارای کمترین تراکم جمعیت است.
کرمان  استان  جنوب  در  کرد:  بیان  مقدس  دکترکامیاب 
مزارع متعددی وجود دارد که به کشت و زراعت اختصاص 
داده شده است، به طوری که در این منطقه 8700 حلقه چاه 
اینکه دارای 20 هزار حلقه چاه  غیرمجاز وجود دارد ضمن 
مجاز هم هستیم که این حجم باعث شده ذخیره عظیم آبی 
که طی میلیون و صدها سال جمع آوری شد، ظرف چندین 

سال از بین برود.
در  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
زمینه سازه و زلزله استان نیاز مبرم به تحقیق داشت، همچنین 
دانشگاهی  جهاد  نیز  آب  و  اقتصادی  مطالعات  بحث  در 
است، ضمن  انجام  یا در حال  و  داده  انجام  بزرگی  کارهای 

اولین سمینار دانش فناوری و اطالعات از تئوری تا کاربرد

اینکه در آینده نیز در بحث فناوری اطالعات یک کار همه 
جانبه سامان یافته را هم در خدمات فنی و مهندسی و هم 

پروژ های کاربردی شاهد خواهیم بود.
 دکتر امیری؛ دبیر نخستین سمینار دانش و فناوری اطالعات 
جهاد  پشتیبانی  معاون  و  کرمان  استان  دانشگاهی  جهاد 
دانشگاهی استان گفت: مصادف شدن هفته پژوهش با هفته 
اطالعات جهاد  فناوری  نخستین سمینار  و همچنین  وحدت 
دانشگاهی را به فال نیک می گیریم، چراکه هدف ما اتحاد 

هرچه بیشتر بین دانشگاه و صنعت است.
وی افزود: انتظار داریم در تدوام برگزاری این سمینار، تصمیم 
گیران، تصمیم سازان و فعاالن حوزه فناوری اطالعات چالش 
تا  دهند  قرار  بررسی  مورد  را  این حوزه  های  فرصت  و  ها 
بتوانیم از علم و تجربیات روز دنیا در این زمینه بهره ببریم.

گفتنی است در این سمینار یک روزه؛ دکتر اسفندیار اسالمی 
اطالعات( دکتر  فناوری  کاربردهای آن در  و  فازی  )منطق 
حسین نظام آبادی پور )بازاریابی تصویر از محتوا تا معنی( 
و  تئوری  و  ای  بازه  )محسابات مرم  لب  تشنه  دکتر محمد 
اشیا(  )اینترنت  رفنسجانی  کوچکی  مرجان  دکتر  کاربردها( 
در  آم  کاربرد  و  ماشین  )یادگیری  افتخاری  مهدی  دکتر 
فناوری اطالهات( مهندس سیدرضا اکرمیان )خلق هوشمندی 
با فناوری اطالعات( سخنرانی نمودند و در پایان، سخنرانان 

به پرسش های علمی شرکت کنندگان پاسخ دادند.
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مرکز تحقیقات مقاومت مصالح و کنترل کیفیت سازه ها

ها  سازه  کیفیت  کنترل  و  مصالح  مقاومت  تحقیقات  مرکز 
کردن،  بومی  ترویج،  هدف  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
و  محصوالت  کیفیت  مهندسی،بهبود  علوم  کردن  کاربردی 
با  کشور  سطح  در  مهندسی  توان  اعتالی  داخلی،  تولیدات 

خالصه اي از اهداف این مرکز به شرح زیر می باشد
-1 ایجاد امکانات براي انجام پژوهشهاي صنعتي و آزمونهاي 

مختلف کنترل کیفیت سازه ها و تولیدات صنعتي
-2 ارائه خدمات علمي و تحقیقاتي و به دانشگاه ها و مراکز 

تحقیقاتی
-3 کمک به مهندسین مشاور و ناظر در جهت تصمیم گیري 

در طرحهاي بزرگ صنعتي و عمراني کشور
-4 ارتباط با شرکت های تولیدي و صنعتي جهت بهبود کیفیت 
محصوالت آن ها و بهره مندي از پیشنهادهاي علمي این مرکز.

-5 جذب تعداد زیادي از دانشجویان مهندسي جهت انجام 

میلگرد
کشش-خمش-خم و بازخم-وزن واحد طول
منحنی تنش کرنش بدون مدول االستیسیته

منحنی تنش کرنش با مدول االستیسیته
پیچ و مهره

میکرو  و  برش-پروف-بارگواه-متالوگرافی-سختی  کشش- 
سختی-ضربه و ...

کامپوزیت
کشش-خمش-برش-دانسیته

گل میخ
کشش جوشکاری شده  فول سایز-کشش تراشکاری شده

منحنی تنش،کرنش-خمش
پلیت-لوله

کربن معادل-متالوگرافی-آنالیز-ضربه-تعیین استاندارد
سختی و میکروسختی-پروفیل سختی و...

واتراستاپ
کشش-خمش-پانچ-سختی- شکنندگی- جذب آب و ...

فنر-الستیک و ...

حوزه  و  ریاست جمهوری  فّناوری  و  علمی  معاونت  حمایت 
معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1394 

ایجاد شد 

معرفی مرکز

پروژه هاي طراحي و ساخت در زمینه کنترل کیفیت و تدوین 
استانداردهاي ملي

-7 عقد قراردادهاي مختلف پژوهشي و کاربردي با صنایع و 
حل مشکالت علمي آنها

-8 اختراع و نوآوری ها در زمینه  هاي مختلف صنعتي و جذب 
جوانان فارغ التحصیل و کارآفرینی آنها

-10 ارائه مشاوره هاي فکري و عملي به صنایع مختلف در 
زمینه بهبود کیفیت تولیدات و محصوالت صنعتي

براي  پژوهشي  و  آزمایشگاهي  تجهیزات  کالیبراسیون   11-
مراکز تحقیقاتي، آزمایشگاهي و صنایع کشور

لیست برخی آزمون ها
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1396اردیبهشت ماه 29تا 26
دانشگاه شهید باهنر کرمان

:موضوعات همایش
فرصت های سرمایه گذاری در معادن

روباز کشور
طراحی
 تولیدریزی برنامه
 شیبپایداری
پایش و ابزار بندی
ژئومکانیک
 انفجارحفاری و
ترابری
 فنیخدمات
فتوگرامتری کوتاه برد
زهکشی
ایمنی و محیط زیست
بازسازی
 اقتصادمدیریت و
 پژوهشو آموزش

:تاریخ های مهم
:آخرین مهلت ارسال مقاالت

1395بهمن ماه 15
: اعالم نتایج داوری مقاالت

1395اسفند ماه 15
:آخرین مهلت ثبت نام

1396فروردین ماه 31

:هزینه های شرکت در همایش
تومان150،000: دانشجویی

تومان250،000: اعضای هیات علمی
تومان350،000: شرکت کننده آزاد

فروردین 31در صورت ثبت نام بعد از تاریخ * 
درصد به هزینه های باال اضافه 50، 1396ماه  

.می شود

ه دانشکد-بلوار جمهوری اسالمی-کرمان
خش ب-فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر

مهندسی معدن
7618868366: کد پستی

034-32120961: تلفن
iopmc@conf.uk.ac.ir

کرماندااگشنه شهید باهنر

شرکت ملی صناعی مس اریان

کانیک انجمن  اریانسنگ م

انجمن مهندسی معدن  اریان
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تماس با دانشگاه شهید باهنر کرمان

General Inquires

Pajoohesh Sq.,Shahid Bahonar university, Kerman 76169-14111 Iran

P.O. Box: 76169-133

Tel: +98-34-31323066

Fax: +98-34-33257165

Academic Inquires

Pajoohesh Sq.,Shahid Bahonar university, Kerman 76169-14111 Iran

Office of Educational Affairs
P.O. Box: 76169-133

Tel: +98-34-31322299

Fax: +98-34-33257155

Email: edu.affairs@uk.ac.ir

International Relations

Pajoohesh Sq.,Shahid Bahonar university, Kerman 76169-14111 Iran

Office of International Relations
P.O. Box: 76169-133

Tel: +98-34-31323011 & +98-34-33257631

Fax: +98-34-33257164

Email: international.relations@uk.ac.ir

Skype: SBUK-OIR

Research and Industrial

Relations

Pajoohesh Sq.,Shahid Bahonar university, Kerman 76169-14111 Iran
Vice Chancellor of Research and Technology

P.O. Box: 76169-133

Tel: +98-34-31323011

Fax: +98-34-33257164 & +98-34-33257631

Email: researchoffice@uk.ac.ir


