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هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصالح نباتات ایران
بین  کنگره  سومین  و  ملی  کنگره  هفدهمین  افتتاحیه  آیین 
المللی علوم زراعت و اصالح نباتات ایران با شعار کشاورزی 
ماه  بهمن   5 شنبه  سه  وقراردادی،  هوشمند  بنیان،  دانش 
۱۴۰۰ توسط انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ایران و 

دانشگاه شهید باهنرکرمان برگزار شد.
هفدهمین  رئیس  و  دانشگاه  رئیس  طاهر  محمدعلی  دکتر 
و  زراعت  علوم  المللی  بین  کنگره  سومین  و  ملی  کنگره 
دانشمندان،  به  مقدم  خیر  ضمن  ایران  نباتات  اصالح 
ایران  نباتات  محققان و دانشجویان علوم زراعت و اصالح 
که بصورت حضوری و مجازی در این کنگره شرکت کردند 
ایام سالروز حضرت زهرا)س( و هفته گرامی داشت مادر و 

زن را تبریک گفت.
استان  کرمان،  استان  گفت:  استان  معین  دانشگاه  رئیس 
که  شهری  و  سلیمانی  قاسم  حاج  مقاومت  سردار  شهید 
در  مقاومت  جهانشهر  عنوان  به  شهید  این  مرقد  بواسطه 
شهید  دانشگاه  و  است  شده  نامگذاری  المللی  بین  عرصه 
قاسم  حاج  شهید  که  دارد  را  افتخار  این  کرمان  باهنر 
کرمان  استان  است.  دانشگاه  این  دانش آموخته  سلیمانی 
صادرات  در  اول  رتبه  که  است  ایران  استان  پهناورترین 
محصوالت کشاورزی کشور را دارد و از نظرشرایط آب و 
هوایی بسیار متنوع و آب و هوای خشک گرم، خشک سرد، 
ترگرم و تر سرد در استان وجود دارد و از این نظر اغلب 
استان  در  کشور  باغی  محصوالت  اغلب  و  داروئی  گیاهان 

کرمان وجود دارد.
شهید  دانشگاه  افزود:  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس 
مهندس  مرحوم  همت  به   ۱35۱ سال  در  کرمان  باهنر 
صبا  فاخره  بانو  مرحوم  همسرشان  و  افضلی پور  علیرضا 
وجود  کرمان  استان  دانشگاه  تنها  زمان  آن  و  تاسیس شد 
داشت و اغلب دانشگاه های فعلی استان که مستقل شده اند 
حال  در  و  بودند  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  زیرمجموعه 
دانشگاه  و  ایران  شرق  جنوب  دانشگاه  بزرگترین  حاضر 
باهنر  شهید  دانشگاه  است.  کرمان  استان  مادر  و  معین 
کرمان در حال حاضر ۱۴۰۰۰ دانشجو در مقاطع دکترای 
تخصصی، کارشناسی ارشد و کارشناسی را دارد که از این 
تعداد ۱۰۰۰ نفر دانشجوی دکتری تخصصی و 5۰۰۰ نفر 
دانشجو کارشناسی ارشد و مابقی دانشجوی کارشناسی در 

۴۰۰ رشته و گرایش در حال تحصیل هستند.
وی گفت: تاکنون بیش از 8۰ هزار دانش آموخته در مقاطع 
و  ارشد  کارشناسی  عمومی،  دکترای  تخصصی،  دکترای 
دانش آموختگان  این  از  زیادی  تعداد  و  داشته  کارشناسی 

استان  دانشگاه های  علمی  هیأت  اعضای  جزء  دانشگاه  این 
کرمان و سایر دانشگاه های کشور هستند.

باهنر کرمان در سالهای   وی تصریح کرد: دانشگاه شهید 
کار  و  فناوری  پژوهشی،  زمینه  در  چشم گیری  رشد  اخیر 
از  تومانی  میلیارد   3۰ درآمد  کسب  جمله  از  آفرینی 
طرح های پژوهشی و صنعتی در یکسال گذشته داشته است.

شهید  دانشگاه  رتبه های  کسب  مورد  در  دانشگاه  رئیس 
نظام های  در  برتر  دانشگاه های  جمع  در  باهنرکرمان 
المللی به شرح زیر اعالم کرد: قرار گرفتن  رتبه بندی بین 
دانشگاه شهید باهنر کرمان در بین ده دانشگاه برتر از 72 
دانشگاه های  ارزیابی  و  رتبه بندی  در  کشور  جامع  دانشگاه 
 + رتبه  -کسب  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  دولتی 
و  جهان  دانشگاه های  بین  در  تایمز  بندی  رتبه  در   ۱۰۰۱
کسب رتبه های)کسب رتبه 87۱ در پژوهش، کسب رتبه 
52۴ در در آمدهای صنعتی، کسب رتبه 8۰۱+ در شاخه 
علوم  شاخه  در   +6۰۱ رتبه  کسب  فّناوری،  و  مهندسی 
فیزیکی، کسب  رتبه 8۰۱+ در شاخه علوم  زیستی، کسب 
رتبه 6۰۱+ در شاخه علوم کامپیوتر، کسب رتبه 35۱+ در 
دانشگاه های جوان، کسب رتبه 35۱-۴۰۰ در آسیا، کسب 
دانشگاه های  بین  رتبه ۱۱ در  و کسب  دنیا  رتبه 882 در 
و  دنیا  رتبه ۱328 در  بندی الیدن، کسب  رتبه  جامع در 
رتبه  وبومتریک، کسب  بندی  رتبه  رتبه ۱9 در کشور در 
رتبه بندی  در  دانشگاه  معدن  مهندسی  بخش   75 تا   5۱
شانگ های، کسب رتبه ۱323 دانشگاه شهید باهنر کرمان 
در جمع دانشگا ه های برتر جهان و رتبه ۱۱ در دانشگاه های 
جامع  در رتبه بندی US News، کسب رتبه ۱275 در 
اللملی شرکت داده شده در رتبه  بین  بین 25۰۰ دانشگاه 
بودی یورپ و رتبه 25 در بین ۴5 دانشگاه از دانشگاه های 
جمع  در  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو   3 گیری  قرار  ایران، 
گیری  قرار   ،WOS پایگاه  مبنای  بر  دنیا   ۱% برترین های 
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۱3 عضو هیأت علمی دانشگاه در جمع برترین های دنیا با 
توجه به شاخص C-Score بر اساس داده های اسکوپوس( 
H-index) در آذرماه سال ۱۴۰۰ شاخص های پژوهشی 
شاخص های  و    )9۱( کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه   )wos

پژوهشی H-index)scopus) 99 است.

رئیس هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم 
زراعت و اصالح نباتات ایران خاطر نشان کرد: کلیه کارگاه 
ها به صورت مجازی برگزار می گردد، همچنین لینک ورود 
به کارگاه، به شماره همراه شرکت کنندگان پیامک  شد و 
به کلیه شرکت کنندگان کارگاه ها گواهی شرکت در کارگاه 
تعلق خواهد گرفت و صدور گواهی منوط به آنالین بودن 

فرد در زمان برگزاری کارگاه است.
دکتر قاسم محمدی نژاد رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات 
گیاهی و دبیر اجرایی هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره 
خیرمقدم  ضمن  نباتات  اصالح  و  زراعت  علوم  المللی  بین 
این  برگزاری  توفیق  که  شاکریم  را  گفت: خدا  مهمانان  به 
کنگره ملی به استان کرمان داده شد و برای دانشگاه شهید 
و  دانشجویان  پذیرای  است که  مباهات  مایۀ  باهنر کرمان 
محققان علوم زراعت اصالح نباتات از ایران و سراسر جهان 

باشد.
جدید  نام  با  نباتات  اصالح  و  زراعت  داشت:  اظهار  وی 
تولید و ژنتیک گیاهی که در دانشگاه های کشور تغییر نام 
دانش  بیشترین  مادری  رشته  عنوان  به  است  کرده  پیدا 
آموخته کشاورزی را دارد و به نوعی رشته  مادر در حوزه 
علوم کشاورزی شناخته می شود بنابراین می توان این کنگره 
بتوانیم  امیدواریم  و  بدانیم  کشاورزی  در  مادری  کنگره  را 
در این سه روز میزبان خوبی برگزاری این کنگره باشیم تا 
بتوانیم زمینۀ استفاده آموخته ها در نشست علمی را داشته 

باشیم.
از  کرمان  استان  باالی  جایگاه  و  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 

حیث تولید گیاهان دارویی و تولید گیاهان روغنی و غالت 
در  نخست  جایگاه  دارای  کرمان  استان  افزود:  کشور  در 

صادرات محصوالت کشاورزی در کشور است.
دلیل  به  کرمان  استان  در  کرد:  بیان  نژاد  محمدی  دکتر 
سال  یک  در  را  نسل  دو  بذرگیری  امکان  اقلیمی  تفاوت 
داریم به عنوان مثال شمال و جنوب دارای دو اقلیم کامال 

متقاوت از لحاظ شرایط پرورش گیاهان است.
وی خاطر نشان کرد: از نظر آثار ثبت شده یونسکو بیشترین 
و  است  کرمان  استان  به  متعلق  کشور  در  شده  ثبت  آثار 
امیدواریم با نابودی ویروس کرونا بتوانیم پذیرای مهمانان 

در کرمان باشیم.
بین  کنگره  سومین  و  ملی  کنگره  هفدهمین  اجرایی  دبیر 
کرد:  اضافه  ایران  نباتات  اصالح  و  زراعت  علوم  المللی 
کنگره  بزرگ ترین  میزبان  مرتبه  نخستین  برای  کرمان 
علوم کشاورزی کشور است؛ در استان هایی که در گذشته 
میزبان این کنگره بودند اتفاقات خوبی در زمینه کشاورزی 
رقم خورده و ما نیز امیدواریم این کنگره کمک شایانی به 

کشاورزی کشور و این استان کند.
دکتر محمدی نژاد از ارسال 75۰ مقاله از سراسر دنیا به 
دبیرخانه این جشنواره خبر داد و  افزود: ۱5 سخنران بین 
المللی کلیدی طی سه روز در این کنگره سخنرانی دارند و 
سعی شده از اساتید ملی و بین المللی طی اجرای این کنگره 

بهره مند شویم.
دبیر اجرایی گفت: این کنگره به حمایت پژوهشکده فناوری 
تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان، اتحادیه انجمن 
ایران،انجمن  بیوتکنولوژی  انجمن  کشاورزی،  علوم  های 
ایران در سه روز از 5  ایمنی زیستی  انجمن  ایران،  ژنتیک 

بهمن تا 7 بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار می شود.

و  ملی  کنگره  هفدهمین  علمی  دبیر  بخش؛  وفا  جواد  دکتر 
سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصالح نباتات ایران 
و عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و 
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بذرنایب رییس انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ایران 
گفت: بعد از همه گیری ویروس کرونا برگزاری کنگره به 
تعویق افتاد ما در دو مرحله فراخوان داشتیم برای دریافت 
مقاله که مجموعا 758 مقاله به دبیرخانه علمی واصل و از 

این تعداد 65۴ مقاله پذیرفته شد.
وی با اشاره به تفاوت این کنگره افزود: در گردهمایی های 
گذشته تمرکز بیش از حد برروی ژنتیک انجام شده بود اما 
در این کنگره تمرکز به سمت نیازهای کشور است. پیام این 
کنگره و با شعار کشاورزی دانش بنیان، هوشمند و قرادادی 
این است که ما بتوانیم در دو سطح سیاست گذاری، نظریه 

پردازی و سطح تکنیکال حرکت کنیم.
اصالح  و  زراعت  علوم  انجمن  در  گفت:  وفابخش  دکتر 
علوم  علمی  و  چترکاری  گسترش  بر  بنای  ایران  نباتات 
زراعت و اصالح نباتات را داریم و امیدواریم که این کنگره 
جدید  رویکرد  زیرا  باشد  موثر  بسیار  حرکت  این  شروع 
داریم و الزم است همه دانشگاه ها را در فضای کنگره علمی 
داشته باشند و مختص به تعدادی از دانشجویان و استادان 

خاص نباشد.
وی در زمینه آموزش ترویج کشاورزی عنوان کرد: باید با 
کمک فضای دانشجویی و فضاهای کاری که در دانشگاه ها 
است بتوانیم مدل بازار کشاورزی و بازارکار بهتری را برای 
باال  را  کاریمان  و  اقتصادی  توان  و  کنیم  فراهم  بخش  این 

ببریم. 
نهال  تهیه  و  اصالح  تحقیقات  موسسه  علمی  هیأت  عضو 
نباتات  اصالح  و  زراعت  علوم  انجمن  رییس  بذرنایب  و 
ایران در ادامه از دانشگاه شهید باهنر کرمان و پژوهشکده 
به  را  ملی  کنگره  این  میزبانی  که  گیاهی  تولیدات  فناوری 

صورت حضوری و مجازی را متقبل شدند تشکر کرد.
دکتر وفابخش تصریح کرد: مسائلی که درهفدهمین کنگره 
اصالح  و  زراعت  علوم  المللی  بین  کنگره  سومین  و  ملی 
کلیدی  سخنرانان  از  بخشی  می شود  مطرح  ایران  نباتات 
است و چهرهایی که دراین کنگره به عنوان سخنران کلیدی 
کشور  خارج  از  هم  نفر   ۱5 و  کشور  داخل  از  نفر   ۱۰ که 
هستند همگی افراد شاخص و دارای رزومه های بسیار قوی 

هستند.
نژادی  به  و  محورهای)ژنتیک  با  کنگره  این  است،  گفتنی 
گیاهی-فیزیولوژی گیاهان زراعی-اکولوژی گیاهان زراعی-
دیم- و  آبی  زراعت  در  زراعی  گیاهی-به  فناوری  زیست 
و  زیستی  گیاهی-تنش های  ژنتیکی  ذخایر  و  زیستی  تنوع 
ها-بهره  تنش  مدیریت  و  زراعی  گیاهان  در  زیستی  غیر 
وری و مدیریت منابع تولید در زراعت و برنامه ریزی الگوی 
تولیدات  و  سازگار  بوم  زیست  زراعی  کشت-نظام های 
هوشمند- سیستم های  در  زراعی  گیاهان  ارگانیک-تولید 
بذر- تولید  دارویی-فناوری  گیاهان  زراعی  به  و  نژادی  به 
و  تعامل  فضای  اهداف)ایجاد  هرز(  علف های  مدیریت 
هم اندیشی علمی بین پژوهشگران و اندیشمندان حوزه های 
مختلف علوم زراعت و اصالح نباتات- ایجاد فضای تعامل و 
هم اندیشی علمی بین پژوهشگران و اندیشمندان حوزه های 
مختلف علوم زراعت و اصالح نباتات- دعوت از استادان، 
با  مرتبط  دانشجویان  و  سیاستگذاران  محققان،  دانشمندان، 
علوم زراعت و اصالح نباتات از ایران و سایر کشورها برای 
ارائه دستاوردهای جدید علمی، پژوهشی و فناوری- بحث 
و تبادل نظر پیرامون جایگاه کشاورزی در کشور بخصوص 
مسئولین  توجه  جلب  و  کشور  اقتصاد  و  تولید  بخش  در 
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ذیربط- معرفی توان و تجربه انجمن علوم زراعت و اصالح 
نهاد و مشاوری  به عنوان یک ساختار مردم  ایران  نباتات 
امین و دلسوز در ممیزی، سیاست گذاری، تدوین مقررات و 
برنامه ریزی کالن کشور و اجرای برنامه های مرتبط با علوم 
برگزاری جلسات  نباتات در سطح ملی-  زراعت و اصالح 
و  آموزشی  کارگاه های  تخصصی،  نشست های  هم اندیشی، 
تبادل اطالعات- انعکاس نتایج پژوهش های انجام شده به 
بخش های اجرایی و بهره برداران کشاورزی برای رفع موانع 
و مشکالت فراروی تولید پایدار محصوالت زراعی( را دنبال 

می کند.
همچنین دکتر محمد علی طاهر به عنوان رئیس، دکتر جواد 
وفابخش عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه 
واصالح  زراعت  علوم  انجمن  رئیس  نائب  و  بذر  و  نهال 
به  نژاد  محمد  قاسم  دکتر  علمی،  دبیر  عنوان  به  نباتات 
علمی  عضوهیات  امیدی  منصور  دکتر  اجرای،  دبیر  عنوان 
اصالح  و  زراعت  علوم  انجمن  رئیس  و  تهران  دانشگاه 
هیات  قهفرخی، عضو  راهنما  افراسیاب  ایران، دکتر  نباتات 
علمی،  دبیر  مقام  قائم  عنوان  به  اهواز  چمران  علمی شهید 
شهید  دانشگاه  علمی  عضوهیات  بخت  نیک  اعظم  دکتر 
بابک  اجرایی، دکتر  قائم مقام دبیر  به عنوان  باهنر کرمان 
ناخدا عضوهیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به 
الملل کنگره، مهندس اکرم ولیایی  عنوان مسئول امور بین 
انجمن زراعت و اصالح  به عنوان مسئول دبیرخانه کنگره 
امور  مدیر  عنوان  به  یوسفیان  شیرین  دکتر  ایران،  نباتات 
المللی  بین  کنگره  سومین  و  ملی  کنگره  هفدهمین  اجرایی 

علوم زراعت و اصالح نباتات ایران حضور داشتند.

شایان ذکر است در این همایش سه روزه، با حضور دکتر 
قاسم محمدی نژاد و دکتر علیرضا اطمینان سرگروه محور 
تالوت  مرادی  محمدرضا  دکتر  گیاهی؛  به نژادی  و  ژنتیک 
سرگروه محور فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ دکتر سرور خرم 
دل سرگروه محور اکولوژی گیاهان زراعی؛ دکتر بابک ناخدا 
فناوری  زیست  محور  سرگروه  اطمینان  علیرضا  دکتر  و 
در  به زراعی  محور  سرگروه  اصفهانی  مسعود  دکتر  گیاهی؛ 
محور  جعفرآقایی سرگروه  محمد  دکتر  ودیم؛  زراعت آب 
بی همتا  محمدرضا  دکتر  ژنتیکی؛  وذخایر  زیستی  تنوع 
گیاهان  در  زیستی  غیر  و  زیستی  تنشهای  محور  سرگروه 
مهدوی  عبدالمجید  دکتر  ها؛  تنش  ومدیریت  زراعی 
تولید  منابع  ومدیریت  بهره بری  محور  سرگروه  دامغانی، 
جهانفر  دکتر  کشت؛  الگوی  ریزی  برنامه  و  زراعت  در 
دانشیان سرگروه محورنظام های زراعی زیست بوم سازگار 
محور  سرگروه  عطری  علیرضا  دکتر  ارگانیک؛  تولیدات  و 
امین  دکتر  هوشمند؛  سیستم های  در  زراعی  گیاهان  تولید 
گیاهان  به زراعی  و  نژادی  به  محور  سرگروه  زاده  باقی 
فناوری  محور  سرگروه  افشاری  توکل  رضا  دکتر  دارویی؛ 
محورمدیریت  سرگروه  علیزاده  حسن  دکتر  بذر؛  تولید 

علف های هرز، برگزار می گردد.
وحدت  تاالر  در  صاحب نظران  توسط  کلیدی  سخنرانی 
و  ملی  کنگره  هفدهمین  برنامه های  مهمترین  از  دانشگاه 
نباتات  اصالح  و  زراعت  علوم  المللی  بین  کنگره  سومین 
ایران است در زیر تعدادی از سخنرانان کلیدی دوره های 

مختلف کنگره معرفی می گردند.
تحقیقات  موسسه  علمی  هیات  عضو  وفابخش  جواد  دکتر 
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اصالح و تهیه نهال و بذر، نایب رییس انجمن علوم زراعت 
تولید  موفق  "الگوهای  سخنرانی:  ایران،  نباتات  اصالح  و 

محصوالت زراعی در دنیا"
اصالح  و  زراعت  علوم  انجمن  رئیس  امیدی  منصور  دکتر 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  پردیس  استاد  ایران  نباتات 
آموزش  وضعیت  "بررسی  سخنرانی:  تهران،  دانشگاه 

کشاورزی کشور و آینده پژوهی آن "
دکتر رضا توکل افشاری عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی 

مشهد، سخنرانی: "فناوری بذر نوین"
محیطی  علوم  پژوهشکده  رئیس  کامبوزیا  جعفر  دکتر   
در حکمرانی  "تجدیدنظر  بهشتی، سخنرانی:  دانشگاه شهید 
و  مالحظات  ایران:  در  زراعی  محصوالت  تولید  برای  آب 

ضرورت ها" 
دکتر اسکندر زند عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه 

پزشکی، سخنرانی:"کشاورزی ۴،نسل جدید کشاورزی" 
دکتر مجید قربانی جاوید عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، 

سخنرانی: "هوشمندسازی کشاورزی بستر توسعه پایدار "
 Chief Scientific Officer of)قوامی فرهاد  دکتر 
 agrigenomics at Eurofins Scientific Inc.,
USA(سخنرانی: "مباحث نوین در اصالح نباتات مولکولی"

دکتر قاسم محمدی نژاد رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات 
به  متحمل  گیاهان  تولید  برای  نژادی  "به  گیاهی،سخنرانی: 
دستاوردهای  ارائه  اقلیم،  تغییر  با  وسازگار  ناپایدار  شرایط 

قطب علمی به نژادی گیاهان متحمل به کم آبی و شوری 
باهنر  شهید  دانشگاه  گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده 

کرمان"
بیوتکنولوژی  پژوهشکده  علمی  هیئت  ناخدا  بابک  دکتر 
نقش  و  علوفه ای  های  سخنرانی:"گراس  ایران،  کشاورزی 
آنها در حفظ پایداری سرزمینی و تولید علوفه در مراتع و 

چراگاه های دست کاشت"
ایران در سازمان  نماینده سابق  دکتر محمدحسین عمادی 
و  سخنرانی:"موانع  متحد)فائو(  ملل  کشاورزی  بار  و  خوار 
پذیرش  و  جذب  فرآیند  در  سیاست گذاری  چالش های 
فن آوری های برتر و هوش مصنوعی در بخش کشاورزی"  

دیدار صمیمانه دانشگاهیان با عضو هیات علمی بازنشسته گروه آمار

روز  مادر،  روز  و  زن  مقام  بزرگداشت  هفته  مناسبت  به 
دوشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ جمعی از دانشگاهیان به دیدار 
آمار  بازنشسته گروه  علمی  هیات  تاتا عضو  بانو  ماه  دکتر 

رفتند. باهنر کرمان  دانشگاه شهید 
رایانه  و  ریاضی  دانشکده  رئیس  یعقوبی  علی  محمد  دکتر 
علمی  فرزندان  نوعی  به  آمار  بخش  همکاران  همه  گفت: 
تنها منشا  نه  و معنوی خانم دکتر محسوب می شوند. وی 
پایه گذاری علم آمار در دانشگاه شهید باهنر کرمان بلکه 
از  که  خیری  اثرات  شاهد  همیشه  ما  و  بوده  ایران  در 

بوده ایم.  بجا گذاشته اند،  خودشان 
 دکتر یعقوبی با اشاره به اینکه دانشجوی دکتر تاتا بودند، 
افزود: وی نه تنها در درس و مباحث علمی سرآمد هستند 
از  بلکه همیشه در کالس های درس نکته های آموزنده ای 
دانشجویان  برای  تحصیل شان  دوران  و  تجربیات  زندگی، 
ارزشمند  بسیار  دانشجویان  برای  این  و  کردند  می  ذکر 

است. 

علمی  سوابق  به  اشاره  با  رایانه  و  ریاضی  دانشکده  رئیس 
سال ها  طی  ارزشمندشان  زحمات  و  برجسته  استاد  این 
آموزش و تالش برای توسعه علم آمار و همچنین پرورش 
چهره های  و  استادان  از  اکنون  که  مختلف،  نسل های 
درخشان این علم در کشور هستند، دکتر تاتا را مادر علم 

آمار در ایران توصیف کرد.
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در ادامه خانم دکتر تاتا نیز خاطره ای از کسب رتبه دوم 
داد  شرح  آمار  رشته  ورودی  نخستین  دانشجویان  توسط 
در  و  است  پایه  علم  یک  آمار  واقع  در  کرد:  تاکید  و 
در  آماری  نتایج  از  ای کاش  دارد.  کاربرد  تحقیقات  همه 
عمل  در  و  می شد  صحیح  استفاده  مختلف  پژوهش های 

می بردند. بهره 
به  هدایایی  و  لوح  دانشگاهی  جامعه  طرف  از  پایان  در 
و  علمی  از سال ها خدمات  تقدیر  به جهت  و  یادبود  رسم 

تاتا گردید. آموزشی، تقدیم دکتر 

کمیسیون دائمی بهمن ماه 1400 هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد

حضور  با  دانشگاه  امنای  هیأت  دائمی  کمیسیون  جلسه 
از  جمعی  و  دانشگاه  امنای  هیأت  دائمی  کمیسیون  رئیس 
اعضا به صورت حضوری و مجازی روز چهارشنبه 6 بهمن 

ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.
دانشگاه  مجموعه  از  مختصری  گزارش  جلسه  این  در 
شهید باهنر کرمان در زمینه آموزشی، پژوهشی، طرح های 
تحقیقاتی، فناوری و ارتباط با صنعت توسط دکتر محمدعلی 
کمیسیون  دبیر  و  کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه  رئیس  طاهر 

دائمی هیأت امناء ارائه شد. 
وی گفت: دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال های اخیر و 
به همت بزرگواران، اعضای هیأت علمی و مدیران رتبه های 
دانشگاه های  بین  در  جمله  از  است  نموده  کسب  را  خوبی 
جامع کشور رتبه اول تا دهم را به دست آورده که امیدواریم 

شاهد حفظ و ارتقا دانشگاه باشیم.
رتبه های  کسب  مورد  در  استان  معین  دانشگاه  رئیس 
برتر در  باهنر کرمان در جمع دانشگاه های  دانشگاه شهید 
باهنر  شهید  دانشگاه  افزود:  بین المللی  رتبه بندی  نظام های 
کرمان در بین ده دانشگاه برتر از 72 دانشگاه جامع کشور 
علوم،  وزارت  دولتی  دانشگاه های  ارزیابی  و  رتبه بندی  در 

رتبه های  در  همچنین  و  گرفته  قرار  فناوری  و  تحقیقات 
ارتقا   US News بندی  رتبه  و  شانگهای  الیدن،  جهانی 

داشته است.
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  کرد:  تصریح  دانشگاه  رئیس 
در سال های اخیر در زمینه پژوهشی، فناوری و کار آفرینی 
رشد چشم گیری از کسب درآمد های میلیاردی از طرح های 

پژوهشی و صنعتی در یکسال گذشته داشته است.
وی با اشاره به کیفیت آموزشی دانشگاه تصریح کرد: آمار 
پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نشان 
و  کرده  پیدا  گسترش  کیفی  نظر  از  آموزش  که  می دهد 
که  است  این  نشان دهنده  سازمانی  برون  طرح های  تعداد 
دانشگاه از نظر کیفیت آموزش و پژوهش؛ ارتباط با صنعت؛ 

فناوری؛ نوآوری و کارآفرینی، موفق بوده است.
دکتر طاهر گفت: دانشگاه شهید باهنر در حال حاضر ۱۰۴ 
استاد و 2۱7 دانشیار 233 نفر استادیار که نسبت استادان 
به کل اعضا در سال ۱۴۰۰به 5۴ صدم است که این آمار 
چند  مدت  در  اینکه  به  توجه  با  و  است  کرده  پیدا  بهبود 
سال بیش از 3۰۰ نفر از کارکنان بازنشسته، خرید خدمت 

و انتقالی داشتیم.
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دکتر محمدحسین امید، رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای 
دانشگاه شهیدباهنر کرمان گزارش ارائه شده در زمینه های 
صنعت،  با  ارتباط  تحقیقاتی،  طرح های  پژوهشی،  آموزشی، 
این  امیدواریم  کرد  تاکید  و  کرد  ارزیابی  را خوب  فناوری 

افتخارات ارتقا پیدا کند و حفظ شود.
در ادامه جلسه وارد دستور کار شد سپس در مورد اعطای 
شده،  تعیین  تشویقی  پایه های  سقف  بر  مازاد  تشویقی  پایه 
انگلیسی  مجالت  مسئول  مدیران  و  اصلی  سردبیران  به 
 Scopus و   ISI نمایه های  اخذ  به  موفق  که  فارسی  و 
عالی  آموزش  مجتمع  راهبردی  برنامه  بازنگری  شده اند؛ 
گروه  در  مدت  کوتاه  آزاد  دوره های  برگزاری  و  زرند 

آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه جیرفت بحث شد.
همچنین امتیازات الزم برای تبدیل وضعیت اعضای هیأت 
علمی مؤسسات عضو هیأت امنا از پیمانی به رسمی آزمایشی؛ 
حسابرس  جیرفت؛  دانشگاه  تفصیلی  تشکیالت  تغییرات 
برای بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۰ موسسات عضو 
هیات امنا؛ شهریه دانشجویان دوره های نوبت دوم، مجازی 
و پردیس مؤسسات عضو هیات امنا برای ورودی های سال 
اعضای  موظف  واحد  کسر  میزان  ۱۴۰۱-۱۴۰2؛  تحصیلی 

دارای سمت های  امناء  هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت 
اجرایی که در تشکیالت تفصیلی دیده نشده اند، معین شد.

 ۱399 سال  حسابرسی  عملکرد  گزارش  جلسه  این  در 
و   ۱398 سال های  حسابرسی  بم،  عالی  آموزش  مجتمع 
سال های  حسابرسی  زرند،  عالی  آموزش  مجتمع   ۱399

۱397 و ۱398 دانشگاه جیرفت نیز ارائه شد.
با  مرتبط  موارد  سایر  مورد  در  نشست  این  در  همچنین 
امور استخدامی اعضای هیأت علمی مانند تمدید مرخصی 
بدون حقوق مازاد بر مأموریت تحصیلی، تمدید دوره رسمی 

آزمایشی و ... پرداخته شد.
گفتنی است: دکتر محمدحسین امید رئیس کمیسیون دائمی 
محمدعلی  دکتر  کرمان،  شهیدباهنر  دانشگاه  امنای  هیأت 
کمیسیون  دبیر  و  کرمان  دانشگاه شهیدباهنر  رئیس  طاهر، 
مرکز  معاون  رضایی،  سعید  مهندس  امناء،  هیأت  دائمی 
هیأت های امناء و هیأ ت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری به صورت حضوری و دکتر احمد کولیوند، نماینده 
دائمی هیأت  بودجه کشور در کمیسیون  و  برنامه  سازمان 
دائمی هیأت  به صورت مجازی در جلسه کمیسیون  امناء 

امنای دانشگاه حضور داشتند.
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بیانّیه تقدیر و تشّکر دکتر طاهر از دانشگاهیان دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر محّمدعلی طاهر در بیانّیه ای، ازجامعه دانشگاهی تقدیر 

و تشّکر کرد.
فهرست  در  او  نام  پیش  که چندی  طاهر،  محّمدعلی  دکتر 
یک درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفته بود، طی بیانّیه ای 
از همکاری جامعه دانشگاهی در دوران مسئولّیتش قدردانی 
کرد. وی در نوشتاری دانشگاه را نماد پیوند دو عنصر دانایی 
این دو عنصر را، راه نجات  و نیکوکاری دانست و آمیزش 
انسان سرگشته معاصر قلمداد کرد. متن بیانّیه ایشان بدین 

شرح است:

به.نام.خداوند.لوح.و.قلم
حقیقت.نگاِر.وجود.و.عدم

ن تََشآُء َوتُِعزُّ َمن تََشآُء َوتُِذلُّ َمن تََشآُءۖ بِیَِدَک ٱۡلَخۡیُرۖ إِنََّک َعلَٰی ُکّلِ َشۡیٖء قَِدیٞر اِلَک ٱۡلُمۡلِک تُۡؤتِی ٱۡلُمۡلَک َمن تََشآُء َوتَنِزُع ٱۡلُمۡلَک ِممَّ ٱللَُّهمَّ َمٰ

ارجمند! دانشگاهیان 
اکنون که دانشگاه شهید باهنرکرمان، در طلیعه فصلی نو از حیات پربار خویش قرار گرفته است، ضمن شکرگزاری بر آستان 

حضرت حق، بر خود فرض می دانم که به اجمال با شما سخن بگویم و از شما قدردانی کنم.
خاستگاه  و  سلیمانی  سپهبد  شهید  میزبان  صبا،  فاخره  بانو  و  افضلی پور  مرحوم  معنوی  میراث  باهنرکرمان،  شهید  دانشگاه 
دانشی مرداِن بزرگی در تاریخ معاصِر ماست. نام بلنِد این دانشگاه، ماحصل تالش همه دلسوزان و عاشقاِن علم و دانایی است. 
اینجا پیوند خورشیِد نیکوکاری و سرزمیِن دانایی، اُفق و چشم اندازی روشن ساخته است. دانشگاه نماِد پیونِد این دو عنصر 
است و آمیزش نیکوکاری و علم راِه نجات انساِن سرگشته معاصر است. اینجانب با باورمندی به این مهم و به عنوان همکار 
شما، به لطف الهی، بی آنکه لحظه ای به مصالح شخصِی خود بیندیشم، در راه صیانت از هویّت علمی و آموزشِی دانشگاه و 

دفاع از حقوِق َحّقه تک تک  شما عزیزان تالش کردم و هرگز تسلیم نشدم.
در شفافّیت عملکرد و بهره گیری از خرِد جمعی، عالوه بر انتشار ساالنه گزارش عملکرد دانشگاه، برای نخستین بار در تاریخ 

دانشگاه، فارغ از سالیق شخصی و سیاسی، رؤسای دانشکده ها با بهره گیری از نظام شورایی منصوب شدند.
به هّمت  بود،  ایران  تاریخ معاصر  پرالتهاب ترین سال های  و  پراُفت وخیزترین  از  تردید  بدون  اخیر، که  نیم دهه  دانشگاه در 
شما عزیزان، در حوزه آموزش و پژوهش، به گواهی نظام هاِی رتبه بندی بین المللی تایمز، الیدن، و غیره، روندی روبه رشد و 
عملکردی درخشان را ثبت کرد به طوری که باالترین سطح علمی تاریخ پنجاه ساله خود را تجربه نمود. به هّمت و همراهی 
با 72 دانشگاه  باهنر کرمان در رقابت  شما، بر اساس آخرین رتبه بندی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، دانشگاه شهید 
رتبه بندی،  همین  اساس  بر  می درخشد.  نگینی خوش نقش  و چون  گرفته  قرار  ایران  برتر  دانشگاه  ده  بین  در  کشور،  جامع 
دانشگاه کرمان سومین دانشگاه ایران از حیث فن آوری است. ارتباط رو به تزاید دانشگاه و صنعت و کسب بیشترین درآمد 
تاریخ دانشگاه از محل پروژه ها و نقش آفرینی بیشتِر مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان در مناسباِت دانشگاهی، نشان از 

حرکت واقعی و صحیح دانشگاه به سمت دانشگاه های نسل سوم و چهارم دارد.
در حوزه دانشجویی، فرهنگی و اعزام استادان، به مثابه سفیران فرهنگی ایران، با تالش مدیران و کارگزاران دانشور و دلسوز، 
دانشگاه  نمایندگان  به رغم همه تحریم ها،  بین المللی،  و  ملّی  استادان و حمایت کارکنان، در دو عرصه  و  هّمت دانشجویان 

حضوری خوش نقش داشته اند.
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در حالی که شیوع ویروس کرونا، ضربه های سنگینی بر پیکرۀ آموزش و پژوهش در سراسر جهان وارد کرد، دانشگاه شهید 
باهنرکرمان، در صیانت از سالمتی همه اعضای خویش، با تمام توان ایستاد و ذّره ای در انجام رسالت خود فرونگذاشت. در 
حوزه مالی، اداری و مدیریّت منابع، مجموعه دانشگاه، ضمن تدوین سند راهبردِی دانشگاه و پی گیری اهداف توسعه محور، با 
وجود مشکالت مالی فراوان، ضمن پی گیری توسعه فضای فیزیکی و خرید تجهیزات، متهٌورانه و در چارچوب قانون از حقوق 
قانونی همه نیروهای دانشگاه، اعم از اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم دانشگاه، با رویکرد حّداکثری دفاع کرد و در 

تکریم ارباب جمعِی دانشگاه به جّد کوشید .
دوستاِن همراه! سخن بسیار است و مقال کوتاه، شاید تاریخ بهترین گواه باشد. با عبور از آنچه گذشت و سپردن آن به حافظه 
تاریخِی دانشگاه، قرارگرفتِن برادر ارجمند جناب دکتر حسین اکبری فرد را در منصب سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان 

صمیمانه تبریک عرض می کنم، کسب افتخارات بیشتر و موفّقّیت ایشان را در ادامه راه از خداوند بزرگ مسألت دارم.
به مصداق »أّما حٌق ذی المعروِف علیک فأن تشُکُره و تذُکَر معروفَُه«، مراتب تشّکر و قدردانی خود را از نهاد نمایندگِی رهبر 
معّظم انقالب در دانشگاه ها، هیات رئیسه و معاونان محترم دانشگاه، اعضای ارجمند هیأت علمی، مدیران و کارکنان معّزز 
دانشگاه، دانشجویان عزیز، رؤساِی محترم دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان و مدیران محترم دستگاه های اجرایی استان 

اعالم می دارم و از خدای بزرگ برای همگان سالمتی و توفیق روزافزون مسألت دارم.
 

وإّن.اهلل.غفوّر.شکور
محّمدعلی.طاهر
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با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم صورت گرفت؛

 رونمایی از سامانه شناسایی، رصد و هدایت هوشمند فعالیت های قرآنی و سامانه رسمی

 نشریات دانشگاه شهید باهنر کرمان
شناسایی،  سامانه  از  رونمایی  انقالب،  بهار  آغاز  با  همزمان 
رصد و هدایت هوشمند فعالیت های قرآنی)شفق( و سامانه 
رسمی نشریات دانشگاه شهید باهنر کرمان) پیشخوان صبا( با 
حضور دکتر عبدالحسین کالنتری معاون فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه 

۱۴۰۰ در دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد.
آموزشی،  حوزه  سه  در  هدایت  و  رصد  شناسایی،  سامانه 
پژوهشی و تبلیغ و ترویج پیاده سازی شده است که برای هر 
کاربر کارتابلی در نظر گرفته شده که کلیه مدارک حقیقی و 
حقوقی ثبت می شود و براساس مدارک ثبت شده به کاربر 
پیشنهاد ات نوآورانه و تا پیگیری و حصول نتیجه، ارائه می 

شود.
فرهنگی  معاون  کالنتری  عبدالحسین  دکتر  مراسم  این  در 
از  بر  تاکید  با  فناوری  و  علوم،تحقیقات  وزارت  اجتماعی  و 
سرگیری آموزش ها به صورت حضوری اظهار داشت: همه 
بر ضرورت ازسرگیری آموزش های حضوری اجماع دارند و 
نگرانی های موجود در رابطه با شرایط کرونایی و بحث بودجه 
است و امید است که با رایزنی های صورت گرفته از طریق 
سطوح عالی مشکالت به تدریج حل خواهد شد و ان شااهلل 
در سال جدید گشایش هایی صورت گیرد تا از این شرایط 

عبور کنیم.
که  مسئولیتی  و  جایگاه  به  توجه  با  بنده  نگرانی  افزود:  وی 
دارم در خصوص بحث های بودجه ایی نیست بلکه دغدغه و 
نگرانی های من از حیث مسائل فرهنگی و اجتماعی است و 
این نگرانی مشکل الینحلی نیست و با شروع فرایند آموزش 
برای کنشگری دانشجویان  حضوری و فراهم کردن فضایی 

کثیری از مشکالت موجود حل و فصل خواهد شد.

فناوری  و  اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات  معاون فرهنگی و 
با اشاره به اهمیت فعالیت جریان های دانشجویی در محیط 
دانشگاه بیان کرد: اگر ما دانشجویان و جریان های دانشجویی 
وارد  را  فرهنگی  و  علمی  کانون های  تشکل ها،  از  اعم  را 
فراهم  دانشجویان  کنشگری  برای  را  زمینه  و  کنیم  میدان 
کنیم سرزندگی، نشاط و پویایی به تدریج در دانشگاه سرریز 

می شود.
عرصه  در  دانشگاه ها  گفت:  کالنتری  عبدالحسین  دکتر 
با چند رویداد بزرگ شناخته می شوند  اجتماعی  و  فرهنگی 
و زمانی که صحبت از مقاومت و محور مقاومت می شود با 

کرمان و دانشگاه کرمان گره می خورد.
سامانه  در  استادان  فعالیت  محوری  مسئله  به  اشاره  با  وی 
نان که ایده ها و نیازهای کشور را به یکدیگر مرتبط می کند 
خاطر نشان ساخت: درصدد هستیم جایی برای دانشجویان 
در سامانه پیدا کنیم تا از این طریق بتوان تشکل ها بخصوص 
انجمن های علمی و کانون های فرهنگی را مسئله محور کرد.

اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  اسالمی  محمدرضا  سید  دکتر 
و  نمود  ارائه  دانشگاه  از  گزارشی  خیرمقدم  ضمن  دانشگاه 
گفت: بنیانگذار دانشگاه شهید باهنر کرمان شادروان مهندس 
علیرضا افضلی پور و همسرشان بانو فاخره صبا است که بعد 
نام دانشگاه به دانشگاه  باهنر  از شهادت دکتر محمد جواد 
شهید باهنر کرمان مزین شد و از دیگر افتخارات دانشگاه این 
است که سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی مقطع کارشناسی 
باهنر کرمان  دانشگاه شهید  را در  اجتماعی  در رشته علوم 

گذراندند.
وی گزارش مختصری از دانشگاه ارائه نمود و گفت: دانشگاه 
شهید باهنر کرمان حدود ۱۴ هزار دانشجو از سراسر کشور 
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در مقاطع مختلف دارد بیش از 392 رشته و گرایش تحصیلی 
داریم دارای ۱۱ دانشکده بزرگترین دانشگاه منطقه جنوب 
شرق محسوب می شود از این تعداد دانشجو حدود ۴ هزار 
دانشجو  دوره تحصیالت تکمیلی هستند و هزار دانشجو در 
مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند و تاکنون حدود 77 
هزار نفر از مقاطع مختلف تحصیلی از دانشگاه فارغ التحصیل 
شده اند، از افتخارات دانشگاه شهید باهنر می توان به مواردی 
همچون: از بین 72 دانشگاه جامع برتر کشور دانشگاه شهید 
باهنر بین ده دانشگاه برتر جامع کشور قرار گرفته است، در 
رتبه بندی الیدن رتبه 882 در جهان به خودش اختصاص 
و  است  رتبه 3 کشور  دارای  فناوری  است، در بخش  داده 
باالی  سایتیشن  ما  علمی  هیأت  اعضای  از  نفر   8۰ حدود 
5۰۰ دارند که مایه افتخار برای دانشگاه شهید باهنر کرمان 

هستند.
 H-index وی افزود: دکتر محمدعلی طاهر؛ رئیس دانشگاه با
فناوری  و  پژوهشی  معاون  آبادی پور  نظام  دکتر  باال،  بسیار 
دانشگاه و دکتر عامری؛ عضو هیأت علمی بخش مکانیک سه 
عضو هیأت علمی که جزء یک درصد های پراستناد دنیا قرار 

دارند که باعث افتخارات دانشگاه محسوب می شوند.

دکتر اسالمی محورها و برنامه های راهبردی و عملیاتی که 
برای معاونت طراحی و اجرا شده اند را چنین برشمرد: ترویج 
و تعمیق ارزش های دینی، اخالقی و ملی و انقالبی، افزایش 
سرمایۀ اجتماعی با گسترش فضای اعتماد، امید به آینده و 
تعلق اجتماعی و نشاط و شادابی، تقویت فضای باورپذیری و 
اعتماد، ایجاد فضای گفتگو و تعامل درون و برون دانشگاه، 
از فعالیت های جمعی و تمرین کارگاهی که تقویت  حمایت 

امید به آینده را درپی خواهد داشت.

با حکم وزیر علوم، سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان منصوب شد
۱2بهمن  شنبه  سه  روز  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
۱۴۰۰ با صدور حکمی دکتر حسین اکبری فرد را به سمت 

سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان منصوب کرد.
در حکم دکتر زلفی گل خطاب به دکتر اکبری فرد آمده 
است: انتظار می رود با پیروی از آموزه های اسالمی، مبانی 
و  مردمی  دولت  اساسی  راهبردهای  انقالبی،  روحیۀ  علمی، 
جلب  و  اسالمی  شورای  مجلس  به  شده  ارائه  برنامه های 
و  علمی)کارکنان(  یاوران  مدیران،  استادان،  همکاری 
دانشجویان تمامی امکانات مادی و معنوی دانشگاه از جمله 
سیاست ها  تحقق  جهت  را  واقفین  و  خیرین  عظیم  ظرفیت  
و برنامه های اسناد باالدستی، مرجعیت و دیپلماسی علمی، 
 – پژوهش  آموزش  فناوری،  و  علم  جانبه  همه  توسعه 
محور، پژوهش آموزش- محور، مهارت افزایی، کارآفرینی، 
فرهنگ سازی کار تیمی و گروهی و در نهایت اجرای تمامی 

محورهای سند "دانشگاه اسالمی" بکار گیرید.
متعالی  اهداف  پیش برد  در  را  جنابعالی  روزافزون  توفیق 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و منویات رهبر حکیم 
انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( 

از درگاه پروردگار متعال خواستارم.

نامه هایی  در  همچنین  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
طاهر«  محمدعلی  »دکتر  تالش های  و  زحمات  از  جداگانه 
باهنر کرمان در مدت تصدی  دانشگاه شهید  رئیس سابق 

این مسئولیت ها قدردانی کرد.
گفتنی است، دکتر حسین اکبری فرد دارای دکترای اقتصاد 
و  علمی  هیات  عضو  طباطبائی،  عالمه  دانشگاه  از  پولی 
مسئولیت  که  است  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  دانشیار 
معاونت فرهنگی این دانشگاه و رئیس بسیج استادان استان 

کرمان را در کارنامه اجرایی خود دارد.
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 حجت االسالم حمزه فرا رسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر
و چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی را تبریک گفت

رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
دهه  اهلل  ایام  رسیدن  فرا  مناسبت  به  کرمان،  باهنر  شهید 
انقالب  پیروزی  سالگرد  سومین  و  چهل  و  فجر  مبارک 

شکوهمند اسالمی پیام تبریکی صادر کرد.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

و  مجاهدت ها  رسیدن  ثمر  به  ایام  فجر،  مبارک  دهه 
ایران سرافراز و کلید  جان فشانی های مردان و زنان آزاده 
گشاینده درهای فتح و پیروزی به روی ملت بزرگ ایران 
است که با رهبری پیامبرگونه امام خمینی)ره( »استقالل«، 
»آزادی« و »جمهوری اسالمی« را به ارمغان آورد این ایام 
جامعه  خصوصا  و  ایران  شریف  ملّت  همه  به  را  خجسته 

دانشگاهی تبریک عرض می نمایم.

دانشگاه سرپرست  کار  به   آغاز 

 شهید باهنر کرمان با تجدید میثاق

مقاومت شهدای  آرمان های  با 

سرپرست  بهارانقالب  سومین  و  چهل  آغاز  با  همزمان 
ماه  بهمن   ۱3 چهارشنبه  روز  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
۱۴۰۰ اولین روزکاری خود را با تجدید میثاق با آرمان های 
امام )ره( و شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای مقاومت 

آغاز کرد.
ایام اهلل دهه مبارک فجر و چهل  به مناسبت فرا رسیدن 
انقالب شکوهمند اسالمی دکتر  و سومین سالگرد پیروزی 
حسین اکبری فرد سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان و 
فجر۱۴۰۰با  پرفروغ  دهه  از  روز  دومین  در  همراه  هیأت 
حضور در جوار قبور شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای 
مقاومت ضمن قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا بخصوص 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد 
فضای  به  را  خود  کاری  روز  اولین  معنوی  حرکتی  در  و 

معنوی مقبره شهدا آغاز نمود.

قبر  زیارت  و  افشانی  گل  با  مراسم  این  است  ذکر  شایان 
شهید  مطهر  قبر  زیارت  با  و  آغاز  سلیمانی  شهید  مطهر 
حاج  همیشگی  و  دیرینه  همراه  و  یار  جعفری  پور  حسین 
قاسم، شهید مغفوری از سرداران دفاع مقدس ادامه یافت 
و بار دیگر با ایشان در جهت حفظ ارزش ها و دستاوردهای  

انقالب اسالمی هم پیمان شدند.
درود  همگان،  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  اکبری فرد:  دکتر 
می فرستیم به روان پاک شهدا و آنهایی که جانشان دادند 

تا سنگر دانشگاه و سایر سنگرها سالم بمانند.
وی با اشاره به اینکه ابالغ سرپرستی با سالروز ورود امام 
در  گفت:  و  گرفت  نیک  فال  به  بود  مقارن  خمینی)ره( 
آستانه ایام ماه مبارک رجب هستیم و از خداوند متعال و 

شهدا می خواهم تا مدد کند امانت دار خوبی باشم.
این  به  اشاره  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
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برکت  و  خیر  باعث  که  افرادی  از  دانشگاه  این  که  نکته 
فاخره  بانو  همسرشان  و  افضلی پور  مهندس  بلند  روح  و 
بنیانگذاران  افراد  این  امانت رسیده گفت:  به  صبا داشتند 
داشتند  تاکید  آنها  که  همانطور  بودند  کرمان  در  دانشگاه 
کرد،  درست  و  ساخت  را  مملکت  می توان  علم  با  که 

ان شااله بتوانیم علم را به طور صحیح ادامه دهیم.
وی افزود: دو نکته دانشگاه کرمان را از دانشگاه های دیگر 
اول  می کند  سنگین تر  را  بار  و  می کند  متفاوت  و  متمایز 
خیرین)علیرضا  بنای  از  باهنرکرمان  شهید  دانشگاه  اینکه 
و  شده  شروع  صبا(  بانوفاخره  همسرشان  و  پور  افضلی 
مسأله دوم، سردار دل ها که واقعا سردار دل های خیلی از 

جهانیان است در این دانشگاه تحصیل کرده است. 
دکتر اکبری فرد با اشاره به پتانسیل های دانشگاه تصریح 
نهایت  علمی  ظرفیت های  از  بتوانیم  امیدواریم  کرد: 

استفاده را در جهت پیشبرد اهداف سازمانی ببریم. 
وی با اشاره به شرایط سخت شیوع و همه گیری کرونا و 
برکت  به  و  خدا  امید  به  گفت:  کرده  ایجاد  که  مشکالتی 
و  دهیم  انجام  را  تالش  نهایت  می کنیم  سعی  شهدا  خون 
این  تا  باشیم  دانشگاه  خدمت  در  داریم  توان  که  آنجا  تا 
بتوانیم  بزرگواری  استادان  وجود  با  را  ومسئولیت  رسالت 
برنامه   تحقق  و  انجام  در  ان شااهلل  و  برسانیم  سرانجام  به 

باالدستی  اسناد  و  وزیر  برنامه  از  برگرفته  که  دانشگاه 
پیاده سازی  راه  این  در  اسالمی،  دانشگاه  سند  مخصوصا 

کنیم.
سابق  رئیس  طاهر  علی  محمد  دکتر  از  ادامه  در  وی 
و  کرمان  استان  علمی،  برجسته  چهره های  از  که  دانشگاه 
تشکر کرد  بین المللی که شناخته شده اند  و  ملی  در سطح 
نحوه  به  را  دانشگاه  طاهر  دکتر  که  خوشحالیم  گفت:  و 
و  ایشان  زحمات  بتوانیم  تا  رساندند  ما  دست  به  مطلوبی 
ارزش ها  و  حفظ  شکلی  به  را  دانشگاه  رئیسه  هیأت  اعضا 
برای  هم  رهنمودهایشان  از  و  دهیم  ارتقاء  طریقی  به  را 

کنیم. استفاده  دانشگاه  پیشرفت 
به  ورود  از  بعد  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
مطهر  قبور  جوار  در  گمنام  شهدای  حسینیه  در  دانشگاه 
مقام  به  فاتحه  قرائت  و  زیارت نامه شهدا  قرائت  با  شهدا 

شامخ شهدا گمنام دانشگاه ادای احترام کرد.
بازنشسته  علمی  هیأت  عباسعلی رستمی نسب عضو  دکتر 
در  شهید  هزار   3۴۰ از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  دانشگاه 
دادند،  اخالص  کف  در  را  خودشان  جان  انقالب  این  راه 
و  کرد  دعا  اینگونه  دانشگاه  گمنام  شهدای  قبور  جوار  در 
روح  به  و  شما  خدمت  آمدیم  امروز  ما  گفت:  شهدا  به 
که  از شما کمک می خواهیم  و  شما درود خدا می فرستیم 
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قلب های  و  کرمان  باهنر  دانشگاه شهید  استادان  قلب های 
مسئول  به  و  شوند  منسجم  و  متهد  دانشگاه  کارمندان 
بردارند  قدم  شما  راه  در  که  کنند  کمک  دانشگاه  جدید 
والیت  سایه  در  و  کنند  برآورده  را  شما  خواسته های  و 
راضی  همکاری  مجموعه  از  را  عصر  امام  و  نمایند  عمل 
روح  ایجاد  برای  شما  حمایت  انتظار  و  گردانند  و خشنود 
به  همگی  و  قُوا  تََفَرّ َواَل  َجِمیًعا   ِ اهلَلّ بَِحبِْل  َواْعتَِصُموا  جمعی 

ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید منتظریم.
معاون  عسکری  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت  سپس 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در 
دانشگاه در جلسه ای که به منظور شروع به کار سرپرست 
جدید دانشگاه تشکیل شده بود گفت: نکتۀ بسیار مهم این 
است که فرصتی در اختیار نیروهای انقالبی در کشور قرار 
گرفته و به نظر می رسد با توجه به شناختی که از ظرفیت 
کشور داریم و مشکالتی که برای کشور بوجود آمده یک 
پیدا کرده  ما کاهش  اعتماد عمومی جامعه  مقداری سطح 
اگر از این فرصت پیش آمده که در اختیار دولت انقالبی و 
نیروهای انقالبی قرار گرفته به خوبی استفاده کنیم مطمئنا 
جبران  می توان  را  یافته  کاهش  و  شده  سلب  اعتماد  آن 

کرد.
رهبری)مدظله  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  معاون 
از  دفاع  راه  در  که  شهدایی  افزود:  دانشگاه  در  العالی( 

نظام  تا  کردند  فدا  را  خودشان  جان  ارزش ها  و  انقالب 
جمهوری اسالمی با قوت و قدرت و آن آرمان ها و اهداف 
تکلیف  و  مسئولیت  در حال حاضر  رود  پیش  انقالب  اول 
به  دوش مسئولینی است که تصمیم گیر و برنامه ساز برای 

اسالمی هستند. نظام جمهوری 
وی با اشاره به شخصیت دکتر اکبری فرد خاطر نشان کرد: 
با دکتر اکبری فرد  با توجه به شناختی که از سال ۱389 
فرد  بحمداهلل  دارم،  داشتند  که  مختلفی  سمت های  در 
توانمند و انقالبی هستند که امیدواریم که خداوند به حق 
نظام  این  به  خدمت گزاری  در  که  کسانی  و  شهدا  خون 
توفیق  بزرگواران  آن  حق  به  داشتند  فعالیت  انقالب  و 
تا  و  کند  عنایت  گرامی  سرور  و  عزیز  برادر  به  خدمت 
که  همانطور  و  باشیم  پیشرفت  عرصه  در  تحوالتی  شاهد 
که  اسالمی  تمدن  سمت  به  حرکت  می فرمایند:  رهبری 
دانشگاه هم یکی از جایگاه هایی است که انتظارات زیادی 

از آن می رود ان شااهلل محقق شود.
مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون  شکیبایی  دکترعلیرضا 
منابع دانشگاه گفت: توفیقی است که در خدمت نیروهای 
انقالبی هستیم و مسیر دانشگاه و سکان دانشگاه را هدایت 

می کنند.
از  اکبری فرد  دکتر  با  سال   ۴۰ مدت  به  بنده  افزود:  وی 
زمان دانشجویی باهم آشنا هستیم وی نماد کامل یک فرد 
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با اخالص هستند که ان شااهلل همین اخالص کمک می کند 
داشته  را  ویژگی ها  همین  که  نیروهایی  گرفتن  بکار  با  که 

باشند در خدمت دانشگاه باشند.
خاطرنشان  دانشگاه  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
بانو  همسرشان  و  افضلی پور  بزرگ  میراث  دانشگاه  کرد: 
گذاشتند  را  بنیانی  نیت خیر یک  با  که  فاخره صبا هست 
که هزاران ثمر برای استان کرمان و کشور داشته و امروز 
افتخار داریم که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هم یکی 
تجلی  نهایتا  که  است  اخالص  تفکر  همین  محصوالت  از 
و  سلیمانی  قاسم  حاج  مانند  فردی  یک  در  می کند  پیدا 

جهانی می شوند که افتخار اسالم و ایران و جهان است. 
جناح  و  جریان  هیچ  به  شاید  اکبری فرد  دکتر  افزود:  وی 
خاصی وابسته نباشند با وجود ظرفیت های بسیاری که در 

دلشان  و  دوستی  دست  که  افرادی  همه  هست  دانشگاه 
تفکر و دیدگاهی  از هر  می خواهد برای دانشگاه کار کنند 
پای کار هستند استفاده شود و ان شااهلل همگی کمک کنند 
را سربلند  دانشگاه  این  و  پیشینیان گذاشتند  آنچه که  که 

کردند میسر شود.

اولین کنفرانس ملی به کارگیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی
در  عددی  و  تجربی  روش های  کارگیری  به  ملی  همایش 
صنایع شیمیایی و معدنی با همکاری بخش مهندسی شیمی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن مهندسی شیمی ایران 
و  فنی  دانشکده  در   ۱۴۰۰ ماه  بهمن   ۱۴ پنجشنبه  روز 

مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
دکتر محمد افصحی رئیس اولین کنفرانس ملی به کارگیری 
معدنی  و  شیمیایی  صنایع  در  عددی  و  تجربی  روش های 
گفت:  دانشگاه  شیمی  مهندسی  بخش  علمی  هیأت  عضو  و 
اولین  میزبان  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  که  خرسندیم 
کنفرانس ملی روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی 
مناسب  بستر  همایش  این  که  است  امید  است  معدنی  و 
و  دانشگاه  بین  ارتباط  برقراری  و  نظر  تبادل  برای  علمی 
و  عزیز  دانشجویان  علمی  ارتقای سطح  بر  تکیه  با  صنعت 

عالقمند باشد.
رئیس کنفرانس ملی به کارگیری روش های تجربی و عددی 
روش  های  از  استفاده  گفت:  معدنی  و  شیمیایی  صنایع  در 
عددی و محاسبات کامپیوتری به همراه تجربه و آزمایش، 
خواهد  کاربردی  پژوهش های  در  ناپذیر  اجتناب  بخش 
روش های  انواع  بر  الزم  توانایی های  و  دانش  بود.کسب 
محاسباتی در علوم و مهندسی، پژوهشگران را دربررسی و 

مطالعه موضوعات متنوع و پیچیده توانا می سازد.
از  معدنی  مواد  وسیع  معادن  وجود  افزود:  افصحی  دکتر 
حضور  و  کرمان  استان  در  ذغالسنگ  و  آهن  مس،  جمله 
مهندسی  بخش  صنایع،  این  اندیشمندان  و  صاحبنظران 
شیمی را برآن داشت تا با توجه به اهمیت صنایع شیمیایی 

و معدنی در راهبرد اقتصادی کشور اولین کنفرانس ملی به 
کارگیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و 

معدنی را برگزار کند.
وی گفت: تعداد 68 مقاله به این همایش ارسال گردیده و 
از این تعداد 35 مقاله پذیرفته شده است.                                             
عناوین  دانشگاه  شیمی  مهندسی  بخش  علمی  هیأت  عضو 
در  شده  انجام  علمی  تحقیقات  با  آشنایی  و  اندیشی  هم 
مناسب  بستر  ایجاد  صنایع-  تحقیقات  مرکز  و  دانشگاه ها 
صنایع  و  دانشگاه ها  در  علمی  پژوهش های  ارائه  برای 
ارتباط صنعت  برای  زمینه  کردن  فراهم  به  کشور- کمک 
با دانشگاه - آشنایی هر چه بیشتر محققان با یکدیگر و با 
در  قوت  و  ضعف  نقاط  شناخت  هم-  تحقیقاتی  زمینه های 
زمینه  در  کشور  کالن  راهبرد  به  کمک  و  شیمایی  صنایع 

توسعه این صنایع را از اهداف این کنفرانس عنوان کرد.
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با هدف همکاری و تعامل مشترک؛
 دیدار مدیریت امور شعب بانک تجارت استان کرمان با سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان صورت گرفت

بین  مشترک  تعامل  و  همکاری  راهکارهای  ارائه  جلسه 
دانشگاه و بانک تجارت روز دوشنبه ۱8 بهمن ماه ۱۴۰۰ 

در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
خوش  ضمن  دانشگاه  سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
پرخیر  ایام  و  دهه فجر  فرخنده  ایام  تبریک  و  آمدگویی 
به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  گفت:  رجب  ماه  برکت  و 
دست افراد ارزشمندی به این جا رسیده است و یک نهالی 
سرزمین  در  افضلی  پور  مهندس  مرحوم  توسط  که  بوده 
این  و  استان کرمان کاشته شده  اندیشه  و  فکر  حاصل خیز 
نهال یک درخت تنومندی شده و برکات بسیار زیادی دارد 
که باید سعی کنیم از آن حفاظت کنیم و یک خشتی را به 
بانک  همکاری  و  همراهی  و  کنیم  اضافه  قبلی  خشت های 
تجارت برای رفع نیازهای رفاهی دانشگاهیان هم الزم است 
و هم در مواردی می تواند کمک کننده باشد و گره هایی را 

باز کند.
دانشگاه  مجموعه  به  تجارت  بانک  که  افزود: خدماتی  وی 
ارائه می دهد ارزشمند است، زیرا دانشگاه شهید باهنر کرمان 
مجموعه بزرگی است و ارتباطات زیاد برون سازمانی دارد، 
به هر حال یک مجموعه عظیم و کار سنگینی بر دوش ما 
گذاشته شده است که حمایت و دعای دوستان،  توصیه و 

رهنمودهایشان خیلی می تواند کمک کند.
وی با اشاره به بحث تامین مالی، اهمیت و ارزش آن خاطر 

زیادی  اهمیت  اقتصادی  نظر  از  کرمان  استان  کرد:  نشان 
دارد، لذا هر نوع کمکی بتوانیم انجام دهیم تا تاثیربگذاریم 
دانشگاه  التحصیالن  فارغ  تا  کنیم  ایجاد  را  فضایی  هم  و 

بتوانند وارد بازار کسب و کار شوند.
سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان دررابطه با ابزارهای 
تامین مالی در حوزه بانک و بازار سرمایه گفت: امیدواریم 
ابزارها  این  از  بتوانیم  تا  باشیم  داشته  دیدکافی  و  شناخت 
استفاده کنیم و بانکداری امروز بانکداری نیست که به طور 
سنتی بتواند منافع کسب کند و منافعی را به توسعه منطقه 
یا استان برساند و این نشان دهنده این است که ابزارهای 
این  حضور  از  توانستیم  و  شناختیم  خوب  را  مالی  تامین 
ابزارها برای واحدهای معدنی و صنعتی، کشاورزی، اصناف 

و گروه های مختلف تامین مالی استفاده نماییم.
ضمن  استان  تجارت  بانک  شعب  مدیر  بسکابادی  علی 
و  تجارت  بانک  خانواده  گفت:  دانشگاه  رئیس  به  تبریک 
این  و  داشتند  موازی  ارتباط  متمادی  سال های  دانشگاه 
پژوهشی  علمی  و  رشد  مراکز  مالی،  بحث های  در  ارتباط 
ارتباط  این  ان شااهلل  بود.  خواهند  و  بودند  آزمایشگاهی  و 
بتواند در کنار مجموعه فرهیخته  بانک  عمیق تر باشد وهم 
دانشگاه باشد زیرا افتخار بزرگی است برای بانک تجارت و 

این بانک همیشه در خدمت دانشگاهیان خواهد بود.



21

همزمان با هشتمین روز از بهار انقالب شکوهمند اسالمی، روز 
سه شنبه ۱9 بهمن ماه ۱۴۰۰ دکتر حسین اکبری فرد و هیات 
والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی  با حجت االسالم  همراه 

دیدار و گفتگو کردند.
ایام اهلل دهه مبارک  دکتر حسین اکبری فرد ضمن تبریک 
فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی گفت: در این ایام بیشتر 
دستاوردهای انقالب و شاخص هایی را که در آن قرار دارد 

بایستی بررسی کنیم.
چهره های  از  یکی  را  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهید  وی 
بین المللی نام برد و افزود: امیدواریم به برکت این ایام مبارک 
قاسم  حاج  شهید  الخصوص  علی  شهدا  خون  برکت  به  و 
سلیمانی به واسطه حضور فعالش در استان و دانشگاه شهید 

باهنر کرمان، ادامه دهنده راهش باشیم.
پیشبرد  جهت  چهارساله  برنامه  تدوین  از  اکبری فرد  دکتر 
اهداف دانشگاه خبر داد و خاطر نشان کرد: با توجه به این 

از قله های بزرگ  باهنر کرمان یکی  نکته که دانشگاه شهید 
مدیریتی استان است و باید خوب دیده شود، الزم است طبق 
اصول و برنامه، کارها را به  پیش ببریم و در همین راستا در 
دو قالب در دو بخش برای ارتقا دانشگاه برنامه همه جانبه ای 

تنظیم و خدمت وزیر ارائه شد.
سرپرست دانشگاه با تاکید بر این موضوع که برنامه دانشگاه 
برگرفته از برنامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین 
سند دانشگاه اسالمی، اسناد باال دستی و بیانیه گام دوم است 
تا آخر ۱۴۰۴  که  از سال ۱۴۰۱  برنامه  اول  افزود: بخش 
شامل یک برنامه چهارساله و نسبتا جامع که تمام حوزه ها را 
در برمی گیرد و بخش دوم برنامه یک برش یکساله از اهداف 

چهار ساله است.
دکتر اکبری فرد خاطر نشان کرد: دانشگاه شهید باهنر کرمان 
دانشگاه بزرگی است و از آغاز بکار این دانشگاه قریب به نیم 
قرن می گذرد و نهالی بود که به دست مرحوم افضلی پور و 
درسرزمین فکر و اندیشه حاصل خیز کرمان گذاشته شد و االن 
به یک درخت تنومندی تبدیل شده است و تالش شبانه روزی 
بسیاری از افراد در این مسیر ارزش های بسیاری به دانشگاه 
اضافه کرده است، ما نیز در این مسیر عزم را جزم کردیم تمام 
توان خود را بگذاریم تا بتوانیم از میراثی که گذشتگان به اینجا 
رسانده اند خوب حراست کنیم و اگر خشتی را اضافه نمی کنیم 

خشتی از دانشگاه کم نکنیم.
وی تاکید کرد: با توجه به حضور انسان های بزرگ در دانشگاه 
و همچنین استفاده بهینه و درست از ظرفیت های زیاد دانشگاه، 
در راستای اهداف متعالی، می توان به نتایج خوبی منجر رسید.

به مناسبت گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر؛
 دیدار سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر کرمان
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سرپرست دانشگاه با اشاره به ظرفیت های باالی استان کرمان 
استان  ظرفیت های  از  کشور  دانشگاه های  از  بسیاری  گفت: 
کرمان استفاده می کنند و به همین جهت با انعقاد قراردادها 
منابع زیادی را به استان اضافه می کنند و دانشگاه شهید باهنر 
کرمان می تواند به نحو بهتری از این منابع استفاده کند و سعی 

ما بر این است که استفاده بهینه داشته باشیم.
انسانی،  نیروی  تربیت  علمی،  مرجعیت  اکبری فرد  دکتر 
کادرسازی و توجه به مسائل جامعه را سه وظیفه عمده دانشگاه 
نام برد و افزود: شاید دانشگاه های کشور در دو رسالت اول 
تاحدی موفق بوده اند بطوریکه وظیفه مرجعیت علمی در سطح 
دانشگاه های دنیا و کشور بخوبی انجام شده است و مرزهای  
انجام شده  نیز  علمی را به خوبی طی کرده اند و کادرسازی 
است؛ هرچند متناسب با نیاز جامعه نیرو و منابع انسانی تربیت 
نشده است، اما در خصوص رسالت سوم یعنی رفع مشکالت 
مشکالت  رفع  در  است  نتوانسته  دانشگاه  گفت  باید  جامعه 

جامعه، تاحدی که توان دارد ورود پیدا کند.
به  ایده  یک  تبدیل  فنی،  قسمت های  در  داشت:  اظهار  وی 
علوم  بحث های  در  حتی  و  علوم  سازی  تجاری  و  محصول 
انسانی که بتواند آن نقش اصلی جامعه را ایفا کند برنامه هایی 

تنظیم شده است.
دکتر اکبری فرد بیان داشت: یک تیم قوی می تواند بسیاری 
از حاشیه ها را کنار بزند و همه  ظرفیت های دیگر پشت این 
تیم قوی قرار بگیرند، هدف ما براین است افرادی که شایسته 
هستند و توانایی دارند در خط مقدم دانشگاه با ما همراه باشند.

سلیمانی  علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجت  دیدار  این  در 
ضمن تبریک انتصاب دکتر حسین اکبری فرد به سرپرستی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: دانشگاه در واقع یک مرکز 
کادرسازی برای کشور است هر تحولی که بخواهد اتفاق بیفتد 
متعهد  و  دانش  انگیزه،  با  انسانی  نیروی  تحول  محور  اولین 
است و افزود برای تربیت نیروی انسانی دو مرکز دانشگاه ها و 

حوزه ها باتوجه به جایگاهشان موثر هستند.
تناسب می  همان  به  باشد  مهمتر  جایگاه ها  وقتی  افزود:  وی 

تواند تاثیر بیشتری بگذارد.
حجت االسالم والمسلمین علیدادی سلیمانی گفت: هر تحولی 
برنامه می خواهد و برنامه است که تحول را منظم می کند، 
جهش متناسب با ظرفیت ها و استعدادها در برنامه مد نظر 

قرار می گیرد.
وی با اشاره شهرت دانشگاه بخاطر رتبه، پتانسیل استادان و 
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دیدار صمیمانه سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان با کارکنان دانشگاه

دکتر حسین اکبری فرد در هشتمین روز دهه فجر انقالب 
اسالمی با همکاران دانشکده ریاضی و رایانه، حوزه حراست 

و بسیج هنرمندان استان کرمان دیدار و گفتگو کردند.
صبح  دانشگاه،  جدید  سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
روزهای  همانند  نیز   ۱۴۰۰ ماه  بهمن   2۰ چهارشنبه  روز 

قبل، با همکاران دانشگاه دیدار کردند.
انتصاب سرپرست دانشگاه  تبریک  برای  این دیدار که  در 

در  استادان  نیز  و  حوزه ها  تفکیک  به  کارکنان  شد،  انجام 
زمان بندی مشخص، ضمن حضور در اتاق ریاست، به ارائه 

مختصری از نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.
دکتر اکبری فرد نیز ضمن ابراز قدردانی از حضور همکاران، 
از کلیه کارکنان و همیاران علمی مجموعۀ پرتالش دانشگاه 
دعوت کرد تا بیش از پیش با همدلی، برای پیشبرد اهداف 

دانشگاه تالش کنند.

برنامه  با  است  نشان کرد: الزم  دانشگاه خاطر  دلسوز  کادر 
ارتقاء  و  رشد  جهت  در  مدت،  بلند  اهداف  و  دقیق  ریزی 

دانشگاه بکوشید.
نماینده ولی فقیه در استان گفت: دانشگاه ها به دو دلیل باید 
با جامعه و اطراف خودشان ارتباط جدی داشته باشند دلیل 
اول این است که علم باید در خدمت مردم قرار گیرد و زمانی 
که این اتفاق افتاد ثروت موجود را در خدمت خود می بیند تا 
بتواند این ثروت را علمی و با نگاه دانشی به آن مدیریت کند 
تا مردم آسایش و راحتی شان از این جهت رقم بخورد و نکته 
دوم برای خود دانشگاه آورده دارد، به هر دلیل شما تحول 
بوجود بیاورید و تحول خواهی در دستور کارتان باشد نیاز به 
هزینه هایی دارید و آنچه که سهم شما را در کشور مشخص 
باید دستتان  می کند جوابگوی هزینه های شما نیست و شما 
خیلی پرتر از اینها باشد و این اتفاق باید رقم بخورد این تعامل 

باید جدی و بیشتر باشد.
علیدادی سلیمانی تصریح کرد: در دانشگاه شهید باهنر کرمان 
شخصیت  هایی که مسئولیت به دست گرفتند، چهره های موجه 
از  جا  همین  دارد  جا  لذا  و  بودند  استان  در  توجهی  قابل  و 
و  تقدیر  طاهر  محمدعلی  دکتر  از  همگی مخصوصا  خدمات 

تشکر کنم.
وی گفت: مطالبات و توقعات از شما در دو حوزه است حوزه 

استاد برجسته و  از طرفی خود شما  ارزشی دانشگاه و  رشد 
شخصیت علمی در دانشگاه هستید توقعات همچنان باال است، 
بار و مسئولیتی که بر دوش شما گذاشته شده به نظر می رسد 
یک مقدار مضاعف است، لذا امیدواریم خداوند کمکتان کند 
تا این مسئولیت را به بهترین وجه ممکن انجام دهید و باعث 
قاسم  حاج  شهید  سردار  مخصوصا  شهدا  طیبه  ارواح  شود 
سلیمانی و روح امام )ره( از حضرتعالی و عملکردتان شاد شوند.
وی با اشاره به ظرفیت استان کرمان به اسم شهید سلیمانی 
گفت: شهید سلیمانی مکتبی است که می تواند در دانشگاه الگو 
قرار بگیرد باید با نگاه ارزشی و باز از همه ظرفیت ها استفاده 
شود تا ان شااهلل دانشگاه با همان نگاه و تاکید بر لیاقت ها و 
العالی(  شایسته ساالری ها ارزش آن در خط رهبری)مدظله 

پیش ببرید.
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آیین اختتامیه دوره های آموزشی و معرفتی حوزه علوم اسالمی
و تجلیل از معرفت جویبان دانشگاه شهید باهنر کرمان 

همزمان با هشتمین روز از ایام اهلل دهه مبارک فجر آیین 
اسالمی  علوم  معرفتی حوزه  و  آموزشی  دوره های  اختتامیه 
سرپرست  حضور  با  جویان  معرفت  از  تجلیل  مراسم  و 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  معاون  و  دانشگاه 
در دانشگاه، روز چهارشنبه 2۰ بهمن ماه۱۴۰۰ در حسینیه 

شهدای گمنام دانشگاه شهید باهنر کرمان، برگزار شد.
دکتر حسین اکبری فرد گفت: به منظور لبیک به فرمایشات 
رهبر معظم انقالب اسالمی دهمین دوره  آموزشی و معرفتی 

حوزه علوم اسالمی ویژه دانشجویان برگزار شد.
وی افزود: حوزه علوم اسالمی دانشگاه زیر نظر دفتر نهاد 
محلی  مستقل،  صورت  به  و  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
برای مشتاقان کسب معارف اسالمی که ۴6 مرکز فعال در 

سراسر کشور و 3 مرکز در استان کرمان دارد.
باهنر  شهید  دانشگاه  مرکز  کرد:  عنوان  فرد  دکتراکبری 
شهر  دانشگاه های  کلیه  مقاطع  همه  دانشجویان  از  کرمان 
حوزه  دوره  در  تحصیل  دارد.  معرفت جو  پذیرش  کرمان 
علوم  از دروس حوزه  بعضی  و  است  رایگان  اسالمی  علوم 

اسالمی با دروس معارف دانشگاه قابل تطبیق است.
و  آموزشی  دوره های  کرد:  تصریح  دانشگاه  سرپرست 
دانشجوی  الهی  رسالت  بیان  جمله  از  مباحثی  به  معرفتی 
تراز انقالب، مباحث اعتقادی و اخالقی در قالب ۱3 واحد 

درسی در هر سال تحصیلی می پردازد. 
حوزه  استاد  ده ها  از  دوره  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شده  گرفته  بهره  سرفصل ها  ارائه  جهت  دانشگاه  و  علمیه 
علمی،  مرجعیت  برای  نگاه ها  همه  کرد:  نشان  خاطر  است 
کادر سازی و نیروسازی برای بخش های کشور و نیز حل 
زیرا  دانشگاهیان است  و  دانشگاه  به سمت  مسائل جامعه، 

دانشگاه ها در خط مقدم هستند.
دکتر اکبری فرد از حمایت در دوره ها به شکل بهتری در 
توفیق  که  شاکریم  را  خدا  گفت:  و  خبرداد  آتی  ترم های 
شرایط سخت  این  در  و  مهم  زمان  این  در  خدمت گزاری 
را به ما عطا کرد، ان شاااهلل که ادامه دهنده راه شهدا و راه 

بزرگانی مثل شهید حاج قاسم باشیم.
حجت االسالم و المسلمین حسن عسکری معاون دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در دانشگاه از 
برگزاری کالس ها در ترم آینده به صورت مجازی خبرداد 
و گفت: دوره های آموزشی و معرفتی حوزه علوم اسالمی ده 

ترم به صورت حضوری در دانشگاه برگزار گردید.
دینی  و  معرفتی  مباحث  زمینه های  در  دانشگاه  افزود:  وی 
فضای  نظر  از  هم  زمینه  این  در  و  بوده  نهاد  کار  کمک 
فیزیکی و هم از نظر مالی در بعضی برنامه ها با نهاد رهبری 

همکاری جدی داشته است.
رهبری)مدظله  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  معاون 
هزینه هایی  این  قبال  در  ما  همه  گفت:  دانشگاه  در  العالی( 
مقام  نهاد  هم  داریم،  مسئولیت  قطعا  می گیرد  صورت  که 
مشتاقانه  که  دانشجویانی  هم  و  پیگیری  در  رهبری  معظم 

شرکت می کنند.
وی افزود: حوزه علوم اسالمی دانشگاه شهید باهنر کرمان 
عالوه بر کالس های آموزشی با تدریس استادان بنام حوزوی 
کارگروه های  جمله  از  متنوعی  برنامه های  دانشگاهی،  و 
مسأله یابی و حل مسأله، خدمت جهادی، اردوهای تفریحی 

و زیارتی و کرسی های آزاداندیشی برگزار می کند.
حجت االسالم و المسلمین عسکری گفت: این دوره از سال 
۱39۱ به مدت 9 سال است که هرساله برگزار می گردد 
تربیتی،  مبانی  تعمیق  برگزاری چنین دوره هایی  از  و هدف 

فرهنگی، دینی، سیاسی و بصیرتی دانشجویان است.
المسلمین هادی محمدآبادی مدیر حوزه  و  االسالم  حجت 
علوم  حوزه  کالس های  کرد:  عنوان  دانشگاه  اسالمی  علوم 
هر  پنجشنبه های  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  اسالمی 
 2۱ پنجشنبه  آن  جلسه  اولین  که  می گردد  برگزار  هفته 
بهمن۱۴۰۰ به صورت غیر حضوری خواهد بود. عالقمندان 
جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت 

hodat.ir  مراجعه کنند.
و  فاتحه  قرائت  ضمن  جلسه،  این  پایان  در  است  گفتنی 
فارغ التحصیالن  مقام شامخ شهدا، مدارک  به  احترام  ادای 
باهنرکرمان  شهید  دانشگاه  اسالمی  علوم  حوزه  قبل  ترم 
معاون  فرد،  اکبری  دکتر حسین  دانشگاه  توسط سرپرست 
در  العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر 
دانشگاه حجت االسالم و المسلمین حسن عسکری و مدیر 
حوزه علوم اسالمی حجت االسالم و المسلمین هادی محمد 

آبادی، به معرفت جویان اهدا شد.
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اولین حضور سرپرست جدید دانشگاه در جلسه هیأت رئیسه
ماه  بهمن   2۴ یکشنبه  روز  دانشگاه  رئیسه  هیأت  جلسه 

۱۴۰۰ با حضور سرپرست جدید دانشگاه برگزار شد.
باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  اکبری فرد  حسین  دکتر 
کرمان گفت: در آستانه والدت با سعادت امیرالمومنین)ع( 
قرار داریم، متوسل می شویم به اولیاء الهی، امیدواریم که ما 
را در مسیر درست قرار دهند و گام های موثری برداریم.
دکتر اکبری فرد افزود: دانشگاه شهید باهنر کرمان حاصل 
دسترنج افرادی زیادی است، همچنین با توجه به وسعت و 
رتبه ای که در کشور دارد، وظایفش خطیر و سنگین است، 
امید است خداوند کمک کند در این مقطع که تقدیر شده، 
بتوانیم کاری را انجام دهیم و با عهدی که با شهدا بستیم 

این عهد را حفظ کنیم و نگذاریم چیزی از آن کم شود. 
و شیوع  اقتصادی کشور  به شرایط  توجه  با  ادامه  در  وی 
بیماری کووید ۱9 مطالبی را در حوزه آموزشی و پژوهشی 

و همچنین احکام استادان عنوان کرد.
دکتر  انتصاب  از  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
رئیس  عالی  "مشاوره  عنوان  به  عبدالمجیدجالئی  سید 
دانشگاه" خبر داد و پس از آن به برنامه های پیش رو در 
برنامه  همچنین  و  معارفه  تودیع  جلسه  بخصوص  دانشگاه 
روز ۱3 رجب، والدت باسعادت امام علی)ع( اشاره کرد.

دفتر  رئیس  حمزه  اصغر  علی  والمسلمین  االسالم  حجت 
ضمن  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
شکوهمند  پیروزی  سالگرد  سومین  و  چهل  ایام  تبریک 
و  االئمه)ع(  جواد  سعادت  با  والدت  اسالمی،  انقالب 
امیرالمومنین)ع(  متقیان  موالی  سعادت  با  والدت  سالروز 
ریاست  عنوان  به  را  اکبری فرد  دکتر  انتصاب  همچنین  و 

جدید دانشگاه را تبریک گفت.
رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
قبل  رئیسه  هیأت  در  که  کسانی  همه  از  دارد  جا  افزود: 
متدین،  بسیار  انسان  که  طاهر  دکترمحمدعلی  مخصوصا 
توانمند، همراه و همدل بود و دکتر سید محمدرضا اسالمی 
کل  مدیر  ابراهیمی  محمد  دکتر  مختلف  معاونت های  در 

حوزه ریاست و روابط عمومی و دکتر حسین نظام آبادی پور 
رتبه بندی  در  خوبی  گام  که  فناوری،  و  پژوهشی  معاون 
دانشگاه برداشتند و زحمات زیادی برای دانشگاه کشیدند 

نماییم. تقدیر و تشکر 
حجت االسالم و المسلمین حمزه خاطرنشان کرد: با توجه 
یک  تشکیل  با  دانشگاه،  در  گرانقدر  استادان  پتانسیل  به 
از نظر علم، معرفت و فناوری  بتوانیم  تیم قوی و منسجم 
پژوهش به این جوانان که امانت در دست ما هستند کارها 
را پیش ببریم و ان شااهلل بتوانیم با همکاری و همفکری به 
کمک  دانشگاه  ارتقاء  همچنین  و  دانشگاه  رشد  و  تعالی 

کنیم.
وی در پایان به جمالتی از دعا ارزشمند ماه رجب اشاره 
بر  که  آنان  شدند  َغیِْرَک،ناامید  َعلی   الوافُِدوَن  کرد:خاَب 
لََک،  ااِلَّ  ُضوَن  الُمتََعرِّ ََخِسَر  و  شدند  وارد  تو  جز  دیگری  
به  که  کسانی  شدند  کار  زیان  و  بَِک،  ااِلَّ  وَن  َوضاعالُملِمُّ
به درگاه  آنان که جز  تباه گشتند  و  رو کردند  تو  از  غیر 
فَْضلََک،  انْتََجَع  َمِن  ااِلَّ  الُْمنْتَِجُعوَن  َواَْجَدَب   آمدند  فرود  تو 
که  کسانی  شدند  قحطی  گرفتار  و  اِغبیَن،  لِلرَّ َمْفُتوٌح  بابَُک 
باز  به  روی مشتاقان  پوییدند؛ در خانه  ات  تو  از فضل  جز 
َونَیْلَُک  آئِلیَن،  لِلسَّ ُمباٌح  َوفَْضلَُک  الِبیَن،  لِلطَّ َمبُْذوٌل  َوَخیُْرَک  
شده  عطا  خواستاران  به  نیکی ات   و  خیر  و  لأِلِملیَن،  ُمتاٌح 
است  آزاد  و  مباح  خواهندگان  برای  بخششت  و  فضل  و 
لَِمْن  َمبُْسوٌط  ِرْزقَُک  مهّیاست  َو  آرزومندان  برای  عطایت 
َعصاَک، َوِحلُْمَک ُمْعتَِرٌض لَِمْن ناواَک،و روزیت حّتی برای 
کسانی که نافرمانیت کنند گسترده است و بردباریت حّتی 
در مورد آن که به دشمنیت  برخاسته شامل است عاَدتَُک  
الُْمْعتَدیَن،  َعلَی  اإلِبْقآُء  َوَسبیلَُک  الُْمسیئیَن،  اِلَی  اإْلِْحساُن 
شیوه  ات نیکی به بدکاران است و راه و رسمت زندگی دادن 
َواْرُزقْنِی  الُْمْهتَدیَن،  ُهَدی  فَاْهِدنی   اَللُّهمَ   است  سرکشان  به 
اْجتِهاَد الُْمْجتَِهدیَن،خدایا! پس مرا به راه راه یافتگان رهبری 

کن و کوشش کوشایان را روزیم کن .
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 برگزاری کالس های دروس نظری دانشگاه شهید باهنر کرمان در دو هفته اول سال
تحصیلی1400-1401 به صورت مجازی

کالس های  تمامی  برگزاری  از  زاده  احتشام  مریم  دکتر 
اولین و دومین  تمامی مقاطع تحصیلی در  دروس نظری در 
هفته از نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به صورت 

الکترونیکی برخط در سامانه  های دانشگاه خبرداد.
دکتر مریم احتشام زاده معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه روز دوشنبه 2۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ در پاسخ به خبرنگار 
روابط عمومی دانشگاه در مورد نحوۀ برگزاری کالس ها در 
دانشگاه  در   ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دوم  نیمسال  دوم  و  اول  هفته ی 
شهید باهنر کرمان، ضمن تشکر از تمامی تالشگران عرصۀ 
استادان  علمی،  هیأت  اعضای  دانشجویان،  از  اعم  آموزش، 
مدعو، مدیران، کارشناسان، برنامه ریزان و دستیاران آموزشی، 
گفت: در حال حاضر به دلیل شرایط حال حاضر از نظر رنگ 
بندی متأثر از شیوع کرونا، تمامی کالس های دروس نظری در 
تمامی مقاطع تحصیلی در اولین و دومین هفته از نیمسال پیش 
رو به صورت الکترونیکی برخط در سامانه  های دانشگاه برگزار 
می شود و برگزاری کالس های برخط دروس نظری در سامانه 

دانشگاهی مبین و Elearn فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه آخرین واکشی اطالعات پس از حذف و 
اضافه مورخ 3۰ بهمن ۱۴۰۰ بوده و پس از این تاریخ امکان 
سرعت  حداقل  بودن  دارا  افزود:  ندارد،  وجود  درس  اخذ 
اینترنت  6Mbps برای بارگیری)دانلود( و 2Mbps برای 
بارگذاری)آپلود( برای برگزاری کالس برخط توسط مدرس 
الزامیست. این سرعت توسط واحد فاوای دانشگاه در محل 
دانشگاه تضمین می شود. در این خصوص مدیر گروه و معاون 
آموزشی و پژوهشی دانشکده ناظر بر حسن برگزاری کالس با 
تأکید مجدد بر لزوم برگزاری کالس برخط از محل دانشگاه 

http://www. هستند. تست سرعت اینترنت از طریق سایت
speedcheck.ir  قابل انجام است.

هفتگی حضور  برنامه  تکمیل  بر  تاکید  با  زاده  احتشام  دکتر 
اعضای هیأت علمی در دانشگاه جهت اطالع دانشجویان )و 
درج در سامانه آموزشی و  پژوهشی دانشگاه( تا پایان هفته ی 
راهنمای  استاد  ارزشیابی  فرم  تکمیل  گفت:  نیمسال،  دوم 
آموزشی و مدیر گروه آموزشی توسط دانشجویان در سامانه 
آموزشی و پژوهشی دانشگاه در هفته دوم نیمسال از ۱ تا 6 

اسفند ۱۴۰۰ الزامیست.
وی خاطر نشان کرد: از دانشجویان دعوت می شود با مراجعۀ 
https:// روزانه/هفتگی به تارنمای جامع آموزشی به نشانی

از  ذیربط  آموزشی  گروه های  تارنمای  و   edu.uk.ac.ir
برخط  پشتیبانی  سامانه  و  شوند  مطلع  به روز  اطالعیه های 
همانند نیمسال های قبل از شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 
https://support.uk.ac.ir/ 7:3۰ تا ۱9:3۰ به آدرس

virtual جهت رفع اشکاالت احتمالی استادان و دانشجویان 
در دسترس است.
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با حضور معاون وزیر علوم؛
 طرح توسعه کالس های دانشگاه شهید باهنر کرمان افتتاح شد

امور  معاونت  سرپرست  علوم؛  وزیر  معاون  حضور  با 
سرپرست  و  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس  دانشجویان؛ 
بهمن   25 دوشنبه  روز  صبح  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
ماه ۱۴۰۰ طرح توسعه کالس های این دانشگاه افتتاح شد.

باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  فرد  اکبری  دکترحسین 
سازهای  و  ساخت  داشت:  اظهار  مراسم  این  در  کرمان 
این طرح  و  براساس طرح جامع صورت می گیرد  دانشگاه 
تمامی ساختمان ها در هسته آموزشی  به گونه ای است که 

قرار می گیرند.
باهنر  شهید  دانشگاه  کالس های  توسعه  طرح  افزود:  وی 
 ۱56 اعتبار  با  شده  اجرا  هنر  دانشکده  مجاور  که  کرمان 

میلیارد ریال به اتمام رسیده است.
دکتراکبری فرد تصریح کرد: این ساختمان بیش از 3۰۰۰ 
از  بیش  آن  گنجایش کالس های  و  دارد  زیربنا  مربع  متر 
و مالحظات  دو طبقه طراحی  در  است که  ۱۰۰۰ صندلی 

ویژه مربوط به دسترسی معلوالن در آن دیده شده است.
رفاه  صندوق  رئیس  علوم،  وزیر  معاون  است،  گفتنی   
دانشجویان، سرپرست معاونت امور دانشجویان و سرپرست 
حضور  با  امروز  صبح  همچنین  باهنرکرمان  شهید  دانشگاه 
مقام  به  باهنر  شهید  دانشگاه  گمنام  شهدای  حسینیه  در 

شامخ شهدا ادای احترام کردند.

با حضور معاون وزیر علوم، سرپرست معاونت امور دانشجویان داخل و رئیس صندوق رفاه دانشجویان؛
 آیین تکریم دکتر محمدعلی طاهر رئیس سابق دانشگاه و معارفه دکتر حسین اکبری فرد

 سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان
سابق  رئیس  طاهر  محمدعلی  دکتر  تکریم  آیین  مراسم 
سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر  معارفه  و  دانشگاه 
علوم  وزیر  معاون  حضور  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
معاونت  سرپرست  دانشجویان،  امور  سازمان  رئیس  و 
دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس  داخل،  دانشجویان  امور 
و مدیریان ارشد استانی دوشنبه 25 بهمن ماه ۱۴۰۰ در 

تاالر وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
حجت االسالم علی اصغر حمزه رئیس دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در دانشگاه شهید باهنر 
کرمان اظهار داشت: دانشگاه شهید باهنر کرمان جزو ۱۰ 
قاسم  شهرحاج  کرمان  و  دارد  قرار  ایران  برتر  دانشگاه 
انتظار  و  است  اسالم  جهان  مقاومت  پایتخت  سلیمانی 

حضور وزیر علوم را در کرمان داریم.
از  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مطالبه  افزود:  وی 
دانشگاه  است سند  این  دانشگاه ها  و روسای  علوم  وزارت 
اسالمی را مورد توجه جدی قرار بدهند زیرا از این سند 

غفلت شده است.

در  گرفته،  صورت  که  بررسی  طبق  کرد:  تصریح  حمزه 
بار  یک  حتی  استادان  از  بسیاری  دانشگاه ها  از  بسیاری 
ساعت  صدها  که  سندی  نکرده اند.  مطالعه  را  سند  این 
پژوهشی،  فرهنگی،  مختلف  حوزه های  در  کارشناسی  کار 
آموزشی و مدیریتی روی آن انجام شده اما این سند آن 
در  نشده  اجرایی  و  نگرفته  قرار  توجه  مورد  باید  که  طور 
نظام  را سند تحول در  نام آن  واقع می توان  حالی که در 

آموزش عالی گذاشت.
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سابق  رئیس  طاهر  محمدعلی  دکتر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  داد،  ارتقاء  را  دانشگاه  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
سرپرست  فرد  اکبری  دکتر  برای  و  قدردانی  زحماتشان 

جدید دانشگاه آرزوی موفقیت کرد.
حجت االسالم و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: جنس دنیا 
ماندگاری  عالم  ماده  عالم  و  است  تحول  و  تغییر  جنس 
همانطور  دنیا  این  در  منصبی  و  مسئولیت  هر  و  نیست 
باید  حتما  تحویل می گیریم،  را  منصبی  و  دارد  معارفه  که 

روزی منصب را تحویل بدهیم.
این است چه تحویل گرفته و چه تحویل  افزود: مهم  وی 
مدیریت  و  داریم  مسئولیت  که  دورانی  در  و  می دهیم 
می کنیم، در پیشگاه خداوند چه حرفی برای گفتن داریم و 
چقدر می توانیم از مسئولیتمان دفاع کنیم و بعد در مقابل 
مردم که ولی نعمت ما هستند، چگونه هستیم و مردم چه 

نظری دارند؟
و  علیدادی سلیمانی تصریح کرد: مسئولیت ها چه طوالنی 

یا کوتاه مدت باید تحویل داده شود.
دانشگاه ها  در  که  کسانی  کرد:  بیان  کرمان  جمعه  امام 
همه  موفقیت  خواستار  و  دلسوز  می پذیرند،  مسئولیت 
و  هستند  دانشگاه  از  عضوی  خودشان  که  چرا  هستند 
مسئوالن  موفقیت  برای  را  خود  سعی  مومنانه  حرکت  در 

گذاشته اند. جدید 
رئیس  طاهر  محمدعلی  دکتر  تالش های  از  تقدیر  با  وی 
دکتر  داشت:  اظهار  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سابق 
علم  دارای  و  بسیج  انقالب،  جنس  از  فرد  اکبری  حسین 
در  مومنانه  حرکت  این  در  امیدواریم  و  است  دانش  و 

دانشگاه بدرخشند و جایگاه دانشگاه را ارتقاء بدهد.
دکترمحمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی گفت: جریان علمی کشور دارد به 
خوبی پیش می رود و قرار گرفتن دانشگاه شهید باهنر در 
از همه مدیران  زمره ۱۰ دانشگاه برتر کشور جای تقدیر 

و کارکنان این دانشگاه دارد.
دوران  در  و  است  متدین  فردی  طاهر  دکتر  افزود:  وی 
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را  دانشگاه  بودجه ای  وضعیت  دانشگاه  در  خود  مدیریت 
تغییر و رشد داد و در توسعه علمی جزو ۱۰ دانشگاه برتر 

قرار گرفت.
دکتر زاهدی تصریح کرد: دانشگاه مشکالت زیادی دارد 
اراده و رهنمودهای  با  این است مدیران دانشگاه  اما مهم 
بنیان گذار دانشگاه در چارچوب اسناد باالدستی کشور گام 
بردارند تا بتوانند رتبه دانشگاه را به جایگاه سوم و چهارم 
شهید  دانشگاه  و  کرمان  در  ظرفیت  این  و  بدهند  ارتقاء 
باهنر وجود دارد و باید با همدلی و همراهی کار را پیش 

ببریم.
ابتدا  از  گفت:  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
باهنرکرمان  شهید  دانشگاه  دستاوردهای  برای  تاکنون 
زحمات زیادی کشیده شده و رویکرد همه توسعه دانشگاه 

بوده است.
تاکید  دانشگاه  سابق  رئیس  طاهر  دکترمحمدعلی 
دانشگاه  بزرگ ترین  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  کرد: 
و  افضلی پور  مرحوم  معنوی  میراث  و  ایران  جنوب شرق 

میزبان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی است.
نخستین  برای  عملکرد،  شفافیت  راستای  در  افزود:  وی 
اخیر گزارش عملکرد  دانشگاه، در سال های  تاریخ  در  بار 

دانشگاه سالیانه منتشر شده است.

با اشاره به بخشی از عملکرد دانشگاه از سال  دکتر طاهر 
با  دانشگاه  راهبردی  جامع  سند  کرد:  تصریح  تاکنون   96
زمینه  این  در  و  شده  تدوین  کارآفرین  دانشگاه  محوریت 
مختلف  حوزه های  در  نامه  شیوه  و  آیین نامه   ۴۰ از  بیش 

دانشگاه تدوین و اجرا شد.
تدوین  الکترونیک،  آموزش  موفق  اجرای  کرد:  بیان  وی 
سازی  ظرفیت  آموزشی،  دستیار  آیین نامه  تصویب  و 
بازنگری  آموزشی،  خدمات  حداکثر  کردن  الکترونیکی 
رشته های  اغلب  در  کارشناسی  دوره های  سرفصل 
دانشگاهی، تدوین آیین نامه پذیرش دانشجویان غیرایرانی، 
اول  فاز  اندازی  راه  دانشگاه،  نشریات  سامانه  اندازی  راه 
 ... و  پژوهشی  درآمدهای  افزایش  دیجیتال،  کتابخانه 
بخشی از عملکرد دانشگاه شهید باهنر کرمان از سال 96 

تاکنون بوده است.
رئیس سابق دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: در آخرین 
شهید  دانشگاه  دولتی،  دانشگاه های  ارزیابی  و  رتبه بندی 
باهنر در بین ۱۰ دانشگاه برتر کشورمان قرار گرفته و این 
افتخارات با همفکری مجموعه هیأت رئیسه و همکاران به 
دست آمده و ارتقائ دانشگاه دغدغه مدیران بوده است.

دکترهاشم داداش پور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
و رئیس سازمان امور دانشجویان ضمن گرامیداشت یاد و 
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باهنر و حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت:  خاطره شهیدان 
مرحوم افضلی پور فردی خّیر و نیک اندیش بود که بنیان 

دانشگاه شهید باهنر را در کرمان گذاشت.
وی افزود: روند رشد جمعیتی تحصیالت تکمیلی به شدت 
کشور،  دانشجویان  از  درصد   3۰ حدود  و  یافته  افزایش 
نیازهایی  اینها  که  هستند  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 
دارند و یکی از آنها خوابگاه های متاهلی است که در این 

نداریم. زمینه وضعیت خوبی 
داداش پور تصریح کرد: دانشگاه های برتر دنیا عمده رشد 
خود را مدیون افراد و نهادهای خّیر و نیک اندیش هستند 
است  قرار  اگر  و  مردم جامعه سرمایه گذاری کرده اند  و 
جامعه  در  اثرگذاری  سمت  به  و  یافته  رشد  دانشگاهی 

برود جز با کمک افراد نیک اندیش میسر نمی شود.

وی از خدمات دکترمحمدعلی طاهر رئیس سابق دانشگاه 
فرد  اکبری  برای دکتر حسین  و  تقدیر  باهنرکرمان  شهید 

آرزوی موفقیت کرد.
باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  فرد  اکبری  دکترحسین 
با  را  دانشگاه  جایگاه  بتوانم  امیدوارم  کرد:  اظهار  کرمان 
کار تیمی و ظرفیت های زیادی که وجود دارد، ارتقاء داد.
و  شده  تدوین  حوزه ها  همه  در  جامع  برنامه  افزود:  وی 
ارزیابی  شناخت،  را  شاخص ها  می شود  برنامه  با  معتقدیم 

کرد و آن را ارتقاء داد.
جذب  و  علمی  دیپلماسی  بحث  کرد:  تصریح  فرد  اکبری 
را  مقاومت  حوزه  کشور های  از  خارجی  دانشجویان های 

دنبال خواهیم کرد که ظرفیت خیلی خوبی خواهد بود.
دانشگاه  گفت:  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
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دیدار مسئوالن مجتمع آموزش عالی زرند به مناسبت انتصاب سرپرست جدید دانشگاه 

رئیس مجتمع آموزش عالی زرند، روز شنبه 3۰ بهمن ماه 
۱۴۰۰ با حضور در دفتر سرپرست دانشگاه، ضمن دیدار با 
انتصابشان را  سرپرست جدید دانشگاه شهید باهنر کرمان 

تبریک گفت.
در  زرند،  عالی  آموزش  مجتمع  رئیس  الهی  علی  دکتر 
حسین  دکتر  انتصاب  از  خرسندی  ابراز  ضمن  دیدار  این 
اکبری فرد به سمت سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

گزارشی از وضعیت مجتمع آموزش عالی زرند ارائه کرد.

رسالت مرجعیت علمی کشور، کادرسازی و کمک به رفع 
نیا زهای جامعه را دارد که باید به ویژه در حوزه سوم کار 

کرد و باید امیدبخشی تقویت شود.
جهادی  مدیریت  با  می کنیم  تالش  داشت:  اظهار  وی 
در  اهداف  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  مکتب  از  برگرفته 

نظر گرفته شده در دانشگاه را محقق کنیم.
االسالم  حجت  حضور  با  مراسم  این  گزارش،  بنابراین 
فقیه  ولی  نماینده  سلیمانی  علیدادی  حسن  والمسلمین 
مهدی  محمد  دکتر  کرمان،  شهر  جمعه  امام  و  استان  در 
شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  زاهدی 
رئیس  صباحی  محمد  والمسلمین  االسالم  حجت  اسالمی، 
دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر 
استان، حجت االسالم و المسلمین علی اصغر حمزه رئیس 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید 
رئیس  عالی  مشاور  جالئی  عبدالمجید  دکتر  باهنرکرمان، 

دانشگاه، دکتر محمدعلی طاهر رئیس سابق دانشگاه، دکتر 
هاشم داداش پور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور 
امور  معاونت  سرپرست  ارژنگ  اردوان  دکتر  دانشجویان، 
دانشجویان داخل، دکتر مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه 
دانشگاه  رئیس  توکلی  منظری  علیرضا  دکتر  دانشجویان، 
آزاد واحد کرمان، شهباز حسن پور رئیس مجمع نمایندگان 
استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده  معروفی  حسین  سردار  استان، 
کرمان، سرهنگ محمود مهدوی فرد مدیرکل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان و مدیران ارشد 

استانی، برگزار شد.
دکترمحمدعلی  خدمات  از  مراسم  این  در  است:  گفتنی 
و  تقدیر  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سابق  رئیس  طاهر 
دانشگاه  سرپرست  عنوان  به  فرد  اکبری  حسین  دکتر 

معرفی شد.


