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تدوین دایره المعارف دفاع مقدس استان در دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان  استان  مقدس  دفاع  المعارف  دایره  تدوین  جلسه 
بعدازظهر چهارشنبه 1 دیماه 1400با حضور نماینده مردم 
شهید  دانشگاه  رئیس  اسالمی،  شورای  مجلس  در  کرمان 
مقدس  دفاع  ارزش های  و  آثار  حفظ  رئیس  کرمان،  باهنر 
اتاق  در  استان  دانشگاه های  روسای  از  تعدادی  و  استان 

رئیس دانشگاه برگزار گردید.
پروفسور محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور 
در مجلس شورای اسالمی در خصوص دایره المعارف دفاع 
مقدس استان کرمان گفت: برای تدوین دایره المعارف دفاع 
دانشگاه های  باید  نیازمندیم،  فرهیختگان  کمک  به  مقدس 
و  کنیم  موضوع  این  درگیر  عملیاتی  به صورت  را  استان 

توانمندی های دانشگاه ها را، به این سمت سوق دهیم.
هرچه  ارتباط  بستر  دانشگاه  باید  راستا  این  در  افزود:  وی 
زمینه  این  در  فعال  استادان  از  و  کند  فراهم  را  بیشتری 
پژوهشی  تحقیقات  صورت  به  برایشان  تا  کند  حمایت 
ثبت شوند و امتیازی نیز در نظر گرفته شود و در نهایت 
کتاب های حوزه دفاع مقدس استان کرمان، زیر نظر شورای 

نشر انجام می شود.
مقدم،  خیر  ضمن  دانشگاه  رئیس  طاهر  علی  محمد  دکتر 
گفت  تسلیت  را  زهرا)س(  و شهادت حضرت  فاطمیه  ایام 
خاطر  استان  مقدس  دفاع  المعارف  دایره  با  رابطه  در  و 
نشان کرد: در سال 74 تعدادی کتاب در دانشکده ادبیات 
و در حال  و چاپ شد  تنظیم  درباره شهدا  انسانی  علوم  و 
دانشگاه  در  کتاب  چاپ  خصوص  در  مشکلی  هیچ  حاضر 
بتوانیم  دانشگاه خوب است که  انتشارات  نداریم، وضعیت 
در اسرع وقت این کتاب را هم به صورت نسخه فیزیکی و 
هم به صورت نسخه الکترونیک با هزینه دانشگاه چاپ کنیم 
همکاری  آماده  جنگ،  رزمندگان  خاطرات  چاپ  برای  و 

هستیم.
که  پتانسیلی  با  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  افزود:  وی 

از  برخورداری  همچنین جهت  و  ترفیع  ارتقاء،  برای  دارند 
مقدس  دفاع  المعارف  دایره  در  می توانند  گرنت  امتیازات 
مقاالت علمی و پژوهشی ارائه دهند و دانشگاه هم در این 

زمینه حمایت های الزم را انجام خواهد داد.
سرهنگ محمد مهدوی فر مدیرکل حفظ آثار و ارزش های 
جلسه  این  میزبانی  زمینه  در  کرمان  استان  مقدس  دفاع 
گفت: بحث دایره المعارف دفاع مقدس استان کرمان، یک 
دانشنامه دفاع مقدسی که مستند و شامل تمامی مباحث و 
اسناد و مدارک دفاع مقدس استان کرمان باید تدوین شود 
و این مطلب از سال 1378 در سطح کشور انجام شد. اولین 
دایره المعارف کشوری تهیه و در نمایشگاهی به محضر مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( ارائه شد و ایشان درباره آن 
که  است  تعقیب  قابل  فرمودند  مطلب  دو  دایره المعارف 
فرمودند مهم آن است  بعد  و  نداریم  دایره المعارف جنگ 
که یک مرجع می شود و تنها یک منبع محکم، قوی، مستند 
و بی تعارف باشد و از این قضیه مجموعه بنیاد حفظ آثار 
متولی کار تشکیل و نوشتن دایره المعارف دفاع مقدس در 
سطح کشور شد و کارهایی را انجام دادند ولی در مجموع 
در سطح استان کرمان از سال 1396 این بحث در سطح 
دانشگاه  استادان  همت  با  و  شد  اندازی  راه  کرمان  استان 

شهر کرمان، شورای علمی شکل نیز گرفت.
مدیرکل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان کرمان، 
جهت دهی اعضا هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه ها برای 
تهیه مقاالت علمی، مشارکت پژوهشکده مکتب حاج قاسم 
مقاالت  رتبه بندی  تایید  اعمال  المعارف،  دایره  بحث  در 
در مجموعه دانشگاه ها و مشارکت دانشگاه ها در خصوص 
تولید پروژه علمی و مقاالت علمی دانشگاهی را از اهداف و 
محورهای اصلی دایره المعارف دفاع مقدس استان کرمان 

عنوان کرد.
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نور مقاومت  راهیان  اردوی  برگزاری  نشست خبری ستاد 
با حضور رئیس دانشگاه و فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی 
استان کرمان به همت بسیج دانشجویی دانشگاه بعدازظهر 
دوشنبه 6 دیماه 1400 در سالن کنفرانس سازمان مرکزی 

باهنر کرمان برگزار شد. دانشگاه شهید 
خیرمقدم  ضمن  دانشگاه  رئیس  طاهر  محمدعلی  دکتر 
سالروز  و  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  شهادت  جانسوز  ایام 
شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفت. 
دانشگاه  در  شده  انجام  اقدامات  زمینه  در  طاهر  دکتر 
شهید باهنر کرمان در خصوص دفاع مقدس تصریح کرد: 
دانشگاه شهید باهنر کرمان اولین دانشگاه در کشور است 
که رشته کارشناسی ارشد ادبیات پایداری را تاسیس کرد 
زمینه  در  رشته  این  فارغ التحصیالن  متمادی  سال های  و 

دفاع مقدس فعالیت دارند.
رشته  دکتری   دوره   تأسیس   مقدماتی  کارهای  افزود:  وی 
حال  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه   در  پایداری  ادبیات 
انجام است و امیدواریم اولین دانشگاه باشد که این دوره 

دائر می گردد.
ادبیات  سراسری  کنگره  کرد:  نشان  خاطر  طاهر  دکتر 
ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  همکاری  با  پایداری 
دانشگاه  یکبار در  استان کرمان هر دو سال  دفاع مقدس 
شهید باهنر کرمان برپا و از رهنمودهای سپهبدحاج قاسم 

سلیمانی را در این رابطه همیشه استفاده می شود.
وی با اشاره به راه اندازی پژوهشکده مکتب حاج قاسم در 

در نشست خبری »ستاد برگزاری اردوی راهیان نور مقاومت«؛
 دکتر محمد علی طاهر از برگزاری یادواره شهید پورجعفری و اجتماع جوانان سلیمانی در

 دانشگاه شهید باهنر کرمان خبر داد
دانشگاه گفت: بعد از شهادت سردار، دانشگاه شهید باهنر 
پژوهشکده  عنوان  به  را  پژوهشکده  یک  توانست  کرمان 
مکتب حاج قاسم در دانشگاه راه اندازی کند و در همین 

مدت کوتاه این پژوهشکده عملکرد خوبی داشته است.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان تاکید: جای افتخار دارد 
التحصیالن دانشگاه  فارغ  از  که شهید حاج قاسم سلیمانی 
دانشگاه  در  تحصیلش  ادامه  که  است  کرمان  باهنر  شهید 

بعد از جنگ دفاع مقدس در سال 1374 بوده است.
شهید  دانشگاه  در  داریم  سعی  افزود:  طاهر  دکتر 
دفاع  ارزش های  گفتمان سازی  فرهنگ  ترویج  باهنرکرمان 
قرار دهیم که بخش  فعالیت های خود  را سرلوحه  مقدس 
عمده آن در راستای فرمایش مقام معظم رهبری)مد ظله 

تبیین خواهد بود. العالی(در خصوص جهاد 
زمینه  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  گفت:  وی 
با  جلساتی  و  کرمان  استان  مقدس  دفاع  دایره المعارف 
حفظ آثار و ارزش ها دفاع مقدس استان کرمان گذاشته و 

که مراحل اجرایی این کار رقم خورده است. 
تشییع شهید سردار  مراسم  در  کرد:  بیان  دانشگاه  رئیس 
باهنر  شهید  دانشگاه   1398 سال  سلیمانی  قاسم  حاج 
بود،  کشور  سراسر  مهمانان  از  نفر   350 میزبان  کرمان 
خدمات  ارائه  برای  دانشگاه  الزم  زیرساخت های  تمامی 
سپهبد  اسالم  رشید  سردار  تشییع  مراسم  میهمانان  به 
موکب  پذیرفت.  انجام  همرزمش  و  سلیمانی  قاسم  شهید 
واحد  این  الزهرا)س(  حضرت  موکب  و  باقرالعلوم)ع( 
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دانشگاهی برای میزبانی از عزاداران سپهبد شهید سلیمانی 
از اقصی نقاط اعم از شیراز، یزد، سیستان و بلوچستان، بم 
و غیره به کرمان در نظر گرفته شده بود.همچنین مراسم 
شهید  دلها  سردار  ملکوتی  عروج  سالگرد  گرامیداشت 
دکتر محسن رضایی  با حضور  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیماه 99، در دانشگاه 

باهنر کرمان برگزار شد.  شهید 
سردار  سالگرد  دومین  فرهنگی  برنامه های  زمینه  در  وی 
و  پورجعفری  شهید  یادواره  گفت:  سلیمانی  قاسم  حاج 
همایش  و  ماه  دی   7 روز  در  سلیمانی  جوانان  اجتماع 
دانشگاه  در  ماه  دی   9 مقاومت  دانشجویان  بین المللی 
شهید  سالگرد  دومین  نیز  و  می شود  باهنربرگزار  شهید 
با حضور  ماه  12 دی  روز  در  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار 
خواهد  برگزار  آزاد،  دانشگاه  در  استادان  و  نخبگان  قشر 
تبیین  راستای  در  زاده  بیاضی  دوره شهید  همچنین  و  شد 

برگزار خواهد شد. شاخص های مکتب شهید سلیمانی 
دکتر محمدرضا اسالمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
در مورد اهمیت رسانه گفت: الزم است اقداماتی صورت 
گیرد که برای نسل آینده باقی بماند، مانند نسل هایی که 
با سردار همرزم بودند. با برنامه ریزی می توان نقش حاج 
پیروزی،  و  مقاومت  جبهه  ساماندهی  در  را  شهدا  و  قاسم 

برای آیندگان به تصویر کشید.
دانشجویی  بسیج  ناحیه  فرمانده  اسماعیل کاخ  رضا  دکتر 
استان کرمان در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از رئیس 
نشست  این  بستر  ساختن  فراهم  خصوص  در  دانشگاه 
خبری گفت: بسیج دانشجویی دانشگاه در سه کمیته علمی، 
مکتب  ترویج  ستاد  مراسم های  برگزاری  کمیته  و  زائرین 
شهید حاج قاسم سلیمانی نقش آفرینی دارد و تصریح کرد 
همت  به  گذشته  سال  اولین بار  برای  مقاومت  نور  راهیان 
شد  برگزار  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  دانشجویی  بسیج 

پیام نور  و  فرهنگیان  دانشگاه های  همکاری  با  امسال  و 
به صورت کشوری برگزار خواهد شد.

عنوان  به  استان  این  کرمان،  استان  ظرفیت  به  توجه  با 
پایتخت مقاومت جهان اسالم معرفی شد و با رایزنی هایی 
که صورت گرفت دوره سه روزه »شمس« با اهداف)ترویج 
نرم دشمن،  با جنگ  مقابله  برای  و شهادت  ایثار  فرهنگ 
تبیین ابعاد مکتب شهید سلیمانی، تبیین ویژگی های مکتب 
حاج  شهید  زندگی  سبک  و  سیره  تبیین  سلیمانی،  شهید 
ستیزی  استکبار  و  مقاومت  روحیه  ترویج  سلیمانی،  قاسم 
در بین جوانان، ترویج والیتمداری و مرز بندی با دشمنان، 
تبیین نقش حاج قاسم سلیمانی در تمدن اسالمی و تبیین 
جنوب  مقدس،  دفاع  جبهه  در  سلیمانی  قاسم  حاج  نقش 
شرق و جبهه مقاومت( طراحی و با هماهنگی وزارت علوم 
به مراکز آموزش عالی کل کشور ابالغ شد که این دوره 
به صورت متمرکز در راستای ترویج مکتب شهید برگزار 

شود.
نشان  برگزاری دوره شمس خاطر  فرایند  به  اشاره  با  وی 
این  در  و  است  روزه  دوره سه  دوره یک  این  قالب  کرد: 
مدت دو روز را اختصاص دهیم به مبانی فکری حاج قاسم 
با توجه به این نکته که مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
مطرح کردند که حاج قاسم را باید با مدرسه علم آموز و 
مکتب بیان کنیم و روز سوم را به بازدید میدانی و زیارت 

اختصاص داده خواهد شد.
دکترکاخ افزود: طبق سخنان سردار معروفی ما باید شهید 
نه  کنیم  تعریف  نظامات  با  را  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار 

با خاطره.
در حاشیه این نشست از پوستر شهید حاج قاسم سلیمانی 

رونمایی شد.
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اسامی انجمن های برگزیده دوازهمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید باهنر کرمان اعالم شد

علمی  انجمن های  دستاوردهای  ارزیابی  راستای  در 
داخلی  جشنواره  دوازدهمین  اختتامیه  مراسم  دانشجویی 
رئیس  حضور  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  حرکت 
کنفرانس  سالن  در   1400 دیماه   7 سه شنبه  روز  دانشگاه 

سازمان مرکزی برگزار شد.
حرکت  داخلی  جشنواره  دوازدهمین  اختتامیه  مراسم 
دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور رئیس دانشگاه، رئیس 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاون 
حوزه  کل  مدیر  اجتماعی،  و  فرهنگی  معاون  دانشجویی، 
دانشجویان  از  جمعی  و  دانشگاه  عمومی  روابط  و  ریاست 

فعال در بستر فضای مجازی دانشگاه برگزار شد.
دفتر  رئیس  حمزه  اصغر  علی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
ابتدا  در  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
اختتامیه  مراسم  در  حضور  از  خوشحالی  ابراز  ضمن 
دی   9 حماسه  دانشگاه،  حرکت  جشنواره  دوازدهمین 
سالگرد  دومین  شده،  نامگذاری  بصیرت  روز  باعنوان  که 
همچنین  و  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  سردار  شهادت 
شهادت حضرت زهرا)س( را گرامی داشت و گفت: ادغام 
جشنواره  برای  باشد  مقدمه ای  می تواند  مناسبت  سه  این 
حرکت تا با بصیرت فاطمی در مکتب حاج قاسم به رشد، 

بالندگی رسید. تعالی و 
وی با قرائت آیه 108 سوره یوسف اظهار داشت: حرکت 
این  که  باشد  آگاهی  و  بصیرت  با  باید  دانشجویان  علمی 
می تواند  و  است  همراه  نیز  قرآنی  تاکید  یک  موضوع 

باشد.   مثمرثمر 
اشاره  با  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  رئیس 
و  بصیرت  بر  العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  تاکید  به 
آگاهی، گفت: بصیرت یک حرکت آگاهانه است بطوریکه 
تمام توطئه بدخواهان و دشمنان به واسطه بصیرت خنثی 
می شود و سبب هدایت فرد و تمیز حق از باطل می گردد.

در  باید  اوال  آگاهی  و  بصیرت  این  کرد:  نشان  خاطر  وی 
هدف  ترسیم  مستلزم  علمی  حرکت  شروع  باشد،  هدف 
باشیم  داشته  وسیله  در  بصیرت  باید  دوما  و  است  خوب 
وسیله  آگاهی  با  هدف  به  رسیدن  برای  که  معنی  بدین 
اهداف را انتخاب کنیم تا به مقصود برسیم، سوما بصیرت 
در شناخت دشمن و همچنین در شناخت موانع راه بصیرت 
داشته باشیم تا با آگاهی موانع را تشخیص دهیم اگر همه 
این موارد با بصیرت، آگاهی، قدرت تشخیص حق از باطل 

خصوصا در فضای غبارآلود و فتنه صورت گیرد می توان 
کشور را به تعالی رساند.

خود  سخنان  پایان  در  حمزه  المسلمین  و  االسالم  حجت 
این  دریافت می کنیم  مناسبت ها  ازاین  ما  که  پیامی  گفت: 
تشخیص  قدرت  با  و  بصیرت  علم،  آگاهی،  با  که  است 
و  کرد  حرکت  و  اقدام  گیری،  تصمیم  موقع  به  می توان 
بصیرت  واسطه  به  نیز  دانشگاه  حرکت  جشنواره  همچنین 

و آگاهی صورت می گیرد.
اجتماعی  و  فرهنگی  مدیرکل  زاده  یوسف  احمد  دکتر 
امور  مدیریت  در  خدمت  سال ها  داشت:  اظهار  دانشگاه 
ارزش  با  تجربیات  و  خاطرات  من  برای  دانشگاه  فرهنگی 
از  که  است  براین  بنا  امروز  و  است  گذاشته  یادگار  به 

تقدیر شود. دانشگاهی حرکت  افتخارآفرینان جشنواره 
می تواند  علمی  انجمن  محقر  و  کوچک  اتاق  افزود:  وی 
به  دانشجو  هزاران  سال  هر  باشد  دانش  بزرگ  سرای 
می شوند  التحصیل  فارغ  دانشجو  هزاران  و  وارد  دانشگاه 
پسر  و  دختر  شماری  انگشت  تعداد  دانشکده  هر  در  اما 
پرانگیزه ای هستند که برای علم آموزی فقط به کالس های 
تکمیل  در  بلکه  نمی کنند  بسنده  دانشگاه  عملی  و  تئوری 
محیطی  در  تا  می آیند  انجمن ها  به  کالسی  آموزش های 
فعالیت های  دلسوز  مشاوران  و  استادان  کنار  در  دوستانه 
دوره  که  دانشجویان  این  بدهند،  توسعه  را  خود  علمی 
تعالی دانشجویی را صرفا در مثلث خوابگاه، کالس و سلف 
از  انجمن های علمی  با روشن نگهداشتن چراغ  نمی گذارند 
اولین روز ورود به دانشگاه تمرین می کنند که  با هم فکر 
کنند، ایده دهند، کارگاه برگزار کنند، اختراع کنند و باهم 

کنند. موفقیت  کسب 
علمی  انجمن های  اهمیت  بر  تاکید  با  زاده  یوسف  دکتر 
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که  دانشجویان  انجمن های  کوچک  اتاق های  از  گفت: 
باید  پراکنده اند  دانشکده ها  و  بخش ها  کنار  و  گوشه  در 
خالقیت،  تمرین  و  کنند  رشد  آگاهی  و  علم  جوانه های 
و  علمی  توسعه  تحقق  مدیریت،  تمرین  کار جمعی،  تمرین 
هزار  و  علمی  اخالق  و  فرهنگ  ترویج  علم،  تولید  نهضت 
راه نرفته دیگر دقیقا از همین اتاق های کوچک انجمن های 

علمی شما شروع می شود.
وی خاطر نشان کرد: برای رسیدن به قله های اوج الجرم 
باید دره های صعب العبور را طی کرد و یأس این عفریت 
با  افتاده  ما  جوانان  جان  به  خوره  مثل  که  بدترکیب 
فعالیت های علمی از جان خود و دوستان خود دور کنید.

گفت:  پایان  در  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  مدیرکل 
حضور  بازهم  دانشگاه  فضای  شدن  عادی  با  امیدوارم 
دانشگاه  در  را  دانشجویان  انرژی  از  سرشار  و  جوانانه 
و  کنند  کار  تمام  با جدیت  علمی  انجمن   64 هر  و  ببینیم 
طراوت علم و اجتماعات علمی به این دانشگاه که دو سال 

در حسرت روی دانشجویان است بازگردد.
دانشگاه  حرکت  داخلی  جشنواره  دوازدهمین  است  گفتنی 
 21 دانشگاه،  علمی  انجمن   64 از  کرمان  باهنر  شهید 
انجمن با ارسال 48 اثر حضور داشتند که داوران جشنواره 
برگزیده  عنوان  به  حوزه   8 در  را  40اثر  آثار  بررسی  با 

کردند. انتخاب 
داخلی  جشنواره  دوازهمین  برگزیده  انجمن   40 اسامی 

حرکت دانشگاه شهید باهنر کرمان به شرح زیر است:
علوم  مکانیک،  مهندسی  دانشجویی  علمی  انجمن های 
مهندسی  و  علوم  مهندسی  شناسی،  زمین  عمران،  سیاسی، 

آموزش  )مرکز  غذایی  صنایع  و  علوم  مهندسی  باغبانی، 
انجمن  عنوان  به  حقوق  الهیات،  بردسیر(،  کشاورزی  عالی 

برتر معرفی شدند.
باغبانی،  مهندسی  و  علوم  دانشجویی  علمی  انجمن های 
انگلیسی  نجوم،  بازساختی،  پزشکی  و  بنیادی  سلول های 
فعالیت  زمینه  در  زبان  حقوق،  مکانیک،  مهندسی  اقتصاد، 
علمی خالقانه و همچنین انجمن های علمی دانشجویی علوم 
مهندسی  غذایی،  صنایع  مهندسی  و  علوم  حقوق،  سیاسی، 
روانشناسی،  الهیات،  زمین شناسی،  بیوسیستم،  مکانیک 

انتخاب شدند. علوم تربیتی به عنوان نشریه برتر 
و  علوم  شناسی،  زمین  دانشجویی  علمی  انجمن های 
غذایی)مرکز  صنایع  و  علوم  مهندسی  آب،  مهندسی 
بردسیر(، علوم سیاسی، مهندسی  آموزش عالی کشاورزی 
و  مسابقه  اجرای  و  طراحی  بخش  در  بیوسیستم  مکانیک 
غذایی،  صنایع  مهندسی  دانشجویی  علمی  انجمن های  نیز 
عالی  آموزش  مرکز  غذایی  صنایع  و  علوم  مهندسی 
مهندسی  و  علوم  کامپیوتر،  مهندسی  بردسیر،  کشاورزی 
آب، مهندسی برق برای محتوای دیجیتال برگزیده شدند.
اختراع  زمینه  در  شناسی  زیست  دانشجویی  علمی  انجمن 
برگزیده شد و انجمن های علمی دانشجویی علوم کامپیوتر 
عنوان  به  نجوم  بازساختی،  پزشکی  و  بنیادی  سلول های   ،

معرفی شدند. برتر  کارآفرینان 
در بخش ویژه با موضوع های محیط زیست، اقتصاد و حل 
علمی  انجمن های  دانشگاهی  مرحله  در  اجتماعی،  مشکل 
انتخاب  اقتصاد  الهیات،  آب،  مهندسی  و  علوم  دانشجویی 

شدند.
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به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
 دومین یادواره شهید حسین پورجعفری برگزار شد

جعفری  پور  حسین  حاج  شهید  خانواده  از  تجلیل  مراسم 
همراه با مداحی عادل رضایی و اجرای گروه سرود دراک 
با حضور دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر 
کرمان و سردار حسین معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان 

کرمان برگزار شد.
نیست  ختم  مجلس  شهید،  مجلس  گفت:  معروفی  سردار 
هرچه  زیرا  است  اسالمی  نظام  فتوحات  حقیقت  در  بلکه 
عزت، غیرت و شرف داریم مدیون این شهدا هستیم. باید 
یادواره های شهدا به رهواره ها تبدیل شوند و جوانان باید 
راه شهیدان را ترویج کنند.مجلس امشب در حقیقت مجلس 
فتوحات نظام  اسالمی است، یعنی هر چه عزت، شرف و 
انسان ها است. اگر  این  بازدارندگی داریم مدیون  غیرت و 
بتوانیم مجلس شهیدان را از یادواره تبدیل به رهواره کنیم 
و  نخبگان  همه  به  من  اصرار  و  می شود   انجام  خوبی  کار 
دانشجویان این است که این فرهنگ و راه را ترویج کنیم و 
اگر بخواهیم شهید حاج حسین پورجعفری زنده باشد باید 

فرهنگش را ترویج کنیم تا مصونیت ایجاد کند.
او ادامه داد: دانشجویان باید در زمینه نظام های سیاسی - 

والیی مکتب شهیدان سلیمانی و پورجعفری کار کنند.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان در این جلسه بیان کرد: 
گذشت  پنج  و  ویژگی  پنج  پورجعفری  حسین  حاج  شهید 
مجاهدین در راه خدا را در وجود خود نهادینه کرده بود، 
دنیا، سومین گذشت  از  دومین گذشت  آن گذشت،  اولین 
و  آبرو  از  فرزندان وخانواده، چهارمین گذشت  از عزیزان، 
پنجمین گذشت از جان بود. این شهید در مکتب صداقت، 
ایمان عملی، پاکدستی، رسالت محوری، مراقب خود بودن و 
از دیگران هم مراقبت کردن و کار را برای خدا انجام دادن 
شاگردی کرد؛  این مکتب، مکتب شعار نیست بلکه مکتب 
پورجعفری  عملیاتی و عمل گرایی است.شهید حاج حسین 
هیچ عقبه مادی ندارد و همچنین طهارت جسم و روح هم 
که  چند  هر  بود  حاج قاسم  رفقای  مراقب  خیلی  و  داشت 

خودش بهترین رفیق حاج قاسم محسوب می شود.
سال   38 به  نزدیک  پاداش  شهادت  نوع  این  افزود:  وی 
از دوران دفاع مقدس  مجاهدت بی وقفه شهید پورجعفری 
بود،  حاج قاسم  شهید  کنار  در  مقاومت  جبهه  ماموریت  تا 
داشتن  پذیری،  والیت  نه  باوری  والیت  عمل،  در  اخالص 
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حفظ  نیکو،  گفتار  و   خلق  حسن  تحمل،  و  حوصله  صبر، 
شهید  ویژگی های  مهم ترین  از   ... و  پرستی  ناموس  اسرار، 

حسین پورجعفری است.
معروفی با اشاره به اینکه شیعه ناموس پرست است و این 
بیان  است،  گرفته  یاد  عاشورا  قتلگاه  از  را  پرستی  ناموس 
داشت: ما در 8 سال جنگ نابرابر با اشرار و نامردان عالم، 
188 هزار شهید مانند حسین پورجعفری را تقدیم کردیم 
ایرانی حفظ شد. شهید حسین پورجعفری مومن  تا ناموس 
انقالب  وجودش  همه  با  و  بود  اسالمی  انقالب  به  حقیقی 
نمی دانست  اگر  که  می دانست  دین  حرکت  را  اسالمی 
اینجور مجاهدت نمی کرد و ایشان زندگی نکرد و زندگیش 

همه اش مجاهدت بود.
حاج  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
حاج  گفت:  بود،  حاج قاسم  نفس  و  جان  پورجعفری  حسین 
برای  بلکه  نشد  عزیز  شهادت  از  بعد  جعفری  حسین پور 
ثارالهیان از ابتدا عزیز بود و همه او را دوست داشتند و نگاه 
که  مکتبی  بود.  جامع االطراف  قاسم  مانند حاج  حاج حسین 
شهید پورجعفری در آن شاگردی کرد و بزرگ شد مکتب 
و  ایستادگی  توسل،  توکل،  عملی،  ایمان  اخالص  صداقت، 
مواظب  آبروداری،  محوری،  رسالت  پاک دستی،  مبارزه، 
است.مکتب شهید  مراقبت کردن  دیگران  از  و  بودن  خود 
خود  مکتب،  دیگر شهیدان  و  سلیمانی  و شهید  پورجعفری 

ندیدن و خدا را دیدن و کار را برای خدا انجام دادن است 
نیست  درمانی  گفتمان  و  شعار  مکتب  امروز  مکتب  این  و 
مکتب  این  دارم  درخواست  است  عمل گرایی  مکتب  بلکه 
را با خاطره تمام نکنیم بلکه مکتب را با نظامات سیاسی و 

والیی بیان کنیم.
سردار معروفی گفت: دختران ایشان طی 21 سال فراق پدر 
را در جبهه مقاومت تحمل کردند و در اضطراب ونگرانی 
اجر  نبودند.  پدر  منتظر  و  می دانستند  شهید  یک  را  پدر 
خانواده شهید پورجعفری کمتر از خود حاج حسین نیست 
زیرا با صبوری از جبهه مقاومت پشتیبانی کردند و نقش بی 

بدیلی در این زمینه داشتند. 
تجلیل  پورجعفری  شهید  خانواده  از  یادواره،  این  پایان  در 

شد.

مراسم بزرگداشت روز نهم دیماه، روز بصیرت و میثاق امت با والیت دانشگاه شهید باهنر کرمان

نشست هم اندیشی یوم اهلل حماسه نهم دی ماه روز بصیرت 
و میثاق امت با والیت با حضور امام جمعه کرمان و به همت 
 8 چهارشنبه  روز  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر 
دانشگاه  مرکزی  سازمان  کنفرانس  سالن  در   1400 دیماه 

شهید باهنر کرمان برگزار شد.
حجت االسالم والمسلیمن علی اصغر حمزه رئیس دفتر نهاد 
دانشگاه، ضمن خیرمقدم  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
سال  هشت  شهدای  شهدا،  امام  شهدا،  همه  پاک  روان  به 
شهید  راس شان  در  و  حرم  مدافع  و شهدای  مقدس  دفاع 
و  جعفری  پور  حسین  شهید  و  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار 
درود  رسیدند  شهادت  به  مسیر  این  در  که  کسانی  همه 
باقی  شهدا  از  ما  برای  که  آنچه  امروزه  افزود  و  فرستاد 
ماند مکتب حاج قاسم سلیمانی است که با بصیرت و آنهم 
بصیرت فاطمی می توانیم این مکتب را و این مدرسه درس 
این  شایسته  که  آنچه  به  ان شاهلل  و  کنیم  پیگیری  را  آموز 

کشور است برسیم.

رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
با  امت  میثاق  و  بصیرت  روز  دیماه  نهم  روز  تصریح کرد: 
که  را مطرح کرد  این موضوع  بتوان  و شاید  است  والیت 
واقعا یکی از نقش های اساسی دانشگاه و دانشگاهیان بحث 
بصیرت افزایی و امید بخشی به نسل جوان در جهت تحقق 

بیانیه گام دوم انقالب است.
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نهاد  والمسلمین محمد صباحی رئیس دفتر  حجت االسالم 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان کرمان 
ضمن گرامیداشت روز بصیرت و میثاق امت با والیت افزود: 
نظر  از  دنیا  که  نشست  ثمر  به  زمانی  در  اسالمی  انقالب 
سیاسی به بلوک شرق و غرب تقسیم شوده بود که شرق 
جمهوری  و  بود  آزادی  شعارش  غرب  و  عدالت  شعارش 
اسالمی در مقابل شرقی که خود را طرفدار عدالت  و غربی 
که طرفدار آزادی می دانست یک نظام جدیدی به عنوان 
مردم ساالری دینی ایجاد کردیم یعنی زمانی که گفته شد 
مردم بایند در صحنه باشند رای مردم و نظر مردم واقعیت 
را گفتیم و دیدم که همگی اینها شد یک از نمونه  هایش نهم 
دیماه است و همچنین حضور مردم در جنگ تحمیلی است 
توی مباحث حساس این انقالب از جمله انتخابات و نظامی 
که مبتنی بر رهبری است معتقد هستیم اگر کاری خالف 
عدالت انجام بدهد اصال نیاز به اذل ندارد و در عمل هم 
بار سنگین دارند  این  امانتداری  باکی و  توانی و  نهایت  در 

به مقصد می رسانند.
وی با اشاره به نظام مردم  ساالری دینی عنوان کرد: در این 
نظام که در قالب جمهوری اسالمی هویدا شده است، ضمن 
را می بایست در  نظام سیاسی  این که خاستگاه مشروعیت 
حاکمیت  و  کرد،  جستجو  الهی  معیارهای  و  دین  حاکمیت 
چون  اوصافی  حائز  که  می شود  نهاده  شایستگانی  عهده   بر 
دین شناسی، عدالت و تدبیر است. مشروعیت حاکم نه فقط 
در گرو وجود اوصاف فوق، بلکه بقای آن هاست. بلکه هرگاه 
گناه و عمل ناشایسته  ای از حاکم سربزند، نه تنها وی سزاوار 
عزل از قدرت است، بلکه خود به خود از این سمت معزول 
خواهد بود. در این نظام، مردم در مراحل مختلف)گزینش، 

ایفا کرده  نقشی واقعی و مؤثر  بر حاکم(  حمایت و نظارت 
پاسخ گویی  ضرورت  فراروی  مانعی  حاکم،  الهی  انتصاب  و 
وی به مردم در قبال عملکردش نیست.نگاه همزمان دین 
است  شده  موجب  دین مداری  و  مردم ساالری  به  اسالم 
نظام  دو  برشمرده شده   کاستی های  و  معایب  این که  ضمن 
مردم ساالری  نظام  ساحِت  از  تئوکراسی،  و  دموکراسی 
در  عماًل  نظام  دو  آن  امتیازات  و  مزایا  باشد،  مبرا  دینی 
بلکه  باشند؛  داشته  پررنگی  حضور  پیشنهادی،  نظام  این 
آن  تحقق  سال های  در  نظام  این  کارآمدی  و  موفقیت  سّر 
کشور  در  آن  استقرار  بلکه  علوی  و  نبوی  نظام  ذیل  در 
جستجو  قضیه  این  در  باید  نیز  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
مردم ساالری ای  نوع  راقی ترین  مردم ساالری ،  این  کرد. 
است که امروز دنیا شاهد آن است؛ زیرا مردم ساالری  در 
چارچوب احکام و هدایت الهی است. انتخاب مردم است، 
اما انتخابی که با قوانین آسمانی و مبرای از هرگونه نقص و 
عیب، توانسته است جهت و راه صحیحی را دنبال کند. زیرا 
کارآمدی  و  تحقق  مشروعیت،  دینی،  آموزه های  اساس  بر 
و  بر دین مداری  حکومت مطلوب، مرهون عنایت همزمان 
مردم ساالری است. از این روی، جدا از تأکید بر محوریت 
مراعات دین در نظام سیاسی، روایات بسیاری وجود دارد 
که مطابق آن، رأی و نظر مردم باید در نظام سیاسی مورد 

عنایت قرار گیرد.
سپس حاضرین در جلسه سواالت خود را با مطرح نمودند 
امام  سلیمانی  علیدادی  حسن  والمسلمین  االسالم  و حجت 
و  تقدیر  جلسه  این  برگزارکنندکان  از  ابتدا  کرمان،  جمعه 
تشکر کرد و در خصوص سوال ارتباط بیشتر روحانیون با 
اقشار مختلف مردم ضمن تسلیت به مناسبت شهادت حاج 
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قاسم سلیمانی، شهید پورجعفری، همه همراهانشان و شهدا 
اقشار مختلف  با  ارتباط  بصیرت گفت:  روز  گرامیداشت  و 
جمعه  امام  دفتر  کار  دستور  در  جدی  صورت  به  مردم 

کرمان قرار دارد.
وی در پاسخ به سوال با موضوع خواص و عوام بیان کرد: 
بستر فتنه در دو محور ازجمله شبهه علمی و شهوت عملی 
شکل می گیرد. افراد دارایی شبهه علمی که به فتنه گرفتار 
می شوند، از پشت جریانات و حوادث بی خبرند و تحلیلی 
صحیح از آن ندارند که اینها سبب فراهم شدن بستر فتنه 
می شود. شبهه علمی نیاز به تبیین صحیح دارد و نیاز است 
بپردازند و توضیحات  به آن  واقعی  به صورت  افرادی  که 
الزم را بدهند تا این بخش را فلج کنند و فتنه شکل نگیرد. 
علت شهوت عملی، عدم آگاهی نیست و افراد حتی با آگاهی 
به دام این شهوت افتادند و فرد در این دام آگاهی ها را 
ندید می گیرد، تحلیل ها را تغییر می دهد و حجم عملیاتی 
شبهه را گسترش می دهد، فقط برای اینکه به شهوت عملی 
خواص  به  عملی  شهوت  و  توده ها  به  علمی  شبهه  برسد. 
بازمی گردد و تحلیل منطقی می تواند سهم توده ها و خواص 
را تبیین کند. در شبهات و تهدیدها باید همچنین به سراغ 
برمبنای  و  برویم  آن  مراقبت  و  مواظبت  و  شخص  سابقه 
آن از افراد دفاع کنیم اینقدر اوضاع فعلی غبار آلود شده 
تشخیص حق از باطل دشوار است لذا باید به سراغ سابقه 

شخص نیز برویم.
حجت االسالم والمسلمین علیدادی سلیمانی افزود: امیدوارم 
معظم  مقام  با  میثاق  و  بصیرت  روز  در  قلم  اهل  ویژه  به 
رهبری و نظام جمهوری اسالمی به زوایای این روز فکر و 

توجه کنند.
گرامی  پیامبر  معیار  در  داشت:  اظهار  کرمان  جمعه  امام 
اسالم باید ابتدا حق را بشناسید و سپس اهل حق را با او 
مقایسه کنید و در این بخش از دو معصوم روایت داریم. امام 

اِعِرِف  َجاِل؛  بِالرِّ یعَرُف  الَحقَّ ال  »ِإنَّ  فرمایند:  )ع( می  علی 
نمی  شود؛  شناخته  شخصیت  ها  با  حق  أهلَُه«؛  تَعِرف   ، الَحقَّ
تا اهل آن را بشناسی. به هر دلیل بصیرت  حق را بشناس 
امام علی )ع( در  باشد و  باید دارای معیار  و سنجش حق 
موقعّیت  و  شخصّیت  به  خدا  دین  می فرماید:  دیگر  جایی 
افراد شناخته نمی  شود، بلکه باید به دنبال نشانی از حق بود 
تا بتوان درک درستی از دین داشت. حق را بشناس، اهلش 
را نیز خواهی شناخت. این است که نباید انسان ها را حتی 
با بهترین سوابق، معیار شناخت حق قرار داد چرا که معیار 
حق دین خدا است و شناخت حق و حقیقت نیاز به اندیشه 
با  باید  را  اندیشه هایشان  و  شخصیت ها  لذا  دارد؛  تفکر  و 
معیار و مالک حق و حقیقت محک زد و سنجید. بنابراین 
هیچ شخصیت، اندیشه، جمعیت و جامعه ای مساوی با حق، 
و یا معیار و مالک حق نیست. دفاع از بصیرت و حق مهم 
است و نیاز به معیار دارد نظر اسالم این است در تشخیص 
حق هر دو معیار درست هستند ولی کاربرد هر کدام فرق 
می کند و طبق فرمایشات حضرت علی )ع( آنقدر امر واضع 
است که یک سری ضروریاتی در دین است که باید با آن 
ضروریات را بسنجیم و افراد نزدیکی و دور بودنشان به این 
ضروریات  دین می توان تشخیص دهیم که جبهه من جبهه 

حق است یا جبهه مقابل جبهه حق است.
دیگر  جبهه  یک  پیغمبر)ص(  گفت:  دیگری  بخش  در  وی 
فرمود:  می کند  باز  شبهات  و  تردید ها  و  مشکوکات  در  را 
الجرم باید شخص را با سابقه اش و سبقه اش را مواظبت و 

مراقبتش را باید بر مبنای این شخص از حق دفاع کنید.
شد:  یادآور  سلیمانی  علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجت 
مشخص  را  باطل  و  حق  هم  دین  ضروریات  و  بدیهیات 
تواند  می کند و اگر کسی درگیری در بدیهیات دارد، نمی 

مردم را به حق دعوت کند.
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به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
 اولین همایش بین المللی دانشجویان جهان اسالم و محور مقاومت برگزار شد

و  اسالم  جهان  دانشجویان  بین المللی  همایش  نخستین 
در   1400 9دیماه  پنجشنبه  شامگاه  برگزار  مقاومت  محور 
تاالروحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور رئیس و 
اسالم  دانشجویان  از  تعدادی  دانشگاه،  مسئوالن  از  جمعی 
اسالمی،  تبلیغات  و مذاهب سازمان  ادیان  جهان، مدیرکل 

مسئول بسیج دانشجویی استان کرمان برگزار شد.
اولین  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  سالگرد  دومین  با  مقارن 
جهان  دانشجویان  و  استادان  نخبگان،  المللی  بین  همایش 
طاهر  محمدعلی  دکتر  حضور  با  مقاومت   محور  و  اسالم 
رئیس دانشگاه و به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید 
نیز  و  افتتاح  همایش  این  دبیرخانه  و  برگزار  کرمان  باهنر 

بیانیه بسیج دانشجویی استان کرمان قرائت شد. 
حجت االسالم والمسلمین علی اصغر حمزه رئیس دفتر نهاد 
بیداری  گفت:  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
پاک شهیدان  اسالم مرهون رشادت ها و خون های  جهان 
که  است  این  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  افتخار  است، 
مقطع  در  فارغ التحصیل  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد 

کارشناسی این واحد دانشگاهی است. 
پژوهشکده  تاسیس  از  حمزه  والمسلمین  االسالم  حجت 
باهنر کرمان  قاسم سلیمانی در دانشگاه شهید  مکتب حاج 
از بعد از شهادت شهید سلیمانی خبرداد داد و گفت: این 

پژوهشکده در پنج گروه پژوهشی فعالیت دارد.
 رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
عنوان کرد: اخالص و بندگی پاک شهید سلیمانی را جهانی 
کرد، این ویژگی نام شهید سلیمانی را در جهان اسالم و در 
و  قاسم سلیمانی  ماندگار کرد. حاج  برای همیشه  دنیا  کل 
همه کسانی که در رکابش به شهادت رسیدند خالصانه با 
خداوند معامله کردند و خداوند به آنها عزت داد، دشمنان 
همه  بگیرند  ما  از  را  شهیدان  این  جسم  اگر  کردند  خیال 
چیز تمام می شود در حالی که با شهادت حاج قاسم حرکت 
تنها  نه  و  باز شد  مقاومت  محور  در  اسالم  جهان  مسیر  و 
باعث  آنان  بلکه شهادت  نرسیدند  به هدف خود  دشمنان 
و  ایران  سراسر  در  شد.  اسالم  جهان  در  بیشتر  بیداری 
برنامه های  این روزها دیده می شود که  اسالمی  کشورهای 
زیادی در پاسداشت شهیدان محور مقاومت برگزار می شود 

و این نشان از موج بیداری اسالمی است.
امام  سلیمانی  علیدادی  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت   
ایران  به  که  هایی  جنگ  در  معموال  گفت:  کرمان  جمعه 
دادیم  دست  از  را  کشور  این  خاک  از  بخشی  شد  تحمیل 
کشورمان  خاک  از  وجب  یک  ساله  هشت  جنگ  در  اما 
دفاع  سال  هشت  در  سلیمانی  شهید  ندادیم.  دست  از  را 
مقدس یکی از فرماندهان لشکر 41 ثاراهلل بود این لشکراز 
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لشکرهایی بود که بخشی از سخت ترین عملیات ها به این 
لشکر سپرده می شد و شهید سلیمانی از آغاز تا پایان جنگ 
از 200 گروه مسلح  بیش  در دفاع مقدس حضور داشت. 
در جنوب کشور وجود داشت که شهید سلیمانی این نقاط 
مقاومت  گروه های  کرد. وصل  تبدیل  نقطه  امن ترین  به  را 
این  بود.  سلیمانی  شهید  ماموریت  اولین  اسالم  جهان  در 
شخصیت برای کل جهان اسالم دل می سوزاند زیرا تربیت 
شده مکتب اسالم، فضای هشت سال دفاع مقدس را درک 
کرده و تربیت شده دانشگاه دفاع مقدس بود.شهید سلیمانی 
فقط درگیر یک بخش نبود بلکه کشورهای جهان اسالم را 
به هم وصل کرد و جریان مقاومت اسالمی همه گیر خواهد 

شد زیرا جبهه، جبهه حق است.
امام جمعه کرمان با بیان اینکه دشمنان به دنبال این بودند 
که انقالب اسالمی را در مرزها نگه دارند اما نتوانستند این 
کار را انجام دهند خاطر نشان کرد: شهید سلیمانی به جبهه 
مقاومت عمق بخشید، در هر نقطه از جهان اسالم با همین 
اعتقادات  و مرزها  ندارد  اسالم مرز  تربیت شد.  نیرو  نگاه 
ما را از هم جدا نمی کند، امت اسالمی نیز مرز، قومیت و 
ملیت ندارد و شهید سلیمانی به این عمق در جبهه مقاومت 
به شکل جدی توجه کرد. شهید سلیمانی تمام همتش این 
بود که همه کارش برای خدا باشد و برای خودش چیزی 

نگذاشت. 

شهید  روز   300 سال  روز   365 در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انسان ها  گفت:  بود  لبنان  و  های سوریه  در جبهه  سلیمانی 
و ارزش های اسالم برای شهید سلیمانی مهم بود که زمانی 
که مستندات جنگ ها از حاج قاسم پخش می شد می گفت 
ببینند  و  بدانند  مختلف  کشورهای  در  مسلمان  جوانان 
همانگونه که در ایران می جنگیدیم در کشورهای سوریه و 
ما مهم هستند. شهید سلیمانی  برای  و  لبنان می جنگیدیم 
بر روی نفس خود کار می کرد و دلسوزی و ادب  بشدت 

مناسب از ویژگی های این فرمانده عالی رتبه بود.
وی خطاب به دانشجویان جهان اسالم خاطرنشان کرد: شما 
سفیران مکتب اسالم هستید و پیام اسالم را به بهترین وجه 

ممکن به کشورهای خود برسانید.

در دانشگاه شهید باهنر کرمان صورت گرفت؛
 همایش پیاده روی به مناسبت بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

 و افتتاح زمین چمن خوابگاه دختران
مناسبت  به  دانشگاهیان  ویژه  سراسری  پیاده روی  همایش 
حضور  با  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار  بزرگداشت 
بدنی وزارت  تربیت  اداره کل  رئیس دانشگاه و سرپرست 
علوم، تحقیقات و فناوری، صبح شنبه 11 دی ماه 1400 در 

محیط دانشگاه برگزار شد.
دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه در خصوص اهمیت 
ورزش در زندگی روزانه افراد در پاسخ به خبر نگار روابط 
عمومی دانشگاه گفت: در تحقیقات علمی و همینطور تعالیم 
دینی به داشتن فعالیت بدنی و ورزش تاکید شده پس الزم 
به ورزش روی  برای سالمت خود  است کارکنان دانشگاه 

آورند.
حضور  از  تشکر  ضمن  همایش  این  در  دانشگاه  رئیس 
همه  توسعه  در  که  همکارانی  همه  از  کارکنان،  گسترده 
برگزاری  و  نمود  تقدیر  هستند  تالش  در  دانشگاه  جانبه 
بین  در  صمیمی  فضای  ایجاد  سبب  را  هایی  برنامه  چنین 

کارکنان دانشگاه دانست.

پیاده روی زمین چمن مصنوعی خوابگاه  در حاشیه همایش 
ابراهیم  دکتر  و  دانشگاه  رئیسه  هیأت  حضور  با  خواهران 
امور  بدنی  تربیت  کل  اداره  قهفرخی سرپرست  علیدوست 
دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح گردید.
تربیت  اداره  کل  مدیر  الدینی  امیرسیف  محمدرضا  دکتر 
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با  گذشته  سال  سه  و  دو  مدت  در  گفت:  دانشگاه  بدنی 
حمایت های ریاست و هیأت رئیسه دانشگاه توانستیم زمین 
چمن خوابگاه خواهران در حدود 1300 مترمربع زیرسازی 
در  همچنین  و  است  برداری  بهره  آماده  حال حاضر  در  و 
سال 1398 زمین چمن مصنوعی خوابگاه برادران با 1800 

مترمربع زیرسازی به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: در طول این مدت تمامی فضای ورزشی خوابگاه 
برادران از جمله زمین فوتسال، والیبال، بدمینتون و بستکبال 

کف پوش شد.
همچنین  و  برادران  خوابگاه  ورزشی  فضاهای  از  ادامه  در 
سالن بدن سازی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه بازدید شد.

به  تجلیل  شهدا  خانواده  از  همایش  این  در  است،  گفتنی 
عمل آمد و همچنین به قید قرعه توسط اعضا هیأت رئیسه 
دانشگاه به 30نفر از کارکنان شرکت کننده، کارت اعتباری 

یک میلیون ریالی اهدا شد.

در جلسه شورای ورزشی دانشگاه مطرح شد؛
 ورزش جزء اولویت های اصلی دانشگاه و دانشگاهیان است

نشست شورای ورزشی دانشگاه روز شنبه 11 دیماه 1400 
علی  ابراهیم  دکتر  دانشگاه،  رئیس  طاهر  دکتر  حضور  با 
علوم،  وزارت  بدنی  تربیت  کل  اداره  سرپرست  دوست؛ 
برگزار  باهنر کرمان  فناوری در دانشگاه شهید  تحقیقات و 
و بر رفع مشکالت ورزشی و ارائه خدمات با کیفیت بهتر 

تاکید شد.
ایام  تسلیت  ضمن  دانشگاه  رئیس  طاهر  محمدعلی  دکتر 
گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سپهبد  و  فاطمیه)س( 
شهید قاسم سلیمانی گفت: در صدد ارائه کیفیت خدمات با 

رضایتمندی بیشتر برای دانشگاهیان هستیم.
تربیت  اداره  مدیرکل  الدینی  امیرسیف  محمدرضا  دکتر 
به حوزه  علوم  وزارت  ویژه  نگاه  به  اشاره  با  دانشگاه  بدنی 
سالمت و ورزش دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار داشت: 
بدنی  تربیت  اداره  در  بنده  خدمت  سال  چند  طول  در 
دانشگاه نگاه وزارت متبوع به دانشگاه شهید باهنر در تمام 

حوزه ها یک نگاه ویژه بوده است.
استقرار  به  اشاره  با  دانشگاه  بدنی  تربیت  اداره  مدیرکل   
دبیرخانه منطقه در دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد: 
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هیأت های ورزش های دانشگاهی با مسئولیت دانشگاه شهید 
ورزش  در  تغییر  ایجاد  باعث  و  است  بوده  کرمان  باهنر 
باهنر کرمان یک  در منطقه شده است. در دانشگاه شهید 
حمیت و همکاری در خصوص ورزش وجود داشته است و 
دکتر طاهر در راس امور همیشه همکاری های الزم را با ما 
داشته اند و ورزش را به عنوان یک اولویت قرار داده اند.

با  المپیاد ورزشی کارکنان و هیأت علمی که  از وجود  وی 
همکاری دکتر منصور صاحب الزمانی رئیس مرکز مشاوره 
جزء  ورزش  افزود:  و  داد  خبر  گرفته  تندرستی صورت  و 

اولویت های اصلی دانشگاه و دانشگاهیان است. 
خانم  نیروی  کمبود  به  اشاره  با  الدینی  امیرسیف  دکتر 
با توجه به حضوری  متخصص درحوزه تربیت بدنی گفت: 
شدن دانشگاه در سال آینده ایجاب می کند ما یک نیروی 

متخصص خانم در حوزه تربیت بدنی داشته باشیم.
وی از چمن سازی مصنوعی 1300 متر از فضای دانشگاه، 
فراهم  افتتاح 1500 متر پیست دوچرخه سواری دختران، 
کردن 70 دوچرخه در خوابگاه دختران و 250 متر سالن 

بدنسازی با تمام امکانات خبر داد.
مدیرکل اداره تربیت بدنی دانشگاه با اشاره به وجود مرکز 
مشاوره گفت: با توجه به گرایش آسیب شناسی مرکز مشاوره 
این  توانسته  بدنی  تربیت  اداره  و  است  فعال  زیادی  مدت 
مرکز را کامل تر و مجهزتر کند و تمام دانشجویان در بدو 
ورود در هر سال وارد و همگی در مرکز مشاوره دانشگاه 
فعالی  بسیار  کارگاه های  حیطه  این  در  و  می شوند  ارزیابی 

برگزار می شود.

کل  اداره  سرپرست  قهفرخی  علی دوست  ابراهیم  دکتر 
ابراز  فناوری ضمن  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  بدنی  تربیت 
خوشحالی از همزمانی حضور خود در دانشگاه شهید باهنر 
کرمان با سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
گفت: در خصوص اداره تربیت بدنی وزارت علوم می توان 
اماکن  اشاره کرد که مهم ترین آن ها توسعه  به چند مورد 
ورزش  بر  تاکید  با  دانشجویی  سرانۀ  افزایش  و  ورزشی 
دختران است زیرا بیش از %60 دانشجویان را دانشجویان 
دختر شامل می شوند و با توجه به جمعیت زیاد دانشجویان 

دختر اماکن ورزشی برای این افراد محدود است.
خصوص  در  وزارتخانه  کالن  برنامه های  خصوص  در  وی 
ورزش گفت: سرانه و افزایش سرانه به خودی خود کافی 
ولی  باشیم  داشته  ورزشی  اماکن  که  معنی  این  به  نیست 
بهره وری  نتوانیم  و  باشیم  نداشته  آن  از  درست  استفاده 

داشته باشیم.
 سرپرست اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم در خصوص 
این  در  گفت:  بدنی  تربیت  در حوزه  انسانی  نیروی  کمبود 
مورد ابتدا باید به یک ساختار استاندارد برسیم تا از افراد 
متخصص در این زمینه استفاده کنیم و همچنین می توان از 
کارهای داوطلبی و دانشجویی نیز در این مورد بهره جست.
 BOT دکتر علی دوست قهفرخی افزود: می توان از صنایع
مالی  منابع  افزایش  جهت  در  خیرین  ظرفیت  همچنین  و 
دیگر  و  ها  سازه  ظرفیت  از  و  کرد  استفاده  ورزش  حوزه 
ساختارهای دانشگاه به سمت کاربری ورزشی استفاده کرد.



18

 نخستین همایش ملی تجلی آیین های عاشورایی در هنر ایرانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان
شروع به کار کرد

نخستین  دلها  سردار  سالگرد  دومین  سالروز  با  همزمان 
به  ایرانی  درهنر  عاشورایی  آیین های  تجلی  ملی  همایش 
باهنر  شهید  دانشگاه  صبا  معماری  و  هنر  دانشکده  همت 
آغاز  مجازی  به صورت   1400 دیماه   12 یکشنبه  کرمان، 

به کار کرد.
صبا  معماری  و  هنر  دانشکده  رئیس  سالجقه  حسن  دکتر 
عاشورایی  آیین های  تجلی  ملی  همایش  رئیس  و  دانشگاه 
گفت:  کنندگان  شرکت  به  خیرمقدم  ضمن  ایرانی  درهنر 
همایش آیین های عاشورایی در هنر ایرانی در خصوص قیام 
شکل گیری  هسته  که  است  الحسین)ع(  اباعبداهلل  حضرت 

آن از سال 1393 است.
در  افزود:  دانشگاه  صبا  معماری  و  هنر  دانشکده  رئیس 
شش دوره قبل همایش آیین های عاشورایی در هنر ایرانی 
عکاسی،  نقاشی،  طراحی،  هنری  زنده  کارگاه های  قالب  در 
مراسمات  و  تئاتر  و  نمایش خوانی  و صنایع،  هنرهای سنتی 
عزاداری و دسته های سینه زن از آیین امام حسین)ع( ارائه 

می شد.
کرد:  عنوان  همایش  این  برپایی  از  هدف  به  اشاره  با  وی 
و  عزاداری  مراسمات  در  ساله  هر  که  خرافاتی  و  ابهامات 
صدد  در  و  دارد  وجود  )ع(  حسین  امام  آئینی  مراسمات 
فلسفه  باعث می شود آن  زیرا  این خرافات هستیم  زدودن 
اباعبداهلل حسین)ع( به فراموشی سپرده شود و  قیام  اصلی 
به  ارادتمندان  همه  و  مردم  همه  تا  شود  فراهم  ای  زمینه 
بنیادی و  با آن فلسفه  امام حسین)ع( و خاندان اهل بیت 
آن تفکر اصلی امام حسین)ع( که همان ایمان ناب پیغمبر 

است آشنا شوند. 
عاشورایی  آیین های  تجلی  ملی  همایش  نخستین  رئیس 
درهنر ایرانی افزود: با تمام قوا تالش داریم تا این بار مهم 
را به وسیله محمل قرار دادن آثار هنری به عالقمندان ابا 

عبداهلل آشنا کنیم.
 80 کرد:  نشان  خاطر  شده  ارسال  مقاالت  زمینه  در  وی 
 50 تعداد  این  از  که  گردید  ارسال  همایش  این  به  مقاله 
تجلی  زمینه  در  مقاله   20 تعداد  و  شد  پذیرفته  مقاله 

آیین های عاشورایی درهنر ایرانی به چاپ خواهد رسید.
دکتر محسن کشاورز دبیر علمی همایش بیان کرد: نخستین 
همایش ملی »تجلّی آئین  های عاشورا در هنر ایرانی« با اخذ 
و   12 اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  از   ISC مجوز 

13دیماه برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه شش دوره »زیارت واره هنر عاشورا« 

حمایت  با  و  معماری  و  هنر  دانشکده  توسط  ساله  هر 
مس  شرکت  و  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
برنامه ریزی  گفت:  بود  شده  انجام  رفسنجان  سرچشمه 
آیین های  تجلی  ملی  همایش  اولین  برگزاری  درخصوص 
آغاز    99 سال  اردیبهشت  از  ایرانی  درهنر  عاشورایی 
هنر  »زیارت وارۀ  برگزارِی  ایدۀ  شکل گیری  ابتدای  از  شد. 
به عنوان  باهنر کرمان، پژوهش  عاشورا« در دانشگاه شهید 
ذهن  رویداد،  این  محورهای  و  بخش ها  اصلی ترین  از  یکی 
قالب  در  کم وبیش  و  داشته  مشغول  را  برگزارکنندگان 
است  برگزارشده  تخصصی،  سخنرانی های  و  نشست ها 
به فرهنگ و هنر  اهمیت پژوهش و رویکرد علمی  به  نظر 
خود  هفتم   گام  در  عاشورا،  هنر  واره  زیارت  عاشورایی، 
به  بخشی  آگاهی  و  عمومی  فرهنگ  سطح  ارتقای  باهدف 
آیین های  تجلی  ملِی  همایش  قالب  در  دانشگاهی،  جامعه  
عاشورا در هنرهای ایرانی فرصتی را در اختیار پژوهشگران 

این حوزه قرار خواهد داد.
سوگواری  و  شادی  آئین های  داشت:  اظهار  کشاورز  دکتر 
ریشه در فرهنگ کهن هر جامعه ای دارد. خصائل فرهنگی، 
ریشه ای  و  استمرار  قرون  طی  در  ایرانیان  ملی  و  هنری 
که  گوناگونی  آئین های  در  آن  از  بخشی  و  دوانده  محکم 
بردن  پی  است.  کرده  پیدا  نمود  است  جامعه ای  هر  آئینه 
است  نهفته  جامعه  یک  در دل سنت های  که  معناهایی  به 
چندان آسان نیست، اما از رویکردها و باورهای آن حکایت 
اینگونه مراسم را به عنوان یک  دارد. بسیاری از کشورها، 
و  فستیوال ها  برپائی  طریق  از  و  می نمایند  احیاء  رخداد 
آنها  که جذابیت  به طوری  داده،  رونق  آنها  به  کارناوال ها 
بیشتر نمود پیدا می کند. در ایران امروز نیز گفتمان کربال 
یکی از مهمترین عناصر حیات دینی عموم مردم محسوب 

می شود که در قالب مراسم عاشورا تبلور می یابد.
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میان  نگاه  این همایش،  ویژگی های  از  افزود:  ادامه  وی در 
این  تأثیرپذیرفتن  و  ایرانی  هنرهای  موضوع  به  رشته ای 
محرم  آئین های  و  درس ها  و  عاشورا  حماسه  از  هنرها 
اشتراک  به  هدف  با  دارند  تالش  برگزارکنندگان  است. 
مرتبط در هفت حوزه  مطالعات  و  پژوهش ها  گذاشته شدن 
معاصر،  و  تجسمی  هنرهای  عاشورایی،  هنر  زیبایی شناسی 
موسیقی  دستی،  صنایع  و  سنتی  هنرهای  نمایشی،  هنرهای 
ادبیات  و  شعر  و  شهرسازی  و  معماری  آوازی،  و  سازی 
پژوهشگران گرامی محفلی علمی  و  توسط شما فرهیختگان 
برپا داشته و گامی مفید در جهت معرفی هنرهای متأثر از 

حماسه حسینی در ایران بردارند.
دبیر علمی نخستین همایش ملی تجلی آیین های عاشورایی 
برای  این همایش فرصتی است  ایرانی مطرح کرد:  درهنر 
متعدد  هنرهای  بر  مبتنی  علمی  پژوهش های  کردن  بارور 
زمان های  از  عاشورا  واقعه  و  محرم  محوریت  با  که  است 
خلق  ایرانی  هنرمندان  توسط  معاصر  دوران  تا  گذشته 

شده اند.
این  گفت:  همایش  این  اهداف  در خصوص  کشاورز  دکتر 
هنر  حوزه  پژوهشی  ظرفیت  شناخت  هدف  با  همایش 
پدید  نماد و تجلی  پا می شود. هنر عاشورایی  بر  عاشورایی 
ایرانی است. نمود  آمده از این واقعه مهم تاریخی در هنر 

آثاری  ایجاد  به  منجر  هنر  مختلف  گونه های  در  تأثیر  این 
شده است که نقد، تحلیل، زیباشناسی و گونه شناسی آن از 

اهداف اصلی این همایش است. 
آئین های  از  ایرانی  هنرهای  پذیری  تأثیر  وی طرح مسآله 
آن  به  پرداختن  و ضرورت  عاشورا  واقعه  ویژه  به  مذهبی 
-  بررسی چگونگی تجلی آئین های عاشورایی در گونه های 
هنر  تحلیل  و  نقد  شناسی  روش   - ایرانی  هنرهای  مختلف 
ارای  تضارب  و  گفتگو  امکان  نمودن  فراهم   - عاشورایی 
شناخت  و  عاشورا  هنر  به  گوناگون  رویکردهای  به  پیروان 
ظرفیت ایجاد تحول هنر عاشورایی در بستر هنر و فرهنگ 

ایران را از اهداف دیگر این همایش عنوان کرد.

دکتر علیرضا شکیبایی در جلسه تقدیر و معارفه سرپرست امور عمومی دانشگاه؛
 سرمایه انسانی، عامل اصلی بهره وری و رشد و توسعه سازمان است

و  تقدیر  مراسم  در  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری  معاون 
 14 شنبه  سه  روز  که  دانشگاه  عمومی  امور  مدیر  معرفی 
دیماه 1400 برگزار شد گفت: حوزه امور عمومی می تواند 
در توسعه منابع انسانی بسیار موثر باشد و سرمایه انسانی، 

عامل اصلی بهره وری، رشد و توسعه سازمان است.
دکتر علیرضا شکیبایی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
حضرت  شهادت  سوگواری  ایام  تسلیت  ضمن  دانشگاه 

قاسم  حاج  شهید  دلها  سردار  سالگرد  دومین  فاطمه)س( 
سلیمانی را گرامی داشت.

دکتر شکیبایی گفت: این دانشگاه میراث دو بزرگوار مهندس 
افضلی پور و همسرشان بانو فاخره صبا است که آنها با نیت 
خیر، اخالص و صداقتی که داشتند، مجموعه دانشگاهی را 
بنیان گذاشتند و باید در هر مقطعی که مسئولیتی به عهده 
برنامه   با  و  نماییم  عملیاتی  آنها  نیت  کنیم  می گیریم سعی 
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بنیانگذاران دانشگاه  اهداف  به  برای رسیدن  ریزی صحیح 
اقدام و از تمام ابزارهای مورد نیاز برای رسیدن به هدف 
استفاده و یک فضای انسجام، همدلی و تعامل ایجاد نماییم.

و  منابع  مالی و مدیریت  اداری،  وی در زمینه نقش حوزه 
اهمیت این واحد در سازمان گفت: حوزه امور عمومی یک 
حوزه پشتیباتی و عملیاتی است اگر این حوزه کار خودش 
را خوب انجام ندهد حوزه های دیگر نمی توانند کارهایشان 
را پیش ببرند، موفقیت در هر حوزه، به یک نحوی مرتبط 

با پشتیبانی های دانشگاه است.
دکتر شکیبایی افزود: حوزه امور عمومی می تواند در توسعه 
انسانی،  نیروهای  تربیت  باشد  موثر  بسیار  انسانی  منابع 
عامل اصلی بهره وری، رشد و توسعه سازمان است. مدیران 
حوزه اداری و منابع دانشگاه باید بیشتر از آنکه به بودجه، 
هزینه و صنایع توجه نشان می دهند به آموزش و پرورش 

انسا ن ها همت گمارد.
با  کس  هر  گفت:  نوآوری  و  تحول  نگاه  به  اشاره  با  وی 
ماموریت و وظایف خودش یک برنامه تحولی و تغییری در 

کار داشته و همچنان پشتیبان دانشگاه باشند.
اداری،  این مراسم دکتر علیرضا شکیبایی معاون  ادامه  در 

مالی و مدیریت دانشگاه  ضمن تشکر از زحمات ارزشمند 
نائل شدند  بازنشستگی  افتخار  به  که  رسایی  علی  مهندس 
بخاطر زحمات چندین سالشان در طول تصدی مسئولیت، 
به  را  مهترنژاد  عبداهلل  همچنین  و  کرد  تشکر  و  تقدیر 
و  معرفی  دانشگاه  جدید  عمومی  امور  سرپرست  عنوان 
شد  خواستار  و  نمود  موفقیت  و  امیدواری  ابراز  وی  برای 
که در مسئولیت جدید و افزایش سطح کیفی و بازدهی در 
امور پشتیبانی همواره تالش کند و با توانایی و تعهد بتواند 

دانشگاه را به اهداف مورد نظر برساند.

دکتر محمد علی طاهر

از روند برگزاری امتحانات خبر داد؛ 

1401-1400 اول  نیمسال  امتحانات   برگزاری 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت مجازی

دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه از برگزاری امتحانات 
نیمسال اول 1400-1401 به صورت مجازی خبر داد.

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: با توجه به سرعت 
در   ) امیکرون   ( کرونا  بیماری  جدید  سویه  شیوع  باالی 
کشور و به تبع آن در شهر کرمان و تغییر  وضعیت رنگ 
بندی شهرهای کشور از لحاظ وضعیت شیوع بیماری کرونا 
وزارت  های  دانشگاه  از  زیادی  تعداد  گردید  باعث  که 
علوم جهت حفظ سالمت دانشجویان و جلوگیری از شیوع 
خوابگاه  در  که  کسانی  مخصوصا  دانشجویان  بین  بیماری 

امتحانات  اقدام به برگزاری  های دانشجویی ساکن هستند 
رئیسه   هیات  راستا  همین  در  نمایند.  مجازی  صورت  به 
دانشگاه نیز با توجه به  اولویت حفظ سالمت دانشجویان با 
برگزاری امتحانات تئوری  پایان نیمسال جاری به صورت 

مجازی موافقت به عمل آورد.
احتمالی  تغییر  از  افزود: کلیه دانشجویان جهت اطالع  وی 
ظهر   12 ساعت  از  دیماه   18 شنبه  روز  امتحانات  ساعت 
سامانه  دانشگاه)  پژوهشی  و  آموزشی  سامانه  به  بعد  به 
گلستان( مراجعه و برنامه امتحانات خود را مالحظه نمایند.
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به منظور آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی؛

 بیست و سومین همایش شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

در دانشگاه شهید باهنر کرمان آغاز به کار کرد
متخصصان  پژوهشگران،  بین  بیشتر  ارتباط  راستای  در 
دانشگاهی و مراکز صنعتی بیست و سومین همایش شیمی 
دیماه   22 چهارشنبه  روز  ایران،  شیمی  انجمن  فیزیک 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در  مجازی  به صورت   1400

آغاز به کار کرد.
فناوری  و  پژوهشی  معاون  پور  آبادی  نظام  حسین  دکتر 
این  میزبانی  مفتخریم  گفت:  خوشامدگویی  ضمن  دانشگاه 
در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در  ارزشمند  کنفرانس 

ایران هستیم. جنوب شرق 
پنجاهمین  جشن  از  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
سالگرد تاسیس دانشگاه در خرداد 1401 خبر داد و افزود: 
وزارت  از   1351 سال  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
علوم، تحقیقات و فناوری مجوز شروع به کار گرفته و در 
این مدت خرسندیم که بالغ بر 80 هزار فارغ التحصیل با 

کیفیت را تقدیم کشور و استانمان کردیم.
مسئوالن  و  مدیران  اکثر  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
دانشگاه  خوب  فارغ التحصیالن  را  ادارات  و  سازمان ها 

تشکیل می دهند. باهنر کرمان  شهید 
دانشگاه  فعلی  وضعیت  در  گفت:  پور  آبادی  نظام  دکتر 
که  علمی  هیأت  عضو   600 به  قریب  کرمان  باهنر  شهید 
از این تعداد 100 نفر دارای رتبه علمی استاد تمام 200 
نفر دانشیار و مابقی در رتبه علمی استادیاری در خدمت 
15 هزار دانشجو هستیم که از این تعداد 5 هزار دانشجو 
تحصیالت تکمیلی و حدود هزار دانشجو در مقطع دکتری 

تحصیل هستند. به  مشغول 
میزبانی  به  اشاره  با  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاون 

شیمی  انجمن  فیزیک  شیمی  کنفرانس  سومین  و  بیست 
این  کرد:  بیان  دانشگاه  شیمی  بخش  مسئولیت  با  ایران 
جامعۀ  از  و  است  علمی  هیأت  عضو   22 دارای  بخش 
را  هیأت علمی  اعضای  درصد  نیم  و  سه  تقریبا  دانشگاهی 
 90 و  دانشگاه  تحقیقات  درصد   9 تا   8 و  می شود  شامل 
wos توسط استادان و دانشجویان بخش شیمی در  مقاله 

دانشگاه ساالنه به چاپ و نشر می رسد.
دکتر نظام آبادی پور با اشاره به سرانه چاپ مقاالت بخش 
شیمی که باالی سه و نیم درصد است گفت: تعداد باالی 
دانشگاه  شیمی  بخش  علمی  تحقیقات  همچنین  و  مقاالت 
کمک  جهانی  و  کشور  سطح  در  دانشگاه  بندی  رتبه  به 
فارغ  خروجی  کیفیت  روی  بر  امر  این  و  می کنند  شایانی 

تاثیرگذار است. التحصیالن و دانش آموختگان دانشگاه 
وی افزود: دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال جاری در 
رتبه بندی الیدن رتبه 882 و در تایمز و علوم پایه رتبه 

زیر 800 را کسب کرده است.
را  راهی  امیدوارم  کرد:  نشان  خاطر  آبادی  نظام  دکتر 
فاخره صبا  بانو  همسرشان  و  افضلی پور  مهندس  آقای  که 
دو  این  برای  خوبی  فرزندان  بتوانیم  ما  کرده اند  شروع 
عزیز باشیم و بتوانیم راه ایشان را در خطۀ زرخیز کرمان 

ادامه دهیم.
کنفرانس  سومین  و  بیست  رئیس  دهستانی  مریم  دکتر 
را  منان  خداوند  گفت:  ایران  شیمی  انجمن  فیزیک  شیمی 
گروه  باالخص  شیمی  بخش  اعضای  به  امروز  که  شاکرم 
را  توفیق  این  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  فیزیک  شیمی 
عطا فرمود تا بعد از دو سال وقفه در برگزاری کنفرانس 
های شیمی فیزیک به دلیل شیوع ویروس کرونا، بیست و 
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ایران جهت  انجمن شیمی  سومین کنفرانس شیمی فیزیک 
مجازی  صورت  به  را  کنندگان  شرکت  سالمت  حفظ 

نمائیم. برگزار 
دانشگاه  علوم  دانشکده  شیمی  بخش  علمی  هیأت  عضو 
می شود  برگزار  دانشگاهی  در  کنفرانس  این  افزود: 
افضلی  علیرضا  مهندس  روانشاد  آن  بنیان گذار  که 
از  صبا  فاخره  بانو  یاد  زنده  فرهیخته شان  همسر  و  پور 
به  خدمت  عرصه  در  ماندگار  و  برجسته  شخصیت های 
علم، فرهنگ و اخالق؛ که با درایت، بلند نظری و سخاوت 
با بذل کلیه دارایی های مادی در قلب منطقه جنوب شرق 
کردند،  گذاری  پایه  را  دانشگاهی  کرمان  شهر  در  کشور 
آن، جز  تاسیس  از  50 سال  از  بیش  با گذشت  هم اکنون 
10 دانشگاه برتر کشور است و یکی از دانشگاه های موثر 
ویژه ای  جایگاه  و  است  فناوری  و  علم  عرصه  در  مهم  و 
که  می دهد  نشان  امر  این  دارد.  کشور  عالی  آموزش  در 
بوده  آنها  برای  میراث دار خوبی  دانشگاهی کرمان  جامعه 
و امیدوارم همین گونه هم ادامه یابد و آثار خیر و برکات 

آن، نصیب روح شان شود.
از  فیزیک  شیمی  در  اینکه  به  اشاره  با  دهستانی  دکتر 
قوانین نظری فیزیک برای توجیه مفاهیم و مباحث اساسی 
استفاده گفت: شیمی  پیوندهای شیمیایی  شیمی و چگونگی 
قانون گاه آن است و شاخه های  و  پایه علم شیمی  فیزیک 
شده  بناگذاری  فیزیک  شیمی  اصول  پایه  بر  شیمی  دیگر 
است و دانشمندانی مانند استوالد، وانت هوف و آرنیوس 
شدن  وارد  از  بعد  که  هستند  فیزیک  شیمی  گذاران  پایه 
نام  می توان  نیز  شرودینگر  از  آن  به  کوانتومی  مباحث 
حوزه های  با  نحوی  به  مختلف  علوم  و  شاخه ها  تمام  برد. 
مختلف شیمی فیزیک مرتبط هستند. ارتباط شیمی فیزیک 
اقتصادی  با سایر علوم موجب آن شده که در زمینه های 
و اجتماعی کاربرد بسیار زیادی داشته باشد. این شاخه از 
پیشرفت  و  اقتصاد  عرضۀ  در  مهمی  بسیار  جایگاه  شیمی 

ایفا می نماید. علم و تکنولوژی 

باهنر  شهید  دانشگاه  شیمی  بخش  علمی  هیأت  عضو 
کرمان تصریح کرد: هدف این کنفرانس آشنایی با آخرین 
دستاوردهای علمی و پژوهشی ارزشمند انجام یافته توسط 
استادان، محققان و پژوهشگران در سطح کشور به منظور 
حوزه های  در  آنها  ارائه  برای  بستری  آوردن  فراهم 
بیشتر  ارتباط  برقراری  همچنین  و  فیزیک  شیمی  مختلف 
صنعتی  مراکز  و  دانشگاهی  متخصصان  پژوهشگران،  بین 

است.
وی گفت: بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن 
ایران از 40 سخنرانی علمی در دو پنل موازی در  شیمی 
حیطه های عملی و نظری، و همچنین برگزاری دو کارگاه و 
پنج سخنران کلیدی که دو سخنران مدعو از دانشگاه های 

بود. بهرمند خواهد  کالیفرنیا  ایالتی  گوتنبرگ و دانشگاه 
دکتر وحید صاحب دبیر علمی بیست و سومین کنفرانس 
منظور  به  داشت:  بیان  ایران  شیمی  انجمن  فیزیک  شیمی 
کشور  فیزیک  شیمی  پژوهشگران  بیشتر  چه  هر  آشنایی 
علمی  تقویت  و  گسترش  علمی  دستاوردهای  آخرین  با 
زمینه های  در  صنعتی  و  دانشگاهی  تحقیقاتی  مراکز  بین 
ترمودینامیک  شیمیایی،  سینتیک  شیمیایی،  ترمودینامیک 
مولکولی،  سنجی  طیف  کوانتومی،  شیمی  آماری، 
الکتروشیمی، شیمی سطح و حالت جامد، شیمی محاسباتی، 
شیمی فیزیک کاربردی، نانو شیمی فیزیک، شیمی فیزیک 

زیستی، مهندسی شیمی، آموزش شیمی برگزار می شود.
از  دانشگاه  علوم  دانشکده  عضو هیأت علمی بخش شیمی 
و  داد  خبر  ایران  دانشگاه های  درصد   90 از  مقاله  ارسال 
افزود: با توجه به ماهیت تئوری و نظری کنفرانس شیمی 
فیزیک 129 مقاله دریافت شد که از این تعداد 75 مقاله 

ماهیت نظری و تئوری و مابقی ماهیت عملی داشتند. 
پذیرفته شده  مقاالت  تعداد  این  از  نشان کرد:  وی خاطر 
تعداد  این  از  و  انتخاب شده  ارائۀ شفاهی  برای  مقاله   40
20 مقاله با ماهیت شفاهی و 20 مقاله در حوزۀ عملی در 

دو کالس در دو روز برگزار می شود.
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توزیع بسته حمایتی دانشگاه شهید باهنر کرمان
)س(  ام البنین  حضرت  شهادت  سالروز  با  همزمان 
به  کمک  برای  دانشگاه  حمایتی  بسته  مرحله  چهاردهمین 
1400با  دیماه   26 یکشنبه  روز  کرونا  از  دیدگان  آسیب 

حضور رئیس دانشگاه انجام شد.
چهاردهمین مرحله از کمک های استادان، کارمندان دانشگاه 
و خیرین بزرگوار جهت کمک به کسب و کارهای آسیب 
حمایتی  بسته   84 تعداد  به  دانشگاه،  در  کرونا  از  دیده 
شامل)روغن، برنج، سویا، رب گوجه، ماکارونی( به نیروهایی 
که در دانشگاه فعالیت می کردند و بر اثر کرونا از کار بیکار 

شدند تهیه و توزیع گردید.

مراسم تکریم و تجلیل از خانواده شهدای دانشگاه

روز  ام البنین)س(،  حضرت  شهادت  سالروز  با  همزمان 
تجلیل  و  تکریم  مراسم  شهدا  همسران  و  مادران  تکریم 

شد. برگزار  مرثیه سرایی  با  همراه  شهدا،  خانواده  از 
خانواده  از  تکریم  آیین  1400در  دیماه   26 یکشنبه  روز 
همکاران  از  مرادی  رخساره  همسر  کاظم پور  شهید 
حسن  المسلیمن  و  حجت االسالم  دانشگاه،  بازنشسته 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  معاون  عسکری 
گرامیداشت  ضمن  دانشگاه  در  العالی(  رهبری)مدظله 
اسالم  بزرگ  بانوی  وفات  سالروز  شهدا،  خاطره  و  یاد 

گفت. تسلیت  را  ام البنین )س(  حضرت 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  معاون 
شد  نصیبمان  توفیقی  امروز  کرد:  نشان  خاطر  دانشگاه 
که در منزل شهید باشیم و از شهدا یاد کنیم زیرا شهید 
یک مقام عالی دارد و هیچ کدام از اولیای الهی با مرگ 
مقامی  اگر  و  و همگی شهید شدند  نرفتند  دنیا  از  طبیعی 

آنها می کرد. نصیب  بود خداوند  از شهادت   باالتر 

فرهنگ  افزود:  عسکری  المسلمین  و  االسالم  حجت 
فرزندان  و  یافته  نمود  سرزمین  این  در  همواره  شهادت 
انقالب و حفظ  این  ثمر نشستن  به  راه  اسالمی در  ایران 
جان  از  با  و  کردند  فدا  را  خود  جان  آن،  از  حراست  و 
به  کشورمان  برای  را  پایدار  آرامش  و  امنیت  گذشتگی، 
رشادت  و  فداکاری  این  هیچگاه  ما  و  آورده  اند  ارمغان 

کرد. نخواهیم  فراموش  را  آنها 
فرهنگ  ترویج  برای  راه  مهم ترین  کرد:  عنوان  وی 

است. کردن  زندگی  شهیدوار  جامعه  در  شهادت 
سالروز  اینکه  به  اشاره  با  عسکری  االسالم  حجت 
و  مادران  تکریم  ام البنین)س(،روز  حضرت  شهادت 
نظام  سربلندی  و  عزت  این  گفت:  است  شهدا  همسران 
خیر  دعای  به  همه  و  برکت خون شهیداست  به  اسالمی 
تکریم  و  نیازمندیم  ایثارگران  و  شهدا  معظم  خانواده 

است. به جامعه  ارزش گذاری  آنان، 



24

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
 فرهنگ ایثار، شهادت، زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا،ایثارگران و تکریم خانواده آنها بخش

 مهمی از ارزش های فرهنگی جامعه است
1400در  دیماه   28 شنبه  سه  روز  طاهر  محمدعلی  دکتر 
ملی  جشنواره  برگزیده  ایثارگر  دانشجوی  از  تجلیل  جلسه 
گفت: شهدا، خانواده شهدا و ایثارگران حق زیادی بر جامعه 

و دانشگاه دارند.
دکتر طاهر در جلسه تجلیل از دانشجوی برگزیده جشنواره 
ایثار،  ایثارگر گفت: فرهنگ  ملی علمی، پژوهشی و فرهنگی 
تکریم  نام شهدا،ایثارگران و  و  یاد  نگهداشتن  شهادت، زنده 
خانواده آنها بخش مهمی از ارزش های فرهنگی جامعه است، 
و  جامعه  بر  زیادی  حق  ایثارگران  و  شهدا  خانواده  شهدا، 

دانشگاه دارند.
فرهنگی  رفاهی،  پژوهشی،  آموزشی،  تسهیالت  افزود:  وی 
نظر  در  قوانین  طبق  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  برای   ... و 
نیز قوانین زیادی در حوزه های مختلف برای  گرفته شده و 
این دانشجویان  تصویب شده اما برخی از آنها نیاز به تصویب 
را  ها و مشکالتی که مواجهند  تا چالش  قوانین جدید دارد 
بتوانیم حل و فصل نماییم. قانون جامع ایثارگران، قانون اصلی 
در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص کارآمد بر مبنای 

اصول آموزش،به جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا است.
دکتر طاهر در خصوص مشاوره دانشجویی گفت: از دیدگاه 
روانشناسی، جنگ به عنوان یک رویداد استرس زا، قابل تأمل 
جنگ  شاهد  سال،  طول هشت  در  ما  کشور  است.  تعمق  و 
است.  بررسی  قابل  جامعه  بر  آن  تأثیرات  که  بود  تحمیلی 
دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان می توانند از خدمات 

تیم کامل مشاوره ای استفاده نمایند.
وی در خصوص کارهای فرهنگی در ایام شیوع بیماری کرونا 
جمله  از  متعدد  فرهنگی  کارهای  مدت  این  طول  در  گفت: 
به  حرکت  جشنواره  و  علمی  کتابخوانی،  مختلف  مسابقات 

صورت مجازی و حضوری صورت گرفته است.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: امیدوارم دانشجویان 

با همت و تالش خود، بتوانند به موفقیت دست یابند.
دکتر حسین علی ساسان رئیس امور شاهد و ایثارگران دانشگاه 
با اشاره به اینکه خدمات به سه دسته دانشجویان برای تربیت 
نیروی انسانی متخصص، متعهد و متناسب با نیازهای جامعه 
ارائه می شود گفت: در این مجموعه به دانشجویان خدمات 
حداقل تا حداکثری ارائه می شود، دسته اول 72 نفر دانشجو 
شهدا  و  آزادگان  فرزندان  باال  به   25% جانباز  فرزندان  که 
هستند که تمامی قوانین ستاد شاهد و ایثارگر را شامل آنان 

می شود.

ایثارگر  و  ستاد شاهد  افزود:  ایثارگران  و  امور شاهد  رئیس 
غیرانتفاعی  مراکز  در  دانشجو  نفر   72 به  همچنین  دانشگاه 
برگزاری  مشاوره،  از جمله  کرمان خدماتی  در شهر  وابسته 
کالس های تقویتی و راهنمایی برای نقل و انتقاالت، را انجام 

می دهد.
و  شاهد  دانشجو  نفر   400 دوم  دسته  گفت:  ساسان  دکتر 
از آنها در دوره کارشناسی، یک  ایثارگر که حدود دو سوم 
نفر هم دوره دکتری  و 21  ارشد  کارشناسی  سوم در دوره 
تخصصی در دانشگاه شهید باهنر کرمان مشغول به تحصیل 

هستند.
وی خاطرنشان کرد: دسته سوم 1250 نفر دانشجو هستند 
که براساس برنامه ششم توسعه وارد دانشگاه شدند از سهمیه 
فرزندان کمتر از %25 و فرزندان رزمندگان استفاده می کنند.

رئیس امور شاهد و ایثارگران دانشگاه  گفت: مجموع خدمات 
ارائه  دانشجو  نفر   2000 از  کمتر  به  حداکثری  و  حداقلی 

می شود.
وی در ادامه در خصوص مسائل آموزشی، رفاهی و پژوهشی 

ایثارگران  و  شاهد  دانشجویان 
نکاتی را بیان کرد.

محمد  از  پایان  در 
محمدزاده  حسین 
مقطع  دانشجوی 
سی  شنا ر کا
مهندسی کامپیوتر 
ه  ید گز بر و
ملی  جشنواره 

پژوهشی  علمی، 
و فرهنگی ایثار در 
سال 1399 تقدیر 

شد.
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سفر یکروزه رئیس هیأت عالی جذب به کرمان

باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  و  جذب  عالی  هیأت  رئیس 
استان  فقیه  ولی  نماینده  با  کرمان در نشست هم اندیشی 

کردند. دیدار  کرمان  شهر  جمعه  امام  و 
شورای  جذب  عالی  هیأت  رئیس  نژاد  کی  محمدعلی 
در  کرمان،  به  یکروزه  سفر  در  فرهنگی  انقالب  عالی 
ابتدا به گلزار شهدای کرمان رفت و بر مزار  بدو ورود 
و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  دلها  سردار  مطهر 
یافت  حضور  پورجعفری  حسین  شهید  سردار  همرزمش 
ادای  شهدا  معظم  واالی  مقام  به  فاتحه  قرائت  با  و 

کرد. احترام 
باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر  محمدعلی  دکتر  ابتدا 
رئیس  روزه  یک  سفر  برنامه های  از  گزارشی  کرمان 
ارائه  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  جذب  عالی  هیأت 

کرد.
جذب  عالی  هیأت  رئیس  نژاد؛  کی  محمدعلی  دکتر 
ضمن ابراز خشنودی از حضور در استان کرمان گفت: با 
توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسالمی و 
ضرورت حفظ شأن و قداست واالی محیط های آموزش 
اعضای  سازنده  و  محوری  نقش  به  نظر  و  کشور  عالی 
فرهیخته،  استادان  از  بهره وری  لزوم  و  علمی  هیأت 
برای  و  اسالمی  انقالب  آرمانهای  به  مؤمن  و  کارآمد 
هیأت  اعضای  جذب  عالی  هیأت  رویه،  وحدت  ایجاد 
تشکیل  کشور  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  علمی 

شد.
مرکزی  هیأت  دبیر  افزود:  جذب  عالی  هیأت  رئیس 
مربوطه  وزرای  پیشنهاد  به  مورد  حسب  وزارتین  جذب 
و همچنین  انتخاب  فرهنگی  انقالب  عالی  تأیید شورای  و 
انقالب  عالی  شورای  حقیقی  اعضای  از  هیأت  رئیس 

و  آموزشی  مراکز  شدن  اسالمی  شورای  توسط  فرهنگی 
از آن  یا خارج  و  اعضا  بین  از  اولین جلسه  دبیر آن در 

می شوند. انتخاب  هیأت  توسط 
عضو  نفر  هزار  چهار  تعداد  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
دانشگاه  افزود:  کشور  کل  در  جذب  اجرایی  هیأتهای 
داشته  علمی  هیأت  نفر    50 از  کمتر  که  موسساتی  و 
در  موسسات  این  و  ندارند  جذب  اجرایی  هیأت  باشند 
هستند.  مادر  های  دانشگاه  به  وابسته  خصوص  این 
دانشگاه ها  زیاد  تعداد  دلیل  به  استان ها  از  برخی  در 
هیأت  یک  علمی  هیأت   50 از  کمتر  دارای  موسسات  و 

است. شده  تشکیل  استانی  جذب  علمی 
هیأت  عضو  نفر  هزار   76 از  نژاد  کی  محمدعلی  دکتر 
هیأت  این  که  زمانی  افزود:  و  داد  خبر  جذب  عالی 
 25 کشور  کل  علمی  هیأت  تعداد  کرد  کار  به  شروع 
کل  علمی  هیأت  عضو  نفر  101هزار  از  و  بود  نفر  هزار 

هستند. جذب  عالی  هیأت  عضو  نفر  هزار   76 کشور 
افزایش  به  توجه  با  گفت:  جذب  عالی  هیأت  رئیس 
های  سرمایه  حفظ  در  سعی  ما  هدف  کشور  از  خروجی 

است. گرفته  زمینه صورت  این  در  اقداماتی  و  نظام 
تنظیم  به  اشاره  با  نژاد  کی  محمدعلی  دکتر 
علمی  هیأت  استخدام  گفت:  اجرایی  دستورالعمل های 
و  عمومی  فراخوان  طریق  از  و  دانشگاه  نیاز  برمبنای 
انجام می گیرد و در مواردی که  پیمانی  ابتدا به صورت 
عمومی  غیرفراخوان  طریق  از  علمی  هیأت  عضو  جذب 
هیأت  تصویب  به  باید  موضوع  این  باشد،  ضروری 

برسد. جذب  مرکزی 
مرجع  اولین  کرد:  بیان  جذب  عالی  هیأت  رئیس 
علمی،  هیأت  استخدام  متقاضیان  صالحیت  به  رسیدگی 
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تفویض  قابل  این حق  و  اجرایی جذب هستند  هیأت های 
به  استخدام  نهایی  تأیید  و  نبوده  دیگر  واحدهای  به 

است. وزارتین  جذب  مرکزی  هیأت  عهده 
مسئول  جذب  عالی  هیأت  کرد:  نشان  خاطر  وی 
هیأت  و  جذب  مرکزی  هیأت های  عملکرد  بر  نظارت 
آموزش  مراکز  و  دانشگاهها  در  جذب  اجرایی  های 
از  دریافتی  شکایات  به  رسیدگی  مرجع  و  بوده  عالی 
تندروی،  تخلفات،  زمینه  در  اجرایی  هیأت های  عملکرد 
پرونده ها  بررسی  در  تبعیض  اعمال  و  مسامحه کاری 
و  شده  تلقی  نهایی  نظر  عالی  هیأت  تصمیمات  است. 
الزم االتباع  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  برای 

بود. خواهد 
ولی  نماینده  علیدادی  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
مقدم  خیر  کرمان  ضمن  شهر  جمعه  امام  و  استان  فقیه 
از  طاهر  دکتر  گفت:  نژاد  کی  دکتر  و  طاهر  دکتر  به 

است. طاهری  مرد  اخالقی  لحاظ 
که  دارد  مهم  چالش  تا  سه  کرمان  استان  افزود:  وی 
در  جدی  صورت  به  کرمان  استان  توسعه  چالش های 
شوند.  تبدیل  فرصت  به  می توانند  و  است  بررسی  حال 
در  زیرا  است  استان  پهناوری  بحث   چالش ها  از  یکی 
بد  اگر  و  شود  رسیدگی  خوب  هم  می توان  امنیتی  بحث 
چالش  دومین  چالش.  به  می شود  تبدیل  شود  برخورد 
ثروتمند است د و  اقتصادی  از نظر  استان  این است که 
واقعی  رده  نظر  از  ولی  است  کشور  اول  10استان  جزو 
در کشور، 15رده فاصله دارد که این هم چالش بزرگی 

شود. تبدیل  فرصت  به  باید  و  است 
کرمان  استان  سوم  فرصت  و  چالش  به  اشاره  با  وی 
کرمان  استان  فرصت های  از  یکی  سلیمانی  شهید  گفت: 
سلیمانی  سردار  اسم  با  استان  مرکز  بطوریکه  است 
گذاشتیم  سر  پشت  که  سالی  است.  شده  بین المللی 

50 کشور زوار داشتیم  از   نزدیک هزار مهمان خارجی 
کردند  سفر  کرمان  به  مبدا  کشور  از  مستقیما  همه  که 

است. توسعه  نیازمند  استان  این  و 
افزود:  سلیمانی  علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجت 
، در  اقتصاد  در  استان،  این  و حرکت دهنده  متفکر  مغز 
اعضا  و  استادان  جذب  پس  است،  دانشگاه  و...  صنعت 

دارد. مهمی  بسیار  نقش  علمی  هیأت 
از  شغل  گفت:  نژاد  کی  دکتر  سمت  به  اشاره  با  وی 
شما  حرکت  این  زیرا  است  برخوردار  باالیی  حساسیت 
محور)نهاد  سه  به  نتوانند  غربیون  که  است  سدی  مثل 

کنند. نفوذ  نخبگان(  تربیت،  و  تعلیم  خانوده، 
تصریح  سلیمانی  علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجت 
است،  گذشته  کشورها  به  لشکرکشی  دوران  کرد: 
خانواده  نهاد  محور  کشور  یک  بر  غلبه  برای  غربیون 
و  است  معلم  که  تربیت  و  تعلیم  محور  مادر،  یعنی 

می دهند. قرار  هدف  را  کشور  آن  نخبگان 
رهبری  معظم  مقام  افزود:  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
توصیه  دوم  گام  بیانیه  کردند،  باز  را  العاده ای  فوق  افق 
دولت  سمت  به  اسالمی  نظام  ارتقاء  جهت  رهبری 
جهت  سازی  زمینه  و  اسالمی  جامعه  تشکیل  و  اسالمی 
توجه  نوین اسالم است و در مراکز علمی کشور   تمدن 
جلسه ای  منظور  این  برای  است،  شده  بیانیه  به  زیادی 
و  علم   -  1 از  عبارتند  که  محور  هفت  با  استان  این  در 
4 - عدالت  3 - اقتصاد  2 - معنویت و اخالق  پژوهش 
6 - عزت ملی  5 - استقالل و آزادی  و مبارزه با فساد 
، روابط خارجی ، مرز بندی با دشمن 7 - سبک زندگی؛ 
متشکل از 200 نفر فرهیختگان دانشگاه و حوزه، برگزار 
نظام  باالدستی  سندهای  از  را  استانی  های  برش  و  شد 
الگوی  عنوان  به  بتوانیم  امیدواریم  و  کردند  استخراج 

نماییم. ترویج  خوب 
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با حضور دکتر محمدعلی کی نژاد؛
همایش منطقه ای هیأت های اجرایی جذب دانشگاه های استان های کرمان

 و هرمزگان برگزار شد 
 29 چهارشنبه  روز  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  توسط 
جذب  اجرایی  هیأت های  منطقه ای  همایش   1400 دیماه 
دانشگاه های استان های کرمان و هرمزگان با حضور رئیس 

هیأت عالی جذب برگزار شد.
دکتر محمد علی طاهر ضمن خیرمقدم به حضار و مهمانان 
در جلسه دکتر کی  نژاد رئیس شورای عالی جذب و هیأت 
همراه، روسای مراکز جذب وزارتین و افرادی که به صورت 
مختصری  گزارش  کردند  شرکت  نشست  این  در  مجازی 
از افتخارات دانشگاه شهید باهنر کرمان ارائه کرد و گفت: 
دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان دانشگاه مادر، دانشگاه 
مطرح  شرق  جنوب  در  دانشگاه  بزرگترین  و  استان  معین 
است و در حال حاضر بیش از 14000 در مقاطع دکتری، 
کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشجو دارد. بیش از 1000 
دانشجو در مقطع دکتری تخصصی، بیش از 5000 دانشجوی 
در مقطع کارشناسی ارشد و مابقی دانشجوی کارشناسی در 

400 رشته و گرایش مشغول به تحصیل هستند.
وی با اشاره به تعداد اعضای هیأت علمی این دانشگاه بیان 
کرد: بیش از 600 عضو هیأت علمی دارد که از این تعداد 
بیش از 100 استادتمام و بیش از 250 عضو هیأت علمی 

دانشیار و مابقی استادیار هستند.
دکتر طاهر افزود: دانشگاه شهید باهنر کرمان بیش از 80 
هزار فارغ التحصیل تاکنون داشته و موجب افتخار است که 
این  دانش آموختگان  از  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار 

دانشگاه بوده است.

وی با اشاره به پیشرفت دانشگاه در زمینه فناوری و ارتباط 
با صنعت دانشگاه گفت: هرسال طرح های صنعتی به صورت 
 30 از  بیش  جاری  سال  در  می کند  پیدا  افزایش  جهشی 

میلیارد تومان درآمد طرح صنعتی را داشته است.
در  گذشته  سال  سه  طی  کرد:  نشان  خاطر  طاهر  دکتر 
ایحاد  فناور  واحد   70 حدود  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
شده و در بخش فناوری و نوآوری رتبه سوم دانشگاه های 

جامع کشور قرار گرفته است.
گذشته  یکسال  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  افزود:  وی 
در زمینه جذب طرح های صنعتی و حل مشکالت جامعه و 
صنعت، جهش 100 درصدی و در پنج سال گذشته جهش 
1300در صدی داشته است و مجموع مقاالت ISI در سال 
1397 تعداد 1941 مقاله - در سال 1398 تعداد 2346 
مقاله و در سال  1399برابر با 3093 تعداد مقاله ISI بوده 
که این تعداد نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری 

داشته است.
باهنر  شهید  دانشگاه  بندی  رده  مورد  در  طاهر  دکتر 
بین  در  تایمز  بندی  رتبه  در   1001  + رتبه  گفت:  کرمان 
دانشگاه های جهان و رتبه 11 در بین دانشگاه های جامع در 
رتبه بندی الیدن، رتبه 1328 در دنیا و رتبه 19 در کشور 
تا 75 بخش مهندسی  در رتبه بندی وبومتریک، رتبه 51 
نموده  کسب  شانگ های  رتبه بندی  در  دانشگاه  معدن 
است. ان شااهلل امیدواریم این دستاوردهایی که دانشگاه در 
سال های اخیر داشته برای دانشگاه ماندگار باشد و بتوانیم 
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این دستاوردها را برای دانشگاه حفظ کنیم.
و  آموزش  کمیسیون  عضو  زاهدی  مهدی  محمد  دکتر 
یاد  گرامیداشت  ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات 
قاسم  حاج  شهید  سردار  بخصوص  اسالم  شهدا  خاطره  و 
مقاله  گفت:  انقالب  دوم  گام  بیانیه  زمینه  در  سلیمانی 
محوری در بحث گام دوم انقالب افت است که باید، نگاه 
اعضای هیأت علمی باید به سمت فناوری، کارهای خالقانه، 
باید  و  شود  داده  سوق  کشور  برای  مسئله  حل  نوآورانه، 

نظام ملی نوآوری را جایگزین تولید مقاله کنیم.
وی افزود: در جذب، صالحیت های عمومی را دارا هستیم 
اما در کنار آن صالحیت های عمومی و صالحیت های علمی 
چارچوب  در  مصاحبه های حضوری  یک  که  است  نیازمند 
بیانیه گام دوم انقالب و دانشگاه اسالمی داشته باشیم و در 
درک  و  معرفتی  اخالقی،  شایستگی  باید  طرف  اینها  کنار 
جایگاه معلمی داشته باشد و معلم هست که شاگرد پروری 
می کند و نسلی را تربیت می کند که این نسل باید سکاندار 

اجرایی کشور یا سیاست گذاری آینده کشور باشد. 
با  نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
اشاره نظام، انقالب و شهدا در بیانیه گام دوم انقالب گفت: 
باید یک تمدن سازی نوین اسالمی صورت گیرد و تمدن 
دانشگاه  از  بعد  و  پرورش  و  آموزش  از  باید  اول  سازی 
اهدافی که  نهاد درست نشوند، به آن  این دو  اگر  باشد و 

می خواهیم نخواهیم رسید.
دکتر جواد محمدی دبیر هیأت عالی جذب اعضای هیأت 
چهارساله  برنامه  جلسه  اصلی  محور  و  هدف  گفت:  علمی 
انقالب  دوم  گام  بیانیه  بر  مبتنی  جذب  عالی  هیأت های 
اخالق،  و  پژوهش  فناوری،  و  علم  موضوع  با  بود  خواهد 
معنویت و بصیرت که در بیانیه گام دوم انقالب توصیه اول 
علمی  هیأت  اعضای  که جذب  است  فناوری  و  علم  بیانیه 
دارد.  دانشگاه ها  در  کلیدی  نقش  علمی  وضعیت  تبدیل  و 
باید بحث پیشرفت علمی و فناوری را باید در نظر گرفت 
و از طرف دیگر بحث معرفت بصیرت و معرفت و اخالق 

آینده  برای  شده  توصیه  که  است  دیگری  موضوعات  از 
کشور و نسل جوانی که بخواهیم تربیت کنیم. لذا تاکید ما 
براین است در موضوع بصیرت افزایی و اخالق و معنویت 

بصورت جدی تامل کنیم.
عالی جذب  هیأت  رئیس  نژاد  کی  محمدعلی  دکتر  سپس 
جلسه،  بندی  جمع  ضمن  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
گزارشی از مصوبات تشکیل هیأت عالی جذب ارائه کرد و 
به سواالت روسای دانشگاهها، روسای دفاتر نهاد نمایندگی 
آزاد  دانشگاه  و  جذب  مراکز  روسای  رهبری،  معظم  مقام 
مراکز درخصوص  و  ادارات  سایر  با  موضعات)هماهنگی  با 
جذب نیرو، ظرفیت محدود جذب دربرخی مراکز آموزش 
جذب  انطباق  جذب،  درخصوص  شکایات  بررسی  عالی، 
رسیدگی  روند  استان،  آمایش  طرح  و  سرزمین  آمایش 
کارگروه  و  جذب  اجرایی  هیأت  رای  به  که  متقاضیانی  به 
اعتراض دارند، مشکالت طرح  یا علمی  سالمت عمومی و 
و  پایه  علوم  التحصیالن  فارغ  زیاد  تعداد  افراد،  سربازی 
مسئله  التحصیالن،  فارغ  این  جذب  میزان  بودن  پایین 
تفاوت فرم های تحقیقات صالحیت عمومی در دانشگاه های 
مختلف، پایین بودن سرعت استعالم اطالعات، عدم ارجاع 
داد  آموزشی(پاسخ  گروه  به  وضع  تغییر  و  جذب  پرونده 
در  را  ایران  ملت  که شهید  هستیم  استانی  در  ما  گفت:  و 
بتوانیم در راه شهیدان  امیدواریم که  آغوش خودش دارد 

قدم برداریم و شرمنده این عزیزان نباشیم.
وی افزود: این استان با حضور دکتر زاهدی نماینده مردم 
استان های  برای  الگویی  عنوان  به  می تواند  راور  و  کرمان 
دیگر و دانشگاه هایی که چه از نظر کمی و کیفی توسعه پیدا 

کرده اند باشد.
دکتر کی نژاد از 76 هزار نفر عضو هیأت عالی جذب خبر 
داد و افزود: زمانی که این هیأت شروع به کار کرد تعداد 
هیأت علمی کل کشور 25 هزار نفر بود و از 101هزار نفر 
عضو هیأت علمی کل کشور 76 هزار نفر عضو هیأت عالی 

جذب هستند.
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وی در ادامه با اشاره به تعداد چهار هزار نفر عضو هیأت 
های اجرایی جذب در کل کشور افزود: دانشگاه و موسساتی 
که کمتر از 50  نفر هیأت علمی داشته باشند هیأت اجرایی 
به  وابسته  این خصوص  در  موسسات  این  و  ندارند  جذب 
استان  از  برخی  در  همچنین  و  هستند  مادر  های  دانشگاه 
ها به دلیل تعداد زیاد دانشگاه ها و موسسات دارای کمتر 
از 50 هیأت علمی یک هیأت علمی جذب استانی تشکیل 
شده است. با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ 
و قداست واالی محیط های  اسالمی و ضرورت حفظ شأن 
سازنده  و  محوری  نقش  به  نظر  و  کشور  عالی  آموزش 
و  مومن  استادان  از  بهره وری  لزوم  و  علمی  هیأت  اعضای 
کارآمد و مؤمن به آرمان های انقالب اسالمی، هیأت عالی 
جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

کشور تشکیل شد.
دکتر محمدعلی کی نژاد با اشاره به تنظیم دستورالعمل های 
دانشگاه  نیاز  برمبنای  علمی  هیأت  استخدام  گفت:  اجرایی 

و از طریق فراخوان عمومی و ابتدا به صورت پیمانی انجام 
از  علمی  هیأت  عضو  جذب  که  مواردی  در  و  می گیرد 
به  موضوع  این  باشد،  ضروری  عمومی  غیرفراخوان  طریق 
تصویب هیأت مرکزی جذب می رسد.اولین مرجع رسیدگی 
هیأت های  علمی،  هیأت  استخدام  متقاضیان  صالحیت  به 
واحدهای  به  تفویض  قابل  حق  این  و  است  جذب  اجرایی 
دیگر نبوده و تأیید نهایی استخدام به عهده هیأت مرکزی 

جذب وزارتین است.
رئیس هیأت عالی جذب گفت: با توجه به افزایش خروجی 
از کشور هدف ما سعی در حفظ سرمایه های نظام و اقداماتی 
در این زمینه صورت گرفته است. هیأت عالی جذب مسئول 
نظارت بر عملکرد هیأت های مرکزی جذب و هیأت های 
اجرایی جذب در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بوده و 
از عملکرد هیأت های  به شکایات دریافتی  مرجع رسیدگی 
اجرایی در زمینه تخلفات، تندروی، مسامحه کاری و اعمال 

تبعیض در بررسی پرونده ها است.
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