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اختتامیه هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت

اختتامیه هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت به منظور 
تقدیر و معرفي برترین های حوزه های مختلف فعالیت 

انجمن های علمي، برگزار شد.
 در این مراسم که عصر روز سه شنبه یکم تیرماه در 
انجمن های  از  برگزار شد،  دانشگاه  تاالر وحدت  محل 
علمي برگزیده و قابل تقدیر در حوزه های آموزشي، 
ترویجي، نوآوري و ابتکار، اختراع و نشریه، انجمن های 
حضور  با  برتر  فعاالن  و  خالق  انجمن های  برگزیده، 
مسئولین عالي دانشگاه و اساتید مشاور انجمن ها تجلیل 

و قدرداني به عمل آمد.
دکتر بصیری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ضمن 
حوزه های  در  دانشجویی  فعالیت های  روند  تشریح 
فرهنگی و علمی پس از انقالب اسالمی؛ به اهمیت کار 
انجمن های  خصوص  به  دانشجویی  حوزه  در  گروهی 
پیشرفت  و  رشد  بر  آن  تأثیر  و  دانشجویی  علمی 
دانشجویان و جامعه اشاره کرد و افزود: مشاهدات چند 
این دارد زمانی که دانشجویان فعال  از  ساله ما نشان 
می شوند  فارغ التحصیل  دانشگاه  علمی  انجمن های  در 

به مدیرانی توانمند تبدیل می شوند.

هماهنگی  شورای  گذشته  دبیران  از  برنامه  ادامه  در 
انجمن های علمی، آقایان ارسالن شجاعی، رضا کاظمی، 
هماهنگی  شورای  فعلی  دبیر  همچنین  و  جاللی  معین 
آقای عرفان شادروان و اعضای شورای مرکزی فعلی 

انجمن های علمی تقدیر به عمل آمد.
دانشگاهی  جشنواره  هفتمین  دبیر  لوشابی،  عبداهلل 
حرکت، از روند داوری فعالیت های انجمن های در این 
دوره سخن گفت و ضمن تقدیر از مشارکت حداکثری 
انجمن های علمی در ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره، 

از تیم داوری جشنواره تشکر نمود.
لوشابی به میزبانی دیار کریمان در بزرگ ترین رویداد 
علمی دانشجویی کشور اشاره کرد و از پتانسیل باالی 

دانشگاه برای درخشش در این جشنواره سخن گفت.
با  حرکت  ملی  جشنواره  نهمین  پوستر  از  همچنین 
اساتید  از  جمعی  و  دانشگاه  فرهنگی  مسئولین  حضور 

مشاور انجمن ها رونمایی شد.
دانشگاهی  جشنواره  هفتمین  اختتامیه  پایانی  بخش  در 
معرفی  جشنواره  از  دوره  این  برگزیدگان  حرکت، 
شدند و از آن ها با اهدای لوح و تندیس و جوایز نقدی 

تقدیر به عمل آمد.
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امضای تفاهم نامه بین دانشگاه شهید باهنر و شرکت آب منطقه ای استان کرمان

روز سه شنبه، 2 تیرماه، تفاهم نامه همکاری آموزشی- 
پژوهشی و مشاوره ای در راستای اجرای »طرح احیا و 
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی« بین شرکت سهامی 
بختیاری،  مهندس  نمایندگی  به  کرمان  منطقه ای  آب 
و  کرمان  استان  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر 
معین  دانشگاه  عنوان  به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان 
به نمایندگی دکتر طاهر، رئیس دانشگاه منعقد گردید.

منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر  بختیاری،  مهندس 
آب  منابع  شدید  کمبود  به  اشاره  با  کرمان،  استان 
بروز  از  کرمان،  استان  و  کشور  در  کم آبی  بحران  و 
بهره برداری  دلیل  به  عدیده  چالش های  و  مشکالت 
آب  منابع  ویژه  به  آب  منابع  از  بیش ازحد  مصرف  و 
زیرزمینی سخن گفت و اظهار داشت: هدف از اجرای 
زیرزمینی،  آب  منابع  بخشی  تعادل  و  احیاء  طرح 
مدیریت  و  برنامه ریزی  منابع،  از  پایدار  بهره برداری 
در این حوزه، حل مشکالت و ایجاد تعادل بین منابع و 
مصارف است. وی دلیل انتخاب دانشگاه شهید باهنر به 
عنوان دانشگاه معین را توانمندی علمی باالی دانشگاه 
و متعلق بودن این دانشگاه به استان کرمان اعالم کرد 
و  دانشگاه  بین  همگرایی  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  و 

صنعت، خروجی های علمی خوبی حاصل شود.
باالی  جایگاه  پیرامون  دانشگاه،  رئیس  طاهر،  دکتر 
بالقوه دانشگاه و  دانشگاه باهنر از نظر علمی، امکانات 
همچنین اجرای پروژه و طرح های ملی در این دانشگاه 
سخن گفت و افزود: در حال حاضر ارتباط و همکاری 
وجود  صنعتی  بخش های  و  باهنر  دانشگاه  بین  خوبی 
همکاری  و  ارتباط  به  می توان  مثال  عنوان  به  دارد. 
بین دانشگاه باهنر و معادن مس سرچشمه و گل گهر 

سیرجان در قالب قراردادهای کالن اشاره نمود.
کشت  کشاورزی،  دانشکده  رئیس  معصومی،  دکتر 
و  موجود  آب  از  بهینه  استفاده  استان،  در  جایگزین 
در  مناسب  راهکارهای  جمله  از  را  کشاورزی  ترویج 
پل  را  ترویج  و  بحران کم آبی دانست  با  مقابله  زمینه 
ارتباطی بین نیروهای علمی و کشاورز معرفی کرد که 

می تواند در این زمینه فرهنگ سازی کند.
بر اساس این تفاهم نامه، همکاری پژوهشی در زمینه های 

تعریف و اجرای پروژه علمی-پژوهشی، ارائه خدمات 
همایش های  برگزاری  )فنی-تخصصی(،  مشاوره ای 
پایان نامه های  اجرای  مشترک،  تحقیقاتی  و  علمی 
نیاز  مورد  زمینه های  در  سفارشی  تکمیلی  تحصیالت 
شرکت و در راستای طرح، انتشار مجله، کتاب و مقاله 
با  نوین مرتبط  فناوری  به صورت مشترک و بررسی 

طرح توسط کارشناسان طرفین می باشد.
کنفرانس  کارگاه،  برگزاری  زمینه های  در  همچنین 
موجود  امکانات  از  استفاده  آموزشی،  سمینار  و 
مراکز  آزمایشگاه ها،  اسناد،  مرکز  کتابخانه ها،  نظیر 
اطالع رسانی و بانک های اطالعاتی یکدیگر، همکاری های 

آموزشی و پشتیبانی بین طرفین صورت می گیرد.
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به کارگیری توان علمی دانشگاه برای همکاری های بین المللی

شهید  دانشگاه  مابین  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  پیرو 
باهنر کرمان و دانشگاه مونتان اتریش، شرکت معدن 
کاری امین یار کرمان در نظر دارد با همراهی دانشگاه 
مونتان  دانشگاه  با  را  همکاری  تفاهم نامه  باهنر،  شهید 

اتریش منعقد نماید.
 بر این اساس روز یکشنبه 20 تیرماه، نشست مشترکی 
بین  الزم  برنامه ریزی های  و  طرفین  آشنایی  جهت 
اعضای هیأت رئیسه دانشگاه، مدیرعامل شرکت امین 
دفتر  در  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  از  جمعی  و  یار 

رئیس دانشگاه برگزار شد.
دکتر طاهر، رئیس دانشگاه، تعامل و همکاری دانشگاه 
به فال نیک گرفت  یار را  امین  باهنر و شرکت  شهید 
و گفت: دانشگاه شهید باهنر از نظر توان و بنیه علمی 
کشور  حتی  و  استان  صنایع  از  بسیاری  حمایت  توانایی 
و  استان  مادر  دانشگاه  باهنر،  شهید  دانشگاه  دارد.  را 
در  با  و  است  کشور  جنوبشرق  دانشگاه  بزرگ ترین 
نسبت  نظر  از  علمی  هیأت  عضو   650 داشتن  اختیار 
استاد به دانشجو رتبه اول را در کشور دارد. دانشگاه 

شهید باهنر از نظر تعداد و مرتبه اعضای هیأت علمی 
و تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی از سایر دانشگاه ها 

متمایز است و باید از این توان علمی استفاده شود.
با  یار،  امین  شرکت  مدیرعامل  مهر،  کالنتر  مهندس 
ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشگاهیان فرهیخته، 
دانشگاه شهید باهنر را مجموعه ای قوی و پیشگام در 
امروز  امیدواریم  گفت:  و  دانست  صنعت  با  ارتباط 
بتوانیم چالش های اقتصادی شرکت امین یار و استان را 
با تعامل و همکاری با دانشگاه شهید باهنر مرتفع نماییم.

وی مهم ترین عامل ایجاد مشکالت اقتصادی در صنعت 
را ناآگاهی و عدم دسترسی به تکنولوژی روز عنوان 
کرد و به کارگیری کارشناسان و متخصصان هر رشته 

را تنها راه حل مشکل دانست.
دانشگاه  و  یار  امین  شرکت  همکاری  است  گفتنی 
اکتشافات  زمینه  در  مونتان  دانشگاه  با  باهنر  شهید 
زمین شناسی، استفاده از فناوری فرآوری مواد معدنی 
و ساخت یکی از بزرگ ترین کارخانه های تولید کروم 

خواهد بود.

چهارمین کارگروه پژوهش آموزش عالی قرآنی

به  قرآنی،  عالی  آموزش  پژوهش  کارگروه  چهارمین 
همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دبیری دکتر 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  نمایندگان  حضور  با  و  قهاری 
آموزش عالی استان، حوزه های علمیه، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، جهاد دانشگاهی 
 30 چهارشنبه  روز  ایران  و  اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  و 
تیرماه، در پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران برگزار شد.

ایران  و  اسالم   دکتر صرفی، رئیس پژوهشکده فرهنگ 
از پایه گذاری دبیرخانه کمیسیون در پژوهشکده فرهنگ 
اسالم و ایران خبر داد اظهار داشت: بر اساس آیین نامه ها 

و مذاکرات صورت گرفته مقرر شد اساسنامه پیشنهادی 
بهتر  در جهت  اعضا  نظرات  و  پیشنهادات  از  و  تنظیم  را 

شدن اساسنامه استفاده کنیم.
نهاد  دفتر  رئیس  عارفی،  دکتر  حجت االسالم والمسلمین 
کرمان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
پیشنهاد  ارزیابی کرد و  اساسنامه تنظیم شده را مطلوب 
داد تفسیر قرآن کریم به عنوان یک موضوع کلی مطرح 
گردد. همچنین در بحث اولویت های پژوهشی، مدل های 
مدل های  کنار  در  کرد  پیشنهاد  و  نمود  ارائه  را  اخالقی 

اخالقی مبانی و مدل های رفتاری نیز گنجانده شود.
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تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه باهنر و شرکت باواریای آلمان

باهنر  شهید  دانشگاه  مشترک  همکاری  تفاهم نامه 
کرمان و شرکت باواریای آلمان با تأکید بر محورهای 
پژوهشی و فناوری و همکاری بین المللی علمی اقتصادی 

روز دوشنبه 21 تیرماه، به امضا رسید.
حضور  با  و  منظور  این  به  که  یک روزه ای  سمینار  در 
معاونت  حوزه  مسئوالن  و  استانی  مسئوالن  جمعی 
پژوهشی دانشگاه شهید باهنر در اتاق بازرگانی استان 
اتاق  کرمان برگزار شد، دکتر رشیدی نژاد، دبیر کل 
واحدهای  از  آماری  تحلیلی  کرمان،  استان  بازرگانی 

صنعتی استان کرمان ارائه نمود.
علمی  همکاری های  گروه  مدیر  صیدنژاد،  دکتر 
بین المللی دانشگاه، نیز ضمن ارائه تاریخچه مختصری 
از دانشگاه، ظرفیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه 

را معرفی کرد.
پژوهشی  معاون  زاده،  احتشام  دکتر  نشست،  این  در 
سالگرد  چهلمین  گرامیداشت  با  دانشگاه،  فناوری  و 

تأسیس دانشگاه در کرمان، توسعه همکاری های علمی 
برنامه  مهم  سرفصل های  از  یکی  که  را  بین المللی 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاونت  حوزه  راهبردی 
برشمرد و پیاده سازی الگوهای موفق ارتباط صنعت و 
دانشگاه را امری ضروری دانست. وی ابراز امیدواری 
موفق ترین  از  یکی  که  آلمان  کشور  با  ارتباط  کرد 
کشورهای دنیا در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه است، 

بتواند زمینه انتقال و تبادل تجربیات را فراهم سازد.
توسعه  فرایند  در  توسعه  مدیر   Gottschald آقای 
این  باواریا،  گروه   - آلمان  بایرن  ایالت  صنعتی 
نشان  خاطر  و  کرد  توصیف  بسیار خوب  را  تفاهم نامه 
بازرگانی  اتاق  طریق  از  می تواند  تفاهم نامه  این  کرد: 
برای  را  خوبی  برد  برد-  موقعیت های  کرمان  استان 
ایالت بایرن آلمان و دانشگاه شهید باهنر  شرکت های 

کرمان فراهم آورد.
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بررسی چالش های پیش روی توسعه استان با حضور رئیس دانشگاه

و  صمیمی  نشستی  در  تیرماه،   29 سه شنبه،  روز 
شهید  دانشگاه  رئیس  با  کرمان  استاندار  ساعته  چهار 
اقتصادی  علوم  استادان  و  علمی  هیأت  اعضای  باهنر، 
دانشگاه های سراسر استان، نقطه نظرات، پیشنهادات و 
و  بحث  مورد  را  استان  توسعه  روی  پیش  چالش های 

بررسی قرار داد.
مقاومتی  اقتصاد  گفت:  کرمان  استاندار  حسینی،  رزم 
با  و  غیردولتی  مدیران  توسط  کرمان  استان  در 
اقتصاد  مفهوم  می پذیرد.  صورت  شایسته ساالری 
مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است. مدیریت استان 
به  را  کرمان  شهر  صنعتی  شهرک  تا  دارد  آمادگی 
صورت پایلوت در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و 

توانمندسازی، به دانشگاه باهنر واگذار نماید.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه اگر دست به دست هم 
دهیم می توان شاهد توفیقی در سطح استان بود، گفت: 

دولت ها باید در خدمت دانشگاه باشند نه اینکه دانشگاه 
نیازمندیم  کرمان  استان  در  لذا  دولت ها.  خدمت  در 
تا استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه در طرح های 
توسعه استان مشارکت نموده و طرح های نظری را به 
طرح های عملیاتی مبدل سازند. بی تفاوتی ها و اهمیت 
ندادن به مشکالت کنونی، در آینده ای نزدیک گریبان 
گیر جامعه خواهد شد. در طرح های توسعه ای استان، 
هیچ گاه از بنگاه های اقتصادی نسبت به پرداخت هزینه ها 
درخواست نشد بلکه با اجرای طرح هایی همچون طرح 
مناطق هشتگانه اقتصاد مقاومتی به دنبال تمرین سبک 
جدید مدیریتی هستیم. امروز دانشگاه ها باید به متن 
استان  در  زیرا  باشند  مسئولیت پذیر  و  بیایند  جامعه 
علمی  هیأت  و  استادان  قبیل  از  بسیاری  قابلیت های 
برجسته و هزاران دانشجو وجود دارد که می توانند در 

توسعه استان نقش آفرینی نمایند.
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همکاری دانشگاه کرمان، مونتان اتریش و شرکت معدن کاری امین یار

کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  بین  همکاری  تفاهم نامه 
دانشگاه مونتان اتریش و شرکت معدن کاری امین یار 
بعدازظهر روز چهارشنبه 30 تیرماه در دانشگاه شهید 

باهنر به امضا رسید.
بین المللی  روابط  معاون   ،)Moser(موزر پروفسور 
هیأت  یک  همراه  به  که  اتریش  مونتان  دانشگاه 
چهارنفره به منظور عقد تفاهم نامه در دانشگاه شهید 
دانشگاه  با  همکاری  با  رابطه  در  یافت،  حضور  باهنر 
شهید باهنر کرمان گفت: همواره فعالیت های دانشگاه 
وارد  که  است  سال  یک  و  می کنم  پیگیری  را  کرمان 
که  است  باری  اولین  این  و  شده ایم  همکاری  مرحله 
شرکت ها را از طریق دانشگاه کرمان و دانشگاه مونتان 
مهم  ما  برای  همیشه  کرده ایم.  عرصه  وارد  اتریش 
بوده است که شریک خوبی برای فعالیت هایمان داشته 
باشیم. دانشگاه مونتان قصد بورسیه کردن تعدادی از 

دانشجویان ایرانی برای رشته های مهندسی را دارد.
از  تشکر  ضمن  یار،  امین  شرکت  رئیس  کالنتری، 
جنوب،  صنعت  از  بازدید  دلیل  به  موزر  پروفسور 
خواستار همکاری وی در زمینه های مختلف صنعتی از 
معدنی  مواد  تبدیل  فروشی،  خام  از  جلوگیری  جمله 
کم عیار با مواد با عیار باالتر و راه های جدید کشف و 
استخراج معادن روباز شد. وی از دانشگاه شهید باهنر 
به خاطر همکاری در این زمینه قدردانی نمود و گفت: 
دانشگاه باهنر پل ارتباطی بین صنعت کرمان و دانشگاه 
مونتان است و ما خواستار افزایش سطح همکاری ها در 
زمینه های مختلف علمی و پژوهشی با دانشگاه کرمان 

هستیم.
دکتر احتشام زاده، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 
دانشگاه  با  همکاری ها  فرآیند  مورد  در  باهنر،  شهید 
مونتان اتریش اظهار داشت: یک سال پیش یک قرارداد 
دانشگاه  با  بین المللی  علمی  همکاری های  خصوص  در 

جانبه  سه  قرارداد  یک  به  امسال  که  داشتیم  مونتان 
تبدیل شده است. هدف اصلی از تدوین این تفاهم نامه 
است.  معدنی  مواد  فرآوری  و  استخراج  و  اکتشاف 
اصلی  سرمایه  اما  هستند  بزرگی  سرمایه های  معادن 
و  متفکر  انسان های  تفکِر  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
دانشمند در حوزه معدن است. وجود استادان بزرگ 
موجب  می تواند  زمین شناسی  و  معدنی  بخش های 
زمینه  در  صنعتی  پژوهش های  و  تحقیقات  پیشرفت 

معدن به ویژه کرومیت باشد.
اهم موارد مورد توافق به شرح زیر است:

جهت  استان  کرومیت  موجود  ذخایر  تعیین   .1
برنامه ریزی برای سرمایه گذاری و توسعه این معادن

موجود،  کرومیت  معادن  بهره وری  افزایش   .2 
هزینه های  کاهش  و  کرومیت  معادن  بهینه سازی 

استخراج
3. امکان سنجی جهت ساخت خط جدید تولید فروکروم

محصوالت  فرآوری  رویه  بهسازی  و  امکان سنجی   .4
کرومیت

از  افزایش استخراج کروم  5. بررسی در مورد نحوه 
سنگ کرومیت

6. تبادل دانشجو، استاد و محقق
معدنی  و  زمین شناسی  تجارب  و  معلومات  تبادل   .7

کرومیت
8. برگزاری کارگاه و سمینارهای مشترک

9. همکاری های علمی پژوهشی در جهت تحقق اهداف 
فوق بین سه مؤسسه امضاکننده

گفتنی است ظرف یک سال گذشته این چهارمین بازدید 
بهترین  از  یکی  عنوان  به  مونتان،  دانشگاهی  هیئت 
از  دانشگاه های مهندسی معدن در سطح اروپا و دنیا، 
دانشگاه شهید باهنر کرمان، معادن، امکانات معدنی و 

زمین شناسی استان کرمان بوده است.
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معرفی مقاالت برتر دانشگاهیان
مصاحبه با آقای دکتر نظام آبادی پور

عضو  پور،  آبادی  نظام  حسین 
مهندسی  بخش  هیئت علمی 
دانشمندان  برتر   1% جز  و  برق 
وی  است.  جهان  علمی  نخبگان  و 
سال   40 با  بم،  شهرستان  متولد 
سن نظام آبادی پور ورودی سال 
مهندسی  لیسانس  مقطع  در   73
برق-الکترونیک در دانشگاه شهید باهنر کرمان است. 
برق- ارشد  کارشناسی  مقطع  در   1377 سال  در  او 

این  الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شد و 
مقطع را در شهریور 1379 به اتمام رساند. در همان 
سال در آزمون دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس، 
و  پذیرفته شده  برق-الکترونیک  دکتری  مقطع  در 
هم زمان موفق به دریافت بورسیه تحصیلی از دانشگاه 
شهید باهنر کرمان شد. زمینه کار علمی او در دوره 
ارشد، بازشناسی متون چاپی فارسی و در دوره دکتری، 

دو  این  مبنای  که  است  بوده  تصویر  محتوایی  بازیابی 
حسین  است.  ماشینی  یادگیری  و  ماشین  بینایی  زمینه 
نظام آبادی پور از مهرماه 1383 به استخدام دانشگاه 
شهید باهنر درآمد و تاکنون مشغول تدریس و تحقیق 
در این دانشگاه است. پردازش تصویر، بازشناسی الگو، 
رایانش نرم، الگوریتم های فرا ابتکاری، هوش محاسباتی، 
یادگیری  و  مدل سازی  مصنوعی  عصبی  شبکه های 

ماشین از زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه اوست.
نظام آبادی پور پست های مدیریتی متعددی از جمله 
انجمن  رئیس  فناوری،  واحدهای  رشد  مرکز  مدیر 
کارآفرینی،  مرکز  رئیس  دانشگاه،  جوان  پژوهشگران 
و  کرده  تجربه  را  دانشگاه  اطالعات  فناوری  مدیر 
مجتمع  رئیس  که  است  سال   5 مدت  حاضر  حال  در 
آموزش عالی بم بعد از استقالل این مجموعه آموزشی 

از دانشگاه شهید باهنر کرمان است.

آقای دکتر نظام آبادی پور، لطفًا در مورد موضوع و 
 GSA:A GRAVITATIONAL( عنوان مقاله خود
SEARCH ALGORITHM( ، کاربردها و اهمیت 

آن توضیح دهید.

ابتکاری  فرا  روش های   2010 تا   1990 دهه  دو  در 
مورد توجه بسیاری از عالقه مندان در رشته های برق 
به  که موسوم  این روش ها  قرار گرفتند.  کامپیوتر  و 
روش های جستجوی اتفاقی هستند قادرند راه حل های 
قابل قبولی را در زمان مناسب برای بسیاری از مسائل 
دوران  در  بنده  کنند.  ارائه  واقعی  دنیای  بهینه سازی 
سال های  همان  در  شدم.  آشنا  مقوله  این  با  دکتری 
ابتدایی که وارد دانشگاه باهنر برای تدریس شدم این 
زمینه را برای کارهای تحقیقاتی در دانشگاه آغاز کردم. 
تعداد زیادی کار تحقیقاتی با همکاری سایر دوستان در 
دانشگاه تعریف و مشغول به فعالیت شدیم. نتیجه این 
حدود  انتشار  به  منجر  اول  سال  سه  دو  در  تحقیقات 
پنجاه مقاله اغلب کنفرانسی گردید. انجام این تحقیقات 

در زمینه به کارگیری الگوریتم های فرا ابتکاری موجود 
تیم ما  بینش را در  این  بهینه سازی مختلف  در مسائل 
ایجاد کرد که بتوانیم با الهام از طبیعت الگوریتم جدیدی 
بر پایه گرانش ایجاد کنیم. بنابراین در این مسیر قرار 
گرفتیم. خوشبختانه بعد از 18 ماه کار مداوم موضوع 
الگوریتم که قابلیت  این  اولیه  نتیجه رسید و نسخه  به 
حل مسائل را با کیفیت قابل قبول داشت در سال 1386 
به چاپ رسید. بعد از آن بخش عمده ای از انرژی تیم 
الگوریتم  ما معطوف به توسعه نسخه های متفاوت این 
در حل مسائل مختلف شد. خوشبختانه هم اکنون یک 
خانواده از الگوریتم های گرانشی به وجود آمده است و 
تحقیقات زیادی در زمینه ارائه عملگرها و نسخ جدید 
یا در جریان  انجام شده  آن برای حل مسائل مختلف 

است.
الگوریتم های مشابه نقاط  الگوریتم هم مانند سایر  این 
ضعف و قوت خود را داشته و به همین دلیل در جامعه 
علمی موافقان و مخالفان خود را دارد. کاربرد آن در 
مسائل بهینه سازی است و آنچه آن را جذاب می کند 
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تالشی است که عمدتًا از سوی تیم ما و نیز تعدادی از 
عالقه مندان آن در سایر نقاط دنیا انجام شده است که 
شده  تهیه  گوناگون  مسائل  حل  در  آن  مختلف  نسخ 
است و تقریبًا قادر به حل اغلب مسائل موجود می باشد.

در رابطه با آمار تحریر مقاالت خود، کسب مدارج 
ژورنال های  با  همکاری  سطح  و  علمی  عناوین  و 
معتبر داخلی و بین المللی و بنیادهای آکادمیک و 

دانش پژوه توضیح دهید.

و  کنفرانسی  مقاله علمی  تاکنون در حدود 370  بنده 
مجله به عنوان نویسنده اصلی یا مشترک سهیم بوده ام 
که از این تعداد حدود 140 مقاله مجله و 230 مقاله 
از  امروز  دنیای  استانداردهای  اما  بوده اند.  کنفرانسی 
کرده  تغییر  هیئت علمی  عضو  یک  بودن  علمی  میزان 
منتشره  مقاالت  تعداد  بحث  دیگر  اکنون  هم  است. 
مطرح نیست. موضوع بیشتر بر انتشار مقاالتی متمرکز 
شده است که خواننده و استفاده کننده بیشتری دارد 
که در قالب ارجاعات محاسبه و اندازه گیری می شود. 
البته به همین هم بسنده نشده است و در معیارهای 
این مدنظر است که مقاله مذکور در چه  پیشرفته تر 
اعتبار سند  به عبارتی  ارجاع خورده است.  سند علمی 
ارجاع کننده هم نقش مهمی در اعتبار سند منتشرشده 

بازی می کند.
مجله  یک  و  داخلی  مجله  دو  در  اکنون  هم  بنده 
خارجی به عنوان عضو هیئت تحریریه مشغول هستم. 
معتبر  انتشارات  سوی  از  متعددی  دعوت نامه های 
ادیتوری  نیز  و  کتاب  ادیتوری  و  نوشتن  برای  خارجی 
میهمان برای شماره خاص مجالت دریافت نموده ام که 
کافی  اختیار داشتن وقت  به واسطه عدم در  متأسفانه 
به دلیل درگیری در حوزه اجرایی تاکنون آن ها را رد 
اجرایی،  کار  تحویل  از  پس  بتوانم  امیدوارم  کرده ام. 

وقت بیشتری در زمینه های علمی صرف کنم.

مي شود  تأکید  آن  بر  اخیراً  که  مطالبي  از  یکي 
تا  ایده  و چرخة  کاربردي  تحقیقات  نتایج  کاربرد 
چه  حوزه  این  در  شما  مقاله  مي باشد.  محصول 

دستاوردی داشته است؟
تمام  هیئت علمی  عضو  یک  که  است  گزافی  تقاضای 

چرخه ایده تا بازار را طی کند. بنده به واسطه 4 سال 
کار در صنعت الکترونیک در سطح ملی و نیز مدیریت 
اجرایی در مرکز رشد و مرکز کارآفرینی از یکسو و 
نیز به عنوان عضو هیئت علمی یک دید حداقلی در هر 

دو زمینه دانشگاه و صنعت دارم.
که  جایی  است  بدیهی  کجاست.  تقاضا  تعریف  محل 
متأسفانه  است.  صنعت  قاعدتًا  که  دارد  وجود  مشکل 
صنعت ما عمومًا کسی را ندارد که مشکل را بیابد و اگر 
نماید.  تعریف  دانشگاهی  برای  قابل فهم  زبان  به  یافت 
این مشکل خیلی اساسی است. از سوی دیگر دانشگاهی 
به واسطه مسؤلیت ها و وظایف متعددی که در دانشگاه 
به صنعت و  تعریف می شود، فرصت سرکشی  برایش 
ایجاد ارتباط اثربخش و سازنده را ندارد. اساسًا تاکنون 
یک تیم کاری مناسب از این دو برای هدایت یک پروژه 
تشکیل نشده یا آن که کم تشکیل شده است. پس چگونه 
انتظار داریم دانشگاه چرخه ایده تا محصول را طی کند.

الگوریتم پیشنهادی تیم ما در حل و بهینه سازی بسیاری 
باشد  داشته  کاربرد  می تواند  واقعی  دنیای  مسائل  از 
ولی اینکه به عنوان یک محصول دانش بنیان که به تنهایی 

وارد بازار شود، این قابلیت را ندارد.

لطفًا در رابطه با فعالیت ها، برنامه ها و پروژه های 
علمی در دست اجرای خود توضیح دهید.

بینایی  و  ماشینی  یادگیری  حوزه های  در  اکنون  هم 
ماشین بیشتر با رویکرد بازار مشغول به فعالیت با تیم 
دانشگاهیم هستم. تالشمان این است که خألهای موجود 
راه حل طراحی  برایشان  و  کرده  شناسایی  را  بازار  در 
البته چون تقاضایی برای حمایت از تحقیقات این  کنیم. 

محصوالت نیست کار با کندی پیش می رود.

و  هیئت علمی  عضو  یک  عنوان  به  شما  راهکار 
و  کاربرد  و  علم  تلفیق  راستای  در  پژوهشگر 
امتزاج مقاالت علمی و پژوهشی با نیازهای بومی 

کشور چیست؟

دانشگاه  و  صنعت  از  متشکل  کارگروه هایی  تشکیل 
به  دادن  اهمیت  همچنین  باشد.  راهکار  یک  می تواند 
نجات  راه  که  موضوع  این  به  عملی  ایمان  و  تحقیقات 
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کشور از وابستگی، اتکا به اقتصاد دانش بنیان است و نه 
نفت. برای این موضوع در ابتدا باید سهم پژوهش از 
کشور  سنواتی  سالیانه  بودجه  در  ملی  ناخالص  تولید 
افزایش یابد. تعدد دستگاه های متولی پژوهش به صورت 
هدفمند کاهش یافته و برنامه محور شود. زمینه هایی 
که در کشور دارای مزیت نسبی و رقابتی است تعیین 
هویت شده و برنامه راهبردی و استراتژی های الزم، 
و  پایش  برای  مربوطه  راهکارهای  و  پیش بینی شده 
و  تعریف  کمی  شاخص های  همراه  به  برنامه  کنترل 

برنامه ریزی شود.

تعداد مقاالت نمایه شده پژوهشگران ایراني در 
متوسط  طور  به   2006 سال  روز  هر  در  مدالین 
معادل کل مقاالت در سال 1986 بوده است، به 

نظر شما علت این رشد چیست؟

به  منجر  که  عالی  اینجانب گسترش آموزش  نظر  به 
افزایش تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی 
که  آموزشی  و  تجربه  دیگر  سوی  از  و  یکسو  از  شد 
با تمرین و ممارست  جامعه دانشگاهی در گذر زمان 
البته سهم  این جهش شده است.  به  کسب کرد منجر 
تغییر نگرش در آموزش عالی و بازتعریف مأموریت 

وزارت علوم هم نباید نادیده گرفته شود.

نظر شما در رابطه با جایگاه علمی دانشگاه شهید 
باهنر و راهکارهای نظری و عملی جهت ارتقاء آن 

چیست؟

متأسفانه مدیران دانشگاه ما در دهه اخیر صرفًا درگیر 
مسئله  این  که  بوده اند  دانشگاه  حل مشکالت روزمره 
ناشی از عدم بودجه مناسب، تغییر قوانین و مقررات 
ناشی از تغییر نگرش دولت ها، وجود نیروهای ناکارآمد 
در دانشگاه و فرهنگ ضعیف کار بوده اند. از سوی دیگر 
عمر مدیریت در دانشگاه و جامعه ما کوتاه شده است. 
کنید  بررسی  را  دانشگاه  آخر  مدیر  سه  دوران  لطفًا 
به خود دیده  دانشگاه سه مدیر  این  در طول 6 سال 
و  مدیریت  ثبات  نیازمند  اساسی  کارهای  انجام  است. 
برنامه های راهبردی است که متأسفانه هیچکدام وجود 
ندارد. ایرادات را از این جهت بیان نمی کنم که کسی را 
متهم کنم. مجموعه تحت مدیریت اینجانب مشکالتش 

اگر  اما  است.  باهنر کرمان  دانشگاه شهید  برابر  ده ها 
نداشته  خود  دانشگاه  از  تحلیل درستی  دانشگاهیان  ما 
با  کنیم.  را حل  باشیم چگونه می توانیم مشکالت جامعه 
مدیریت  باید  مالحظه  بدون  و  واقعیت گرا  نگاه  یک 
دانشگاه مشکالت خود را با اعضا در میان بگذارد. برنامه 
راهبردی خود برای برون رفت از این وضعیت را تنظیم 
و در معرض دید مخاطبان و کلیه کارکنان خود قرار 
دهد و ضمن اجرای برنامه، نظارت و ارزیابی را تقویت 
نهایتًا بخش های سرطانی مجموعه را برای حفظ  کند. 
و تداوم حیات کل سیستم حذف نماید. ادامه وضعیت 
فعلی باعث انحطاط کل مجموعه خواهد شد. هر سال 
وزارت  نظر  طبق  امسال  می کند.  نزول  دانشگاه  رتبه 
کشور  اول  دسته  دانشگاه های  جز  ما  دانشگاه  علوم 
اینکه این دانشگاه  قرار نگرفت. از نظر من با توجه به 
دانشجوی   4000 حدود  و  هیئت علمی  عضو   700
تحصیالت تکمیلی دارد، این موضوع در حد یک فاجعه 
تغییر  به  از مسئوالن متولی خواهشمندم نسبت  است. 
اوضاع اقدام کنند. باید شرح وظایف خاصی برای کلیه 
کارمندان اعم از کادر علمی و غیر هیئت علمی متناسب 
توانایی  که  کسانی  و  شده  تعریف  دانشگاه  اهداف  با 
و  الزم  آموزش های  با  ندارند  را  دانشگاه  با  همراهی 

تدابیر خاص همراه کنند.

 جایگاه انتشار مقاله در ایران را در مقایسه با سایر 
کشورها چگونه ارزیابی می کنید؟

مقاالت  تعداد  نظر  از  با کشورهای منطقه  مقایسه  در 
در وضعیت مناسبی هستیم. البته چنانچه توجه بیشتری 
خصوص  در  دارد.  وجود  هنوز  رشد  امکان  بشود 
ولی  نیست  مناسب  چندان  ما  وضعیت  مقاالت  کیفیت 

خوشبختانه وضعیت در حال بهبود است.

چه پیشنهادی برای تسهیل در انجام امور پژوهشی 
با متخصصان  انتشار مقاالت مشترک  و  مشترک 

خارج از کشور دارید؟

در این مورد، برنامه های خوبی توسط حوزه معاونت 
پژوهشی دانشگاه در نظر گرفته شده است که از آن 
قبیل می توان به سفرهای کوتاه مدت پژوهشی اشاره 
کرد. به نظر بنده چنانچه موارد لحاظ شده، اجرا شود 

شرایط بسیار مناسبی ایجاد خواهد شد.
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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. 



12

به کارگیری تمام توان استان برای میزبانی نهمین جشنواره ملی حرکت
دکتر بصیری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید 
نهمین  میزبانی  محوریت  با  که  جلسه ای  در  باهنر، 
و  دانشگاه ها  رؤسای  حضور  با  حرکت  ملی  جشنواره 
برگزار  کرمان  استانداری  در  استان،  ارشد  مدیران 
شد، با اشاره به فرازهایی از رهنمودهای مقام معظم 
رهبری در تبیین اقتصاد مقاومتی و توجه به کارآفرینی 
مورد  در  مقاومتی،  اقتصاد  ارکان  از  یکی  عنوان  به 
نهمین  معرفی  و  آن ها  اهداف  و  علمی  انجمن های 

جشنواره ملی حرکت سخن گفت.
کرد:  نشان  خاطر  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
و  امسال  جشنواره  به  بین الملل  بخش  شدن  اضافه 
آغاز سال  و  برگزاری جشنواره در مهرماه  همزمانی 
است  افزوده  جشنواره  این  اهمیت  بر  جدید  تحصیلی 
را  استان  مسئوالن  و  مدیران  جانبه  همه  حمایت  و 
ظرفیت های  معرفی  برای  فرصت  این  از  تا  می طلبد 
کشور  علمی  و  جوان  استعدادهای  برترین  به  استان 
استفاده شود و زمینه الزم برای رونق کسب و کار و 

تقویت همکاری های دانشگاه و صنعت فراهم شود.
فرهنگی  معاون  حسینی،  حجت االسالم والمسلمین 
شهرداری کرمان، ضمن اعالم حمایت کامل از جشنواره 
ملی حرکت، در زمینه تبلیغات محیطی و هماهنگی برای 

زیباسازی محل جشنواره قول همکاری داد.
کرمان،  هرندی  باغ موزه  مدیر  نژاد،  ابراهیم  آقای 
گردشگری  و  فرهنگی  زمینه های  در  را  کرمان  شهر 
از  بازدید  زمینه  در  افزود:  و  کرد  معرفی  سرآمد 

فرهنگی،  میراث  کل  اداره  نظر  زیر  موزه های  و  آثار 
صنایع دستی و گردشگری با مسئوالن جشنواره همکاری 

می کنیم.
و  اطالعات  پلیس  رئیس  فلسفی،  سرهنگ  ادامه  در 
امنیت عمومی گفت: در زمینه امنیت دانشجویان نخبه 
آمد،  و  رفت  در  جشنواره  مهمانان  و  شرکت کننده 
محل اسکان و نمایشگاه تدابیر الزم را پس از دریافت 

ریز برنامه ها اتخاذ خواهند کرد.
آقای وفایی، جانشین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیز در خصوص اطالع رسانی برنامه های جشنواره ملی 

حرکت، از طریق رسانه ها قول مساعدت داد.
با  نیز  کرمان  نور  پیام  دانشگاه  معاون  مهدوی،  دکتر 
و  ملی  همایش های  برگزاری  در  تجاربشان  به  اشاره 
شرکت در فن بازارهای بین المللی، آمادگی همه جانبه 
دانشگاه پیام نور را برای همکاری با اتاق فکر جشنواره 

ملی حرکت اعالم کرد.

نشست هماهنگی جشنواره حرکت با حضور مدیر کل میراث فرهنگی
روز دوشنبه 25 مردادماه نشستی با محوریت هماهنگی 
و برنامه ریزی جهت هرچه بهتر برگزار شدن جشنواره 
حرکت با حضور مدیرکل میراث فرهنگی در دفتر دکتر 
بصیری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

جشنواره  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  وفایی،  محمود 
در  و  کرد  تلقی  ارزشمند  و  مهم  فرصتی  را  حرکت 
استان  یک  کرمان  استان  گفت:  کرمان  استان  معرفی 
کویری است و کویر یکی از جاذبه های ماست، از جهت 
را  تاریخ  ردپای  و  تمدن شناخته شده  خاستگاه  تاریخی 
باید در استان کرمان جستجو کرد، استانی با اقلیم های 
متفاوت که به عنوان سومین شهر مرتفع کشور شناخته 
شده است، دارای صنایع دستی فوق العاده زیاد است و 

ارزیابی کشوری استان کرمان رتبه سوم را  بر اساس 
در تنوع صنایع دستی دارد.

کرمان،  استان  گردشگری  معاون  جهانشاهی،  محمد 
ما  که  شاخص هایی  اصلی ترین  کرد:  نشان  خاطر  نیز 
تعریف  کرمان  استان  در  را  رقابت پذیری  می توانیم 
بیشترین  است.  کرمان  مردم  مهمان پذیری  کنیم، 
همایش های صورت گرفته در استان کرمان از سال 83 
تا سال 85 بوده است و از دل همین همایش ها، هتل ها 
در  معماری  تنوع  وجود  به  توجه  با  شده اند.  ساخته 
استان کرمان برای اقامتگاه ها حداقل 12 تیپ معماری 

در نظر داریم.
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تجلیل از نفرات برتر ششمین مسابقه فناوری نانو

روز چهارشنبه 6 مردادماه، از رتبه های برتر ششمین 
مسابقه ملی فناوری نانو تقدیر شد.

دانشگاه،  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  بصیری،  دکتر 
رتبه های برتر دانشگاه شهید باهنر در ششمین مسابقه 

فناوری نانو را به شرح زیر اعالم کرد:
بین 64  نانو در  انجمن  دانشجویی  رتبه دوم  • کسب 

نهاد دانشجویی
نهاد  بین 104  در  نانو  انجمن  کل  پنجم  رتبه  • کسب 

)شرکت آموزشی، آموزش و پرورش و...(
• کسب رتبه دوم مقطع دکتری رشته نانو شیمی و رتبه 
مرکزی  شورای  عضو  بارانی  محمود  توسط  کل،   24

انجمن در بین 4545 نفر کل
بین 4545  از  • کسب رتبه 32 توسط سمیه محمدی 

نفر کل
بین 4545  از  پوریا محمدی  توسط   29 رتبه  • کسب 

نفر کل
• کسب عنوان نهاد برتر سایت آموزش فناوری نانو

• کسب عنوان رابط برتر نهاد ترویجی، توسط آرمان 
محمدی از بین 104 نفر

توسط  نانو  انجمن علمی  برتر  عنوان مسئول  • کسب 
پیمان نصیری پور از بین 104 نفر

برترین های دانشگاه  را جزء  این رتبه ها  دکتر بصیری 
به  را  تقدیری  لوح  و  خواند  دانشگاه  افتخار  باعث  و 
دانشجویان اعطا کرد. همچنین دبیر ستاد نانو، نیز به 
مسئولین  حمایت های  و  پشتیبانی  از  قدردانی  منظور 
طاهر،  محمدعلی  دکتر  به  را  تقدیری  الواح  دانشگاه 
معاون  بصیری،  محمدصادق  دکتر  دانشگاه،  رئیس 
دهستانی،  مریم  دکتر  و  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 

استاد مشاور انجمن علمی نانو دانشگاه، تقدیم کرد.

فراخوان دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

و  خاک  منابع  پایدار  مدیریت  ملی  همایش  دومین 
محیط زیست با هدف بررسی مطالعات و پژوهش های 
انجام شده در زمینه آلودگی خاک و محیط زیست در 
تاریخ هفدهم و هجدهم شهریورماه سال جاری توسط 
کشاورزی  دانشکده  در  خاک  مهندسی  و  علوم  بخش 
دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود. این همایش 

با حضور استاندار کرمان، رئیس دانشگاه، نماینده نهاد 
آقایان دکتر  علمی  با سخنرانی  و  دانشگاه  رهبری در 
بهرامی،  تمام دانشگاه شهرکرد و دکتر  استاد  صالحی، 
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و ریاست ستاد توسعه 
فناوری آب، خشک سالی و محیط زیست در محل تاالر 

وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می گردد.
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صنعت و معدن؛ موضوع همکاری دانشگاه شهید باهنر و آفریقای جنوبی
صنعت  روز  با  همزمان  و  مردادماه   10 یکشنبه  روز 
آفریقای  سفیر  وایتد،  فلمند  مکس  ویلیام  معدن،  و 
جنوبی، به منظور بررسی امکان همکاری های دوجانبه 
آموزشی  و  پژوهشی  حوزه های  در  اطالعات  تبادل  و 
در زمینه های صنعت و معدن در دانشگاه شهید باهنر 

کرمان حضور یافت.
بسیار  تشابهات  وجود  به  دانشگاه،  رئیس  طاهر،  دکتر 
بین ایران و آفریقای جنوبی از جمله مبارزه با استکبار 
نلسون  یاد  گرامیداشت  ضمن  و  کرد  اشاره  جهانی 
ماندال، رهبر فقید آفریقای جنوبی، وی را مورد احترام 

همه ملت های آزادی خواه جهان دانست.
دکتر طاهر، با اشاره به اینکه دانشگاه شهید باهنر، یکی از 
بزرگ ترین دانشگاه های جامع جنوب شرق کشور است، 
گفت: دانشگاه شهید باهنر بیش از 650 نفر عضو هیأت 
علمی، حدود 100 نفر استاد تمام و 150 نفر دانشیار 
 400 به  قریب  در  دانشگاه  این  دانشجویان  و  دارد 
رشته و گرایش در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و 
کارشناسی مشغول به تحصیل هستند. هم اکنون تعداد 
دانشجویان دکتری تخصصی بیش از هزار نفر و تعداد 
بیش  تحصیل  حال  در  ارشد  کارشناسی  دانشجویان 
بالقوه  توان  باهنر  شهید  دانشگاه  است.  نفر   3500 از 
زیادی برای همکاری های آموزشی و پژوهشی و ایجاد 
ارتباط با دیگر دانشگاه های مطرح دنیا دارد. همچنین 
دانشگاه باهنر قراردادهایی در زمینه های آموزشی و 
پژوهشی با بعضی از دانشگاه های معروف جهان منعقد 

کرده است.
هیأت  و  جنوبی  آفریقای  به سفیر  دکتر طاهر خطاب 
آب  کشاورزی،  معادن،  زمینه  در  داشت:  بیان  همراه 
با  می توانید  حوزه  سه  این  به  مرتبط  پژوهش های  و 
به  کرمان  شوید.  مذاکره  وارد  باهنر  شهید  دانشگاه 
عنوان بهشت معادن ایران و ازنظر کشاورزی در منطقه 
جنوب ایران به عنوان هند دوم نام گذاری شده است. 
اقلیمی در استان کرمان وجود دارد و تمام  همه نوع 
ظرفیت های این استان امکان رشد و پیشرفت را دارد. 
این نشست می تواند شروعی جهت عقد تفاهم نامه ها، 
پژوهشی،  حوزه های  در  تجربیات  تبادل  و  قراردادها 
آموزشی و در زمینه های صنعت و معدن بین دانشگاه 
باهنر و دانشگاه های آفریقای جنوبی در آینده  شهید 

باشد.
از  نیز  جنوبی،  وایتد، سفیر آفریقا  فلمند  ویلیام مکس 
قدردانی  فراهم شده  فرصت  و  جلسه  این  برگزاری 
استاندار  معاون  با  کرمان  به  سفر  در  گفت:  و  کرد 
و  توانمندی ها  از  مالقات  این  در  و  داشتم  مالقات 

موقعیت استراتژیک استان کرمان مطلع شدم.
نزدیک  را  کرمان  استان  خوب  مزیت های  از  یکی  وی 
خوب  موقعیت  و  بندرعباس  به  استان  این  بودن 
قوی  زمینه  یک  ایران  گفت:  و  دانست  آن  بازرگانی 
برای  مناسبی  منشأ  می تواند  و  دارد  انسانی  منابع  از 

همکاری های متقابل باشد.
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دومین جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان
نشست  دومین  در  دانشگاه،  رئیس  طاهر،  دکتر 
و  فناوری  پژوهش،  آموزش،  تخصصی  کارگروه 
استان کرمان که روز دوشنبه 12 مردادماه  نوآوری 
و  تدوین  شد،  برگزار  دانشگاه،  کنفرانس  سالن  در 
به روزرسانی سند آزمایشی استانی، تدوین برنامه های 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت آموزشی و فناوری، 
نحوه  نیازها،  اساس  بر  تحقیقاتی  اولویت های  تعیین 
تدوین  مصوبات،  چارچوب  در  علمی  فعالیت های  بر 
و  فناوری  و  علم  پارک  رشد  و  توسعه  برنامه های 
شرکت های دانش بنیان را از وظایف کارگروه تخصص 

آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان دانست.
وظایف  این  از  هرکدام  اینکه  به  اشاره  با  طاهر  دکتر 
گفت:  می شوند،  تعریف  مقاومتی  اقتصاد  قالب  در 
اقتصاد  قابلیت  که  است  استان هایی  جز  کرمان  استان 
و  اساتید  علمی  بالقوه  توان  از  لذا  دارد  را  مقاومتی 
همه دانشگاه هایی که در استان وجود دارد در پیشبرد 
اقتصاد  کارگروه  در  می تواند  که  آنچه  و  مسائل 

مقاومتی کارگشا باشد، استفاده خواهیم کرد.
خصوص  در  ادامه  در  کرمان  باهنر  دانشگاه  رئیس   
برگزاری بزرگ ترین رویداد علمی دانشجویی کشور 
باهنر  شهید  دانشگاه  افزود:  کرمان  استان  میزبانی  به 
میزبان  مهرماه  پنجم  لغایت  سوم  تاریخ  در  کرمان 

مسائل  از  یکی  و  است  حرکت  بین المللی  جشنواره 
مورد توجه جشنواره حرکت بحث اقتصاد مقاومتی و 

شرکت های دانش بنیان است.
نیز  اجتماعی دانشگاه،  دکتر بصیری، معاون فرهنگی و 
جو  کرد:  نشان  خاطر  حرکت  جشنواره  با  ارتباط  در 
دانشگاه باید به سوی فناوری بیشتر، ایجاد شرکت های 
تمام  از  استفاده  رود.  پیش  کارآفرینی  و  دانش بنیان 
تحقیقات  اهمیت  علمی،  قابلیت های  و  ظرفیت ها 
دانشجویی، افزایش شرکت های دانش بنیان و کارآفرینی 
معظم  مقام  بیانات  در  مقاومتی  اقتصاد  ارکان  اهم  از 
علمی  انجمن های  فعالیت  میان  این  در  است.  رهبری 
افزایش  فناوری،  آموزش،  پژوهش،  موجب  دانشگاه 
و  نشریات  کیفی  رشد  افزایش  بومی سازی،  فرآیند 

کارآفرینی است.
بین المللی  جنبه  را  حرکت  جشنواره  مهم  ویژگی  وی 
آن دانست و از حضور دو هزار انجمن علمی از 102 
دانشگاه در این جشنواره خبر داد و گفت: تمام مسئوالن 
ذی ربط استان همکاری و همیاری خود را در برگزاری 
را  کار  این  کرده اند.  اعالم  جشنواره  این  بهتر  هرچه 
صرفًا مختص دانشگاه نیست و همه دستگاه ها باید در 

کار اجرایی و ایده ها به ما کمک کنند.
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همان طور که مجموعه دانشگاهی استحضار دارند، مقام 
معظم رهبری به دفعات بر لزوم بهره برداری بهینه از 
مجموعه منابع کشور برای حرکتی منظم و پیوسته از 
وضعیت موجود به جایگاه علمی آرمانی، در قالب نقشه 

جامع علمی کشور تأکید کرده اند.
در این بخش، مصاحبه دکتر طاهر، رئیس دانشگاه شهید 
باهنر کرمان با مرکز خبر شورای عالی انقالب فرهنگی 
بالفعل  و  بالقوه  ظرفیت های  معرفی  محوریت  با  را 
دانشگاه شهید باهنر و استان کرمان برای اجرایی سازی 

نقشه جامع کشور را می خوانید.
اجرایی  برای  ظرفیت هایی  چه  کرمان  دانشگاه 

کردن نقشه جامع علمی کشور دارد؟
مادر  دانشگاه  عنوان  به  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
ایران،  در جنوب شرق کشور و در بزرگ ترین استان 
می تواند به عنوان یکی از محورهای اصلی اجرایی کردن 
نقشه جامع علمی کشور باشد. اگر فضای فیزیکی، تعداد 
اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره های تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه را در نظر بگیریم و به آن ظرفیت های 
آن  مهم ترین  که  ـ  را  کرمان  استان  بالقوه  و  بالفعل 
مزیت های نسبی در حوزه آموزش است ـ اضافه کنیم، 
کردن  اجرایی  برای  را  باهنر  شهید  دانشگاه  می توان 

نقشه جامع علمی پیشرو دانست.
از دیدگاه ما راهبردهای کالن توسعه علم و فناوری در 
کشور می تواند از دریچه دانشگاه مادر نیز مورد توجه 
قرار گیرد. بر این اساس هر یک از راهبردهای 13 گانه 
کالن توسعه علم و فناوری می تواند برای دانشگاه در 
حوزه های استانی، ملی و بین المللی عملیاتی تلقی شده 
و مورد توجه قرار گیرد. من به عنوان نمونه به چند 
کرمان  باهنر  دانشگاه شهید  که  راهبردهایی  از  مورد 

می تواند در آن ها نقش آفرین باشد اشاره می کنم.
یکی از راهبردهایی که در دانشگاه شهید باهنر مورد 
در  ظرفیتی  عنوان  به  آن  از  می توان  و  است  توجه 

ایجاد فضای  یاد کرد  راستای نقشه جامع علمی کشور 
مناسب و مساعد در دانشگاه برای شکوفایی و تولید علم 
و فناوری بر مبنای آموزه های اسالمی با وجود فضای 
مؤلفه های  به کارگیری  و  همراهی  و  همدلی  مناسب 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. همچنین با توجه به فضای 
همدلی حاکم در دانشگاه و وجود ظرفیت های معنوی 
در استان و دانشگاه، می توان در فرآیند اسالمی شدن 
با  نهادهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه متناسب 

نقشه جامع علمی کشور گام های مؤثری برداشت.
یکی دیگر از محورهای مورد توجه و دارای ظرفیت در 
باهنر کرمان جهت دادن چرخه علم و  دانشگاه شهید 
فناوری به سمت ایفای نقش مؤثر در اقتصاد است. این 
امر از طریق تخصصی کردن سیستم پژوهش و ایجاد 
رشته های کاربردی میان رشته ای مناسب با ظرفیت های 
استانی و ملی و همچنین احیای کارورزی و کارآموزی 
برای رشته هایی که توان بالقوه و کاربردی دارند، قابل 

تعقیب و تحقق است.
همچنین با توجه به این که دانشگاه شهید باهنر کرمان 
جمله  از  استان  در  باالدستی  بزرگ  طرح های  مجری 
مطالعات بخش اول طرح آمایش سرزمین استان بوده 
است، و عالوه بر آن، با توجه به این که استان کرمان 
است،  کم نظیر  استانی  اقتصادی،  ظرفیت های  نظر  از 
در  می تواند  خوبی  به  باهنر  شهید  دانشگاه  بنابراین 
جهت دهی آموزش، پژوهش و فناوری به سمت حل 
اقتضائات کشور گام  نیازهای واقعی و  مشکالت و رفع 
بردارد و تاکنون نیز در این زمینه موفقیت هایی داشته 

است.
باهنر  شهید  دانشگاه  ظرفیتی  محورهای  از  دیگر  یکی 
این است که به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی استان، 
این دانشگاه می تواند دروازه علمی مطمئن و قدرتمند 
برای تعامل با همسایگان جنوبی، جنوب شرقی و جنوب 
غربی کشور باشد. در همین راستا دانشگاه ظرفیت های 

ظرفیت های دانشگاه شهید باهنر در اجرای نقشه جامع کشور
از زبان دکتر طاهر
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علم  حوزه  در  اثرگذار  و  فعال  تعامل  برای  مناسبی 
و  دارد  اسالم  جهان  و  منطقه  کشورهای  با  فناوری  و 
تاکنون نیز گام های مؤثری در این زمینه برداشته شده 

است.
تا به حال چه اقداماتی در دانشگاه شهید باهنر و 
انجام  نقشه جامع علمی  اجرایی سازی  راستای  در 

شده است؟
یکی از مهم ترین اقدامات در جهت اجرایی کردن نقشه 
جامع علمی کشور، داشتن برنامه های راهبردی متناسب 
خوشبختانه  است.  کشور  ملی  برنامه های  اهداف  با 
دانشگاه ها  اولین  جزء  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
در کشور است که برنامه راهبردی در افق 1404 را 
استانی،  با ظرفیت های  متناسب  و  علمی  چارچوبی  در 
و  رئیسه  تصویب هیأت  به  و  تدوین  منطقه ای  و  ملی 
شورای مدیریت دانشگاه رسانده است. در این برنامه 
جامع  نقشه  اصول  و  اهداف  به  توجه  ضمن  راهبردی 
افق 1404،  برنامه چشم انداز  علمی کشور و همچنین 
قرار  توجه  مورد  علمی  به صورت  نیز  دیگر  مواردی 

گرفته است.
از جمله این موارد این است که این برنامه بر تحلیل 
داخلی،  عوامل  ماتریس های  و  دانشگاه   SWOT جامع 
است  مبتنی  آن  از  استخراج شده  استراتژی  و  خارجی 
که بر اساس آن می توان نقاط قوت و ضعف، فرصت 
و تهدیدهای دانشگاه را در راستای رسیدن به اهداف 

مشخص و استراتژی مناسب ارائه داد.
این برنامه ضمن مشخص کردن اهداف کلی و اهداف 
جزئی دانشگاه در راستای نقشه جامع علمی و چشم انداز 
هیأت  اعضای  دانشجویان،  تعداد  پیش بینی  به   ،1404
دانشگاه در  بودجه  و  فیزیکی  کارمندان، فضای  علمی، 
سه سناریوی مختلف و در چارچوب دو برنامه پنج ساله 
)1395 تا 1399 و 1400 تا 1404( پرداخته است. این 
پیش بینی ها قطعًا می تواند کمک کند تا دانشگاه با یک 

اهداف  چارچوب  در  بتواند  علمی  دقیق  برنامه ریزی 
نقشه جامع علمی کشور گام بردارد.

در  دانشگاه  مطلوب  وضعیت  برنامه  این  در  همچنین 
افق 1404 به تفکیک در بخش های آموزشی، پژوهشی، 
و  تعیین شده  دانشجویی  و  فرهنگی  اداری،  و  مالی 
یادشده  بخش های  از  یک  هر  برای  است  شده  سعی 
پروژه های مشخصی در فاصله سال های 1395 تا 1404 

پیشنهاد شود.
برنامه  تدوین  که  گفت  باید  گذشت  که  توصیفاتی  با 
اجرایی  راستای  در  دانشگاه  گام  مهم ترین  راهبردی 
البته  است.  بوده  کشور  علمی  جامع  نقشه  کردن 
فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته در زمینه بهبود فضای 
تدوین  به  کمک  و  استان  در  دانشگاه  و  ارتباط صنعت 
اسناد باالدستی توسعه استان نیز از جمله دیگر اقدامات 

مهم در این راستا بوده است.
باهنر  شهید  دانشگاه  راهبردی  برنامه  اجرای 

کرمان در چه مرحله ای است؟
و  عمومی  فعالیت های  کنار  در  باهنر  شهید  دانشگاه 
خاصی که طبیعتًا به عهده دانشگاه مادر در یک منطقه 
است بنا دارد به طور جدی برنامه درازمدتی را که تا 
جوانب  همه  آن  در  و  است  کرده  تدوین   1404 افق 
آمایش  و  سرزمین  آمایش  کشور،  علمی  جامع  نقشه 
این  اجرایی کند. در  آموزش عالی را در نظر گرفته، 
قالب  برنامه درازمدت در  اشاره شد  راستا، چنان که 
دو برنامه پنج سال برای فاصله سال های 1395 ـ 1404 
از  یک  هر  برای  تا  است  شده  مقرر  و  مشخص شده 
راستای  در  مناسب  استراتژی  پنج ساله  برنامه های 

اجرایی کردن نقشه جامع علمی کشور انتخاب شود.
خوشبختانه در برنامه راهبردی دانشگاه، اهداف اصلی، 
و  امکان رصد  این صورت  در  که  کّمی سازی شده اند 
همچنین انطباق آن ها با اسناد باالدستی را مهیا خواهد 

ساخت
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نتایج سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان

دختر  دانشجویان  ورزشی  فرهنگی  المپیاد  سیزدهمین 
حضور  با  ٢٠مردادماه  لغایت  ١١تیرماه  تاریخ  از  پسر  و 
از  اعم  کشور  عالی  آموزش  موسسه  و  ١٢١دانشگاه  تعداد 
کاربردی،  علمی  جامع  نور،  پیام  علوم،  وزارت  دانشگاه های 

فنی حرفه ای و مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه های وابسته 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  میزبانی  به  ارگان ها  و  نهادها  به 
تیم های ورزشی دانشگاه  برگزار شد و رتبه های زیر توسط 

شهید باهنر کرمان به دست آمد.

تیم دو و میدانی خواهران به مربیگری الدن بدیعی و سرپرستی زهرا شهیدی:

تیم تکواندو خواهران به مربیگری نرگس فرخی:

تیم بدمینتون با مربیگری امیرحسام رحیمی:
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تیم فوتسال برادران با کسب مقام سوم المپیاد و مربیگری دکتر محمدرضا امیر سیف الدینی و سرپرستی احد سلطانی:

تیم شنا با مربیگری احسان سید جعفری و سرپرستی دکتر روح اله نیکویی:
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رئیس کمیسیون آموزش مجلس پای صحبت مسئوالن دانشگاه

دکتر طاهر، رئیس دانشگاه صبح پنج شنبه 28 مردادماه، 
در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  زاهدی،  دکتر  با 
آموزش  کمیسیون  رئیس  و  اسالمی  شورای  مجلس 

مجلس دیدار کرد.
در این دیدار که میرصادقی، فرماندار راور و تعدادی 
داشتند،  حضور  نیز  دانشگاه  مسئوالن  و  معاونان  از 
مشکالت  به خصوص  باهنر  شهید  دانشگاه  مهم  مسائل 
تبادل  و  مرکز آموزش عالی فرش راور مورد بحث 

نظر قرار گرفت.

با  مجلس،  آموزش  کمیسیون  رئیس  زاهدی،  دکتر 
مرکز  وجود  مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های  به  اشاره 
آموزش عالی فرش در شهرستان راور را مفید دانست 
و گفت اگر این آموزش ها مهارت محور باشند، موجب 

کارآفرینی و رونق اقتصادی شهرستان خواهد شد.
وی پیشنهاد داد دانشگاه شهید باهنر در دوره تحصیالت 
افزایش  را  شبانه  دوره های  پذیرش  ظرفیت  تکمیلی، 
برای  را  توان خود  تمام  دانشگاه  با آن  و همراه  دهد 
به  مقاطع  این  در  پژوهش  و  آموزش  کیفیت  تقویت 

کار گیرد.

بازدید دکتر صدیقي، رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از غرفه دانشگاه

دکتر صدیقي رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوري، دکتر مطیعي، معاون وزارت 
رفاه  صندوق  رئیس  یزدانمهر،  مهندس  و  متبوع 
دانشجویان وزارت، از غرفه دانشگاه در نشست معاونان 
دانشگاه  در  کشور  سراسر  دانشگاه های  دانشجویی 
تهران دیدن کردند و ضمن تقدیر از خدمات مدیریت 
در  دانشجویی،  خوابگاه های  ارتقاء  جهت  در  دانشگاه 
را  خوابگاه ها  ارتقاء  هزینه های  از  بخشی  تأمین  زمینه 

قول مساعدت دادند.
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در ادامه مصاحبه ما را با دکتر جعفر ذوالعلی در رابطه 
با انجام پروژه مشترک با نیروگاه برق سیکل ترکیبي 

کرمان می خوانید:
آقای دکتر ذوالعلی، با توجه به این که طرح شما با 
از قابلیت  عنوان »امکان سنجی استفاده کاربردي 
پاالیش  جهت  آبزي  سرخس های  و  فلورجلبک ها 
خنثی سازی  و  درین  کلین  هیدرازین  زیستي 
نیروگاه های  بخار  تصفیه خانه  پساب  اسیدیته 
و رفع  تولید دانش فني  به  ترکیبي« منجر  سیکل 
مورد  در  لطفًا  است،  شده  جامعه  نیاز  از  بخشي 
روند شکل گیری )از ایده تا عمل( این طرح توضیح 

دهید.
آبادي،  پورمحي  مهندس  آقاي   ،1392 تابستان  اوایل 
ترکیبي  سیکل  برق  نیروگاه  شیمي  واحد  کارشناس 
است،  کشور  نیروگاه های  مهم ترین  از  یکي  کرمان،که 
بنده در دانشکده کشاورزي مراجعه نمود و  به دفتر 
برق  نیروگاه  که  کرد  مطرح  گونه  بدین  را  موضوع 
سیکل ترکیبي داراي حجم قابل توجهي پساب است که 
می توان با همکاري افراد متخصص این پساب را تصفیه 
نمود و به چرخه نیروگاهي بازگرداند. چون ایشان بر 
اساس مشاهدات خود در محل نیروگاه، احتمال می داد 
لذا  کرد،  استفاده  منظور  این  به  جلبک ها  از  بتوان  که 
به یک پژوهشگر علوم کاربردي گیاهي مراجعه نموده 
بود. بنده هم از موضوع استقبال نمودم و چند روز بعد 

طي بازدیدي که از واحد شیمي نیروگاه سیکل ترکیبي 
آقاي  توسط  داشتم،  هدف  پساب های  ذخیره  محل  و 
مهندس فرومند، رئیس محترم واحد شیمي، به طور 

کامل در جریان ماجرا قرار گرفتم.
موضوع از این قرار بود که روزانه در حدود 800 متر 
بخار  از چرخه  تقریبًا مقطر پس زده شده  مکعب آب 
به  هیدرازین،  مقداري  به  آلودگي  دلیل  به  نیروگاه 
عنوان پساب در استخر کلین درین تجمع یافته و پس از 
انتقال به استخر دیگري به نام استخر فضاي سبز، عماًل 
هدر می رود. همچنین فرایند احیاي ستون های رزیني 
تصفیه خانه آب نیروگاه نیز منتج به تولید روزانه حدود 
100 متر مکعب پساب شدیداً اسیدي و سخت می شود 
از تجمع و خنثی سازی شیمیایي در  این پساب پس  که 
استخر NP، به استخر تبخیر منتقل گردیده و در آنجا 
پساب  بتوان  که  صورتي  در  شود.  تبخیر  تا  می ماند 
امکان  نمود،  پاک سازی  هیدرازین  از  را  درین  کلین 
این آب ارزشمند به چرخه نیروگاهي وجود  برگشت 
شیمیایي  خنثی سازی  هزینه  همچنین  داشت.  خواهد 
پساب تصفیه خانه نیز براي نیروگاه قابل توجه بود که 
خنثی سازی این پساب به روشي ارزان تر و سازگارتر با 

محیط زیست انجام پذیرد.
کردم  شروع  را  منابع  بررسي  روند  بنده،  پس ازآن 
در  و  داشتم  بازدید  نیروگاه  از  هم  دیگر  بار  چند  و 
و  تیرافکن  مهندس  آقایان  با  جلسه ای  هم  مورد  یک 

جعفر ذوالعلي متولد 1356 در کرمان 
است. او تحصیالت دانشگاهي خود را 
کارشناسي  مقطع  در   1375 سال  از 
شهید  دانشگاه  گیاه پزشکی  رشته 
باهنر کرمان آغاز و در سال 1380 
رشته  ارشد  کارشناسي  مقطع  در 
فردوسي  دانشگاه  گیاهي   - کشاورزي  بیوتکنولوژي 
مشهد ادامه داد. او در آبان ماه 1387 به عنوان اولین 
دانشجوي دکتري رشته بیوتکنولوژي گیاهي کشور از 
دانشگاه فردوسي مشهد فارغ التحصیل گردید و آذرماه 
همان سال به عنوان عضو هیئت علمی بخش مهندسي 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  کشاورزي  بیوتکنولوژي 
مشغول به کار شد. دکتر ذوالعلی در مدت هشت سال 

معرفی طرح پژوهشی
مصاحبه با دکتر جعفر ذوالعلي؛ عضو هیئت علمی و رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید باهنر

همکاري با دانشگاه شهید باهنر، عالوه بر تدریس برخي 
و دکتري،  ارشد  کارشناسي  کارشناسي،  دروس دوره 
تحصیالت  پایان نامه  مشاور  یا  راهنما  استاد  عنوان  به 
تکمیلي بیش از بیست نفر دانشجوي کارشناسي ارشد 
بیوتکنولوژي کشاورزي  از رشته های مختلف و عمدتًا 
با  نیز  را  تحقیقاتي  پروژه  چهار  و  نموده  نقش  ایفاي 
است.  رسانده  انجام  به  صنعت  و  دانشگاه  همکاری 
به  تا 1394  از سال 1391  اجرایي،  همچنین در حوزه 
مدت چهار سال، دو دوره سرپرستي بخش مهندسي 
سال  از  و  داشته  عهده  بر  را  کشاورزي  بیوتکنولوژي 
1394 تاکنون نیز به عنوان رئیس آزمایشگاه پژوهشي 
و تحقیقات کاربردي )مرکزي( دانشگاه در حال فعالیت 

است.
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مهندس بحرالعلوم مدیرعامل و مدیر داخلي نیروگاه 
داشتیم. سرانجام این اقدامات به تهیه پروپوزال پروژه 
برق  تحقیقات شرکت  دفتر  به  ارسال آن  و  تحقیقاتي 
از تصویب  نهایت پس  منطقه ای کرمان منتج شد. در 
شرکت  توسط  آن  مالي  تأمین  و  پروپوزال  موضوع 
توانیر، این پروژه تحقیقاتي از مردادماه 1393 به مدت 
دو سال وارد فاز اجرایي شد و در حال حاضر در مرحله 

تدوین گزارش نهایي قرار دارد.
مزایاي این طرح چیست و چه کاربردي دارد؟

کارایي  افزایش   )1( راستاي  در  تحقیقاتي  طرح  این 
اقتصادي،  بهره وری  افزایش   )2( شیرین،  آب  مصرف 
نیروگاه های  زیست محیطی  استاندارد  ارتقاي   )3( و 
برق سیکل ترکیبي تعریف و اجرا شده است که این ها 
مزیت های بسیار بزرگي هستند. از دیدگاه کاربرد، این 
پروژه دو راهکار کاماًل عملي را براي تصفیه هیدرازین از 
پساب کلین درین نیروگاه سیکل ترکیبي و بازگرداندن 
همچنین،  است.  نموده  ارائه  نیروگاهي  چرخه  به  آن 
یک رهیافت غیرمستقیم و یک راهکار مستقیم نیز براي 
سختي  کاهش  و  اسیدیته  خنثی سازی  و  حجم  کاهش 
پساب تصفیه خانه نیروگاه ارائه شده است. به کارگیری 
این راهکارها توسط نیروگاه، آن مجموعه صنعتي را از 
تمامي مزیت های ذکرشده بهره مند می سازد. همچنین 
الگوبرداري سایر نیروگاه های کشور از نیروگاه سیکل 
برابر  چند  را  تحقیق  این  نتایج  ارزش  کرمان،  ترکیبي 
خواهد نمود. از سوي دیگر، نتایج این طرح، براي سایر 
صنایعي که مشکل مشابه دارند نیز قابل استفاده خواهد 

بود.
در فرایند انجام طرح با چه مشکالت و کمبودهایي 

مواجه بودید؟
صنعتي  کارفرماي  با  تحقیقاتي  کار  سختی های  از  یکي 
در  پیش بینی شده  کاربردي  نتایج  تحقق  که  است  این 
پروپوزال براي کارفرما بسیار مهم است و رضایتمندي 
بستگي  موضوع  این  به  زیادي  بسیار  حد  تا  کارفرما 
دارد. این در حالي است که اهل تحقیق و پژوهش به 
در  پیش بینی شده  نتایج  که  واقف هستند  این موضوع 
نیست  قابل دستیابی  الزامًا  تحقیقاتي،  پروژه  پروپوزال 
با  انجام یک تحقیق  و هرگز نمی توان مطمئن بود که 
استرس  موضوع،  این  باشد.  همراه  مثبت  کاماًل  نتایج 
زیادي را براي مجري در حین اجراي طرح به همراه 

خواهد داشت.

از سوي دیگر، مزیت کار تحقیقاتي با کارفرماي صنعتي 
این است که در مرحله تدوین پروپوزال تمامي الزامات 
و  مواد  غیرمصرفي،  تجهیزات  لحاظ  به  پروژه  اجراي 
و  احتمالي  موانع  نیاز،  مورد  بودجه  مصرفي،  وسایل 
غیره با دقت و حساسیت خاصي مورد بحث و بررسي 
پیش بینی  آن ها  رفع  و  تأمین  نحوه  و  می گیرد  قرار 
می شود. همچنین قراردادها از پختگي و انعطاف پذیری 
بسیار مطلوبي برخوردار هستند. لذا چنانچه در مرحله 
تنظیم پروپوزال، مجري به نحو مطلوب موارد مورد 
باشد،  نموده  پیش بینی  را  رو  پیش  چالش های  و  نیاز 
مواجه  کمي  بسیار  مشکالت  با  پروژه  اجراي  روند  در 
با  طرح  این  خاتمه  حال  در  که  هم  بنده  بود.  خواهد 
معایب  و  محاسن  این  از  هستم،  صنعتي  کارفرماي 

برخوردار بوده ام.
ساز وکار نظارتي این طرح چگونه بوده است؟

دو  شامل  داور  نفر  سه  پروپوزال،  تدوین  فاز  در 
تعیین  صنعت  از  داور  نفر  یک  و  دانشگاهي  داور  نفر 
و  کیفي  و  علمي  لحاظ  به  را هم  پروپوزال  که  گردید 
در  و  داوري  پیش بینی شده،  هزینه های  لحاظ  به  هم 
یک  نیز  اجرایي  فاز  در  رساندند.  تصویب  به  نهایت 
تعیین  ناظر  عنوان  به  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  نفر 
گردید که تمامي مراحل اجرایي پروژه، نتایج حاصله و 
هزینه کردها با نظارت و تائید ناظر، و پس از آن تائید 
می شود.  ارسال  کارفرما  به  دانشگاه  پژوهشي  حوزه 
پس از آن، بایستي گزارش های مراحل اجرایي پروژه 
تحقیقات  دفتر  مرکزي  شوراي  در  مجري  توسط 
ارائه شود و به  شرکت سهامي برق منطقه ای کرمان 
سؤاالت حاضران در جلسه از بخش های مختلف صنعت 
برق از جمله نیروگاه سیکل ترکیبي و داوران مدعو به 
کلیه  برسد.  تائید  به  و  داده شود  پاسخ  شفاهي  طور 
مراحل طرح، از تصویب پروپوزال تاکنون این سازوکار 

نظارتي را طي نموده است.
استفاده  تحقیق  این  در  علمي  روش  چه  از 

کرده اید؟
انجام شد. دو فاز اجرایي  این تحقیق به روش تجربي 
شامل )1( فاز تحقیقات آزمایشگاهي و )2( فاز تحقیقات 
میداني پیش بینی شده بود که قبل از اجراي هر فاز، یک 
دوره مطالعاتي بررسي منابع در نظر گرفته شد. اجراي 
استانداردهاي  و  روش ها  رعایت  با  آزمایش ها  کلیه 
علمي و بر حسب نیاز با لحاظ کردن تکرارهاي آماري و 



23

نمونه های شاهد مثبت و منفي بود. روند اجراي تحقیق 
با جمع آوری نمونه های بیولوژیک هدف از زیستگاه های 
طبیعي و تثبیت آن ها در شرایط گلخانه آغاز شد و با 
بیولوژیکي  تصفیه  قابلیت  براي  آن ها  اولیه  غربالگري 
موردنظر ادامه یافت. نمونه های غربال شده اولیه، در 
بررسی های  مورد  دار،  تکرار  استاندارد  آزمایش های 
با قابلیت  بیولوژیک  تکمیلي قرار گرفتند و نمونه های 
دوم  فاز  در  شدند.  انتخاب  پساب  بیولوژیکي  تصفیه 
پروژه، قابلیت تکرار نتایج فاز آزمایشگاهي در شرایط 
با  پیشنهادي  روش  تطبیق  میزان  و  نیروگاه  واقعي 
شرایط واقعي مورد بررسي قرار گرفت که در مرحله 

جمع بندی نتایج قرار دارد.
انجام شده  از کشور هم  آیا طرح شما در خارج 
است؟ در این صورت چه تفاوت هایی بین نمونه 

داخلي و خارجي آن وجود دارد؟
طي انجام این طرح، بررسي منابع بسیار جامعي انجام 
شد. تا جایي که بنده اطالع دارم، مورد مشابهي از این 
تحقیق با این موضوع براي صنعِت هدف این پروژه یعني 
نیروگاه های برق سیکل ترکیبي در داخل یا خارج کشور 
به انجام نرسیده است. فقط در یک مورد مطلع هستم 
که اخیراً در راستاي کاهش مخاطرات زیست محیطی و 
سالمتي هیدرازین در این صنعت، تغییراتي در طراحي 
ترکیبات  برخي  از  و  نموده اند  اعمال  نیروگاه  چرخه 
جایگزین هیدرازین استفاده می نمایند. با توجه به اینکه 
نیروگاه سیکل ترکیبي کرمان با تکنولوژي روز دنیا از 
کشور آلمان ساخته شده است، احتمال می دهم که سایر 
نیروگاه های سیکل ترکیبي در جهان نیز با مشکل مشابه 
مواجه باشند. حال آنکه چگونه بر آن فایق آمده اند و 
یا اینکه تا چه حد در دنیا به آن توجه شده است، اطالع 
خاصي ندارم. پس از انتشار نتایج این طرح در نشریات 
را  سؤاالت  این  پاسخ  آن،  بین المللی  بازخورد  علمي، 

مشخص خواهد کرد.
و  پژوهشي  یافته هاي  تجاري سازي  منظور  به 
دانشگاه ها  در  تولیدشده  علم  نمودن  کاربردي 

چه پیشنهاد هایی دارید؟
تولیدشده در دانشگاه،  یافته های پژوهشي و علم  اگر 
نیاز  بر  مبتني  تقاضامحور  کاربردي  تحقیقات  نتیجه 
خودبه خود  آن وقت  باشد،  صنعت  یا  بازار  جامعه، 
کاربردی بوده و تجاری سازی آن بسیار آسان خواهد 
بود. این یک مسئله مدیریتي است. باید دانشگاه تصمیم 

بگیرد که قصد دارد چه درصدي از پتانسیل علمي خود 
را به تحقیقات محض و چه درصدي از توانمندي خود را 
به تحقیقات کاربردي تقاضامحور تخصیص دهد. سپس 
برنامه ریزی  این  نماید.  برنامه ریزی  آن  به  نیل  براي 
و  استخدام  گزینش،  نحوه  از  حوزه ها  کلیه  بایستي 
توسعه  و  تجهیز  چگونگي  تا  هیئت علمی  اعضاي  ارتقاي 
فضاي آموزشي و پژوهشي و آزمایشگاه ها و کارگاه ها، 
استخدام و آموزش کارشناسان و استقرار استانداردها 
بدنه  یک  باید  دانشگاه  دهد.  قرار  خود  تأثیر  تحت  را 
دانش محض در راستاي سرآمدي علمي و یک بدنه 
دانش کاربردي در راستاي کارآمدي اجتماعي داشته 

باشد.
این زمینه چه موانعي بر سر راه  به نظر شما در 

وجود دارد؟
کاربردي  و  پژوهشي  یافته هاي  تجاري سازي  براي 
موردي  نگاه  دانشگاه،  اگر  در  تولیدشده  علم  نمودن 
یک  یعني  حقیقي  را یک شخصیت  فرد  و  باشیم  داشته 
اندیشه  با  بگیریم،  نظر  در  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
کنوني حاکم بر علم و فناوري کشور، موانع و مشکالت 
فرد  که  است  کافي  بود.  خواهد  رو  پیش  در  کمتري 
عالقه مند به وقف تالش خود در راستاي حل مشکالت 
از  بیرون  به  معطوف  خودبه خود  آنگاه  باشد.  جامعه 
دانشگاه می شود و به کشف مشکالت، معضالت و نیازها 
و برنامه ریزی و تعریف پژوهش براي حل و رفع آن ها 
می پردازد. در فضاي کنوني کشور، اگر شما یک ایده 
مبتني بر نیاز صنعت یا بازار داشته باشید، مراجع بسیار 
مختلفي از معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري و 
شرکت های دانش بنیان و اصحاب صنعت گرفته تا حتي 
خود دانشگاه ها از قابلیت کمک براي حمایت و اجراي 
آن برخوردارند. لذا، مهم ترین مانع از این منظر شخص 
خواست  انگیزه،  از  آیا  که  است  دانشگاه  هیئت علمی 
یا  باشد  برخوردار  حوزه ای  چنین  به  ورود  پتانسیل  و 
را یک  باشیم و فرد  نگاه سیستمي داشته  اگر  اما  خیر. 
مجموعه بزرگ نظیر دانشگاه شهید باهنر کرمان در 
نظر بگیریم، آنگاه مشکالت بیشتري بر سر راه خواهد 
بود که معطوف به پاسخ ارائه شده به سؤال قبل است.
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و  هیئت علمی  عضو  یک  عنوان  به  شما  راهکار 
پژوهشگر در راستاي ارتباط هر چه بیشتر دانشگاه 
چه  ارتباط  این  شما  نظر  به  چیست؟  صنعت  و 

ضرورتي دارد؟
اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت نیاز به تبیین ندارد. این 
ارتباط یکي از مهم ترین نمودهاي اثربخشي اجتماعي یک 
دانشگاه است. یکي از بهترین مسیرهایي که پیش روي 
یک دانشگاه براي تأثیر بر شاخص های اقتصادي، اجتماعي 
صنعت  با  ارتباط  مسیر  دارد،  وجود  کشور  فرهنگي  و 
ارزش افزوده،  اقتصادي،  بهره وری  ملي،  امنیت  است. 
اشتغال و امنیت اجتماعي چالش های بسیار بزرگي هستند 
که دانشگاه می تواند از طریق ارتباط با صنعت در آن ها 

ورود نماید.
در حال حاضر ما در بیشتر دانشگاه های کشور یک دفتر 
این  که  دارند  انتظار  همه  که  داریم  صنعت  با  ارتباط 
کند.  معجزه  صنعت  و  دانشگاه  ارتباط  زمینه  در  دفتر 
برخورداري دانشگاه از یک دفتر ارتباط با صنعت فعال، 
عالقه مند و آشنا به جوانب مختلف صنعت به ویژه صنایع 
منطقه ای، یک مزیت بسیار خوب است، اما براي توسعه و 
بلوغ ارتباط دانشگاه با صنعت به هیچ عنوان کافي نیست. 
ارتباط دانشگاه و صنعت مستلزم شکل گیری یک مثلث 
است که یک رأس آن یعني پژوهشگران در دانشگاه قرار 
دارد، رأس دوم یعني صاحبان صنعت در بیرون دانشگاه 
و رأس سوم یعني دفتر ارتباط با صنعت در مرز دانشگاه 
قرار دارد. در یک ضلع ایده ها زاییده می شوند، در ضلع 
دوم برنامه ریزی ها و هماهنگی ها شکل می گیرند و در 

ضلع سوم نتایج و پیشرفت ها حاصل می شوند.
تعداد هر چه   )1( بایستي رخ دهد:  مهم  اتفاق  لذا سه 
بیشتري از اعضاي هیئت علمی دانشگاه به حوزه تحقیقات 
کاربردي تقاضامحور عالقه نشان دهند و باهدف کشف 
نیازها در حوزه تخصصي خود با اصحاب صنعت به طور 
با  ارتباط  دفتر  که  فرصت هایی  طریق  از  یا  و  مستقیم 
صنعت براي آن ها ایجاد می نماید، تماس برقرار نمایند. 
اعضاي  شود.  جذب  دانشگاه  به  صنعتي  کارفرماي   )2(
هیئت علمی دانشگاه در روند اجراي پروژه های تحقیقاتي 
خود به سلیقه و خواست کارفرماي صنعتي توجه بسیار 
زیادي داشته باشند و مهم ترین هدف خود را رفع نیاز 
کارفرماي صنعتي قرار دهند، نه خاتمه پروژه و تسویه 
حساب! این موضوع تأثیر بسیار زیادي بر رغبت صنعت 

با  ارتباط  دفتر   )3( دارد.  دانشگاه  با  همکاري  ادامه  به 
با  را  بسیار سازنده ای  ارتباط دو سویه  دانشگاه  صنعت 
بایستي  ارتباط دو سویه  این  نماید.  ایجاد  حوزه صنعت 
شامل معارفه متقابل، درک نیازها و خواسته های متقابل 

و رفع نیازها و خواسته های متقابل باشد.
ارتباطات علمي و صنعتي،  به جهانی شدن  با توجه 
به نظر شما چگونه می توان جایگاه کشور را در این 

زمینه در جهان تقویت کرد؟
با  باید  ما  پژوهشگران  است.  مهم  بسیار  ارتباط  خود 
با صنعت  ارتباط  دفاتر  و  دیگر  پژوهشگران کشورهاي 
ما باید با نظایر خود در عرصه بین الملل ارتباط داشته 
باید  ارتباط  این  که  است  این  مهم  مسئله  اما  باشند. 
سازنده و پرورش دهنده باشد تا منتج به انتقال تجربیات 
و مبادله محصوالت دانش بنیان شود. ارتباط سازنده هم 
نمی شود مگر زماني که هر دو طرف دست پر  میسر 
و  ارتباط  وارد  نمی توان  دست خالی  با  باشند.  داشته 
تعامل سازنده شد. لذا به این نتیجه می رسیم که ورود 
میسر  دروني  ارتباطات  درگاه  از  نیز  جهاني  عرصه  به 
است. مهم ترین صنایع در کشور ما از تکنولوژي وارداتي 
برخوردارند. لذا ورود به مشکالت و چالش های صنایع 
کشور به نوعي ورود به مشکالت این صنایع در عرصه 
بین المللی نیز می باشد. به عنوان مثال، اگر نیروگاه سیکل 
در  مشکل  یک  با  آلماني  تکنولوژي  با  کرمان  ترکیبي 
یا بهره وری مشابه است، نیروگاه های  حوزه استاندارد 
مشابه آن در سایر نقاط جهان نیز با آن مشکل مواجه اند. 
بنابراین ما با ورود خود به رفع مشکالت صنایع داخلي 
خودبه خود  برخوردارند،  وارداتي  تکنولوژي  از  که 
این  شده ایم.  وارد  بین المللی  تأثیرگذاري  عرصه  به 
از  باشد.  میان مدت  و  کوتاه مدت  دیدگاه  از  می تواند 
دیدگاه بلندمدت نیز باید عرض کنم که ارتباط سازنده 
و  رفع مشکالت  براي  ابتدا  در  و صنعت، شاید  دانشگاه 
چالش های صنعتي با تکنولوژي وارداتي باشد، لیکن اگر 
این ارتباط از پویایي الزم برخوردار باشد به مرور زمان 
منجر به خلق تکنولوژي بومي و ملي می شود. لذا اگر 
یک ارتباط سازنده و پویا بین دانشگاه و صنعت در درون 
و  کوتاه مدت  در  آن  مثبت  تأثیر  گیرد،  شکل  کشور 
قالب صدور دستورالعمل ها، روش ها و  میان مدت در 
اجزاي بهینه سازی شده و در بلندمدت در قالب صدور 
پدیدار  بین الملل  عرصه  در  فني  دانش  و  تکنولوژي 

خواهد شد.
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همایش یک روزه آموزش آمار

دانشگاه  با همکاری  آمار  یک روزه آموزش   همایش 
کرمان،  استان  ریاضی  معلمان  انجمن  باهنر،  شهید 
انجمن معلمان آمار استان کرمان و اداره کل آموزش 
و پرورش استان کرمان روز دوشنبه 1 شهریورماه در 

تاالر وحدت برگزار شد.
در  کامپیوتر،  و  ریاضی  دانشکده  رئیس  فدایی،  دکتر 
شهید  دانشگاه  گفت:  باهنر  شهید  دانشگاه  معرفی 
چهار  در  مستقل  به طور  سال 1354  از  کرمان  باهنر 
رشته، فیزیک، شیمی، زبان انگلیسی و مدیریت دانشجو 
پذیرفت. بخش ریاضی نیز از همان سال فعالیت علمی 
خود را شروع کرد و در مهرماه 63 اقدام به پذیرش 
دانشجو کارشناسی ارشد و سال 67 اقدام به پذیرش 
دانشجو دکتری نمود. در سال 1374 نیز بخش آمار 

و علوم کامپیوتر از بدنه بخش ریاضی به وجود آمد.
پرورش  و  آموزش  مدیرکل  بیگی،  محسن  دکتر 

استان کرمان، آمار را یکی از اصول اساسی دانست که 
وی  است.  نشده  واقع  توجه  مورد  زیاد  ما،  جامعه  در 
اساس  بر  برنامه ریزی ها  که  زمانی  کرد:  نشان  خاطر 
تجزیه و تحلیل علمی نباشد، آسیب های زیادی بعد از 
سال ها زحمت به وجود می آید و نتیجه دلخواه حاصل 
نمی شود، هیچ بخشی از جامعه بی نیاز از آمار و تجزیه 
و تحلیل آماری نبوده است. امروز علم آمار در تمام 
به  فعالیت ها  تمام  در  و  کرده  رسوخ  زندگی  سطوح 

چشم می خورد.
در پایان از پروژه های برتر دانش آموزی درس آمار 
تقدیر و لوح سپاسی به عنوان یادبود به آنان اهدا شد. 
حمید حسینخانی، خانم حراجچی، محسن امیری، سعیده 
جمله  از  شیری  ده  کاظم  و  احمدی  صدیقه  ماهری، 

برگزیدگان بودند.
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سیزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران

دوم  سه شنبه  روز  ایران،  آمار  کنفرانس  سیزدهمین 
شهریورماه، با حضور بزرگان و پیشکسوتان آمار ایران 
و جهان و همچنین مهمانان، مدیران و استادان داخلی 
و خارجی، در تاالر وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان 

کار خود را آغاز کرد.
کنفرانسی  سیزدهمین  اجرایی  دبیر  مددی،  دکتر 
با گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد  ایران،  ملی آمار 
در  دانشگاه  )بنیان گذار  پور  افضلی  علیرضا  مهندس 
کرمان( و همسر گرامی شان زنده یاد بانو فاخره صبا، 
در مورد دکتر علی افضلی پور گفت: دکتر علی افضلی 
پور )برادر علیرضا افضلی پور( یکی از اولین آماردانان 
برجسته کشور بود که سال گذشته دست نوشت هایشان 
و  اهداشده  ایران  آمار  انجمن  به  ایشان  دختر  توسط 

هم اکنون در دفتر انجمن نگهداری می شود.
وی با قدردانی از استادان و بزرگانی که از کشورهای 
ایتالیا، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، اسلوونی، لهستان، کانادا، 
آمریکا، نروژ، سوئیس، بلغارستان، تایوان، مالزی و قطر 
برای حضور در این کنفرانس بار سفر را بر خود هموار 
نمودند خاطر نشان کرد: برای دعوت از مهمانان خارج 
از ایران مکاتبات از ابتدای سال گذشته صورت گرفته 
آغاز   1394 سال  شهریورماه  از  نیز  اجرایی  مراحل  و 
کمیته  اعضای  مستمر  کوشش  و  تالش  ماه ها  طی  و 
اجرایی سعی شده است تا در حد توان، این کنفرانس 
هرچه پربارتر و درخور میهمانان گرامی برگزار شود. 
سیزدهمین کنفرانس آمار با استقبال بی نظیر استادان 
بنام و برجسته و دانشجویان عزیز، همراه بوده است. 
به  دانش پژوهان  سوی  از  ارسال شده  مقاالت  تعداد 
با  آن ها،  بین  از  که  مقاله،   520 کنفرانس  دبیرخانه 

سراسر  از  داور   60 حدود  مناسب  داوری های  انجام 
مقاله   136 و  سخنرانی  بخش  در  مقاله   220 کشور، 
میان  این  در  است.  پذیرفته شده  پوستری  بخش  در 
از بین 220 پذیرش گرفته در بخش سخنرانی حدوداً 
می شوند.  ارائه  تخصصی  نشست   12 در  مقاله   60
دیگر  از  آموزشی  کارگاه  دو  و  میزگرد  دو  همچنین 
کنفرانس  این  برپایی  در  است.  کنفرانس  برنامه های 
دارد  جا  که  آمدند  پایمان  به  پا  ارگان هایی  و  نهادها 
پژوهشکده  ایران،  آمار  مرکز  ایران،  آمار  انجمن  از 
کرمان،  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  آمار، 
انجمن  کرمان،  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
تجارت،  بانک  دی،  بیمه  کرمان،  استان  ریاضی  دبیران 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان، شهرداری کرمان، 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، 
پژوهشکده بیمه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، مرکز پژوهشی ریاضی 

ماهانی و بانک رفاه کمال تشکر را داشته باشیم.
دکتر احتشام زاده، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، 
دانشگاه شهید باهنر کرمان را به حاضران معرفی کرد 
در سه  را  فناوری  و  پژوهش  سنگین  گفت: رسالت  و 
اثربخشی  کشور،  علمی  رتبه  و  حیثیت  ارتقاء  مورد؛ 
جامعه  توسعه  محوریت  و  ثروت  تولید  و  اجتماعی 
ایده ها،  برای  فرصتی  علمی  همایش های  کرد.  خالصه 
فکرها و محلی برای ارائه آخرین دستاوردهای محققان 
پیچیده  راهبردی،  تفکر  ضرورت  است.  متخصصان  و 
شدن تصمیمات، تضمین بقا با شیوه ای خالق و نوآورانه 
تغییرات شدید محیطی است. تصمیم گیری ها بسیار  و 
پیچیده شده است، به دلیل آنکه آینده بسیار پیچیده 
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و نامشخص است. باید برای آینده سناریوهای مختلفی 
باشیم.  اثربخشی داشته  باید  بقا  برای  بگیریم.  نظر  در 
نقشه  چارچوب  در  که  عالی  آموزش  آمایش  طرح 
در  را  دانشگاه ها  مأموریت  تدوین شده،  کشور  علمی 
اصلی  راهبردهای  است.  کرده  مشخص  خصوص  این 
رفع  از:  عبارت اند  کشور  عالی  آموزش  آمایش  طرح 
نیاز  به  پاسخ گویی  جهت  کیفیت  ارتقاء  جامعه،  نیاز 
کشور، لزوم درجه بندی، سطح بندی آمایش آموزش 
بین المللی  تعامل  و  کشور  جغرافیایی  گستره  در  عالی 
آموزش  حکمروایی  نظام  کارآیی  پی ریزی  کارآمد، 
اولویت های  تعیین مزیت ها و  عالی و پژوهش کشور، 
نسبی فعالیت های عمده اقتصادی در استان های مختلف 

برای تعیین راهبرد توسعه آموزش عالی در استان.

 وی بخشی از افتخارات دانشگاه را این گونه برشمرد: 
چهره  عنوان  به  پور  رجبعلی  مهدی  پروفسور  انتخاب 
کشور،  ماندگار  چهره های  همایش  اولین  در  ماندگار 
باهنر  شهید  دانشگاه  از  نمونه  استاد  سیزده  انتخاب 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  توسط  کرمان 
دانش آموخته  و سومین  دومین  اولین،  فارغ التحصیلی 
تعداد 1080 طرح  اتمام  کشور،  ریاضی  دکتری  دوره 
تاکنون،  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضا  توسط  تحقیقاتی 
دریافت لوح تقدیر از جایزه شرکت های دانشی برتر 
گهر،  گل  فوالد  و  سنگ آهن  پژوهشکده  توسط  ایران 
با دانشگاه، سال 1393، دریافت  از واحدهای مشترک 
نشان تعهد در جشنواره جایزه ملی فناوری و نوآوری 
توسط یکی از شرکت های دانش بنیان وابسته به دانشگاه 
در  دوم  رتبه  کسب   ،1393 سال  کرمان،  باهنر  شهید 
سال  فرهنگی(،  )کانون های  رویش  کشوری  جشنواره 

1394، تقریظ مقام رهبری بر کتاب آن بیست و سه 
امور فرهنگی  نفر نوشته احمد یوسف زاده، مدیرکل 

دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1394.
در این مراسم از دکتر عین اهلل پاشا، بزرگ ترین استاد 
پیشکسوت ریاضی و آمار ایران تقدیر به عمل آمد و 
مراکز مختلف، ازجمله دانشگاه خوارزمی، انجمن آمار 
و  سپاس  الواح  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  و  ایران 

هدایایی را به وی تقدیم نمودند.
دکتر عین اهلل پاشا پس از دریافت جوایز در سخنرانی 
از  و  خواند  آمار  سفره  برکت  را  بهبودیان  دکتر 
زنده یاد، دکتر خواجه نوری، پیشکسوت آمار یاد کرد و 
گفت: دکتر خواجه نوری حتی پس از مرگش هم دست 
از علم و دانش بر نداشت و طی نوشته ای خواست که 
جنازه ایشان به سالن تشریح دانشگاه برای کسب علم 

منتقل شود.
زمینه  در  بلجک  آندره  پروفسور  سخنرانی  از  پس 
سمینار آمار، دکتر بهبودیان به همراهی دکتر پارسیان 
جوایز را به شرح زیر به استادان برگزیده اهدا کردند:

میرامید  دکتر  به  آزادی  بهار  سکه  ونیم  دو  اهداء   -
صنعتی  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  میرصادقی  حاجی 

شریف
- اهداء یک و ربع سکه بهار آزادی به سه تن:

دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  آرشی؛  محمد  دکتر   .1
صنعتی شاهرود

دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  توانگر؛  مهدی  دکتر   .2
اصفهان

دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  ملکی؛  باغ  تابان  دکتر   .3
تربیت مدرس
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افتتاح سایت الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه
با حضور معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

علوم،  وزارت  آموزشی  معاون  نیاسر،  شریعتی  دکتر 
تحقیقات و فناوری که به منظور بازدید از پروژه های 
مراسم  در  سخنرانی  و  حضور  باهنر،  شهید  دانشگاه 
تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  رئیس  معارفه  و  تودیع 
صنعتی و فناوری پیشرفته و همچنین بازدید از دانشگاه 
پیام نور به کرمان سفر کرده بود، روز یکشنبه هفتم 
شد  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  مهمان  شهریورماه 
مرکزی  کتابخانه  الکترونیکی  سایت  بازدید  این  در  و 

دانشگاه شهید باهنر را افتتاح نمود.
دکتر شریعتی پس از افتتاح سایت الکترونیکی کتابخانه 
مرکزی دانشگاه گفت: در بازه زمانی 30 سال، جمعیت 
حال  در  است.  داشته  افزایش  درصد   25 دانشجویی 
 100 حدود  دکترا  مقطع  دانشجوی  جمعیت  حاضر 
هزار نفر و تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 
است. همچنین ظرفیت  نفر  تا 800 هزار  حدود 700 
هیأت علمی در بهترین شرایط 5 هزار نفر تا 6 هزار 
نفر است. یکی از تالش های جدی در این زمینه ایجاد 
یکی  است.  تحصیل  و  اشتغال  بین  معنی دار  رابطه  یک 
عالی  آموزش  توسعه  شود  دنبال  باید  که  اهدافی  از 
متناسب با نیاز بازار است. باید توسعه آموزش عالی را 
کمی هدفمندتر و مرتبط تر با نیاز بازار دنبال کنیم. در 
ما حدود 40  دانشگاه های دولتی  تعداد  پیش  10 سال 
تا 45 مورد بوده است اما در حال حاضر حدود 143 
و  غیردولتی  مرکز   353 دولتی،  عالی  آموزش  مرکز 
در مجموع بالغ بر 2 هزار و 850 مرکز آموزش عالی 

در کشور داریم.

گفتنی است در حاشیه افتتاح سایت الکترونیکی کتابخانه 
مرکزی دانشگاه، رؤسا و مدیران از بخش های مختلف 

کتابخانه نیز دیدن کردند.
دکتر احتشام زاده، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، 
داد: در سال 93  توضیح  نشریات  از بخش  بازدید  در 
به صورت شاخص  به عنوان نشریه ممتاز  ما  نشریات 
در دفتر علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شد. نشریات 
فنی  و  انسانی  علوم  پایه،  علوم  مختلف  زمینه های  در 
مورد  آنالین  صورت  به  عمومًا  و  هستند  مهندسی  و 
استفاده قرار می گیرند. کاری که امروز برای اولین بار 
در حال انجام آن هستیم و امیدواریم با موفقیت به پایان 
برسد، رف خوانی دیجیتالی است که بر اساس پردازش 
قباًل  بارکدها  است.  انجام شده  بارکدگذاری ها  تصویر 
در داخل کتاب ها نصب می شدند و چشم دوربین قادر 
به دیدن آنچه که در قفسه ها باید باشد نبود به همین 
به  و  شده  استخراج  سیستم  از  بارکدگذاری ها  دلیل 
عطف کتاب منتقل شده است که این طرح تا پایان آبان 
ماه به اتمام خواهد رسید. همچنین درصدد هستیم تا 
منابع دیجیتالی کتاب را راه اندازی کنیم و برای داشتن 
به  و  پایان نامه ها شروع کردیم  از  نرم افزاری،  آرشیو 
صورت فاز به فاز پیش می رویم. کتابخانه دیجیتال عماًل 
قابلیت جستجو، مشاهده و مطالعه پایان نامه را دارد و 
این یک فعالیت ارتقاءیافته ای است که بستر آن فراهم 
گردیده است. کتابخانه دانشگاه، بر اساس یک نوآوری 
و توسط یک تیم تحقیقاتی و اجرایی قوی از بخش های 
کتابداری، علم اطالعات و دانش شناسی و علم کامپیوتر 
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که حوزه پردازش تصویر هستند، در حال انجام و ارائه 
نرم افزار رف خوانی است، این یک خدمت علمی است 
در  چه  کتابخانه ها،  سایر  استفاده  مورد  می تواند  که 

داخل استان و چه در خارج استان قرار گیرد.
بازدید  و  الکترونیکی  سایت  افتتاحیه  مراسم  از  پس 
آزمایشگاه  از  مسئوالن  دانشگاه،  مرکزی  کتابخانه  از 

مرکزی نیز دیدن کردند.

غرفه دانشگاه در نمایشگاه دستاوردهای دولت

 دکتر طاهر، رئیس دانشگاه با حضور در نمایشگاه معرفی 
دستاوردهای دولت تدبیر و امید که به مناسبت هفته 
دولت، دوم تا هشتم شهریورماه، در محل پارک مادر 
دانشگاه  غرفه  در  بود،  گردیده  برگزار  کرمان  شهر 
در  ارائه شده  خدمات  وی  یافت.  باهنر حضور  شهید 
این غرفه را مؤثر ارزیابی کرد و اظهار داشت: معرفی 
به  امید  و  تدبیر  دولت  در  کسب شده  دستاوردهای 
مردم در راستای ایجاد امید و نشاط جامعه دانشگاهی، 

حائز اهمیت است.
نمایندگان  استاندار،  حضور  با  نمایشگاه  این  افتتاحیه 
استان در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان استان در 
مجلس شورای اسالمی، ائمه جماعات و سایر مسئوالن 

استانی همراه بود.

همچون  نیز  دوره  این  باهنر،  شهید  دانشگاه  غرفه 
غرفه های  پربازدیدترین  جزء  گذشته  دوره های 
نمایشگاه بود به طوری که روزانه 200 مراجعه کننده 

از غرفه دانشگاه بازدید می کردند.
این نمایشگاه، نمایشگاه  با برپایی  گفتنی است همزمان 
محصوالت فرهنگی، صنایع دستی استان کرمان و عشایر 

نیز دایر بود.
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دکتر طاهر:
ما در دانشگاه یک خانواده هستیم

»روز  مناسبت  به  و  شهریورماه  نهم  سه شنبه  روز 
رئیسه  هیأت  دولت،  هفته  با  همزمان  و  کارمند« 
کارکنان  صحبت  پای  صمیمانه  نشستی  در  دانشگاه 

دانشگاه نشستند و به سؤاالت آنان پاسخ دادند.
برگزار  دانشگاه  وحدت  تاالر  در  که  نشست  این  در 
به  شد، دکتر طاهر، رئیس دانشگاه، ضمن خیر مقدم 
کارکنان، هفته دولت و یاد و خاطره دو شهید بزرگوار، 
رجایی و باهنر که اسوه های رشادت و مردانگی بودند 
را گرامی داشت و بیان کرد: دانشگاه بعد از چهل سال 
جنوب شرق  دانشگاه  بهترین  عنوان  به  توانسته  سابقه 
خودنمایی کند که این موضوع حاصل زحمات کارکنان 
و اعضای هیأت علمی دانشگاه است. بهترین روش برای 
پیشبرد و توسعه همه جانبه، همنوایی و همسازی است 
که باعث می شود کارها به صورت مطلوب انجام شود. 
ما در دانشگاه یک خانواده هستیم و نیاز است از یکدیگر 
مراقبت کنیم و نسبت به هم مسئول باشیم و راندمان 

و بازده کار را باال ببریم.
دفتر  رئیس  مرادی،  سلطان  حجت االسالم والمسلمین 
نهاد مقام نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، با 
قرائت آیه ای از سوره فتح، ویژگی های همکاری را بیان 
کرد و گفت کارمندان باید ضمن پاکی، نسبت به هم 
دوستی داشته باشند و در مقابل دشمن شکست ناپذیر 

باشند و از سرزنش سرزنش کنندگان، نهراسند.
منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون  اسالمی؛  دکتر 
دانشگاه، در پاسخ به سؤاالت مکتوب کارکنان به تخصیص 
بودجه برای سختی کار و همچنین بحث رتبه بندی ها 

اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه با کمبود بودجه مواجه 
کارکنان در حد  به مشکالت  هستیم ولی سعی داشتیم 
توان رسیدگی کنیم و درصدد هستیم که امکانات رفاهی 
جمله  از  که  دهیم  قرار  کارمندان  اختیار  در  بیشتری 
نمونه،  کارمند  انتخاب  بحث ورزش صبحگاهی،  آن ها 
اهداء جوایز در مناسبت های مختلف و اهداء پاداش با 
توجه به عملکرد کارکنان است. همچنین یکسان سازی 
اضافه کاری های  از  جلوگیری  کارکنان،  غیاب  و  حضور 
ارائه  اساس  بر  اضافه کاری  حق  طرح  و  دلیل  بدون 
مجوز توسط مافوق از فعالیت های انجام شده توسط 
معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه است. ما 
تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی )که مشمول  پیگیر 
مجوز هستند(، پرداخت کمک هزینه مهدکودک برای 
فرزندان کارمندان مرد و پرداخت حق پست با توجه 

به بازده و عملکرد کارمندان نیز هستیم.
ضرورت توجه به بهره وری نیروی انسانی در سازمان 
موضوع سخنان دکتر احتشام زاده، معاون پژوهشی و 
فناوری دانشگاه بود. وی در این باره خاطر نشان کرد: 
نادیده  را  سازمان  در  بهره وری  نمی تواند  هیچ کس 
بگیرد و اگر در سازمانی بهره وری وجود داشته باشد، 
نه  و  می شود  ناراحت  کار  زیاد  حجم  از  کارمندی  نه 
نمونه،  کارمند  انتخاب  برای  می ماند.  بیکار  کارمندی 
که  باشد  طوری  باید  انسانی  منابع  مدیریت  جایگاه 

بهره وری را مورد بررسی قرار دهد.
انجام فعالیت پژوهشی توسط کارمندان  وی به امکان 
اشاره کرد و گفت: اگر کارمندی قصد انجام فعالیت های 
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پژوهشی را دارد می تواند به صورت مجری طرح های 
پژوهشی در ساعات غیر ساعات کاری با اعضای هیأت 

علمی همکاری کند.
دکتر بصیری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، گفت: 
مقام معظم رهبری در نام گذاری سال پیش گفتند که 
فرهنگ از اقتصاد مهم تر است و فرهنگ هوای تنفسی 
است چون مردم باید در این هوا نفس بکشند. بنابراین 
اگر هزینه ای در زمینه فرهنگی می شود مختص گروه 
هم  و  است  دانشجویان  شامل  هم  و  نیست  خاصی 
شهری  تلویزیون  امسال  شهریور  پایان  در  کارمندان. 
از  بتوانند  کارمندان  تا  شد  خواهد  نصب  دانشگاه  در 
برنامه های فرهنگی چه در مراسم مذهبی و عزاداری 
و چه در مراسم فرهنگی و برگزاری جشن ها استفاده 

کنند.
حرکت  جشنواره  برگزاری  از  همچنین  بصیری  دکتر 
خبر داد و گفت: دانشگاه شهید باهنر، از سوم الی پنجم 
مهرماه میزبان بیش از 300 زبده فرهنگی از سراسر 

کشور خواهد بود.
تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون  موالیی،  دکتر 

دانشگاه نیز در جواب سؤاالت مکتوب کارکنان در مورد 
تخفیف شهریه دانشجویانی که قصد انتقال از دانشگاهی 
به دانشگاه دیگر را دارند توضیحات مربوط را ارائه داد 
میسر  مصوبات  طبق  حاضر  حال  در  امر  این  گفت  و 

نمی باشد.
و  ایمیل  طریق  از  دانشگاه  رئیس  با  مستقیم  ارتباط 
که  بود  خبری  این  است.  شده  میسر  پیامکی  سامانه 
روابط  و  ریاست  حوزه  کل  مدیر  ابراهیمی،  دکتر 
عمومی اعالم کرد و افزود: ایمیل هر روز حداقل 6 بار 
مشاهده و مطالب آن پیگیری و نتیجه به ارسال کننده 
قبلی  وقت  گرفتن  با  دانشگاه  کارکنان  می شود.  اعالم 
از دفتر رئیس دانشگاه، می تواند مشکالت و پیشنهادات 
طاهر  دکتر  با  حضوری  و  مستقیم  صورت  به  را  خود 

درمیان بگذارند.
دانشگاه  کارمندان  بسیج  رئیس جدید  نشست  این  در 
رضایی  آقای  از  تقدیری  لوح  اهداء  با  و  معرفی  نیز 

رئیس سابق بسیج کارکنان، قدردانی به عمل آمد.
در پایان با برگزاری قرعه کشی به 40 نفر از کارمندان 

حاضر در جلسه جایزه اهدا شد.
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دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

و  خاک  منابع  پایدار  مدیریت  ملی  همایش  دومین 
به  شهریورماه   18 و   17 چهارشنبه  روز  محیط زیست 
تاالر  همت بخش خاک شناسی دانشکده کشاورزی در 

وحدت برگزار شد.
دکتر مهدی سرچشمه پور، مدیر دومین همایش ملی 
مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، هدف اصلی 
به  توجه  و  شناخت  افزایش  را  همایش  این  برگزاری 
خاک در زندگی در جهت تأمین آینده ای پایدار دانست 
به  توجه  افزایش  دنبال  به  ما  بهتر  عبارت  به  گفت:  و 
و  امن  و زندگی  پایدار  توسعه  پایدار،  خاک، مدیریت 
است زنده و  ما موجودی  نظر  از  سالم هستیم. خاک 
به  موجودات  همه  حیات  که  منابعی  مهم ترین  از  یکی 

آن وابسته است.
دکتر احتشام زاده، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، 
هدف همایش را یکی از مهم ترین مسائلی دانست که 
اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و در این راستا 
موضوع  و  باهنر  شهید  دانشگاه  از  کوتاهی  معرفی  به 
»خاک« پرداخت و یادآور شد: دانشگاه شهید باهنر از 
پور  افضلی  مهندس  آقای  جناب  خیر  نیت  با   54 سال 
دانشگاه  شد.  نهاده  بنا  صبا  فاخره  بانو  همسرشان  و 
باهنر از لحاظ نسبت دانشجو به عضو هیأت علمی رتبه 
دوم؛ از لحاظ تعداد دانش آموختگان رتبه سوم؛ تعداد 
هیأت علمی رتبه هفتم؛ تعداد دانشجویان؛ رتبه ششم و 

به طور کلی رتبه دهم را در کشور دارد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ضرورت تفکر راهبری 

در مدیریت خاک را این گونه تعریف کرد: خاک یکی از 
منابع مهم و ارزشمند طبیعت است، خاک ها به عنوان 
پاالینده های صنعت محسوب می شوند و عالوه بر اینکه 
تأمین کننده مواد غذایی هستند خاصیت تصفیه کنندگی 
نیز دارند. این خاصیت خاک در اثر خواص فیزیکی آن 
از منافذ( خواص شیمیایی آن )جذب  نفوذ آب  )عمل 
مواد  )تجزیه  آن  زیستی  خواص  و  تبخیر(  و  سطحی 
آلی( است. ارکان سه گانه بهره وری سبز عبارت اند از: 
توسعه پایدار، کیفیت، سود دهی. ما باید این سؤال را 
از خود داشته باشیم که با چه هزینه ای چه محصولی را 
تولید می کنیم، هزینه یابی جریان مواد بر تبیین و تمایز 
بین هزینه های تولید و هدر رفت مواد و انرژی تأکید 
دارد و این هدر رفت به عنوان تلفات اقتصادی ارزیابی 
کاهش  راهکارهای  یافتن  به  را  مدیریت  که  می شود 
هدر رفت و ارتقای کارایی تجاری ترغیب می کند. پنج 
و  مدیریت  الزام  مواد،  جریان  هزینه یابی  اجرایی  گام 
تعیین نقش ها و مسئولیت ها، تعیین گسترده فرآیند و 
استقرار یک مدل جریان مواد، تعیین هزینه ها و تفسیر 
و پیدا کردن ارتباط نتایج هزینه یابی جریان مواد، بهبود 
طریق  از  مواد  رفت  هدر  کاهش  تولید،  فعالیت های 

نتایج هزینه یابی جریان مواد است.
وی به سرفصل های برنامه راهبردی معاونت پژوهشی 
دانشگاه اشاره کرد و گفت: افزایش کیفیت، حمایت مادی 
افزایش سهم  و  به محصول  ایده  فرآیند  از  معنوی  و 
پیشرفته،  دانش  بر  مبتنی  و خدمات  تولید محصوالت 
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ارتباط با  بین المللی سازی دانشگاه، تقویت و گسترش 
صنعت و جامعه و سوق دادن به موضوعات پایان نامه ها 
افزایش  و  استانداردسازی  جامعه،  نیاز  رفع  سمت  به 
ایمنی و سطح کمی و کیفی خدمات علمی دانشگاه به 
متقاضیان، توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیکی، ارتقا 
مشارکت  و  نقش  افزایش  و  کتابخانه  خدمات  سطح 
و  فناوری  و  علوم  حوزه  در  غیردولتی  بخش های 
ارتقا سهم وقف و امور خیریه در این حوزه از اهداف 
برنامه راهبردی معاونت پژوهشی است. در این راستا 
همایش های علمی فرصتی برای ایده ها، فکرها و محلی 
برای ارائه آخرین دستاوردهای محققان و متخصصان 
تخصصی تر  مقوله  یک  چه  هر  و  است  مقوله  هر  در 
باشد اثربخشی آن همایش بیشتر است. همچنین اتخاذ 
جهت  آینده پژوهی  مطالعات  پایه  بر  صحیح  راهبرد 
بر  نظارت  و  برنامه  تدوین  پایدار،  تولید  به  دستیابی 
و  صحیح  آمار  استخراج  نیازمند  برنامه  اجرای  روند 

تحلیل آماری دقیق علمی است.
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  فتوت،  مهندس 

استانداری کرمان از اهمیت موضوع خاک در راستای 
توسعه استان و اقتصاد استان سخن گفت و از بکار بردن 
نتایج این همایش ها ابراز امیدواری کرد و افزود: استان 
دارد  اقلیمی که  و  تنوع آب و هوایی  به دلیل  کرمان 
برخوردار  نیز  خوبی  کشاورزی  ظرفیت  و  پتانسیل  از 
است. ما اصرار داریم به خاک در کنار آب توجه شود. 
از خاک باید استفاده بهینه داشته باشیم و در نهایت در 

این زمینه به شیوه های اجرایی برسیم.

 سومین نشست مسئوالن استان باواریا با اساتید دانشگاهی

آلمان  باواریای کشور  استان  بازدید مسئوالن  سومین 
اتاق  در  شهریورماه   17 چهارشنبه  کرمان  استان  به 

بازرگانی کرمان برگزار شد.
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  اساتید  نشست،  این  در 
شرکت  مدیرعامل  همچنین  و  استان  دانشگاه های  و 
علوم  وزارت  شاخه  رئیس  آلمان،  بایرن  بین المللی 
و  برنگ  نورن  بازرگانی  اتاق  رئیس  بایرن،  اقتصادی 
رئیس سندیکای شرکت های مرتبط به مهندسی باواریا 

حضور داشتند.
انجام شد  با تمرکز بر محیط زیست  در این جلسه که 
از بحث و گفتگو پیرامون مفاد تفاهم نامه که در  پس 
در  بود  رسیده  طرفین  امضای  به  گذشته  جلسه های 

خصوص اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه تبادل نظر شد.
با صنایع  اساتید  همچنین خالصه پروژه هایی که برخی 
استان در زمینه های محیط زیست انجام داده اند مطرح 

گردید.
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دومین نشست هیأت دانشگاهی دانشگاه صنعتی Dresden آلمان و دانشکده فنی و مهندسی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان

و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  مهندسی  فنی  بخش 
محل  در  شهریورماه  هفدهم   ،Dresden دانشگاه 
تشکیل  باهنر  شهید  دانشگاه  برق  مهندسی  بخش 
نژاد،  صید  دکتر  حضور  با  نشست  این  دادند.  جلسه 
مدیر  داوری،  مهندس  دانشگاه،  بین الملل  امور  مدیر 
دانشگاه، دکتر شیرازی، رئیس  با صنعت  ارتباط  بخش 
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، 
دکتر  مکانیک،  مهندسی  بخش  رئیس  حسینی،  دکتر 
شیخ سامانی، سرپرست گروه جامدات بخش مهندسی 
مکانیک، مهندس عرب نژاد، مدیر عامل شرکت دنده 
بیوسیستم،  مکانیک  بخش  رئیس  جعفری،  دکتر  کار، 
مهندس انجم شعاع، رئیس مکانیک مجتمع مس شهید 
مس  توسعه  و  تحقیق  رئیس  مقصودی،  دکتر  باهنر، 
فنی صنایع  دفتر  باهنر، مهندس سعیدی، مدیر  شهید 
ممتازان کرمان، مهندس امینایی، رئیس تحقیقات فنی 
و مهندسی مس سرچشمه و هیأت دانشگاهی صنعتی 

دانشگاه فنی Dresden آلمان برگزار شد.
ضمن  دانشگاه،  بین الملل  امور  مدیر  نژاد،  صید  دکتر 
و  بخش ها  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  معرفی 
فعالیت های دانشگاه را به میهمانان خارجی معرفی کرد 
و گفت: همکاری با آلمان فرصتی است که باید از آن 
استفاده نمود. امیدواریم با همکاری صنعت و حمایت های 
بتوانیم  دانشگاهی  حمایت های  و  آلمان   DAAD مالی 
در  آلمان،   Dresden دانشگاه  با  خوبی  علمی  ارتباط 
زمینه پروژه های کاربردی برقرار کنیم. طبق گزارش 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حمایت مالی از سوی 
اینکه  شرط  به  می شود  انجام  کامل  صورت  به  ایشان 

و  اساتید  از  وی  شود.  برقرار  علمی  ارتباط  اساتید  با 
مهندسان خواست تا این فرصت را از دست نداده و با 
ارتباط علمی برقرار کنند   Dresden مدیران دانشگاه 
دانشگاه  نمایندگان  به  را  خود  پیشنهادات  و  نظرات  و 

Dresden اعالم نمایند.
دانشگاهی  هیأت  نشست  نخستین  در  است  گفتنی   
صنعتی دانشگاه فنی Dresden آلمان، که در خردادماه 
سال جاری با حضور مسئوالن دو دانشگاه برگزار شد 
کلیات همکاری ها مورد بحث قرار گرفت و در نشست 
دوم به طور تخصصی به مباحث مکانیک و برق قدرت 
پرداخته شد. هدف از این جلسه تبادالت علمی صنعتی 
و در  بود  کاربردی  و  پروژه های صنعتی  بر  نگرش  با 
عین حال ارتباطات آکادمیک هم مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
همچنین مواردی از جمله بحث ساخت قطعات مکانیکی، 
الکترونیک  و  عایق  قوی،  فشار  با  مرتبط  پروژه های 
دو  برای  قبول  قابل  مشترک  مدرک  ارائه  و  صنعتی 
با  گردید  مقرر  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  کشور 
و  کرمان  در  ابتدا  آموزشی،  کارگاه های  برگزاری 
Dresden آلمان  سپس در آلمان همکاری با دانشگاه 
آغاز گردد. بر اساس این تفاهم نامه و به منظور ارتقاء 
سطح علمی صنعت کشور کالس های آموزشی و صنعتی 
برای گروه های صنعتی و مهندسی داخل استان )برون 
دانشگاهی( و دانشجویان مهندسی دانشگاه ها در کشور 
آلمان برگزار خواهد شد و تحقیقات دانشگاهی بین دو 

کشور افزایش خواهد یافت.
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مصاحبه با دکتر طاهری؛ مدیر گروه استخراج معدن
آقای دکتر طاهری، لطفا گروه استخراج معدن را 

برای ما به طور کامل معرفی نمایید.
و  ایران  کشور  نیاز  به  توجه  با  معدن  مهندسی  بخش 
شرایط ویژه استان معدن  خیز کرمان که به عنوان بهشت 
معادن شناخته می شود و وجود معادن بزرگ با ذخیره 
باال مانند مس سرچشمه )1800000000 تن(، مجتمع 
مجموعه  تن(،   1200000000( گل گهر  سنگ آهن 
سنگ آهن  تن(،   350000000( کرمان  زغال سنگ 
در   1356 سال  در  و...  تن(   250000000( جالل آباد 
باهنر کرمان  دانشکده فني و مهندسي دانشگاه شهید 
فعالیت خود را آغاز کرد. تالش براي آموزش و تربیت 
نیروي متخصص جهت پاسخ گویي به نیازهاي گسترده 
معادن و صنایع مرتبط، از اهداف اصلي بخش مهندسي 
معدن بوده است. در این راستا همواره گسترش بخش 
و  دکتري  و  ارشد  کارشناسي  کارشناسي،  مقاطع  در 
همچنین جذب اعضای هیئت علمی جدید مدنظر قرار 
گرفته است. در حال حاضر بخش مهندسي معدن در 
مقاطع کارشناسي  و تحصیالت تکمیلي در رشته مهندسی 
معدن و در زمینه های اکتشاف معدن، استخراج معدن، 
مکانیک سنگ و فرآوری مواد معدنی به صورت سالیانه 
در  ارشد  کارشناسي  دوره  اولین  می پذیرد.  دانشجو 
گرایش استخراج معدن در سال 1375 راه اندازی شده 
است. همچنین اولین دوره دکتري در بخش مهندسي 
معدن در سال 1385 در گرایش فرآوري مواد معدني 
با پذیرش 3 دانشجو شروع به کار نمود. در سال های 
اخیر، پذیرش دانشجوی دکتری توسط بخش مهندسی 
معدن در هر چهار گرایش اکتشاف معدن، انجام شده 
به  مشغول  دانشجویان  تعداد  حاضر  حال  در  است. 
تحصیل در بخش مهندسي معدن حدود 360 نفر است.

مقطع  در  دانشجو   115 تعداد  استخراج  گروه  در 
کارشناسي  مقطع  در  دانشجو   23 تعداد  کارشناسي، 
ارشد و 5 دانشجو در مقطع دکتري مشغول به تحصیل 
هستند. آزمایشگاه و کارگاه هایی که در زمینه اکتشاف 

معدن در بخش فعال هستند به شرح زیر است:
GIS آزمایشگاه سنجش از دور و •

• آزمایشگاه ژئوفیزیک کاربردی
• آزمایشگاه ژئوفیزیک صحرایي

• آزمایشگاه سنگ شناسی و کانی شناسی
• آزمایشگاه مینرالوگرافی

• آزمایشگاه ژئوشیمی و محیط زیست
• آزمایشگاه کارتوگرافی

• کارگاه نقشه برداری
• کارگاه مقطع گیری

کمبودهایی  و  مشکالت  چه  با  گروه  ارتقای  برای 
مواجه هستید؟

اصلی  دسته  سه  به  می توان  را  کمبودها  و  مشکالت 
تقسیم نمود:

بخش  در  آزمایشگاه ها:  تجهیز  برای  بودجه  نبود   )1
متعددی  تخصصی  آزمایشگاه های  معدن  مهندسی 
معدنی  خاص  موقعیت  به  توجه  با  که  دارد  وجود 
و  تحقیقاتی  متعدد  های  پتانسیل  می تواند  استان 
از  تعداد زیادی  اما متأسفانه  باشد  درآمدزایی داشته 
این آزمایشگاه ها وضعیت مطلوبی از حیث کامل و به 

روز بودن تجهیزات ندارند.
2( کمبود کارشناس و مسئول در آزمایشگاه ها که به 

کیفیت آموزش و پژوهش لطمه زده است. 
3( کمبود اعضای هیأت علمی در برخی زیرشاخه های 

تخصصی
چیست؟  ها  ضعف  رفع  برای  شما  ریزی  برنامه 
موفقیت شما در این مسیر به چه عواملی بستگی 

دارد؟
امکان برنامه  متأسفانه به علت کمبود مالی و پرسنل 

ریزی به حداقل می رسد.
وضعیت رشته مهندسی معدن را در دانشگاه های 

داخل کشور چگونه ارزیابی می کنید؟
این رشته با توجه به اهمیت معادن در اقتصاد کشوری 
اهمیت قابل توجهی دارد اما افزایش بی رویه پذیرش 
دانشجو به ویژه بعد از تغییرات آموزشی اخیر لطمات 

زیادی به این رشته زده است. 
سایر  در  مشابه  های  رشته  با  شما  گروه  ارتباط 

دانشگاه های جهان چگونه است؟
ارتباط قابل توجهی وجود ندارد.

گروه  المللی  بین  ارتباطات  سطح  افزایش  برای 
استخراج معدن و در نتیجه ارتقاء جایگاه دانشگاه 

چه پیشنهادها و برنامه هایی دارید؟
استاندارد  حد  تا  کیفیت  بردن  باال  مستلزم  کار  این 
بین المللی است. موانع و مشکالت در بند 2 شرح داده 

شده است. 
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معرفی آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

میکروسکوپ های الکترونی عبوری ابزارهایی ویژه در 
مشخص نمودن ساختار و مورفولوژی مواد محسوب 
می شوند که مطالعات ریزساختاری مواد با قدرت تفکیک 
باال و بزرگنمایی خیلی زیاد را امکان پذیر می سازند. این 
مطالعه  براي  ضروري  کاماًل  وسیله  یک  میکروسکوپ 
اجزاء  بررسي ساختمان ظریف سلول ها و مشاهده  و 
و  میکروبي  و  جانوري  گیاهي،  بافت های  درون سلولی 
با  مرتبط  تحقیقات  و  سیتوشیمیایي  مطالعات  همچنین 

نانوتکنولوژي است.
به  که  عبوري  الکتروني  میکروسکوپ  عملکرد  اساس 
میکروسکوپ های  مشابه  گویند   TEM آن  به  اختصار 
نوري است با این تفاوت که بجاي پرتوي نور در آن 

از پرتوي الکترون استفاده می شود. آنچه که می توان با 
کمک میکروسکوپ نوري مشاهده کرده بسیار محدود 
است درحالی که با استفاده از الکترون ها بجاي نور، این 
 TEM در  تصویر  وضوح  مي رود.  بین  از  محدودیت 
هزار برابر بیشتر از یک میکروسکوپ نوري است. در 
شکل )1( بخش های مهم این میکروسکوپ نشان داده 
شده است. این دسته از میکروسکوپ ها شامل تجهیزاتی 
کننده،  متمرکز  عدسی های  الکترونی،  تفنگ  جمله  از 
حد  پراش، عدسی های  شیئی، عدسی های  عدسی های 
واسط، عدسی های پروژکتوری، سیستم خأل، دوربین و 

... در ستون خود می باشد.

شکل -1 بخش های مهم ستون میکروسکوپ های الکترونی عبوری



37

آزمایشگاه  الکترونی  میکروسکوپ  دستگاه  مشخصات 
مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان:

 LEO912-AB  مدل دستگاه
 LEO ساخت کشور آلمان و شرکت سازنده

ویژگی ها:

•  بزرگنمایي بسیار باال 80 الي 500000 برابر 
•  تهیه تصاویر از ساختارهاي دروني ماده 

 Soft قابلیت اندازه گیری قطر نانوذرات با نرم افزار  •
 Imaging System

•   تهیه تصاویر دیجیتالي و همچنین تهیه عکس
•   رزلوشن باال به دلیل مجهز بودن به فیلتر امگا 

LaB6 نوع فیالمان   •
Kev 120 قدرت پرتو الکترونی   •

TEM= Transmission electron microscope

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

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

مراجعه فرمایید.
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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




