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با حضور سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

 دومین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید باهنر کرمان
پس از انتصاب دکتر حسین اکبری فرد، به سمت سرپرست 
رئیسه  هیأت  جلسه  دومین  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 

دانشگاه روز یکشنبه 1 اسفندماه 1400 برگزار شد.
دکتر حسین اکبری فرد ضمن اعالم مراتب تقدیر و تشکر 
دکتر  معرفی  و  رئیسه  هیأت  اعضا  همیاری  و  همکاری  از 
حوزه  سرپرست  عنوان  به  آبادی  محمود  میرزایی  وحید 
از  امیدواریم پس  گفت:  دانشگاه،  عمومی  روابط  و  ریاست 
طی مراحل اداری، بتوانیم هرچه سریعتر و با شرایط خوب، 

ترکیب نهایی اعضا هیأت رئیسه دانشگاه را اعالم کنیم.
و  کمبود  خصوص  در  دانشگاه  مشکالت  از  گزارشی  وی 
ظرفیت ها  مختلف،  بخش های  انسانی  سرمایه های  نیازهای 
و خواسته های مجتمع آموزش عالی زرند، تدوین آیین نامه 
آیین نامه های  تدوین  دانشکده ها،  مدیرگروه های  انتصاب 

بازنشستگان و فارغ التحصیالن بیان کرد.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون  زاده  احتشام  مریم  دکتر 
دانشکده  وضعیت  از  مفصلی  گزارش  نیز  دانشگاه  تکمیلی 
فیزیک دانشگاه ارائه و پس از آن در مورد تمدید سنوات 

برخی از اعضا هیأت علمی رسمی آزمایشی صبحت کرد.
دکتر علیرضا شکیبایی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
دانشگاه با اشاره به اینکه از سال 1396 تاکنون 140نفر از 
کارکنان دانشگاه به درجه بازنشستگی نائل شدند از تدوین 
آیین نامه بازنشستگان و برنامه ریزی برای مراسم تکریم از 

بازنشستگان در شهریور 1401 خبر داد.
خصوص  در  دانشگاه  دانشجویی  معاون  نظری  اکبر  دکتر 
در   1401-1400 دوم  نیمسال  در  دانشجویان  حضور 

خوابگاه ها مسائلی مطرح کرد.

دانشگاه  رئیس  مشاورعالی  جالئی  دکترسیدعبدالمجید 
آرزوی  جلسه،  در  شده  مطرح  مطالب  جمع بندی  ضمن 
موفقیت و سالمتی برای سرپرست حوزه ریاست و تاکید بر 
اهمیت برنامه ریزی اصولی و راهبردی؛ در خصوص انتخاب 
مدیرگروه ها گفت: چارچوب برنامه راهبردی یکساله ای بر 
با برنامه پیشنهادی رئیس  اساس اسناد باالدستی و همسو 
تنظیم  دانشکده ها  روسای  برای  علوم؛  وزارت  به  دانشگاه 

شده است تا اهداف کالن و جزئی را گزارش دهند.
را  الزم  همکاری  دانشکده ها  روسای  چنانچه  افزود:  وی 
یعنی  شد  خواهد  حل  گروه ها  مدیر  مسأله  باشند،  داشته 
دانشکده،  رئیس  برنامه  طبق  گروه،  مدیر  گفت  می توان 

برنامه گروه آموزشی خود را ارائه کند.
از  تکریم  اهمیت  به  اشاره  با  دانشگاه  رئیس  مشاورعالی 
وعلی الخصوص  بازنشستگان  باید  کرد:  تاکید  بازنشستگان 
و  دهیم  قرار  توجه  مورد  را  دانشگاه  قدیمی  بازنشستگان 
زمینۀ بهره مندی از تجارب ارزنده این قشر را فراهم کنیم.
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سرپرست حوزه مدیریت دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه منصوب شد

میرزایی  »وحید  حکمی  صدور  با  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
به  را  فیزیک  دانشکده  علمی  هیأت  عضو  محمودآبادی« 
روابط  و  ریاست  دفتر  مدیریت  حوزه  سرپرست  سمت 

عمومی دانشگاه منصوب کرد.
دکتر حسین اکبری فرد، در حکم انتصاب سرپرست حوزه 
مواردی  دانشگاه  عمومی  روابط  و  ریاست  دفتر  مدیریت 
با  ریاست  دفتر  در  فرآیندها  تسهیل  و  روان  سازی  مانند: 
هدِف افزایش ارائه خدمات مبتنی بر فناوری های پیشرفته- 
طراحی و اجرای نظام متمرکز آمار و اطالعات دانشگاه در 
حوزه  دفتری  و  اداری  امور  ساماندهی  الکترونیک-  بستر 
ریاست دانشگاه- مدیریت وقایع، جلسات و برنامه های کاری 
رئیس دانشگاه در زمان مناسب و با کیفیت مطلوب- پایِش 
اجرایی  و  فرهنگی  پژوهشی،  آموزشی،  امور  کیفیت  مستمّر 
دانشگاه-  ارزیابی  و  نظارت  با مدیریت  تعامل  در  دانشگاه 
برنامه ریزی، تنظیم امور و حضور در جلسات هیأت رئیسه 
و شورای دانشگاه و ابالغ مصوبات برنامه ریزی و مدیریت 
انجام بازدیدهای ادواری و موردی حسب نیاز و... از جمله 

مهمترین مأموریت های پیش رو برشمرده است.
متولد  محمودآبادی  وحیدمیرزایی  دکتر  است،  ذکر  شایان 
کنکور  در  موفقیت  1378با  سال  در  بوده،   1360 سال 

دانشگاه  وارد  مولکولی،  اتمی  فیزیک  رشته  در  سراسری 
شهید باهنر کرمان شد. وی در تمام سال های تحصیل جزء 
آزمون  دوم  رتبه  در سال 1382  و  بود  ممتاز  دانشجویان 
ورودی کارشناسی ارشد در رشته فیزیک دریا را کسب اما 
ادامه  مشهد  فردوسی  دانشگاه  هسته ای  فیزیک  رشته  در 

تحصیل داد. 
وی در آزمون ورودی مقطع دکتری در بخش آزمون علمی 
در  ترتیب  بدین  و  آورد  بدست  را  یک  رتیه  مصاحبه  و 
رشته فیزیک هسته ای دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به 
تحصیل شد و فرصت مطالعاتی خود را در کشور رومانی، 

موسسه ملی IFIN HH کشور رومانی گذراند.

به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

 برگزاری جلسه قرارگاه راهیان نور شهید علم الهدی
استان  نور  راهیان  الهدی  علم  استانی شهید  قرارگاه  جلسه 
دکتر  ریاست  به   1400 اسفندماه   1 یکشنبه  روز  کرمان 
اکبری فرد و با حضور روسای دانشگاه های استان در سالن 

کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  اکبری فرد  حسین  دکتر 
ضمن  علم الهدی  شهید  استانی  قرارگاه  رئیس  و  کرمان 
بهداشتی،  شیوه نامه های  رعایت  با  امسال  گفت:  خیرمقدم 
را  کشور  دانشجویی  نور  راهیان  دوره  هفتمین  و  بیست 

برگزار خواهیم کرد.
اهمیت  به  اشاره  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
برگزاری دوره های اردویی راهیان نور تصریح کرد: در این 
مقدس،  دفاع  سال  هشت  موضوع  با  کارگاه هایی  اردوها 
حدیث ماندگار پایداری، دالوری و فداکاری روایت می شود 
روحیه  با  دانشجویان  آشنایی  آن،  برگزاری  از  هدف  که 

شهادت طلبی است.

بسیج  گفت:  علم الهدی  شهید  استانی  قرارگاه  رئیس 
و  است  فرهنگی  حوزه  تشکل  بزرگترین  دانشجویی 

کادرسازی، مهم ترین ماموریت بسیج دانشجویی است.
دکتر اکبری فرد در زمینۀ نحوه و زمان برگزاری، حمایت های 
مطالبی   19 کووید  بهداشتی  نامه های  رعایت شیوه  و  مالی 
را مطرح کرد و افزود: اردوی راهیان نور با رعایت تمامی 



8

نکات بهداشتی به صورت حضوری درنیمه دوم اسفند ماه 
به  باید  که  شده  بینی  پیش  روزه   6 بازده  یک  1400در 

بهترین شکل مدیریت شود.
وی در خصوص حمایت از پایان نامه های دانشجویی گفت: 
وجود  دانشگاه ها  در  مقاومت  فرهنگ  اینکه  به  توجه  با 
دارد، انتظار داریم شاهد نشر پایان نامه هایی با موضوعات 

ارزش های دفاع مقدس باشیم.
سپاه  دانشجویی  بسیج  مسئول  کاخ  اسماعیل  رضا  دکتر 
ثاراهلل استان کرمان گفت: تمامی کار و برنامه های فرهنگی 
و  طرف  یک  می شود  انجام  دانشگاه ها  در  که  مذهبی  و 

راهیان نور را باید یک طرف قرار داد.
است،  تاثیرگذاری  مساله  نور  راهیان  کرد:اردوی  بیان  وی 
زیراتحوالتی ایجاد می کند و وظیفه ما این است که در این 

قضیه سنگ تمام بگذاریم.
در  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  دانشجویی  بسیج  مسئول 
خصوص بحث ابالغیه وزارت علوم خاطر نشان کرد: رئیس 
مادر  دانشگاه  رئیس  را  الهدی  علم  شهید  استانی  قرارگاه 
استان انتخاب و دبیر قرارگاه را به بسیج دانشجویی واگذار 

نمود.
نور گفت:  راهیان  به  دانشجویان  اعزام  نحوه  مورد  وی در 
به  اعزام  و  دانشگاه هاست  روسای  با  پشتیبانی  مسئولیت 

عهده بسیج دانشجویی و سپاه است.
ثاراهلل  سپاه  فرماندهی  جانشین  نظری  سردارمحمدعلی 
دانشگاه  سرپرست  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  کرمان،  استان 
به دلیل میزبانی جلسه گفت: بحث راهیان نور تاکید مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( و شاید به نوعی توصیه ایشان 
در خصوص راهیان نور بود و دستور و تاکیدی که رهبردر 

جلسات مختلف داشتند، باعث کار بسیار بزرگ شد.
مقام  افزود:  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرماندهی  جانشین 
و  مقدس  دفاع  خصوص  در  العالی(  رهبری)مدظله  معظم 
مخصوصا راهیان نور فرمودند: اجرای راهیان نور یک سنت 
حسنه است و زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت 
به  که  است  رهبری  صحبت های  مضمون  اینها  که  نیست 
شده  تبدیل  دانشگاهی  و  ملی  قرارگاه  و  دستورالعمل  یک 

است.
سردار نظری افزود: مقام معظم رهبری)مدظله العالی( ابتکار 
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راهیان نور یک ابتکار انقالب و الهی است و تاکید داشتند 
مسئوالن  همه  وظیفه  و  کند  پیدا  ادامه  مدیدی  مدت   تا 

دانستند که در این راه کمک کنند.
ازاین  باید  و  بود  فرصتی  مقدس  دفاع  کرد:  تصریح  وی 
فرصت هم استفاده کنیم تا اینکه به تمدن اسالمی برسیم.

گفت:  الگوسازی  و  گفتمان سازی  بحث  به  اشاره  با  نظری 
یکی از کارهایی که می شود الگو سازی را بسیار خوب پیاده 
تاثیرات آن  است که همگی شاهد  نور  راهیان  کرد، بحث 

بوده اند.
برای  را  مسائل  از  خیلی  بخواهیم  اگر  امروزه  افزود:  وی 
جوانان نسل امروزی تعریف کنیم و در این شرایط محیطی 
آن  در  که  زمانی  ولی  باشد  نداشته  را  تاثیر خودش  شاید 
برنامه ها  با  را  دانشجویان  می توانیم  می گیرند،  قرار  مناطق 
توجه  قابل  که  مهمی  نکته  کنیم.  آشنا  غیبی  امدادهای  و 
اگر  که  است  قاسم  حاج  شهید  سردار  مکتب  نظامات 
بخواهیم می توان بخشی از این نظامات را در آن محیط های 
برای  تاثیرگذارتر  هم  و  زیباتر  و  بهتر  هم  مقدس  دفاع 
فرصت هایی  از  یکی  هم  این  که  دهیم  توضیح  دانشجویان 

است که ان شااهلل بتوانیم از این منشاء استفاده کنیم.
در  که  جهادی  عمل  آن  کرد:  خاطرنشان  نظری  سردار 
اطهار  ائمه  و  به خدا  توکلی که  اتفاق می افتاد و آن  جنگ 
همگی  بود  مقدس  دفاع  در  که  نفس  به  اعتماد  آن  و  بود 
نیاز دارند  به آنها  امروز ما  اینها مواردی هستند که نسل 
داخلی  مسائل  به  اتکاء  آن  و  نفس  به  اعتماد  این  واقعا  و 

ما  جوانان   از  را  مجازی  فضای  طریق  از  دارد  دشمن  که 
می گیرد ما می توانیم با بحث راهیان نور خیلی موثرتر انجام 
رهبری)مدظله  معظم  مقام  که  تحریفی  بحث  آن  و  دهیم 
العالی( خیلی تاکید دارند تحریف موجب تشدید تحریم یا 

اثرگذار تحریم می شود آن را خنثی کنیم.
زمینه  در  العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  گفت:  وی 
از بزرگترین فرصت های که ما  تبیین فرمودند: یکی  جهاد 
می توانیم در جهاد تبیین به صورت فضای حقیقی کار کنیم 
و  رودررو و چهره به چهره همین بحث راهیان نور است که 

بحث تحریف را خنثی و اثر تحریم را کم کنیم.
از  استفاده  و  مستندسازی  خصوص  در  همچنین  نظری 
فضاهای  در  نور  راهیان  از  بعد  دانشجویان  تجارب  ثبت 
مجازی و حقیقی و گسترش این فضای معنوی را برای سایر 

دانشجویان را از برنامه آینده عنوان کرد.
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دکتر حسین اکبر ی فرد؛

 اسالمی شدن دانشگاه ها باید به یک ارزش اجتماعی مبدل شود

سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان دوشنبه 2 اسفند ماه 
1400در دیدار با مدیران دانشکده کشاورزی گفت: مسآله 
اسالمی شدن باید به یک فرهنگ عمومی و اسالمی شدن 
دانشگاه ها به عنوان وظیفه انحصاری سازمان به یک ارزش 

اجتماعی مبدل شود.
دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  رئیس  پورسیدی  دکترشهرام 
گفت:  دانشگاه  سرپرست  انتصاب  تبریک  عرض  ضمن 
حوزه  در  تحولی  شما،  قابلیت های  به  توجه  با  امیدواریم 
فناوری، مهارت آموزی و اسالمی شدن دانشگاه ها صورت 

گیرد.
بزرگی  مجموعه  کشاورزی  دانشکده  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حوزه  در  گفت:  دارد  را  مسئوالن  حمایت  به  نیاز  و  است 
مهارت آفرینی و فناوری اقداماتی انجام گرفته است و در 
آنچه  شده،  فراهم  زیرساخت ها  و  هستیم  سند  تنظیم  حال 
در تولید محصوالت دانشکده کشاورزی اهمیت دارد تولید 
اقتصادی و تجاری با حضور متخصصان هیات علمی است.

رئیس دانشکده کشاوری دانشگاه افزود: دانشکده کشاورزی 
از  بخشی  و  کند  جدا  را  دانشکده  از  بخشی  دارد  آمادگی 

مزرعه را در خدمت آموزش و پژوهش قرار دهد.
دانشکده  دانشجویان  آمار  از  گزارشی  پورسیدی  دکتر 
کشاورزی ارائه کرد و گفت: دانشکده کشاورزی 10 گروه 
آزمایشگاهی و 10گروه آموزشی دارد که در گروه آموزشی 
ارشد  نفر، دانشجویان  تعداد دانشجویان کارشناسی 1930 
772 نفر و دانشجویان دکتری 139 نفر مشغول به تحصیل 

هستند.
دامپروری  حوزه  در  فیزیکی  فضای  کمبود  از  همچنین  وی 

گالیه کرد.
این موضوع که در  به  اشاره  با  دانشکده کشاورزی  رئیس 
حوزه کارآفرینی پیشرو هستیم افزود: 4مجله نیز در یکسال 

اخیر ایجاد شده است و پتانسیل درآمدزایی دارد.
دانشکده  پشتیبانی  معاون  سرچشمه پور  مهدی  دکتر 
و  بذر  تولید  و  آموزی  مهارت  حوزه  در  گفت:  کشاورزی 
صنعت حشرات پیشرفت خوبی داشتیم و همچنین خدمات 

آموزشی با نیاز بازار نیز به خوبی ارائه می شود.
مبحث  در  مملکت  در  کشاورزی  بخش  افزود:  وی 
اگر  تولید خیلی وابسته نیست و  اشتغال زایی و  کارآفرینی، 
روی آن یک مقدار سرمایه گذاری شود و مورد توجه قرار 

گیرد، خوب است.
اهمیت  ضمن  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
برنامه ریزی و تاکید بر آن گفت: مسأله اسالمی شدن باید 
به یک فرهنگ عمومی و اسالمی شدن دانشگاه ها به عنوان 
وظیفه انحصاری سازمان به یک ارزش اجتماعی مبدل شود.
کنیم حتما الزم  تجاری  را  فعالیتی  بخواهیم  اگر  وی گفت: 
الزم  و  گرفت  درنظر  آن  برای  درستی  مقیاس  که  است 
آن  آموزش  ترکیب  با  که  دهد  رخ  آن  در  اتفاقاتی  است 
به  کوچکتر  بخش  دو  باید  لذا  دهد  رخ  نمیتواند  اتفاقات 
یک  و  دانشجویان  برای  کاربرد  و  آموزش  تلفیق  منظور 

بخش مجزا را باساختار متفاوت ایجاد کرد.
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با هدف بیان مشکالت ناشی از محدودیت سقف افزایش حقوق صورت گرفت؛
 دیدار مدیران و مسئوالن دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده حقوق و الهیات با

 سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان
و  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  مسئوالن  و  مدیران 
1400با  2اسفندماه  دوشنبه  روز  الهیات  و  حقوق  دانشکده 

سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان دیدار کردند.
گفت:  تربیتی  علوم  بخش  رئیس  دهنوی  یاری  مراد  دکتر 
دشوار  شرایط  در  که  حضرتعالی  از  فراوان  سپاس  ضمن 
سرپرستی  دشوار  و  خطیر  مسئولیت  اقتصادی،  و  مجازی 
این دانشگاه بزرگ و مادر را پذیرفتید، امیدواریم با درایت 
و روحیه مشورت طلبی و خردجمعی تان شاهد  جناب عالی 

دوران موفقیت آمیزی برای دانشگاه باشیم
حل  خواستار  برشمرد  را  مدیران  مشکالت  از  بخشی  وی 

آنان شد.
و شخصیت  خیرخواهی  توجه  بذل  از  افزود:  ادامه  در  وی 
شنوا و پذیرای جناب عالی نسبت به نظرات و پیشنهادهای 
آنها،  مشکالت  رفع  برای  تالش  و  دانشگاه  خدمت گزاران 

بسیار سپاسگزاریم.

و  وظایف  شرح  معرفی  به  جلسه  در  حاضر  اعضا  سپس 
مسئولیت های خود شدند.

در پایان مقرر شد مدیران به صورت مکتوب درخواستهای 
سرپرست  اکبری فرد  حسین  دکتر  و  نمایند  ارائه  را  خود 
دانشگاه شهید باهنر کرمان قول مساعدت برای پیگیری و 

نهایت همکاری را داد.

دکتر حسین اکبری فرد مطرح کرد؛
 پیاده سازی مدل برای ایجاد شبکه مناسب حمل و نقل دانشجویی

ماه  3اسفند  روز سه شنبه  دانشگاه  ترابری  رئیس شورای 
1400 در جلسه برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه گفت: 
پس از آسیب شناسی قوانین و مقررات حمل و نقل، یک 

مدل برای ایجاد شبکه مناسب پیاده سازی می شود.
از  کاال  و  افراد  جابجایی  گفت:  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
مهمترین دغدغه های دانشگاه است، لذا برنامه ریزی برای 

حمل و نقل دانشگاه، تصمیم بسیار مهمی است.
است  الزم  افزود:  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
قوانین و مقررات حمل و نقل دانشگاه آسیب شناسی شود 
و پس از بررسی های الزم، مدل مناسبی برای ایجاد شبکه 

کامل و در شأن جامعه دانشگاهی پیاده سازی شود.
مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون  شکیبایی  علیرضا  دکتر 
امور  و  عمومی  امور  حوزه های  کرد:  بیان  دانشگاه  منابع 
دارند،  برعهده  را  دانشگاه  کلیدی  و  پشتیبان  نقش  نقلیه، 
حضور  دلیل  به  دانشگاه  ترابری  اداره  گذشته  زمان  در 
اما در حال حاضر  دانشجویان وظایف سنگین تری داشتند 
امیکرون،  و  کووید19  ویروس  شیوع  شرایط  بخاطر 

است،  الزم  اما  شدند،  متوقف  قبل  سرویس دهی های 
داشته  آینده  سال  در  دانشجویان  حضور  برای  پیش بینی 

باشیم تا خدمات خوبی ارائه شود.
افزود:  دانشگاه  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
سیاست کلی دانشگاه این بود که به سمت تمرکزگرایی و 
به سمتی که خودروها در نقلیه تمرکز داشته باشند برویم، 
تا به همه واحدها سرویس داده شود و اختصاصی نباشد و 
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بدین ترتیب همه ترددها زیر نظر نقلیه باشد تا با نظارت 
و کنترل دقیق، باعث حفظ سرمایه دانشگاه شویم.

گزارش  دانشگاه  ترابری  اداره  رئیس  زاده  امیر  جواد 
کاملی از وضعیت اداره ترابری دانشگاه ارائه کرد و گفت: 
در  سیکلت  موتور  و  خودرو  دستگاه   44 حاضر  حال  در 
قالب  در  دانشگاه  مجموعه  امور  انجام  جهت  دانشگاه 
برون  و  شهری  درون  ماموریت های  و  مشخص  قوانین 

فعال هستند. شهری 
خودرو  دستگاه   127 تاکنون   1393 سال  از  افزود:  وی 
)با توجه به اخذ کمیسیون ماده 2 سازمان امور اقتصاد و 
عمومی  مزایده  برگزاری  طریق  از  کرمان(  استان  دارایی 
به فروش رسیده و تعدادی هم که فرسوده بودند تحویل 

مراکز مجاز اسقاط گردیده است.
رئیس اداره ترابری دانشگاه خاطرنشان کرد: در سال های 
و  سواری  خودرو  دستگاه   34 تعداد   )1396 تا    1393(

دستگاه  دو  همچنین  و  خریداری  دانشگاه  توسط  وانت 
خودرو تشریفات نیز از شرکت خصوصی به دانشگاه اهدا 

شد.
به  نیز  خودرو  دستگاه   15 تعداد   1393 از  گفت:  وی 

با دانشگاه همکاری می کنند. صورت خصوصی 

به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
جلسه هم اندیشی سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان با 

مسئوالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  اندیشی  هم  جلسه 
با مسئوالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان روز 

شنبه 7 اسفندماه 1400 برگزار شد.
دکتر اکبری فرد سرپرست دانشگاه ضمن تاکید بر گسترش 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  و  دانشگاه  بین  ارتباط 
را  فرهنگ  است  الزم  رشد،  و  توانمندسازی  برای  گفت: 

اولویت قراردهیم.
وی افزود: دانشگاه شهید باهنر کرمان با یک نگاه خیرانه ای 
بنا شده، مرحوم افضلی پور با حمایت همسرشان بانو فاخره 
نیز  بزرگواران  آن  نگاه  و  کردند  تاسیس  را  دانشگاه  صبا 

فرهنگ سازی بوده است.

افراد  میزبان  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  فرد  اکبری  دکتر 
شهید  همچون  تاثیرگذاری  و  بزرگ  شخصیت های  و 
سردارحاج قاسم سلیمانی که دانشجوی این دانشگاه بودند 
و شخصیت های علمی پیشکسوت و حتی شخصیت فرهنگی 
شهید  دانشگاه  گفت:  هستند  مطرح  المللی  بین  سطح  در 
باهنر کرمان بزرگترین دانشگاه در جنوب شرق کشور قرار 
با استفاده  با برنامه ریزی، برنامه محوری و  دارد و ما باید 
از ظرفیت های دانشگاه تالش کنیم دانشگاه را که امانت و 
سطح  در  و  کشور  در  است،  بزرگی  افراد  دسترنج  میراث 

بین المللی حفظ و ارتقاء دهیم.
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سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان در دیدار با مسئوالن پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی؛
 ایجاد یک مجموعه کاری با تعامل باال به عنوان الگوی کار و فعالیت جهادی

شیعیان  پیشوای  هفتمین  مظلومانه  شهادت  با  همزمان 
فناوری  پژوهشکده  کارکنان  صمیمانه  نشست  جهان 
با دکتر حسین اکبری فرد، عصر  تولیدات گیاهی دانشگاه 

روز شنبه 7 اسفندماه 1400 برگزار شد.
با  کرمان  باهنر  دانشگاه شهید  اکبری فرد سرپرست  دکتر 
گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  موفقیت های  به  اشاره 
با تعامل باال به عنوان  در کنار ایجاد یک مجموعه کاری 
با  بتوانیم  امیدواریم  گفت:  جهادی  فعالیت  و  کار  الگوی 
یک تفکر قوی، کار جهادی امور را پیش ببریم و در جهت 

ارتقاء و حفظ میراث بزرگان قدم برداریم.
دکتر قاسم محمدی نژاد رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات 
ارائه دستاوردهای پژوهشکده پرداخت  به  گیاهی دانشگاه 
از  بیش  با  گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  گفت:  و 
تولیدات  زمینه  در  تحقیقاتی  فعالیت های  سابقه  سال   30
گیاهی و در راستای همکاری های ملی و بین المللی یکی از 

موفق ترین پژوهشکده های عرضه محور در کشور است.
وی افزود: قطب علمی به نژادی در گیاهان زراعی متحمل 
در  کشور  علمی  قطب  تنها  عنوان  به  خشکی  و  شوری  به 
دارد.  قرار  پژوهشکده  این  جوار  در  ایران  شرق  جنوب 
صیفی جات  سبزی،  هیبرید  بذر  اصالح  کلیدی  مأموریت 
از جمله ماموریت مهم پژوهشکده و  نیز  و گیاهان زراعی 

عضو ستاد بذر سبزی و صیفی وزارت علوم است. 

خاطرنشان  گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  رئیس 
بین  در  اول  رتبه  پژوهشکده  این  افتخارات  از  کرد: 
تعامالت  حوزه  در  دوم  رتبه  و  کشور  پژوهشکده های 

بین الملل با متخصصان ایرانی خارج از کشور است.
از  استان  در  پژوهشکده  کرد:  تصریح  محمدی نژاد  دکتر 
بین المللی،  و  ملی  همکاری  شبکه  استان،  فکر  اتاق  جمله 
طرح های  کشاورزی،  جهاد  وزارت  با  متعدد  ارتباطات 
زیست  ملی  کار  تقسیم  طرح  مجری  متعدد،  بین المللی 
طرح  مجری  و  جمهوری  ریاست  معاونت  در  فناوری 

اصالح مولکولی گیاهان در کشور نقش بسزایی دارد.
یه رقم  پایرم، دستیابی  تریتی  گیاه جدید  به  وی دستیابی 
باال،  عملکرد  با  و  خشکی  به  متحمل  شده  اصالح  زیره 
رقم  تولید  باال،  روغن  کیفیت  با  گلرنگ  جدید  رقم  تولید 
نانولیپوزومی  کرم  تولید  به خشکی،  متحمل  گلرنگ  جدید 
گندم  الین های  به  دستیابی  پسته،  نرم  پوست  از  حاصل 
را  مرواریدی  ارزن  رقم  معرفی  و  خشکی  به  متحمل  نان 
پژوهشکده  فناوری  و  پژوهش  دستاوردهای  مهم ترین  از 

عنوان کرد.
مقام  به  نهادن  ارج  منظور  به  نشست  این  پایان  در 
بازنشستگان، تقدیر از خدمات و فعالیت صادقانه همکاران 
زهرا  و  میرنجفی  اعظم  دانشگاه،  پژوهشکده  بازنشسته 

آمد. به عمل  مشایخی 
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با حضور دکتر حسین اکبری فرد؛
 نشست خیرین و اعضای شورای سیاست گذاری جبهه راه نوین انقالب اسالمی صورت گرفت

سیاست گذاری  شورای  اعضای  و  خیرین  از  جمعی  دیدار 
جبهه راه نوین انقالب اسالمی با سرپرست دانشگاه شهید 
برگزار   1400 اسفندماه   7 شنبه  روز  عصر  کرمان،  باهنر 

شد.
امام  دانشگاه شهادت حضرت  اکبری فرد سرپرست  دکتر 
دانشگاه  کرد:  عنوان  و  گفت  تسلیت  را  کاظم)ع(  موسی 
باسابقه،  و  بزرگ  مجموعه  عنوان  به  کرمان  باهنر  شهید 
براساس جایگاه خطیر، نقش و اهدافی در زمینه مرجعیت 

علمی، کادرسازی و حل مسائل جامعه دارند.
و  مردمی  مجموعه های  با  هماهنگی  و  تعامل  افزود:  وی 
این اهداف بسیار  جلب مشارکت همگانی در مسیر تحقق 

ضروری است.

کرد:  نشان  خاطر  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
نشست های  و  جلسات  این  مداوم  تشکیل  با  است  امید 
با  را  دانشگاه  اجرای  دست  در  برنامه های  هم اندیشانه، 

انجام دهیم. سهولت 

در حسینیه شهدای گمنام دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
 مراسم استقبال از شهید گمنام و سیزدهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه

مراسم  و  دانشگاه  گمنام  شهدای  یادواره  سیزدهمین 
استقبال از شهید گمنام عصر روز شنبه 7 اسفندماه 1400 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  گمنام  شهدای  حسینیه  در 
کارکنان  استادان،  از  جمعی  مسئوالن،  مدیران،  حضور  با 
دانشگاه و مهمان ویژه   »پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام 

تازه تفحص شده« برگزار شد.
گمنام  شهدای  تدفین  سالگرد  سیزدهمین  مناسبت  به 
عطر  و  روبی  غبار  مراسم  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
مسئوالن  و  مدیران  دانشگاه؛  سرپرست  حضور  با  افشانی 
دانشگاه، مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی استان برگزار 
تجدید  شهدا،  و  راحل)ره(  امام  آرمان های  با  دیگر  بار  و 

میثاق شد. 
زیارت  و  فاتحه  قرائت  ضمن  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
این  در  حاضرین  و  عزیزان  همه  خدمت  گفت:  قبور  اهل 
محفل شهدا و محفل خدایی هم سالم عرض می کنم و هم 

التماس دعا دارم.
که  هست  شهدا  فداکاری  و  ایثار  واسطه  به  افزود:  وی 

امروز در امنیت به تحصیل علم واقعی می پردازیم.
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
همه ما شرمنده شهدا هستیم خاطر نشان کرد: برای اینکه 
که  بزرگی  رشادت های  مقابل  در  شرمندگی  از  مقداری 
انجام دادند کم کنیم، الزم است که راهشان را دقیق پیدا 

را  راهشان  بتوانیم  تا  کنیم  حرکت  مسیر  آن  در  و  کنیم 
ادامه دهیم.

مسیر  هدایت  اینکه شهدا چراغ  بیان  با  فرد  اکبری  دکتر 
دهنده  ادامه  باید  کرد:  تاکید  هستند  انسان ها  ما  زندگی 

راه شهدا باشیم تا از مسیر سعادت منحرف نشویم.
وی تصریح کرد: جوانان این مرز و بوم باید مکتب شهید 
سلیمانی را یاد بگیرند زیرا این مکتب، برخاسته از مکتب 
را  خود  همواره  سلیمانی  شهید  است.  خمینی)ره(  امام 
سرباز والیت می دانست، این شهید بزرگ وار والیت مدار 
و  است  عترت وصل  و  قرآن  به  مکتب سرداردل ها،  بود، 

این مکتب در امتداد نهضت عاشوراست.
سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: شهید سپهبد 
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نمی  چیز  هیچ  »از  نام  با  کتابش  در  سلیمانی  قاسم  حاج 
ترسیدم« دقیقا مشخص کرده که خط و مسیر رهبری را 
قاسم  حاج  خودنوشت  زندگینامه  کتاب،  این  داده،  ادامه 
است و با مطالعه آن می توان فهمید که مکتب حاج قاسم 

العالی(است. رهبری)مدظله  معظم  مقام  امتداد مسیر 
ارزش های  راه  در  گذاردن  قدم  با  امیدوارم  افزود:  وی 
دینی و خدمت گزاری به مردم، رهرو راه شهدا باشیم زیرا 

با آنان عهد بسته ایم.

و  حجت االسالم  سخنرانی  با  مراسم  این  است،  گفتنی 
تبلیغات  سازمان  مدیرکل  حقانی  غالمحسین  المسلمین 
محمدرضا  کربالیی  مدیحه سرایی  کرمان،  استان  اسالمی 

نظری و روایت گری رحمان اشرف گنجویی ادامه یافت.
پیکر مطهر شهید گمنام،  پایان سخنرانی و زیارت  از  پس 
والمسلمین  حجت االسالم  امامت  به  عشا  و  مغرب  نماز 
باهنر  شهید  دانشگاه  باقرالعلوم)ع(  مسجد  در  نیز  حقانی 

کرمان، اقامه شد.

نشست های سفر یک روزه سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان به تهران
روز یکشنبه 8 اسفند ماه 1400 دکتر حسین اکبری فرد با 
حضور در سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم تحقیقات 
و  بودجه  وضعیت  اسالمی؛  شورای  مجلس  و  فناوری  و 
چالش های پیش رو دانشگاه شهید باهنر کرمان را مطرح 

کرد.
دکترعلیرضا  دانشگاه،  سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
دکتر  و  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون  شکیبایی 
تولیدات  فناوری  پژوهشکده  رئیس  نژاد  محمدی  قاسم 
در  با حضور  تهران  به  روزه  یک  سفر  در  دانشگاه  گیاهی 
امور  رئیس  با  مالقات  ضمن  بودجه،  و  برنامه  سازمان 

پژوهشی،  معاون  بودجه،  و  برنامه  سازمان  عالی  آموزش 
رو  پیش  و چالش های  بودجه  و... وضعیت  معاون عمرانی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان را مطرح و روند طی شده در 
خصوص همسان سازی در کشور و دانشگاه بررسی گردید 

و رویه های محتلفی از سوی دانشگاه پیشنهاد شد.
بنابر این گزارش، همچنین سرپرست دانشگاه شهید باهنر 
هیات  اعضا  تقاضای  و  صنفی  مجمع  دبیر  نامه  کرمان، 

علمی دانشگاه را عنوان کرد.
عالی  آموزش  امور  رئیس  الدین  سیف  علی  امیر  دکتر 
بر  عالوه  تا  داد  مساعد  قول  بودجه  و  برنامه  سازمان 



16

سال  پایان  در  تکمیلی  بودجه  درصدی،   100 تخصیص 
دانشگاه  بودجه ای  چالش های  از  برخی  تا  یابد  اختصاص 

شهید باهنر کرمان، رفع گردد.
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  حضور  با  همانروز  عصر 
توسعه  جلسه  و  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  جلسه  دو 
اقتصادی با دکتر محمد مهدی زاهدی و دکتر محمدرضا 
پور ابراهیمی نمایندگان مردم کرمان و راور شرکت کردند 
هیات  اعضای  سازی  همسان  وضعیت  و   1401 بودجه  و 
تقاضای  نیز  و  پیگیری  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  علمی 
شهید  دانشگاه  صنفی  مجمع  نامه  و  علمی  هیات  اعضای 

باهنر کرمان )خطاب به نمایندگان مجلس( ارائه شد.
و  حقوقی  معاون  فرخی  مرتضی  دکتر  حضور  با  ادامه  در 
سفیدان  منادی  علیرضا  دکتر  علوم،  وزارت  مجلس  امور 
مجلس،  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس  نایب 
اقتصادی  کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر 
باهنر  بودجه دانشگاه شهید  مجلس، در خصوص وضعیت 
شد  داده  قطعی  قول  و  تشکیل  جلسه ای  آینده،  سال  در 
مجمع  در  باهنر  دانشگاه شهید  نام  قرارگیری  پیگیری  که 
اعتبارات  افزایش  به  زیرا  گیرد  برتر صورت  دانشگاه های 

افزایش مناسبی در بودجه  کمک خواهد کرد و مقرر شد 
انجام شود. باهنر کرمان،  سال1401دانشگاه شهید 

و  فرد  اکبری  دکتر  یکشنبه  شامگاه  است،  ذکر  شایان 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  در  با حضور  نژاد  دکترمحمدی 
فناوری با دکتر علی خطیبی معاون اداری مالی و مدیریت 
وزارت علوم و دکتر میر محمدصالح راحمی مدیر برنامه، 
سعید  و  علوم  وزارت  اداری  تحول  و  تشکیالت  بودجه، 
ممیزه  هیأت های  امنا،  هیأت های  مرکز  معاون  رضایی 
امسال و سال آینده  بودجه  و  وزارت علوم، دیدار کردند 

دانشگاه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

 دکتر اکبری فرد  از برگزاری اولین همایش

ملی همایش  پنجمین  و  بین المللی 

تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای خبر داد

 9 دوشنبه  روز  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
و  بین المللی  همایش  اولین  برگزاری  از   1400 اسفندماه 
پنجمین همایش ملی تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای در 

تیر ماه سال آینده خبر داد.
مبعث  بزرگ  عید  تبریک  ضمن  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
بین المللی و پنجمین  اولین همایش  پیامبراکرم )ص( گفت: 
خامنه ای)مدظله  امام  دفاعی  اندیشه  تبیین  ملی  همایش 
و  اصول  محورهای-1مبانی،  با   1401 تیرماه  در  العالی( 
العالی(  امام خامنه ای)مدظله  اندیشه و مکتب دفاعی  ابعاد 
فلسفه؛  فقهی و حقوقی دفاع و جهاد-  با موضوعات: مبانی 

ماهیت، چرایی، چیستی و خاستگاه -دفاع و اصول حاکم بر 
مشروع،  اقدامات  آثارحقوقی   صلح،  یا  جنگ  آن)اصالت 
درس آموخته های دفاع مقدس و...(-دشمن شناسی -2گام 
دوم انقالب دراندیشه و مکتب دفاعی امام خامنه ای)مدظله 
العالی( و موضوعات: روند تکاملی قدرت و اقتدار دفاعی-
جایگاه قدرت و امنیت در گام دوم-جایگاه و نقش جوانان 
در شاکله دفاعی تمدن نوین اسالمی-مفهوم، ابعاد، فرصت ها 
فنآوری،  و  دفاعی)علم  حوزه  در  شدن  قوی  راهبردهای  و 
و...(-3مقاومت و آینده آن دراندیشه و  معنویت و اخالق 
موضوعات:  با  العالی(  خامنه ای)مدظله  امام  دفاعی  مکتب 
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روند تکاملی نظریه مقاومت امنیت ملی و محور مقاومت- 
تمهیدات  و  لوازم  پیش نیازها،  زمینه ها،  مقاومت؛  محور 
شیوه های  و  ضرورت  مقاومت؛  آن-جغرافیای  از  حمایت 
مقاومت)دفاع  نظریه  در  دفاعی  آن-رویکردهای  گسترش 
تطبیقی  مطالعات  موثر،  بازدارندگی  فعال،  دفاع  مشروع، 
مکتب  و  دراندیشه  دفاعی  ابزارهای  و  و...(-4سازوکارها 
مدیریت  موضوعات:  و  العالی(  خامنه ای)مدظله  امام 
دفاعی- روش های  و  دفاعی-ابزارها  حوزه  در  جهادی 

طلب  جدایی  نفوذی،  معاند)برانداز،  جریان های  با  مقابله 
رسانه ها،  فنآوری،  و  شناختی)علم  جنگ  با  ...(-مقابله  و 
دفاعی؛  و...(-دیپلماسی  مجازی  فضای  اجتماعی،  شبکه های 
فرصت- تهدید)پیمان ها و اتحادهای دفاعی، محیط شناسی، 
نقش  و...(-5  تسلیحات  کنترل  منطقه ای،  دفاعی  مدیریت 
و  اندیشه  امریکا در  افول قدرت  ایران در  اسالمی  انقالب 
و  کرمان  در  العالی(،  خامنه ای)مدظله  امام  دفاعی  مکتب 

تهران برگزار خواهد شد.
بین المللی  همایش  اجرایی  دبیر  پور  قاسم  حجت  دکتر 

امام  دفاعی  اندیشه  تبیین  ملی  همایش  پنجمین  و 
همایش  عملکرد  از  گزارشی  ابتدا  العالی(  خامنه ای)مدظله 
مدت  به   1391 سال  از  همایش  این  گفت:  و  کرد  ارائه 
چهارسال در تهران برگزار شد که وزارت دفاع و سازمان 
صنایع دفاعی کشور برگزارکنندکان این همایش بودند. در 
این مدت 4500 مقاله ارسال شد 12 جلد مجموعه مقاالت، 
6 جلد ویژه نامه همایش، 19 کتاب مرجع، 9 جلد کتاب از 
این مجموعه آثارها منتشر گردید و 7 شماره نشریه علمی 

و تخصصی هم حاصل این چهار همایش بوده است.
وی افزود: امسال اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش 
تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای به صورت گسترده تر در 
استان ها  در  ابتدا  که  است  براین  قرار  و  شده  گرفته  نظر 
مجموعه  یک  بتوانیم  که  شود  برگزار  استانی  همایش  یک 

اقداماتی را انجام دهیم.
سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر  گفت:  پور  قاسم  دکتر 
در  همایش  رئیس  عنوان  به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
عباسعلی  دکتر  و  صرفی  محمدرضا  دکتر  کرمان،  استان 
و  سیاست گذاری  شورای  رئیس  به عنوان   نسب  رستمی 

دبیر کمیته علمی انتخاب شدند.
اسالم  فرهنگ  پژوهشکده  رئیس  صرفی  محمدرضا  دکتر 
گفت:  همایش  سیاست گذاری  شورای  رئیس  و  وایران 
که  آمد  بوجود  فکر  این  دفاع  وزارت  در   1390 سال  در 
فکری،  هجوم)فیزیکی،  مورد  گوناگون  دالیل  به  کشورمان 
معنوی( واقع است و اخیرا هم با هجوم های رسانه ای مواجه 
ما روشن و سفید  از مسائلی که در مملکت  هستیم. خیلی 
هستند در دنیای غرب سیاه نمایی می کنند و به دنبال این 
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بوجود  در جهان  عنوان یک چهره خشنی  به  ما  از  هستند 
بیاورند و از طرف دیگر مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
به صورت مداوم در فرمایشاتشان یک بحثی را اختصاص 
این جهت  از  می دهند به لزوم دفاع به شکل های مختلف، 
لحاظ  از  هم  اصلی  پارادایم  یک  و  الگو  یک  به  باید  ما 
هستی شناختی و معرفت شناسی و هم از لحاظ روش شناسی 
در حوزه دفاع برسیم که در این زمینه دانشگاه شهید باهنر 

کرمان یکی از محورهای اصلی پذیرفته شد.
وی افزود: از سال 1391 تا کنون چهار همایش با ابعاد ابتدا 
محدود و بعد تبدیل شد ملی و منطقه ای و اخیرا به صورت 
بین المللی برگزار شده است که هدف این بوده الگوی دفاعی 
کشور جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر اندیشه های مقام 
به  تبدیل  بعد  و  شود  تبیین  العالی(  رهبری)مدظله  معظم 
تبدیل  فرهنگ خاص  یک  به  و سپس  جهانی  گفتمان  یک 
و مسأله هجوم در جهان  دفاع  اینکه مسأله  دلیل  به  شود 
آدم ها  فطرت  در  ریشه  دفاع هم  و  است  هستی همیشگی 

دارد اگر الگو تدوین شود شاید در جهان شاهد این باشیم 
که صلح و ثبات بیشتری بوجود بیاید و مقاومت هایی شکل 
گیرد و یا اینکه قدرت های استکباری به این فکرنباشند که 
با یکسان سازی فرهنگی خواسته باشند فرهنگ ملتی دیگر 

را نابود کنند.
بحمداهلل  باهنر کرمان  دانشگاه شهید  وی خاطرنشان کرد: 
نقش اساسی دارد و در حال حاضر به ابتکار دانشگاه شهید 
باهنر کرمان گسترش پیدا کرد تا بتوان از تمام ظرفیت ها 

استفاده شود.
بین  همایش  علمی  دبیر  نسب  رستمی  دکترعباسعلی 
امام  دفاعی  اندیشه  تبیین  ملی  همایش  پنجمین  و  المللی 
باید در زمینه مقاالت  تاکید کرد:  العالی(  خامنه ای)مدظله 
با عناوین  ارائه دهیم که  همایش تالش کنیم و مقاالتی را 
به  توجه  با  بتوانیم  تا  باشند  جهت دار  و  منطبق  همایش 
پیشرفت  در  العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  فرمایشات 

انقالب اسالمی سهیم باشیم.
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برگزاری هفتمین نشست از دوره هشتم هیأت امناء دانشگاه شهید باهنر کرمان
هفتمین نشست از دوره هشتم هیأت امناء به ریاست قائم 
هیأت های  و  امناء  هیأت های  مرکز  رئیس  و  وزیر  مقام 
دبیری  با  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  ممیزه 
 9 دوشنبه  روز  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
مرکزی  سازمان  کنفرانس  سالن  در   1400 اسفندماه 

برگزار شد.
و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  اکبری فرد  دکتر 
مهمانان در  و  به حضار  امناء ضمن خیرمقدم  دبیر هیأت 
تبریک  را  پیامبراکرم )ص(  مبعث  بزرگ  ایام عید  جلسه 

گفت.
از  گزارشی  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
برنامه های دانشگاه ارائه کرد و گفت: برنامه  چهارساله ای 
برای دانشگاه تنظیم و یک برش یکسال از این برنامه که 
اسالمی  دانشگاه  سند  و  باالدستی  اسناد  از  برگرفته  قطعا 
نهایتا  و  برنامه  پایش  بودن،  عملیاتی  بر  تاکید  که  است 
رصد برنامه ها است و در پنج حوزه مهم دانشگاه از جمله 
و  اداری  دانشجویی،  فرهنگی،  پژوهشی،  آموزشی،  حوزه 
مالی و پشتیبانی است که با محوریت و نقش مهم اساتید، 
برظرفیت های  تاکید  با  و  علمی  یاوران  دانشگاهیان، 
استان کرمان تدوین شده  اجتماعی و فرهنگی  اقتصادی و 

است.
دکتر اکبری فرد افزود: برنامه ها چه در سطح ملی و استانی 
برنامه ای  و  گیرد  قرار  تاثیر شرایط خاصی  می تواند تحت 
که برای دانشگاه شهیدباهنر تدوین شده از انعطاف پذیری 
که  شده  تدوین  طوری  برنامه ها  و  است  برخودار  الزم 

امکان تسریع به سایر بخش های دانشگاه را دارد.
اعطای  قبیل:  از  مواردی  این نشست  بنابراین گزارش در 
پایه تشویقی به سردبیران اصلی و مدیران مسئول مجالت 
 III)III نمایه های  اخذ  به  فارسی که موفق  و  انگلیسی 
II IIIIIII(  و IIIIII شده اند - طرح طبقه بندی 

تعیین    - امنا  هیأت  عضو  مؤسسات  مشاغل  ارزشیابی  و 
علمی  هیأت  اعضای  وضعیت  تبدیل  برای  الزم  امتیازات 
به رسمی آزمایشی-  پیمانی  از  امنا  مؤسسات عضو هیأت 
گروه  عنوان  تغییر  برای  جیرفت  دانشگاه  درخواست 
مهندسی  و  علوم  آموزشی  گروه  به  دامپروری  آموزشی 
بررسی صورت های  برای  تعیین حسابرس  صنایع غذایی- 
مالی سال 1400 موسسات عضو هیات امنا- نحوه همکاری 
دانشگاه شهیدباهنر کرمان با شرکت فنی و مهندسی آبزی 
مهـر کریمان برای احداث سایت پرورش ماهی قزل آالی 

رنگین کمان در دانشگاه  بحث شد.
همچنین در این جلسه موضوعات: تعیین شهریه دانشجویان 
عضو  مؤسسات  پردیس  و  مجازی  دوم،  نوبت  دوره های 
1402- تحصیلی  سال  ورودی های  برای  امناء  هیات 
1401 - درخواست تمدید مرخصی بدون حقوق مازاد بر 
مأموریت اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امناء 
هیأت  اعضای  آزمایشی  رسمی  خدمت  مدت  تمدید   -
مأموریت  تمدید   - امناء  هیأت  عضو  مؤسسات  علمی 
هیأت  عضو  مؤسسات  علمی  هیأت  اعضای  تحصیلی 
اجرایی  علمی-  فعالیت های  معادل سازی  شیوه نامه   - امنا 
اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امناء با وظایف 

آموزشی و پژوهشی مطرح شد.
عالی  آموزش  های  مجتمع  حسابرس های  است،  گفتنی 
سالهای1397،  از  گزارشی  جیرفت،  دانشگاه  و  زرند  و  بم 

1398 و 1399 ارائه کردند.
و  وزیر  قائم مقام  سلیمانی  محمد  دکتر  است،  ذکر  شایان 
وزارت  ممیزه  هیأت های  و  امناء  هیأت های  مرکز  رئیس 
متبوع، دکتر مهدی بیات مشاور وزیر علوم در امور هیأت 
هیأت های  مرکز  معاون  رضایی  سعید  ممیزه،  و  امنا  های 
امنا، هیأت های ممیزه وزارت علوم، دکتر امیرعلی سیف 
امنا،  هیأت  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  نماینده  الدین 
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راور  و  کرمان  مردم  نماینده  زاهـدی  محمدمهدی  دکتر 
مهندس  امنا،  هیأت  عضو  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 
و  مجازی  صورت  به  امنا  هیأت  عضو  تقی زاده  ناصر 
باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  اکبری فرد  حسین  دکتر 
جیرفت،  دانشگاه  سرپرست  شکفته،  حسین  دکتر  کرمان، 
عالی  آموزش  مجتمع  رئیس  نورالهی  محمدعلی  دکتر 
زرند،  عالی  آموزش  مجتمع  رئیس  الهـی  علی  دکتر  بم، 
دکتر محمدجواد فدائـی عضو هیأت امنا،حجت االسالم و 
دکتر  امنا،  هیأت  عضو  صباحی  محمد  آقا  حاج  المسلمین 
سیدعبدالمجید  دکتر  امنا،  هیأت  عضو  مصطفوی  سیدعلی 
جالئی مشاور عالی سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان، 
مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون  شکیبایی  علیرضا  دکتر 
و  آموزشی  معاون  احتشام زاده  مریم  دکتر  دانشگاه،  منابع 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه، دکتر قاسم محمدی نژاد رئیس 
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، حسن ایرانمنش، مدیر 
امور مالی دانشگاه شهیدباهنر کرمان، سودابه صافی زاده، 
باهنر کرمان  دانشگاه شهید  امنای  هیأت  دبیرخانه  رئیس 
هوشیار  و  ارقام  تالش  حسابرسی  مؤسسه  نمایندگان  و 

داشتند. ممیز، حضور 

به منظور پیشبرد روابط خارجی استان کرمان؛
 نشست نمایندگان وزارت امورخارجه کرمان با سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان

حوزه  در  کرمان  استان  خارجی  روابط  پیشبرد  منظور  به 
همکاری های علمی و دانشگاهی، جلسه ای به ریاست دکتر 
ماه  اسفند   11 چهارشنبه  بعدازظهر  فرد،  اکبری  حسین 

1400 در دانشگاه شهید باهنر کرمان، برگزار شد.
و  ظرفیت  بر  تاکید  ضمن  اکبری فرد  حسین  دکتر 
بین  ارتباط  موانع  است  الزم  گفت:  دانشگاه  شاخص های 
اجرایی  راهکارهای  و  بررسی  و کشورهای خارجی  دانشگاه 

برای رفع این موانع پیشنهاد گردد. 
وی همچنین افزود موانع درون دانشگاهی و برون دانشگاهی 
و  شود  بررسی  دقت  به  باید  خارجی  دانشجویان  جذب 
وزارت  نمایندگی  دفتر  با  نامه ای  تفاهم  باشد  چنانچه الزم 
تسریع  امور  این  تا  گردد  منعقد  کرمان  استان  در  خارجه 

گردد.
دانشگاه  بین  روابط  حالیکه  در  گفت:  دانشگاه  سرپرست 

وجود  با  بوده،  مواجه  ونشیب هایی  فراز  با  اروپا  واتحادیه 
این، دانشگاه بیش از 35 مورد تفاهم نامه  با دانشگاه ها و 

موسسات علمی اروپایی و آسیایی داشته است.
و  علمی  همکاری های  دفتر  مدیر  رنجبر  اهلل  حجت  دکتر 
دانشگاه  ارتباط  حاضر  حال  در  گفت:  دانشگاه  بین المللی 
شهید باهنر کرمان با دانشگاه ها و موسسات خارج از کشور 
دانشجو،  تبادل  زمینه  در  تفاهم نامه ها   عقد  صورت  به 
طرح های  در  مشارکت  پژوهشی،  و  علمی  هیات  اعضای 
اراسموس پالس و DAAD آلمان، طرح های تحقیقاتی بین 
همکاران اعضای هیات علمی و دانشگاه های دیگر، استادان 

وابسته  و تبادالت فرهنگی است.  
میهمانان  برای  ویزا  اخذ  در  تسهیل  تقاضای  افزود:  وی 
خارجی و همچنین رایزنی با سفارت خانه های خارجی جهت 
متقاضی  دانشحویان  و  علمی  هیات  اعضای  ویزای  صدور 
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برقراری  در  تسریع  و  کشور  از  خارج  مطالعاتی  فرصت 
ارتباط با دیگر کشورها را از دفتر وزارت خارجه در استان 

داریم.
دکتر قاسم محمدی نژاد رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات 
تولیدات  حوزه  در  خوبی  بین الملل  کارهای  گفت:  گیاهی 
آسیایی  و  اروپایی  دانشگاه های  و  موسسات  با  گیاهی 
گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  همکاری  با  مخصوصا 
اقیمی  و  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  است.  شده  انجام 
استان کرمان، کشورهایی هدف  درحوزه عملیاتی تولیدات 

گیاهی مشخص شده اند. 
دانشگاه  علمی  هیأت  آبادی پورعضو  نظام  حسین  دکتر 
گفت  توقع می رود که دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه 
از  و  باشند  داشته  تری  رنگ  پر  حضور  کرمان  استان  در 
کشورهای  در  خارجه  امور  وزارت  فرهنگی  ظرفیت های 
دانشجو  جذب  جهت  افغانستان  و  عراق  مانند  مختلف 
استفاده کنند، همچنین به حل مشکالت دانشجویان خارجی 
در زمینه اخذ ویزا و تمدید آن کمک نمایند و به شناخت 

با  نامه  تفاهم  وعقد  بزرگ کشورهای همسایه  دانشگاه های 
آنها به دانشگاه شهید باهنر کرمان سرعت ببخشند. 

امور  وزارت  نمایندگی  دفتر  رئیس  عباسی  آسیه  پایان  در 
خارجه در کرمان و معین نیک طبع کارشناس این نمایندگی 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  بین  موثر  ارتباط  اهمیت  به 
نمایندگی  دفتر  و  یکسو  از  مادراستان  دانشگاه  عنوان  به 
اعالم آمادگی کردند  و  اشاره داشتند  امور خارجه  وزارت 
تعامالت  زمینه  در  دانشگاه  مشکالت  حل  به  نسبت  که 

خارجی بکوشند.

برگزاری نشست مشترک سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان با هیأت تجاری ایران-عمان
بررسی  ماه 1400 جلسه  اسفند   11 بعداز ظهر چهارشنبه 
همکاری بین دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه بریمی 

عمان، مطرح و برنامه ریزی شد.
در این نشست بر استفاده از فرصت های همکاری با دانشگاه 

بریمی تأکید شد.
کشور  این  شمال  در  عمان  بریمی  دانشگاه  است،  گفتنی 
واقع شده و از جمله دانشگاه های پیشتاز علم و فناوری در 
عمان است که در حوزه های مهندسی، معدن، امنیت غذایی 

فعالیت دارد.
دانشگاه  با  همکار  به صورت  دانشگاه  این  گزارش،  بنابراین 
زمینۀ  مشترک  تفاهم نامه  قالب  در  کرمان  باهنر  شهید 
تبادل  موادغذایی،  و  معدن  حوزه های  در  تحقیقات  اجرای 

ایجاد  را  فناورانه  سرمایه گذاری های  و   استاد  و  دانشجو 
خواهد کرد.

شایان ذکر است، در این نشست، دکتر حسین اکبری فرد 
مشاور  جالئی  سیدعبدالمجید  دکتر  دانشگاه،  سرپرست 
رئیس  نژاد  محمدی  قاسم  دکتر  دانشگاه،  رئیس  عالی 
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دکتر حجت اهلل رنجبر 
مدیر گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه شهید 
ایران- بازرگانی  اتاق  رئیس  ضرابی  محسن  کرمان،  باهنر 
عمان، سید مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
و دکتر مسعود رشیدی  استان کرمان  و کشاورزی  معادن 
نژاد نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی 

استان کرمان حضور داشتند.
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 Journal of New Studies in Sport مجله 
حوزه  در  زبان  انگلیسی  مجله  اولین   Management
المللی  بین  هدف  با  که  است  کشور  در  ورزشی  مدیریت 
تقویت  راستای  در  و  ورزشی  مدیریت  های  یافته  سازی 
ورزشی  مدیریت  پژوهشگران  پژوهشی  و  علمی  ارتباطات 
و   راه اندازی  کشور  از  خارج  علمی  جامعه  با  کشور  داخل 

منتشر شده است.
گفتنی است، این مجله قباًل نیز موفق به دریافت نمایه های 
ابسکو آمریکا شده  انگلستان و  المللی کبی  بین  پایگاه های 

بود.
بین المللی:  علمی  پایگاه های  در  حاضر  حال  در  مجله  این 
 CABI, Ebsco, Cite Factor، google scholar
رسانی  اطالع  ای  منطقه  مرکز  داخلی:  علمی  پایگاه های  و 
مگیران  و  سیویلیکا  نورمگز،   ،)Ricest( فناوری  و  علوم 

نمایه است.
https:// عالقمندان برای مطالعه مجله می توانند به سایت

jnssm.uk.ac.ir/ مراجعه نمایند.

در راستای توسعه و تعامل طرح های تحقیقاتی کشاورزی
 دیدار مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان کرمان با سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1400 اسفندماه   14 شنبه  روز  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
کشاورزی،  تحقیقاتی  طرح های  تعامل  و  توسعه  منظور  به 

میزبان مدیران بانک کشاورزی استان کرمان بود.
نقش  و  اهمیت  بر شمردن  فرد ضمن  اکبری  دکتر حسین 
ان شااهلل  گفت:  اشتغال  و  امرارمعاش  در  کشاورزی  بخش 
بتوانیم رابطه بین دانشگاه و بانک کشاورزی را تقویت کنیم 

زیرا به نفع طرفین و در نهایت به نفع جامعه است.
شهید  دانشگاه  متخصصان  وجود  با  کرد:  تاکید  وی 
و  علمی  مناسب  تشکیالتی  ساختار  می توان  کرمان  باهنر 
کشاورزی،  بخش  شدن  صنعتی  بهبود  برای  سنجیده تری 

ایجاد کرد.
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  افزود:  دانشگاه  سرپرست 
سطح  در  کشاورزی  حوزه  در  علمی  قطب  یک  عنوان  به 
جمله  از  خوبی  کارهایی  زمینه  این  در  است  مطرح  کشور 
است،  کرده  اندازی  راه  استان  در  مطالعاتی  ایستگاه های 
غذایی،  امنیت  در  کشاورزی  بخش  اهمیت  به  توجه  با 
اشتغال زایی، معیشت عموم مردم امیدواریم با کمک بانک 

کشاورزی بتوانیم در تولید سبز موثر باشیم و  بر بهره وری 
کشاورزی و محیط کسب و کار، نقش موثری داشته باشیم.
استان  کشاورزی  بانک  شعب  امور  مدیر  محمدی  اهلل داد 
کرمان گفت: کرمان از جمله استان های برجسته کشور در 
بخش کشاورزی است و به همین لحاظ جایگاه ویژه ای دارد 
که بخش زیادی از اعتبارات پرداختی بخش کشاورزی را 

بانک کشاورزی تامین می کند.
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وی با اشاره به اینکه صنعتی شدن بخش کشاورزی به بهبود 
مشکالت  گفت:  می شود  منجر  بهره وری  افزایش  و  تولید 
وجود  خدمات  و  کشاورزی  صنعت،  بخش های  در  زیادی 
دارد و باعث کند شدن این امر شده، برای مکانیزه کردن 
نوین  روشهای  شدن  عملیاتی  امکان  و  کشاورزی  سیستم 
ا ن شااهلل  و  نیازمندیم  دانشگاه  مساعدت  به  آن،  مدیرت  و 
و  کشاورزی)ابعادآموزشی  حوزه  در  بیشتر  ارتباطات  با 
تحقیقاتی( با دانشگاهیان، این همگرایی را داشته باشیم تا در 
باال بردن میزان تولید و بهره وری گام های مثبتی برداریم.

دکتر قاسم محمدی نژاد رئیس پژوهشکده فناوری و تولیدات 
از  کرمان  استان  گفت:  کرمان  باهنر  دانشگاه شهید  گیاهی 
ظرفیت های باالیی در بخش کشاورزی برخورداراست و تا 
از قطب های کشاورزی کشور محسوب  یکی  لحظه  این  به 

می شود.
وی با اشاره به ارتباط دانشگاه در سطح کشور و بین الملل 
در  متخصصان حوزه کشاورزی  با وجود  کرد:  نشان  خاطر 
آنها،  علمی  ظرفیت  و  عقبه  و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 

شده  تبدیل  کشاورزی  علمی  قطب  یک  به  دانشگاه  این 
جمله طرح های  از  نوین  فعالیت های  شاهد  امروزه  و  است 
ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  سازمان  با  مشترک 

کشاورزی)تات(در بخش کشاورزی هستیم. 
دکتر محمدی نژاد با توجه به وضعیت بحرانی آب استان 
کرمان به معرفی بخشی از شاخص های دانشگاه در زمینه 
کشاورزی پرداخت و گفت: با توجه به شرایط اب وهوایی 
استان کرمان و پتانسیل اعضای هیأت علمی متخصص، به 
تولید گیاهانی مقاوم به کم آبی و تولید بذر آنها پرداخته و 
به ثبت رسانده است و توانسته دانش فنی را برای مهندسی 
اساس،  همین  بر  و  آورد  بدست  را  کشاورزی  معکوس 
در  کرمان،  استان  کرمان  استان  کشاورزی  نوآوری  مرکز 

پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دائر شد.
وی افزود: در بعد آموزش، پژوهش و ارتباط با صنعت و 
نگاه حل مسأله به حوزه کشاورزی آماده همکاری هستیم و 

با مشارکت ورود خواهیم کرد.
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طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
انتخاب عضو هیـأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان

 دانشمند برتر در همکاری با جامعه و صنعت 
در آئین تقدیر از دانشمندان برتر در همکاری با جامعه و 
صنعت که روز شنبه 14 اسفند ماه 1400 در سالن شهدای 
جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید، 
دکتر صمد بنیسی از دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان 
دانشمند برتر در همکاری با جامعه و صنعت انتخاب شد.

در این مراسم دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت 
جشنواره های  در  همواره  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
و  علم  تولید  زمینه  در  که  افرادی  کشور  در  شده  برگزار 
و  گرفته اند  قرار  تقدیر  مورد  بوده اند  فعال  تجاری سازی 
کمتر به دانشمندانی که در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه 

و صنعت فعال بوده اند توجه شده است.
وی افزود: کسانی که در حوزه تولید علم و فناوری فعالیت 
دارند،  پایین تر   TRL سطوح  در  را  فناوری  بحث  دارند 
کسانی که در تجاری سازی فعالیت دارند محصوالت را به 
بازار می رسانند و همچنین کسانی که در این بین در سطوح 
فناوری فعالیت دارند افرادی هستند که قراردادهای ارتباط 
با جامعه و صنعت را با آنها داریم. بسیاری از این قراردادها 
در حوزه حل مسأله، طرح های مشاوره و مسئله، موضوعات 
ایجاد فناوری و برخی نیز خدمات تخصصی و فوق تخصصی 
باید  حوزه  این  در  که  می دهیم  بهره برداران  به  که  است 

توجه بیشتری مبذول کنیم.
وی با بیان اینکه در سال 1399 بیش از 3هزار میلیارد تومان 
این  افزود:  داشته ایم  دانشگاه  و  صنعت  با  ارتباط  قرارداد 
دانشگاه های  و ظرفیت های  به زیرساخت ها  توجه  با  میزان 
5 هزار  است. در سال 1399، حدود  بسیار کم  کشورمان 
عضو هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات وابسته به وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری، قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت 
داشته اند که این میزان تا حد مطلوب فاصله بسیار زیادی 
دارد. لذا اگر از زیرساخت ها بهره مند شویم و نیروی عظیم 
انسانی را به حرکت درآوریم قطعًا اثربخشی در حل مسائل 

کشور بیشتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه در قراردادهای ارتباط با صنعت به دنبال 
به  باید  مسأله  حل  نظام  کرد:  عنوان  هستیم،  اثربخشی 
اخیر در  تبدیل شود. در چند سال  نظام سیستماتیک  یک 
اکوسیستم فناوری سعی شده که زیست بومی فراهم شود 
که به سؤاالت مطرح شده از طریق زیست بوم دانش بنیان 
به آن پاسخ داده شود. ارتباط با ما با دانشگاه ها از طریق 
معاونت های  همچنین  و  صنعت  و  جامعه  با  ارتباط  دفاتر 
پژوهش و فناوری است و باید هسته هایی در دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشی شکل گیرد که نقش شرکت های دانش بنیان 
در فناوری را هسته ها و قطب های ما در وزارت علوم ایفا 
به  بیشتر  و  دارند  را  خود  وظایف  علمی  قطب های  کنند. 
تولید علم توجه می کنند تا حل مسئله؛ در این راستا باید با 
یک دگردیسی، هسته های پژوهشی در حوزه های تخصصی 

در دانشگاه ها شکل گیرد.
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در حوزه علم و فناوی 
سازمان های مختلفی در سطح کشور داریم که در سطح خود 
مسئولیت های خاصی دارند مانند وزارت علوم، تحقیقات و 
اما  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  و  فناوری 
نباید  را  کالن  سطح  در  گذاری  قانون  و  هماهنگی  ایجاد 
هماهنگ  نظام  یک  در  بازیگران  این  همه  تا  ببریم  یاد  از 
بیش  اسالمی،  بر مجلس شورای  باید عالوه  کنند.  فعالیت 
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از پیش از ظرفیت شورای عالی انقالب فرهنگی در جهت 
این است که  بهره مند شویم. وظیفه ما  مأموریت های خود 
در حل مسائل کشور، نیازهای قانونی خود را از طریق این 

شورا تأمین کنیم.
تحقیقات  علوم،  عالی  شورای  اینکه  بیان  با  صالحی  دکتر 
در  سیاست گذاری  جهت  خوبی  ظرفیت  نیز  فناوری  و 
برنامه های  در  کرد:  بیان  دارد،  قوانین  اجرایی  حوزه های 
خود قصد داریم به اثربخشی حوزه آموزش عالی کشور در 
حل مسائل، ارتقای سطح زندگی مردم، ایجاد ثروت و حل 
از  پژوهشی  حوزه   1400 سال  برسیم.  اجتماعی  معضالت 
لحاظ مالی وضعیت خوبی نداشت اما امیدواریم سال آینده 
پژوهش  برای  گرفته  صورت  پیگیری های  و  حمایت ها  با 

کشور سال بهتری باشد.
از سخنان  دیگری  علوم در بخش  وزارت  پژوهشی  معاون 
خود با بیان اینکه ظرفیت فوق العاده ای در حوزه تحصیالت 
در  دانشجو  زیادی  بسیار  تعداد  گفت:  داریم،  تکمیلی 
که  داریم  پسادکترا  و  دکترا  ارشد،  کارشناسی  دوره های 
و  پایان نامه ها  کردن  هدفمند  و  ظرفیت  این  از  بهره مندی 

رساله ها امری ضروری است.
اینکه باید از ظرفیت دانشجویان  با اشاره به  دکتر صالحی 
احسن  نحو  به  پسادکتری  و  دکتری  ارشد،  کارشناسی 
تهیه شده  این راستا آیین نامه ای  افزود: در  بهره مند شویم 
که قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت و بین دستگاهی 
کارشناسی  رساله های  و  نامه ها  پایان  و  پروژه ها  برای  را 
ارشد و دکترا تسهیل کنیم. به عبارتی ارتباط سازمان های 
بیرونی با وزارت علوم برای حل مسأله هایشان را از طریق 
بخش  در  مسیرمان  به  باید  ایم.  کرده  تسهیل  پایان نامه ها 
تحقیقات بنیادی سرعت بخشیده و جایگاه خود را هر ساله 

ببخشیم. بهبود 
دکتر صالحی در پایان سخنان خود اظهار داشت: برگزاری 
تحقیقات  علوم،  وزارت  سوی  از  است  پیامی  جلسه  این 
تجاری سازی  و  علم  تولید  که  گونه  همان  که  فناوری  و 

و  پیشتازان  دارد،  علمی  اکوسیستم های  در  رفیعی  جایگاه 
دانشمندان برتر ما در ارتباط با جامعه و صنعت نیز جایگاه 
هر  را  افراد  این  تعداد  بتوانیم  امیدواریم  و  دارند  ویژه ای 
کشور  معضالت  حل  و  اثربخشی  ارتقای  جهت  در  ساله 

افزایش دهیم.
جامعه  با  ارتباط  دفتر  مدیرکل  سیف  محمدسعید  دکتر 
این  در  نیز  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  صنعت  و 
با جامعه  آیین، درخصوص ضرورت و روش های همکاری 
فناوری  بحث  اخیر  سال  چند  در  داشت:  اظهار  صنعت  و 
شود.  می  پیگیری  جدی  صورت  به  کشور  در  نوآوری  و 
نیز  صنعت  و  جامعه  با  ارتباط  در  فعالیت های  همچنین 
باید در دانشگاه ها به رسمیت شناخته شود و اگر این امر 
محقق نشود دانشگاه از رسالت خود که همانا تربیت نیروی 
انسانی متخصص، پاسخگویی به نیازهای کشور و اثربخشی 

است برنخواهد آمد.
با  برتر در همکاری  از دانشمندان  تقدیر  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح  است،  شده  آغاز  گذشته  سال  از  صنعت  و  جامعه 
کرد: در سال قبل از 15 نفر از دانشمندان برتر در همکاری 
جاری  سال  در  آمد.  عمل  به  تقدیر  صنعت  و  جامعه  با 
علمی  هیئت  اعضای  و سوابق  ارزیابی  اساس  بر  دانشگاه ها 
خود 134 نفر را به دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت 
رشته های  در  نفر   9 تعداد  این  از  که  کردند  معرفی  علوم 
با  همکاری  در  برتر  دانشمندان  عنوان  به  علمی  مختلف 

جامعه و صنعت امروز مورد تقدیر قرار می گیرند.
علوم  وزارت  صنعت  و  جامعه  با  ارتباط  دفتر  کل  مدیر 
سطح  در  علمی  هیأت  عضو  هزار   28 کرد:  خاطرنشان 
دانشگاه های دولتی مشغول فعالیت هستند که از این تعداد 
هستند  درگیر  تقاضامحور  های  همکاری  در  نفر  5هزار 
برتر  علمی  هیأت  اعضای  دادن  قرار  الگو  با  امیدواریم  و 
بیشتر  اثربخشی  شاهد  بتوانیم  آنها  تجارب  از  استفاده  و 

دانشگاه ها در حل مسائل کشور باشیم.
گفتنی است در پایان این آیین از دکتر صمد بنیسی عضو 
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هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر 
و 8 عضو  مواد معدنی  فرآوری  کرمان در حوزه تخصصی 
حوزه  دانشیار  بلندی  حسین  )دکتر  دیگر  علمی  هیأت 
محسن  ایران-دکتر  صنعت  و  علم  دانشگاه  برق  تخصصی 
دانش مسگران عضو هیأت علمی حوزه تخصصی کشاورزی 
دانشگاه فردوسی مشهد-دکتر حمیدرضا ربیعی عضو هیأت 
علمی حوزه تخصصی هوش مصنوعی و علوم داده دانشگاه 
علمی  هیأت  رهنما عضو  محمدرحیم  صنعتی شریف-دکتر 
حوزه تخصصی برنامه ریزی دانشگاه فردوسی مشهد-دکتر 
سیدحمیدرضا صادقی عضو هیأت علمی حوزه تخصصی منابع 
طبیعی دانشگاه تربیت مدرس-دکتر سیدعلیرضا طباطبایی 
نژاد عضو هیأت علمی حوزه تخصصی مهندسی نفت دانشگاه 
عضو  قهجاورستانی  منتظری  مرتضی  سهند-دکتر  صنعتی 

برگزاری نشست هم اندیشی کانون بسیج استادان دانشگاه شهید باهنر کرمان

جلسه  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  حضور  با 
کانون بسیج استادان دانشگاه، بعدازظهر شنبه 14 اسفندماه 

1400در سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزار شد.
بیان  به  دانشگاه  بسیج  کانون  استادان  جلسه  این  در 
مشکالت  موضوعات:  با  پیشنهادات  و  نظرات  دغدغه ها، 
و  طرح ها  از  استفاده  زبان،  عرب  و  خارجی  دانشجویان 
معرفی ظرفیت های  و  استان  در سطح  استادان  پروژه های 
و  تعلیم  روش های  دانشگاه ها،  شدن  اسالمی  دانشگاه، 
تربیت، ماموریت گرا بودن، امضای تفاهم نامه های همکاری 
دانشگاه،  تولیدی  از ظرفیت های  استفاده  سیاسی،  و  حقوق 
پژوهش،  حوزه  در  استادان  میدانی  بازدیدهای  ساماندهی 

پرداختند. و دانشگاه،  صنعت 
مدیریت  سرپرست  محمودآبادی  میرزایی  وحید  دکتر 
با  تعلیم  گفت:  دانشگاه  عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه 
تربیت  باید  اول  انسان ها  است،  همزمان  و  توأم  تربیت 

علم  آورند،  رو  تعلیم  و  تخصص  به  آن  از  پس  و  شوند 
هم  مضر  بلکه  نیست،  موثر  نه تنها  اخالق  و  تربیت  بدون 

هست.
آنها  پرورش  و  علمی  هیأت  اعضای  زمینۀ جذب  در  وی 
را  خدا  که  کنیم  جذب  را  تزکیه  دارای  افراد  اگر  افزود: 
تربیت  را  دیگران  می تو انند  بشناسند،  فطری  صورت  به 
این تربیت هاست که یک کشور را به کمال مطلوبی  کند. 
کنار  در  باشد  مدار  اخالق  که  استادی  زیرا  می رساند، 
می تواند  دارد،  تخصص  و  تبحر  که  موضوعاتی  در  تعلیم 

باشد. دانشجویانش  برای  مناسبی  الگوی 
باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
جذب  قانون  ضعف  نقاط  بررسی  به  پایان،  در  کرمان 
پرداخت و ضمن جمع  دانشگاه ها  اعضای هیأت علمی در 
و  بررسی  زمینه  در  نظر  مورد  مشکالت  و  مسائل  بندی 

رفع آنها، قول مساعد داد.

هیأت علمی حوزه تخصصی مکانیک دانشگاه علم و صنعت 
برق  تخصصی  حوزه  دانشیار  چی  میوه  محسن  ایران-دکتر 
دانشگاه اصفهان(نیز به عنوان دانشمندان برتر در همکاری 

با جامعه و صنعت تجلیل شدند.
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برگزاری دومین همایش قرض نیکو با حضور سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان
اکبری  حسین  دکتر  حضور  با  نیکو  قرض  همایش  دومین 
فعاالن عرصه قرض الحسنه کشور در محل  و  فرد، خیران 

کمیته امداد شهر تهران، برگزار شد.
تحکیم  بسط  هدف  با   1400 ماه  اسفند   12 پنجشنبه  روز 
امور  انجام  در  مشارکت  لزوم  و  نبوی  و  الهی  سنت های 
خیرخواهانه و با محوریت سرمایه ملی با موضوعات مبانی 
اندیشه ای-مبانی اجتماعی و فرهنگی-مبانی اقتصادی-مبانی 
دومین  پژوهی،  تجربه  سیاست گذاری-مبانی  حقوقی-مبانی 

همایش قرض نیکو برگزار شد.
بنابراین گزارش، این همایش به صورت سالیانه با موضوعات 
و محورهای مختلف و با حمایت از ایده تاسیس صندوق های 

قرض الحسنه کشور به صورت ملی برگزار می شود.
از  حمایت  همایش  اهداف  دیگر  از  است،  ذکر  شایان 
شهید  جشنواره  دبیرخانه  عنوان  با  دبیرخانه ای  راه اندازی 
دعوت  با  که  است  اسالمی  اقتصاد  متفکر  عنوان  به  صدر 
از اصحاب اندیشه، نخبگان حوزوی و دانشگاهی به تعمیق 

اندیشه های اقتصاد اسالمی و قرض الحسنه کمک نمایند.

گفتنی است، در این همایش 37 مقاله ارزشمند از صاحبنظران 
توسط  داوری  از  پس  که  شد  دریافت  قرض الحسنه  حوزه 
استادان  از  مقاله  تقدیر و دو  مقاله  تعداد 20  کمیته علمی 
جالئی- سیدعبدالمجید  کرمان)دکتر  باهنر  شهید  دانشگاه 
دکترمحمدعبداهلل پورچناری( به عنوان برتر انتخاب شدند 

و در نشریات علمی کشور منتشر خواهد شد.
فعاالن حوزه قرض الحسنه، خیران  از  مراسم  این  پایان  در 
با  کشور  قرض الحسنه  موسسات  مدیران  و  نیکوکاران  و 

اهدای لوح سپاس، تقدیر به عمل آمد.

مراسم گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در دانشگاه شهید باهنر کرمان

با   1400 ماه  اسفند   15 یکشنبه  روز  درختکاری  آیین 
محوطه  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  حضور 

دانشگاه اجرا شد.
باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
علیه  حسین  امام  سعادت  با  والدت  تبریک  کرمان ضمن 
روابط عمومی  به خبرنگار  پاسخ  در  پاسدار  روز  و  السالم 
دانشگاه در مورد اقدامات انجام شده فضای سبز دانشگاه 
گفت:  به دنبال خشک سالی های پی در پی و با توجه به 
وضعیت آب و هوایی کرمان، غرس بیش از 1000 اصله 

درخت مقاوم به کم آبی، از پانزدهم بهمن ماه در دستور 
کار قرار داده شد.

روز  و  طبیعی  منابع  هفته  بهانه  به  نیز  امروز  افزود:  وی 
میزان  کمترین  از  استفاده  درخت)با  اصله   66 درختکاری 
40سانتی  عمق  به  گودال های  سال(در  طول  در  آبیاری 

متر، نیز کاشته شد.
که  مسائلی  حیاتی ترین  از  یکی  گفت:  فرد  اکبری  دکتر 
زیست  آلودگی های  کاهش  می شود،  عنوان  همیشه 
محیطی است و فضای سبز موثرترین راه برای کاهش این 
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است. آلودگی ها 
زیست  نیازهای  رفع  برای  سبز  فضای  ایجاد  افزود:  وی 
محیطی بشر خصوصا جامعه دانشگاهی، صورت گرفته زیرا 
باعث زیباسازی  انسان سروکار دارد و هم  با سالمت  که 

می شود. فیزیکی  محیط 
دانشگاه  سازی  فضا  کرد:  نشان  خاطر  دانشگاه  سرپرست 
تا  ازفضای سبز شروع می شود  که  است  برنامه هایی  جزء 
اصالح  مطلوب تری  نحو  به  بتوانیم  هم  را  فیزیکی  فضای 
رفع  با  هم  و  سبز  فضای  با  هم  دانشگاه  زیبا سازی  کنیم 
مشاهده  فیزیکی  محیط های  در  که  موانعی  از  بعضی 

می شود در دستور کار دانشگاه است.
وی افزود: با توجه به اینکه فضا سازی محیط های آموزشی 
اثر و نقش را بر ذهنیت دارد، برنامه هایی بدین  بیشترین 

کالبد  اصالح  الزمه  زیرا  شده  گرفته  نظر  در  منظور 
آموزشی، ایجاد فضاهای مناسب، مطلوب برای رشد ذهنی 
و عاطفی و اجتماعی و مرتبط با فعالیت دانشجویان است.

در نشست سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان با رئیس اداره کنسولی وزارت علوم؛
 جذب دانشجویان غیر ایرانی جزء ماموریت های دانشگاه است

با فرید رحیمی نداف  اکبری فرد در نشست  دکتر حسین 
روز یکشنبه 15 اسفند ماه 1400 گفت: جذب دانشجویان 
غیر ایرانی جزء ماموریت های دانشگاه است و حمایت های 

الزم را انجام خواهیم داد.
ایام  تبریک  ضمن  دانشگاه  سرپرست  اکبری فرد  دکتر 
امام  حضرت  شیعیان  سوم  امام  والدت  سالروز  و  شعبانیه 
دانشجویان  مسأله  مهم ترین  گفت:  السالم  علیه  حسین 
در  دانشجویان  پذیرش  و  فرهنگ سازی  بحث  غیرایرانی 
سطح دانشکده ها و گروه های آموزشی است که الزم است 

مقداری تسهیل گری شود.
یک  باید  خارجی  دانشجویان  جذب  در  افزود:  وی 
برنامه ریزی داشته باشیم و ببینیم در چه نقطه ای هستیم و 
به چه نقطه ای می خواهیم برسیم و برای رسیدن به آن نیاز 

به چه مساعدت هایی است.
کرمان  استان  و  اینکه شهر  به  اشاره  با  دانشگاه  سرپرست 
سلیمانی(  قاسم  زادگاه سردار سپهبد شهید حاج  دلیل  )به 
به عنوان یک شهر مقاومت و پایتخت مقاومت مطرح شده 
است گفت: بسیاری از کشورهای عربی زبان که به شخصیت 
دارند در کرمان مشغول  تمایل  سردارسلیمانی عالقمندند، 
کرده  ایجاد  را  جدیدی  ظرفیت  یک  این  و  شوند  تحصیل 
دانشجویان  مختص  فرهنگی  برنامه های  باید  پس  است، 
غیرایرانی را در حوزه های فرهنگی در نظر گرفته شود، به 
همین دلیل جذب دانشجویان غیر ایرانی جزء ماموریت های 

دانشگاه است و حمایت های الزم را انجام خواهیم داد.

بین المللی  و  علمی  گروه های  مدیر  رنجبر  اهلل  حجت  دکتر 
دانشگاه گفت: با توجه به اینکه این دفتر کنسولی دانشگاه های 
استان در دانشگاه شهید باهنر واقع شده و ما از این به بعد 

شاهد دانشجویان خارجی بیشتر خواهیم بود .
وی افزود: در حال حاضر 225 دانشجو پذیرش داشتیم و 
انتظار داریم که این روند افزایش پیدا کند و نیاز داریم که 

دفتر کنسولی دانشگاه های استان کرمان تقویت شود.
کنسولی  امور  اداره   رئیس  نداف  رحیمی  فرید  دکتر 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  ایرانی  غیر  دانشجویان 
ایرانی مسئولیت  امور کنسولی دانشجویان غیر  گفت: دفتر 
خدمات کنسولی دانشجویان غیر ایرانی و برخی از خدماتی 
را  کشور  در  غیرایرانی  دانشجویان  صیانتی  حوزه  در  را 
در  علوم  وزارت  که  سالی   13 طی  تقریبا  و  دارد  برعهده 
پرداخته   ایرانی  غیر  دانشجویان  پذیرش  و  خصوص جذب 
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سال  در  و   است  داشته  ایرانی  غیر  دانشجوی  هزار   108
1400 روند رو به رشدی داشتیم.

در  خارجی  دانشجوی   57600 حاضر  حال  در  افزود:  وی 
دانشگاه های سراسر ایران مشغول به تحصیل هستند.

با  و  غیرایرانی  دانشجویان  افزایش  با  گفت:  نداف  رحیمی 
دانشجویان  آمدن  و  علمی  دیپلماسی  حوزه  کردن  فعال 
بین الملل به کشور و بازگشت شان، اهداف بلند این حوزه از 
جمله دیپلماسی علمی و حضور سفیران برای کشور محقق 
مهمی  کار  یک  دارد  وجود  که  فضایی  این  و  شد  خواهد 

است.
با  افزود:  ایرانی  امور کنسولی دانشجویان غیر  اداره  رئیس 
در  فناوری  و  علم  دیپلماسی  وضعیت  و  اهمیت  به  توجه 
ایران و سایر کشور ها، الزم است سفیرانی در هر کشوری 

داشته باشیم.

حکم  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  پایان،  در 
انتصاب محسن پورمحمدی به عنوان رئیس اداره کنسولی 
دانشجویان بین المللی دانشگاه شهید باهنر کرمان که توسط 
دکتر هاشم داداش پور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان 

امور دانشجویان امضاء شده بود را تقدیم وی کرد.

در سالروز والدت با سعادت قمر بنی هاشم حضرت اباالفضل العباس)ع( و روز جانباز؛
 از جانبازان دانشگاه شهید باهنر کرمان تجلیل شد

مراسم تجلیل از جانبازان دانشگاه، روز دوشنبه 16 اسفند 
باقر  مسجد  در  ایثار،  فرهنگ  ترویج  هدف  با   1400 ماه 

العلوم)ع( دانشگاه شهید باهنر کرمان، برگزار شد.
این مراسم با حضور سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان 
و  علمی  هیأت  اعضای  مسئوالن،  مدیران،  از  جمعی  و 
کارمندان دانشگاه با نثار گل، قرائت فاتحه و ادای احترام 

به مقام شهدای واالی دانشگاه شروع شد.
حجت االسالم والمسلمین حسن عسکری معاون دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در این مراسم با 
تبریک اعیاد شعبانیه و والدت امام حسین)ع( و روز پاسدار، 
والدت امام زین العابدین)ع( و والدت حضرت ابوالفضل)ع( 
در  العالی(  انقالب)مدظله  رهبرمعظم  بیانات  به  اشاره  با 
مورد جانباز که فرموده بودند: هر روزی که می گذرد، هر 
اگرچه  دارید،  مشکلی  دارید،  رنجی  می گذرد،  که  ساعتی 

در  می داند  متعال  خدای  و  دادید  رضایت  مشکل  آن  به 
هر  دقیقه،  هر  اّما  می کنید؛  صبر  شما ها  که  شما ها  دل های 
است؛  مضاعفی  اجر  یک  صبرتان  همین  روِز  هر  ساعت، 
اجر جانبازان روزبه روز  این حرف دقیق است که  بنابراین 
رو به افزایش است؛ گفت: وقتی دقت می کنیم می بینیم که 
که  جانبازی  یک  عمر  از  که  ساعاتی  است،  همین  واقعیت 
ایجاد شده،  ناراحتی، جراحتی و گرفتاری در وجودش  یک 
سخت  برایش  زندگی  لحظه  لحظه  که  می بینیم  می گذرد، 
ایثار و مجاهدت های این  می گذرد، بدون شک ما مدیون 

افراد هستیم.
و  الهی  سمت  به  پرواز  که  شهدایی  برای  افزود:  وی 
برای  ولی  می خوریم  غبطه  کردند  طی  را  سفرمعراجی شان 
سرورانی که زنده اند و مدال پر افتخار جانبازی برگردنشان 
افراد  این  زیرا  داریم.  سالمتی  آرزوی  است  شده  آویخته 
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باز  زبان  وقتی  و  جنگند  زمان  واقعیت های  بیان  منشا 
می کنند و حقایق را بیان می کنند، می فهمیم چه انسان های 
مکتب  یافته  تربیت  انسان های  عزیزان،  این  بودند،  واالیی 

واقعی سید الشهدا)ع( بودند و زندگی کردند.
وی با اشاره به نوع مدیریت در زمان جنگ گفت: با توجه 
این  که  می یابیم  در  مقدس  دفاع  سال   8 جریان  عقبه  به 
افراد با وجود سن کم ایمان واقعی داشتند و مخلص بودند؛ 
احسن  نحو  به  کارهایشان  و  کار  به  می داد  برکت  خدا  و 
توفیق  ما  همه  به  پروردگارعالم  امیدواریم  می رفت.  پیش 
ما عنایت  به  را  این عزیران  برای  احترام  ادای  و  قدردانی 

بفرماید.
در پایان مراسم به 14 نفر از جانبازان دفاع مقدس دانشگاه 

تقدیم شد.
مهدی  پور،  عرب  محمد  است:  شرح  بدین  افراد  اسامی 
اسدی خانوکی، حسین نخعی نژاد فوزی، دکتر ناصر برومند، 
عنایت  دکتر  امینایی،  محسن  دکتر  مفلحی،  داریوش  دکتر 
اهلل توحیدی نژاد، دکتر محمد خیراندیش، دکتر نوشیروان 
ایوب  دکتر  تبریزی،  قهرمان  کورش  دکتر  مقدم،  خضری 
بهنوئه،  حیدری  عباس  االسالم  حجت  گهرت،  احمدپور 

دکتر محمد رضا امیرمحمدی، دکتر سعید شیبانی

به منظور برنامه ریزی برای همکاری برگزار شد؛
 نشست مشترک دانشگاه شهید باهنر کرمان با قرارگاه فرهنگی شهید سلیمانی استان کرمان

دوشنبه  بعدازظهر  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
16 اسفند ماه 1400 با مدیر اجرایی قرارکاه فرهنگی شهید 
مشترک  همکاری  روند  مورد  در  کرمان  استان  سلیمانی 

دیدار و گفت وگو کرد.
باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
ابوالفضل  حضرت  سعادت  با  والدت  تبریک  ضمن  کرمان 
به  ویژه  توجه  لزوم  بر  جانباز،  روز  و  السالم(  العباس)علیه 

فرهنگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی تاکید کرد.
سطح  ارتقا  دانشگاه ،  اهداف  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  است  جامعه  و  دانشجویان  فرهنگی  توانمندی های 
و  می کنند  فعالیت  دانشگاه  این  در  مختلفی  حوزه های 
قرارگاه فرهنگی شهید سلیمانی نیز می تواند در این حوزه ها 
و  به ظرفیت  توجه  با  و  به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
کارگروه های  ایجاد  با  دانشگاه،  علمی  هیأت  اعضا  پتانسیل 

مناسب در زمینه فرهنگ موثر باشد.
اجرایی  مدیر  اهلل وردی  حسین  والمسلمین  االسالم  حجت 
این  گفت:  کرمان  استان  سلیمانی  شهید  فرهنگی  قرارگاه 
قرارگاه با ابتکار و حمایت سردار شهید سلیمانی، به منظور 

تقویت جبهه فرهنگی انقالب، در سال 1397 تشکیل شد.
بنگاه های  با پشتیبانی مالی  این قرارگاه فرهنگی  افزود:  وی 
و  بنیادی  فرهنگی  طرح های  )که  استان  اقتصادی  بزرگ 
راستای  در  فقط  می کنند(؛  مالی  حمایت  را  آفرین  تحول 
حمایت طرح ها، مشغول به فعالیت است و انجام فعالیت های 
فرهنگی در حوزه های همانند دانشگاه ها و ارتقای فعالیت های 
کرمان  استان  فرهنگی  قرارگاه  کار  محور های  از  فرهنگی 

است.
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تأسیس دو نیروگاه خورشیدی هفت مگاواتی در دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر حسین اکبری فرد از تأسیس دو نیروگاه خورشیدی 7 
مگاواتی در زمینی به مساحت 22 هکتار در دانشگاه شهید 

باهنر کرمان خبر داد.
دکتر اکبری فرد بعدازظهر سه شنبه 17 اسفند ماه 1400 
گفت: پیرو امضا تفاهم نامه نیروگاه خورشیدی، دو نیروگاه 
خورشیدی 7 مگاواتی در زمینی به مساحت 22 هکتار در 
شرکت های  همکاری  با  دانشگاه  این  پور  افضلی  پردیزه 

داخلی و خارجی تأسیس می شود.
مطابق  کرد:  بیان  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
مفاد قرارداد سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری و انتقال، 
مگاواتی   14 نیروگاه  که  است  نموده  توافق  گذار  سرمایه 
خورشیدی را مطابق با استاندارد و مشخصات روز دنیا در 

دانشگاه اجرا نماید. 
پژوهشکده  به  خورشیدی  نیروگاه  از  بخشی  افزود:  وی 
فعالیت های  به منظور  دانشگاه  زیست  محیط  و  انرژی 
رعایت  با  و  یافت  خواهد  اختصاص  آموزشی-پژوهشی 
پروتکل های حفاظتی، دسترسی به سیستم داده های نیروگاه 
جهت استفاده های تحقیقاتی-آموزشی استادان و دانشجویان 
تفکیک  و  طراحی  منظور  بدین  که  نیروگاه  از  قسمتی  در 
شده است، فراهم خواهد گردید. در این راستا حداقل 0.4 
مگاوات از ظرفیت نیروگاه توسط سرمایه گذار با استفاده از 
مختلف  به صورت های  اینورتر  و  پنل  مختلف  فناوری های 

ثابت، مجهز به ردیاب خورشیدی تک محوره و دو محوره 
از نشان های تجاری  فناوری های مختلف پنل و  و همچنین 
احداث  میدانی  تست  و  عملکرد  مقایسه  به منظور  متنوع 

خواهد گردید. 
گفت:  دانشگاه  رئیس  مشاور  جالئی  سیدعبدالمجید  دکتر 
با  را  متفاوتی  برنامه های  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
بلندمدت  پروژه های  قالب  در  معتبر  شرکت های  همکاری 
پروژه  این  به  است.نگاهمان  اجرا گذاشته  به  و کوتاه مدت، 
باید بلند مدت باشد، این قرارداد ارزشمند، در بلند مدت 
دانشگاه را به سمت تعدادی از رسالت هایش سوق می دهد 
قابل  از دیده رسالت اصلی دانشگاه  برکتش  آثار خیر و  و 

دفاع است. 
از  دانشگاه  ریست  محیط  و  انرژی  پژوهشکده  افزود:  وی 
ظرفیت، استعداد و خالقیت نیروهای اعضای هیأت علمی، 
شهر،  استان،  به  می تواند  و  می کند  استفاده  متعهد  جوان، 

آموزش و پژوهش  نیز کمک کند.
مهندسی  بخش  تمام  استاد  پور  آبادی  نظام  حسین  دکنر 
بار  قرارداد  این  گفت:  باهنرکرمان  شهید  دانشگاه  برق 
معنویش برای دانشگاه از بار مادی اش افزون تر است و از 
نظر علمی، پژوهشی و مسائل رتبه بندی دانشگاه سبز، باعث 
رخداد اتفاقات مثبت خواهد بود و همچنین بار اجتماعی اش 

برای استان خیلی زیاد است.
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دکتر امیر عبداللهی رئیس پژوهشکده انرژی و محیط زیست 
دانشگاه شهید باهنر کرمان خاطر نشان کرد: ساخت و تجهیز 
یک مرکز تحقیقات برق و انرژی با هزینه سرمایه گذار در 
دانشگاه با عنوان ساختمان سبز برای استفاده های آموزشی 
شدن  تبدیل  قابلیت  با  استادان  و  دانشجویان  پژوهشی  و 
در  خورشیدی  سیستم های  استاندارد  مرجع  آزمایشگاه  به 
ایران از دیگر مواردی است که در این قرارداد مورد توافق 

طرفین قرار گرفته است. 
تحصیالت  دانشجوی  دو  ساالنه  هزینه های  کمک  تدارک 
تجدید پذیر  انرژی های  با  مرتبط  زمینه های  در  تکمیلی 
بخش  و  زیست  محیط  و  انرژی  پژوهشکده  نظر  مطابق 
مهندسی برق دانشگاه از دیگر مواردی است که وی به آن 

اشاره نمود. 
دانشیار بخش برق دانشگاه تصریح کرد: کارگروه هماهنگی 
تشکیل شده  از سه عضو  متشکل  اجرا  بر حسن  نظارت  و 
شروع  را  خود  فعالیت  قرارداد،  امضای  از  پس  که  است 
یک  قرارداد  این  فنی  اجرای  حسن  برای  کرد.  خواهند 

کرمان  استان  شمال  برق  نیروی  توزیع  شرکت  از  نماینده 
در راستای نظارت فنی بر حسن اجرای این قرارداد  نیز به 

عنوان نماینده شخص ثالث معرفی خواهد شد.
شهید  دانشگاه  بین  همکاری  نامه  تفاهم  قرارداد  پایان  در 
نماینده  و  گستر  توان  مهر  باد  شرکت  و  کرمان  باهنر 

سرمایه گذار ایتالیایی امضاء شد.
گفتنی است در این نشست، دکترحسین اکبری فرد سرپرست 
جالئی  المجید  سیدعبد  دکتر  باهنرکرمان،  شهید  دانشگاه 
رئیس  محمدی نژاد  قاسم  دکتر  دانشگاه،  رئیس  مشاور 
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دکتر حجت اهلل رنجبر 
عبداللهی  امیر  دکتر  بین المللی،  و  علمی  گروه های  مدیر 
رئیس پژوهشکده انرژی و محیط زیست، دکتر حسین نظام 
کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  علمی  هیأت  آبادی پورعضو 
توان  مهر  باد  شرکت  عامل  مدیر  فر  داوری  دکترمهرداد 
گستر و مهندس رسول عبدالهی معاون مهندسی و نظارت 

شرکت توزیع برق شمال کرمان حضور داشتند.
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اکبری  حسین  دکتر   1400 ماه  اسفند   17 شنبه  سه  روز 
فرد سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان با صدور حکمی 
سرپرست حوزه مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه منصوب 

کرد.
سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان در این حکم خطاب 
به دکتر جلیل آب شناس آورده است: بنا به پیشنهاد معاون 
به  نظر  و  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  محترم 
تجربیات ارزنده جناب عالی در امور اجرایی، به موجب این 
ابالغ به عنوان سرپرست حوزه مدیریت خدمات آموزشی 
راهبری،  که  این  به  باعنایت  می شوید.  منصوب  دانشگاه 
تا  دانشجویان  آموزشی  مسائل  به  پاسخگویی  و  رسیدگی 
پایان تحصیالت به عنوان یک مرجع ذیصالح، برعهدۀ آن 
خدمات  فرآیندهای  مستمر  بررسی  نیز  و  است  مدیریت 
تحصیلی،  دوره های  و  مقاطع  کلیۀ  دانشجویاِن  آموزشی 
آرزوی  ضمن  بنابراین  می افزاید،  مجموعه  آن  اهمیت  بر 
موفقیت برای شما، انتظار دارد با اهتمام ویژه، برخورداری 
موجود  توانمندی های  از  حداکثری  استفاده  صدر،  سعه  از 
ریزی  )برنامه  اهداف  قانونی،  جوانب  کلیۀ  رعایت  نیز  و 
و  راهبردی  برنامه  راستای  در  دانشگاه  آموزشی  خدمات 
برنامه ارائه شده به وزارت متبوع- نظارت بر ُحسن اجرای 
مقررات، آئین نامه ها و شیوه  نامه  های آموزشی- بازنگری، 
به  آموزشی  خدمات  فرآیندهای  مستمر  بررسی  و  اصالح 
مراجعان  دانشجویان،  امور  به  رسیدگی  در  تسهیل  منظوِر 
و تکریم ایشان- بازبینی مقررات آموزشی با هدف تسهیل 
به  اختیارات  بیشتر  تفویض هر چه  و  فرآیندهای آموزشی 
دانشکده ها و گروه های آموزشی و نظارت بر ُحسن اجرای 
فرآیندهای آموزشی- ایجاد راه ارتباطی مؤثّر بین استادان 
در  ذیربط  کارشناسان  با  دانشجویان  آموزشی  راهنمای 
پذیرش  رونِد  تسریِع  دانشگاه-  آموزشی  خدمات  اداره 

از ظرفیت های موجود در  با استفاده  دانشجویان غیرایرانی 
به  الکترونیکی  خدمات  توسعۀ  جاری-  مقررات  و  قوانین 
ظرفیت ها  از  بهره مندی  آموختگان-  دانش  و  دانشجویان 
الکترونیکی  درجهِت  اطالعاتی  سیستم های  قابلیت های  و 
شدِن کامل فرآیندها و کاهش مراجعات حضوری با هدِف 
تا  پیشرفته(  فناوری های  بر  مبتنی  خدمات  ارائه  افزایش 

حصول نتیجه مورد پیگیری قرار گیرند.
فارس  استان  در   1351 سال  در  آب شناس  جلیل  دکتر   
خود  متوسطه  و  راهنمایی  ابتدائی،  تحصیالت  شد.  متولد 
پایان رساند. در سال 1379 در کنکور  به  استان  را همان 
ای  حرفه  دکتری  رشته  در  و  نموده  شرکت  سراسری 
دامپزشکی)DVM( در دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید 

باهنر کرمان مشغول به تحصیل شد. 
دکتر آب شناس پس از اخذ دکتری حرفه ای در سال 1382 
موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی)PhD(  از دانشگاه 
ارومیه شد و در سال 1382 در دانشگاه شهید باهنر کرمان 
به عنوان مربی در دانشکده دامپزشکی مشغول به کار شد 
از  کار هست.  به  مشغول  دانشیاری  درجه  با  اکنون  هم  و 
و  بیمارستان  ریاست  به  می توان  وی  اجرایی  فعالیت های 
تا سال  واحد امور دام تخصصی دامپزشکی از سال 1385 
از  دامپزشکی  دانشکده  پشتیبانی  و  اجرایی  -1390معاون 
پردیس  پژوهشی  آموزشی  -1393معاون  تا   1390 سال 
تحصیالت  گروه  -1394سرپرست  سال  در  دانشگاهی 
تکمیلی دانشگاه از اسفند 1394 تا -1397مدیریت برنامه 
ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه از آبان 1395 تا -1397
رئیس دانشکده دامپزشکی  از سال 1397 تا -1399رئیس 
کمیته اخالق سازمانی  از سال 1398 تا کنون-عضو کمیته 

اخالق دانشگاه از سال 1397 تا کنون، اشاره نمود.

به سمت  دکتر جلیل آب شناس 
مدیریت  حوزه  سرپرست 
دانشگاه  آموزشی  خدمات 
شهید باهنر کرمان منصوب شد
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تجلیل از رتبه برتر دانشجوی شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان
روز سه شنبه 17 اسفندماه 1400 از دانشجوی برتر شاهد 
و ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان در ششمین جشنواره 
کنفرانس  سالن  در  آثار،  ملی  جایزه  تحصیلی  آموزشی 

استانداری کرمان، تجلیل به عمل آمد.
با  ایثار  ملی  جایزه  تحصیلی  آموزشی،  جشنواره  ششمین 
هدف ارزیابی دستاوردهای طرح شاهد و نیز افزایش انگیزه 
دستگاه های  مشارکت  با  هدف  جامعه  تحصیلی  تحرک  و 
و  درمان  بهداشت،  وزارتخانه های  شامل  عضو  آموزشی 
آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش وپرورش، 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

برگزار گردید.
 71 علمی  ارزشمند  جایگاه  از  مراسم  این  در  است:  گفتنی 
شامل  کشور  سراسر  از  شاهد  طرح  برگزیدگان  از  نفر 
دانشجویان، دانش آموزان، طالب شاهد و ایثارگر به صورت 
به عمل  تجلیل  وبینبار  شیوه  به  کشور  سراسر  در  همزمان 

آمد.
شایان ذکر است، حوریه مرشد بزرگدل دانشجوی ایثارگر 
معماری  و  هنر  دانشکده  از  بازیگری  کارشناسی  رشته 

دانشگاه شهید باهنر کرمان رتبه برتر را کسب نمود.  
نامه اجرایی ماده  بند یک آیین  بنابراین گزارش، براساس 
گروه هدف  ایثارگران،  به  رسانی  قانون جامع خدمات   67
شهید،  فرزند  و  »همسر  شامل؛  ایثارگری  وضعیت  نظر  از 
جانبازان  فرزندان  و  همسر  باالتر،  و  درصد   25 جانبازان 

25 درصد و باالتر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان« بوده 
اختصاصی آموزشی  این عزیزان که دارای شرایط  و صرفًا 
تحصیلی نیز بوده اند، در این جشنواره مورد ارزیابی تحصیلی 

قرار گرفتند. 
در  ایثار  ملی  جایزه  تحصیلی  آموزشی،  جشنواره  ششمین 
»سه مرحله« که »مرحله اول« دانشگاهی بود و دانشجویان 
توسط دانشگاه یا دانشکده محل تحصیل خود انتخاب و به 
دانشگاه منطقه مربوطه معرفی شدند. در»مرحله دوم« در 
کالن مناطق کشوری ارزیابی الزم صورت گرفت و نفرات 
وزارت  ایثارگر  و  شاهد  امور  کل  اداره  به  منتخب  و  برتر 
تعداد  و  است  کشوری  سوم«،  »مرحله  و  شدند  معرفی 
ازدانشگاه های  ایثارگر  و  برتر شاهد  نفر دانشجوی  کل 15 
وابسته به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری سراسر کشور در 

مقاطع مختلف تحصیلی، انتخاب شدند.

به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
اولین همایش انسان و اندیشه آرمانشهری در نگاه حکیم نظامی گنجوی و

رونمایی از کتاب مثنوی مظهر اآلثار 
به مناسبت بزرگداشت نظامی گنجوی، شاعر پارسی گوی 
ایرانی اولین همایش انسان و اندیشه آرمانشهری در نگاه 
مظهر  مثنوی  کتاب  از  رونمایی  و  گنجوی  نظامی  حکیم 
وحدت  تاالر  در   1400 اسفندماه   18 چهارشنبه  اآلثار، 

برگزار شد. باهنر کرمان  دانشگاه شهید 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  به همت  همایش  این 
مجموعه شرکت ملی مس سرچشمه، بنیاد ایران شناسی و 
مرکزکرمان شناسی و با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
ادبیات  حوزه  در  برجسته  استادان  کرمان،  استان  اسالمی 

و نظامی شناسی برگزار شد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  علیزاده  محمدرضا 

برنامه  اولین  همایش  این  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان 
استان  در  گنجوی  نظامی  حکیم  پاسداشت  برنامه های  از 
این  سرمایه های  پاسداشت  و  معرفی  افزود:  است  کرمان 
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اقدامات مهم و موثری که الزم است  از  بوم یکی  و  مرز 
انجام شود. توسط نهادهای ذیربط 

نظامی  جمله  از  ایرانی  از شخصیت های  برخی  افزود:  وی 
از مرزها هستند که کمتر  فراتر  و موالنا  گنجوی، رودکی 

این شخصیت ها پرداخته شده است. به معرفی 
بنابراین گزارش، این همایش دو وجه داشت هم بزرگداشت 
هم  و  االثار  مظهر  اثرمثنوی  از  رونمایی  و  گنجوی  نظامی 
در بخش دوم همایش کارگاه ترجمه با موضوعات جایگاه 
و منزلت ترجمه در ایران امروز، نقش ها و تعاریف ترجمه 
در گذر تاریخ و ترجمه در عرصه نشر در ایران با حضور 
و  مترجمان  بزرگترین  از  کیوانی  مجدالدین  دکتر  استاد 

ادبی و متقدان کشور، ارائه شد.
ادبیات، آثار، تحلیل  تاریخ  گفتنی است، جایگاه نظامی در 
درباره  آن  اندیشه  به  ویژه  نظامی  اندیشه  رمزگشایی  و 
از  نظامی  موفق  پیروان  شناساندن  و  آرمان شهر  و  انسان 
بخش  مفاخر  این  شناخت  با  تا  بود  همایش  این  اهداف 

دیگری از تاریخ ادبیات که در مقاطعی تاریک باقی مانده 
بود، روشن شود.

حوزه  در  برجسته  استادان  از  تن  چند  همایش  این  در 
ادبیات و نظامی شناسی از جمله سخنرانی دکتر سرامی از 
و  نظامی شناس  دانشگاهی،  ادبیات  پیشکسوتان  و  بزرگان 
شاهنامه پژوه، دکتر محمود مدبری عضو بازنشسته هیأت 
ایرانی  اکبر  دکتر  و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  علمی 

پژوهشی میراث مکتوب حضور داشتند. رئیس موسسه 
به  اآلثار  مظهر  مثنوی  کتاب  از  همایش  این  حاشیه  در 
تصحیح دکتر حامد حسینخانی عضو هیأت علمی دانشگاه 

باهنر کرمان رونمایی شد. شهید 
و  تاریخ  این  برای  را  برنامه  این  که  دلیلی  است،  گفتنی 
در دانشگاه انتخاب شد این است که کتاب مثنوی مظهر 
اآلثار شاه جهانگیر هاشمی کرمانی از شاعران بزرگ قرن 

دهم است و از پیروان بزرگ نظامی است.
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توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
 سومین همایش بین المللی ابن هیثم و نور برگزار شد

به ریاست دکتر علی اکبر والیتی، آیین سومین همایش بین 
المللی ابن هیثم و نور روز چهارشنبه 18 اسفند ماه 1400 
برگزار  کرمان  باهنر  دانشگاه شهید  در  مجازی  به صورت 

شد.
این همایش و ایده آن توسط کمیته فرهنگ و تمدن ایران 
انقالب فرهنگی مطرح شد و خوشحالیم  اسالمی و شورای 
که شاهد برگزاری سومین دوره این همایش را  در دانشگاه 

شهید باهنر کرمان هستیم.
دکتر اکبری فرد خاطرنشان کرد: دانشگاه شهید باهنر کرمان 
نزدیک به نیم قرن از عمرش می گذارد و شاهد رخدادها و 
اتفاقات علمی وپژوهشی و نوآوری زیادی بوده است و این 
دانشگاه با نگاه خّیرانۀ مرحوم افضلی پور و حمایت های همه 
رسیده  خوبی  سرانجام  به  صبا،  فاخره  بانو  همسرش  جانبۀ 
و نهالی را که این بزرگواران در کرمان در سرزمین فکر و 
اندیشه کاشتند امروز به یک درخت تنومند و مثمر ثمری 

تبدیل شده است.
وی گفت: دانشگاه شهید باهنر کرمان با تقریب به 14000 
به  تقریب  و  علمی  هیأت  عضو   600 از  بیش  و  دانشجو 
550 یاوران علمی در حال انجام رسالت خود است و قطعا 
در کنار پژوهش و آموزش الزم است که فعالیت های این 

چنینی هم داشته باشیم و کرمان به خود می بالد که میزبان 
همایش ها و رخدادهای بزرگی بوده است.

سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: در این همایش 
واقع  در  یکی  است  شده  مطرح  گونه ای  به  مسأله  دو 
مسلمان،  دانشمندان  از  یکی  عنوان  به  هیثم  ابن  شناسایی 
بررسی  به  نیوتون  از  قبل  سال  هفتصد  در  که  دانشمندی 
ویژگی های نور پرداخته است زیرا شخصیت این دانشمند و 
معرفی شخصیت های جهان اسالم برای نسل امروز اهمیت 
این دانشمند در  ابتکار  به  نور است که  دارد و دوم بحث 
گذشته های دور مباحث علمی و مباحث شناختی آن شروع 
زندگی  در  و  جامعه  در  را  گسترده ای  آثار  امروزه  و  شده 
روزمره ما آثار نور وآثاری که می تواند در توسعه اقتصادی 

و اجتماعی داشته باشد، دارد.
وی افزود: یکی از محورهای همایش بحث مبانی نور شناسی 
ابن هیثم است که یک مبحث کامال علمی است، محور دوم؛ 
علوم تجربی و علوم انسانی او بوده و حکایت از شناخت این 
دانشمند است که در عصر خودش با حداقل ها و مشکالتی 
افراد  دست  به  و  کرده  پیدا  را  علم  مرز  داشته  وجود  که 

بعدی داده است. 
دبیرکل سومین همایش با اشاره به محورهای سوم و چهارم 
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ابن  از دانشمندان هم عصر  همایش گفت: در این همایش 
هیثم، تاریخ علم فیزیک و نجوم و نورشناسی نوین یا شناخت 

نور در عصر نوین مقاالت متعددی ارائه خواهد شد.
دکتر اکبری فرد با تاکید بر هنر و زیبایی شناسی در اندیشه 
ابن هیثم گفت: این دانشمند زیبایی را امری تجربی و مساله 

ای قابل مطرح تلقی می کند.
همایش هایی  چنین  این  برگزاری  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
دارد  تقدیر  جای  افزود:  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در 
ایران اسالم که استان کرمان و  از کمیته تمدن و فرهنگ 
این  برای شناخت  تاریخی  بسیار  را یک شهر  شهر کرمان 

دانشمند برجسته، انتخاب کردند.
تهیه شده  مقاالت  اظهار کرد: مجموعه  دانشگاه  سرپرست 
افراد  اختیار  در  الکتونیکی  صورت  به  همایش  سومین  در 
اسالمی  دانشمندان  از  الگو گرفتن  با  و  قرار خواهد گرفت 
و دانشمندانی که در جهان اسالم کار کردند جوانان ما هم 
در کشور اسالمی این چهره ها و آثارشان آشنا شوند و به 
خود می بالیم که چه دانشمندانی و در چه زمان هایی مسائل 
و  نور  علم  در  امکانات  حداقل ترین  و  کمترین  با  را  علمی 

علم نجوم، داشتیم.
دکتر علی ایرانمنش دبیر علمی همایش ضمن بیان محورهای 
همایش گفت: بیش از 50 مقاله به این همایش ارسال شده 
که از این تعداد 15 مقاله طی یک روز به صورت مجازی 
این  از ویژگی های  افزود: یکی  و  ارائه می شوند  و تخصصی 
همایش این است که تعدادی از محققین برجسته از خارج 
از کشور از جمله پروفسور جرج صلیبا محقق بزرگ تاریخ 
علم دنیا و همچنین سخنرانانی از کشور تونس و مصر جزء 
متن  آن  از  پس  و  هستند  همایش  این  مدعو  سخنرانان 
پیام دکتر علی اکبر والیتی رئیس همایش و رئیس کمیته 
فرهنگ و تمدن اسالم و ایران شورای عالی انقالب فرهنگی 
را قرائت کرد، در این پیام آمده: برپایی سومین گردهمایی 
ابن هیثم و نور در ادامه مسیر همایش های نخست و دوم 
نشان از روش پسندیده و سنت حسنه ای است که می کوشد 

سلسله وار به صورت هدفمند و منظم به بزرگداشت یکی از 
فرزانگان عرصه تمدن اسالم و ایران بپردازد. گرد آمدیم 
تا شاهد بزرگداشت یکی از مفاخر بزرگ ایران زمین باشیم.
ابن هیثم متعلق به سراسر گسترده وسیع جهان اسالم است 
که  نشان می دهد  دارد که  نیز وجود  قرائنی  در عین حال 
او زاده ایران و بزرگ شده خوزستان است در فهرصتی که 
رسیده  نیز  چاپ  به  تواتر  به  و  تهیه شده  هیثم  ابن  ازآثار 
این  متاسفانه  دارد.  اهواز وجو  درباره شهر  است، رساله ای 
از محتوای آن خبر نداریم  نیامده و  رساله هنوز به دست 
اما همین قدر که او رساله ای دباره شهر اهواز نوشته نشان 
این  با  همراه  دارد  تعلق  ایران  به حوزه جغرافیایی  می دهد 
موضوع که آرزو می کنم روزی این رساله در کتابخانه ای به 
دست آمده و به چاپ رسد و آرزو می کنم بحث هایی دباره 
تعلق جغرافیایی و سرزمینی ابن هیثم در سومین گرهمایی 

صورت پذیرد.
در قسمت دیگر این پیام موضوعات:) راه اندازی و گسترش 
کتابخانه تخصصی ابن هیثم، گردآوری آثار او اعم از خطی 
ابن  گردهمایی های  مقاله های  مجموعه  انتشار   – چاپی  و 
هیثم  ابن  مطالعات  به  بخشیدن  عمق  هدف  با  ونور  هیثم 
درباره  جهان  سراسر  در  که  کتاب هایی  انتشار   – پژوهی 
ابن هیثم منتشر شده ند به زبان فارسی و با رویکرد ترجمه 
محور برای انتقال داده های ابن هیثم پژوهی به زبان فارسی 
– کوشش برای سرعت بخشیدن به مطالعات بازشناسی در 
جهان اسالم و حتی راه اندازی مجله تخصصی در این حوزه 
ولو به صورت یک شماره در سال – کوشش برای تبدیل 
ابن  ابن هیثم در دانشگاه کرمان به قطب  دبیرخانه دائمی 
هیثم پژوهی در جهان از طریق انتشار مقاله وکتاب، اعطای 
بورس های تحصیالت تکمیلی و رخدادهایی از این دست – 
افراد مختلف کشور بویژه نسل  کوشش برای آشنا نمودن 
جوان با آرا و اندیشه ها و زندگینامه ابن هیثم از طریق ساده 
سازی آثار او و انتشار زندگینامه های کوتاه و با زبان ساده(

به دبیرخانه پیشنهاد شده است.
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دکتر سید عبدالمجید جالئی در سومین همایش علمی بین المللی ابن هیثم و نور مطرح کرد؛
 دستیابی به توسعه پایدار با تاکید بر مبحث نور

مشاور عالی سرپرست دانشگاه در سومین همایش ابن هیثم 
و نور گفت: آنچه برای کیفیت زندگی انسان  ها مهم است، 
پایدار، بحث  پایدار مرتبط است و توسعه  به حوزه توسعه 

نور را نیز شامل می شود.
ماه  اسفند   18 چهارشنبه  روز  سیدعبدالمجید جالئی  دکتر 
حضور  با  که  نور  و  هیثم  ابن  همایش  سومین  در   1400
در  خارجی  و  داخلی  صاحبنظران  و  اندیشمندان  استادان، 
بحث  درباره  بود  برگزار شده  کرمان  باهنر  دانشگاه شهید 
نور و این همایش از نگاه رشته اقتصاد به موضوع نورشناسی 
نظام های  همه  که  اصولی  از  یکی  گفت:  و  کرد  اشاره ای 
قاعدتا  است که  اقتصادی  توسعه  دنبال می کنند،  اقتصادی 

منجر به رفاه می شود. 
وی افزود: این اصل در علم اقتصاد و عرصه عملی اقتصاد 
پذیرفته  شده است و در همین راستا رشد اقتصادی که با 
توسعه متفاوت است شرط الزم و کافی برای محقق شدن 
یک توسعه اقتصادی بالنده است.دکتر جالیی اظهار داشت: 
در بحث رشد دو شرط اساسی مورد توجه است که یکی از 

آنها به همایش ابن هیثم و نور مربوط می شود.
مشاورعالی سرپرست دانشگاه افزود: رشد اقتصادی تا قبل 
از دهه نود میالدی عموما از طریق اعداد و مسابقه عددی 
بین کشورها مطرح بود اما از دهه نود به این سمت، اعداد 
در بحث رشد اقتصادی اهمیت خودش را از دست داده و 

جای خود را به دو مسئله ثبات و پایداری داده است.
خصوص  در  دانشگاه  اقتصاد  و  مدیریت  دانشکده  رئیس 
است،  ارتباط  در  نورشناسی  مبحث  با  که  پایداری  بحث 
برداشت  در  عموما  اقتصادی  رشد  در  ثبات  بحث  گفت: 
فیزیک به مسأله رشد توجه دارد و هم به شاخص هایی که 
به توسعه پایدار مربوط می شوند، بنابراین یک از مقوله هایی 
کند  برقرار  را  اقتصاد  و حوزه  نور  بین  ارتباط  که می تواند 

اقتصادی  رشد  پایداری  در  می تواند  نور  که  است  نقشی 
داشته است. 

از  خیلی  در  اقتصادی  بحث  در  کرد:  تصریح  دکتر جالیی 
موارد از قوانین فیزیکی و اصولی که در علم فیزیک است 
استفاده می شود تا جایی که از سال 2000 میالدی که نقش 
توسعه پایدار و تولید پاک مورد توجه در دنیا قرار گرفته، 
منظم  و  سیستماتیک  تنگاتنگ،  خیلی  اتصال  و  ارتباط  این 
اقتصاد به موضوع همایش  نگاه رشته  از  اگر  بنابراین  شده 
نگاه کنیم یکی از مهم ترین جایگاه هایی که نور می تواند در 
صحنه جامعه امروز نقش ایفا کند در حوزه اقتصاد و علوم 

اجتماعی است. 
دانشگاه خاطرنشان کرد: آنچه که مهم  عضو هیأت علمی 
است کیفیت در تولید و کیفیت در زندگی انسان  هاست که 
یکی از مقوله های بزرگ و مهم و اصلی آن به حوزه توسعه 
مباحث  مجموعه  پایدار  توسعه  حوزه  و  برمی گردد  پایدار 

مرتبط با نور را در بر می گیرد.
آینده  دوره های  برای  که  است  این  ما  تالش  گفت:  وی 
ارتباط نور را با دیگر رشته ها در دستور کار قرار دهیم و 
در  ویژه  به  رشته ها  از  یکی  با  مبحث  این  ارتباط  سال  هر 
تا مقوله خاصی که  حوزه علوم اجتماعی مدنظر قرار گیرد 
مبدا آن فیزیک دانان بوده اند در حوزه اقتصاد بتواند نقش 

موثری داشته باشد.
مشاور سرپرست دانشگاه تصریح کرد: استان کرمان، استان 
زرخیزی است که ظرفیت آن بر همه روشن است اما مسأله 
صادرات  و  کشاورزی  حوزه  به  وابستگی  و  امروز  اساسی 
و  زیست  محیط  در خدمت  آنها  از  بخشی  که  محصوالتی 
منابع طبیعی نیستند. دکتر جالیی تصریح کرد:همایش هایی 
که همزمان به مسائلی اصلی استان کرمان می پردازد و به 
دارد،،  توجه  همایش  این  اصلی  محور  عنوان  به  نورشناسی 



39

می تواند در دستور کار دبیرخانه جشنواره قرار گیرد.
وی گفت: استان کرمان در 22 حوزه کاالیی و خدماتی دارای 
دارد.   رقابتی  مزیت  درصد   5 و حدود  است  نسبی  مزیت 
استعدادهای  و  نسبی  مزیت های  دنیا  در  امروز  افزود:  وی 
منطقه ای اگر رقابت پذیر نباشند عمال تکامل نمی یابند و در 
این شرایط باز هم مباحثی نظیر  که یک منطقه برای یک 
راهگشا  و  کمک کننده  می توانند  نور  به  اگر  دارد  محصول 

باشند.
هیأت  عضو  آبادی  بشر  مهرابی  حسین  دکتر  همچنین، 
علمی دانشگاه و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
کرمان ضمن  ذکر نام و یاد بنیان گذار دانشگاه در کرمان 
صبا(  فاخره  بانو  همسرشان  و  افضلی پور  مهندس  )مرحوم 
گفت: همه ما و همه جامعه علمی دانشگاه در کرمان و در 
ایران، از بزرگ مردی مثل افضلی پور الهام گرفتند و نقش 
و تالش های صادقانه ای را در راستای توسعه علم و فرهنگ 

در جامعه ایفا نمودند.
اصل  کرد:  عنوان  کرمان  استانداری  اقتصادی  امور  معاون 
این  کنندگان  برگزار  که  است  این  نور  و  هیثم  ابن  بحث 
همایش با زنده کردن این موضوعات تمدن اسالمی را احیا 

می کنند که رسالت جمهوری اسالم ایران هم است.
وی گفت: ابن هیثم و نور موضوعی را به هم پیوند داد که 
بسیار  این دو موضوع  پیوند دادن  قبل  حدود 1000 سال 
نور،  نجوم،  حوزه  در  که  بوده  کارهایی  همه  از  ارزشمندتر 

فیزیک و فلسفه انجام داده و آن پیوند دادن تجربه گرایی 
و اعتقادات عمیق اسالمی بود و از نظر فلسفی در آن دوره 
تاریخی و اوج فلسفه اسالم هم بوده که مباحث بسیار زیادی 
به  دنیوی  مقامات  زدن  کنار  با  هیثم  ابن  و  می شد  مطرح 

بحث علم و اعتقادات اسالمی پرداخت.
زمینه  در  هیثم  ابن  علمی  بحث های  افزود:  مهرابی  دکتر 
امروز  که  است  مسائل  دیگر  و  نور  انعکاس  تاریک،  اتاق 
بسیاری از تکنولوژی ها و هنرهایی که داریم در این زمینه 

رشد پیدا می کنند.
گفتنی است، این همایش یک روزه  با پنل های تخصصی و 
محورهای)مبانی نورشناسی ابن هیثم، ابن هیثم و دانشمندان 
هم عصر، ابن هیثم، علوم تجربی و علوم انسانی، تاریخ علم 
فیزیک و نجوم، ابن هیثم و نورشناخت نوین، هنر و زیبایی 

شناسی در اندیشه ابن هیثم( به کار خود پایان داد.

حضور دکتر حسین اکبری فرد در نشست رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
روز  عالی،  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  رؤسای  نشست 
چهارشنبه 18 اسفند ماه 1400 با حضور سرپرست دانشگاه 
در  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  کرمان،  باهنر  شهید 
سالن شهدای جهاد علمی این وزارت به صورت حضوری و 

مجازی برگزار شد.
معظم  رهبر  گفت:  علوم  وزیر  زلفی گل   محمدعلی  دکتر 
به  نسبت  داشتند  انتظار  دانشگاه ها  از  همچنین  انقالب 
شاگردپروری و تربیت دانشجویانی دانا، باسواد، بااخالق و 
باایمان اقدام کنند و در راستای حاکم بودن روحیه انقالبی 

در دانشگاه ها تالش کنند.
وزیر علوم در این نشست که با موضوع بررسی تمهیدات 
 1401 سال  در  حضوری  آموزش  ازسرگیری  برای  الزم 
کالس های  شدن  حضوری  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
تاکید  آموزشی در سال 1401 یک ضرورت مهم و مورد 
تخصیص   1401 سال  در  و  است  نظام  ارشد  مسئوالن 

آموزش ها  میزان حضور شدن  اساس  بر  دانشگاه ها  بودجه 
خواهد بود.

کرونا  خاطر  به  دانشگاه ها  شدن  غیرحضوری  افزود:  وی 
دوری  باعث  منازل،  در  دانشجویان  زیاد  ماندگاری  و 
روحیه  تضعیف  و  آکادمیک  محیط های  از  دانشجویان 
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تقویت  برای  دارد  ضرورت  گفت:  است،  شده  دانشجویان 
وضعیت علمی آموزشی و حفظ شور و نشاط در بین نسل 
جوان، آموزش حضوری به شکل بسیار جدی از سال آتی 

عملی شود.
وزیر علوم گفت: رؤسای دانشگاه ها حتمًا تمهیدات الزم را 
در  دانشگاه  برای حضوری شدن  تجهیزاتی  و  مالی  نظر  از 
سال 1401 پیش بینی کنند و بخشی از بودجه های خود را 

برای این کار پس انداز کنند.
استانی  مسئولین  استانداران،  با  مناسب  تعامل  علوم  وزیر 
گفت:  و  کرد  ذکر  مهم  بسیار  ضرورت  یک  را  شهری  و 
دانشگاه ها ضمن ارتباط مناسب با مسئوالن استانی از حضور 
این مسئوالن در مجامع و شوراهای خود استفاده کنند چرا 
که این عزیزان می توانند در بسیاری از مسائل راهکار ارائه 

داده و حمایت های الزم را از آموزش عالی داشته باشند.
اظهار  علوم،  وزارت  پژوهشی  معاون  صالحی  پیمان  دکتر 
اتفاقات به ضرر پژوهش بوده  داشت: در سال جاری همه 
و در بسیاری از دانشگاه ها در حوزه گرنت، جوایز مقاالت، 
هزینه  متاسفانه  هم  ریال  یک  حتی  تجهیزات  و  تعمیرات 
نشده است. امید است با اتفاقاتی که در این دوماه می افتد و 
با پیگیری های مداوم وزیر محترم علوم و همکاری سازمان 
دانشگاه ها  و  شویم  بودجه  افزایش  شاهد  بودجه،  و  برنامه 
بتوانند سهمی از بودجه پژوهش را دریافت کنند. دو هزار 
وزارت  به  تعمیرات  و  زیرساخت ها  برای  تومان  میلیارد 
اختصاص  دانشگاهی  جهاد  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
باشد.  راهگشا  آینده  سال  در  است  امید  که  شده  داده 
ردیف بودجه وزارتخانه تااکنون 75 درصد احصا شده که 

امیدواریم تا پایان سال این ردیف را تا 110 درصد دریافت 
کنیم تا بتوانیم مشکالت دانشگاه ها را به صورت موردی به 

خصوص در تعمیر و تجهیز رفع کنیم.
عملکرد  ارزیابی  نتایج  اینکه  بیان  با  خاکی صدیق  دکتر 
شده  انجام  دانشگاه ها  دسته بندی  و  الکترونیکی  آموزش 
توجه  با  کرد:  بیان  شد،  خواهد  اعالم  زودی  به  و  است 
پذیرش  مبنای  عالی،  آموزش  گسترش  شورای  مصوبه  به 
دانشجویان الکترونیکی در سال های بعد این ارزیابی خواهد 

بود.
اینکه  بیان  با  خود  سخنان  پایان  در  صدیق  خاکی  دکتر 
را  پیچیدگی های خاص خود  به آموزش حضوری  برگشت 
و  دانشگاه ها  رؤسای  همت  با  کرد  امیدواری  اظهار  دارد 
تالش اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه ها، ازسرگیری 
آموزش حضوری موفقیت آمیز باشد؛ البته منظور بازگشت 
بلکه  نیست   1398 سال  همانند  حضوری  آموزش  به 
باالتر  با کیفیت  و  ترکیبی  به صورت  به آموزش  بازگشت 

است.
 گفتنی است، پس از پایان این نشست، دکتر حسین اکبری 
یک  سفر  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  فرد 
روزه به تهران، موضوعات: حضوری شدن آموزش، همسان 
همچنین  و  علمی  هیأت  اعضا  جذب  نحوه  و  حقوق  سازی 
فناوری اطالعات را پیگیری و در دیدار با مدیران بخش های 
مختلف وزارتخانه) جذب؛ معاونت حقوقی و مجلس؛ دفتر 
برنامه و بودجه ،تشکیالت و تحول اداری؛ فناوری اطالعات 
و امنیت فضای مجازی وزارت علوم( در مورد روند اجرایی 

و تحقق محورهای یادشده، گفت و گو کرد.
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سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان منصوب شد
باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
سرپرست  به عنوان  را  رنجبر  اهلل  حجت  دکتر  کرمان، 

معاونت پژوهشی و فناوری این دانشگاه، منصوب کرد.
دکتر حسین اکبری فرد، روز چهارشنبه 18 اسفند ماه 1400 
به  را  فناوری  و  پژوهش  در طی حکمی مسئولیت معاونت 
مهندسی  گروه  علمی  هیأت  عضو  رنجبر  اهلل  حجت  دکتر 
معدن دانشگاه ابالغ کرد. متن این حکم به شرح زیر است:

ارزنده مدیریتی  ارزشمند علمی و سوابق  به تجربیات  نظر 
این ابالغ به عنوان سرپرست حوزه  جناب عالی، به موجب 
می شوید.  منصوب  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاونت 
از  بهینه  استفاده  و  مناسب  برنامه  ریزی  با  است  شایسته 
در  مصّرح  وظایف  شرح  بر  عالوه  موجود،  ظرفیت های 
تفصیلی  تشکیالت  و  دانشگاه ها  مدیریت  جامع  آئین نامه 
دانشگاه، موارد)برنامه ریزی برای تحقق اهداف تعیین شده 
در برنامه راهبردی دانشگاه و نیز برنامه ارائه شده به وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری در حوزۀ پژوهش و فناوری- ایجاد 
ها  پژوهشی شرکت  اولویت های  از  روز  به  اطالعاتی  بانک 
نظارت  و  مدیریت  کرمان-  استان  اجرایی  های  دستگاه  و 
دانش  نمودِن  کاربردی  منظوِر  به  تحقیقاتی،  طرح های  بر 
طرح های  از  حمایت  و  جامعه  نیاز  مورد  زمینه های  در 
از  خارج  پژوهشی  علمی  مؤسسات  با  مشترک  پژوهشی 
عملی  مهارت های  و  علمی  توانمندی های  ارتقاء  دانشگاه- 
به  محققان  و  پژوهشگران  دانشجویان،  علمی،  هیأت  کادر 
بر  تأکید  با  کاربردی   و  بنیادی  پژوهش  های  انجاِم  منظوِر 
همکاری  های  تقویت  و  توسعه  محور-  تقاضا  پژوهش های 
علمی  مؤسسات  با  مشترک  فناوری  و  پژوهشی  آموزشی، 
فعالیت  های  از  معنوی  و  مادی  حمایت  بین  المللی-   معتبر 
تجارب  از  بهره مندی  علمی-  هیات  اعضای  بین  المللی 
در  کشور  از  خارج  ایرانی  متخصصان  پژوهشی  و  آموزشی 
دانشگاه و تالش برای ایجاد شرایط و امکانات الزم جهت 
ایرانی-  غیر  پسادکترای  متقاضیان  و  دانشجویان  جذب 
زائی  اشتغال  شاخص های  ارتقاء  برای  مناسب  بسترسازی 
و  گسترش  با  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان 
حمایت از فعالیت  های شرکت های دانش بنیان و نوآفرین- 
تحول در مأموریت گرایی پژوهش و فناوری در دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی استان کرمان با تأکید بر کیفیت 
از  صنعت  با  دانشگاه  ارتباط  تقویِت  کارآمدی-  و  گرایی 
نیازها  بررسی  صنایع،  از  میدانی  بازدیدهای  تنطیم  طریِق 
راهکارهای  ارائه  و  تحقیقاتی صاحباِن صنایع  اولویت  های  و 
کاربردی و عملیاتی جهت حل مشکالتشان- تالش درجهت 

پایان نامه  های دانشجویی و هدایت  از  جلب حمایت صنایع 
به  محور  مشتری  تحقیقات  سوی  به  دانشجویان  تفکرات 

منظوِر رفع نیازهای منطقه(مورد عنایت ویژه قرار گیرند.
حوزه  می رود  انتظار  است:   آمده  حکم  این  از  بخشی  در 
از  حداکثری  استفاده  با  را  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی 
با  خود  حرکت  به  موجود،  توانمندی های  و  ظرفیت ها 
شده  تعیین  اهداف  تحقق  برای  مطلوب،  شتاب  و  سرعت 

ادامه دهید.
تاریخ  در  رنجبر  اهلل  حجت  دکتر  است،  ذکر  شایان 
استان  شهرهای  از  یکی  خنج  شهرستان  در   1343/4/20
فسا  شهر  در  را  دبیرستان  دوره  است.  شده  متولد  فارس، 
گذرانده و سپس برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه پونا در 
ارشد  وکارشناسی  کارشناسی  مقطع  دو  و  شد  هندوستان 
 1366 سال  در  وی  است.  گذرانده  دانشگاه  این  در  را 
مدرک کارشناسی زمین شناسی و در سال 1369 مدرک 
کارشناسی ارشد زمین شناسی خود را از دانشگاه پونا اخذ 
دانشگاه  وارد  علوم  وزارت  بورس  با  کرد. در سال 1371 
از  گرایش سنجش  با  شناسی  زمین  رشته  در  و  دهلی شد 
دور زمین شناختی در سال 1375 در مقطع دکتری فارغ 
شهید  دانشگاه  وارد  بعد  به  سال  آن  از  گردید.  التحصیل 
تمام بخش مهندسی  استاد  اکنون  باهنر کرمان شده و هم 

معدن است. 
دکتر رنجبر دو دوره رئیس بخش مهندسی معدن، معاون 
پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی، رئیس دفترهمکاری های 
زمین  دور  از  سنجش  انجمن  رئیس  و  بین المللی  و  علمی 

شناختی ایران را در کارنامه مدیریتی خود دارند. 
گفتنی است، دکتر رنجبر در سال 1383 به عنوان پژوهشگر 

نمونه سازمان صنایع و معادن استان کرمان انتخاب شد.
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مشاورین سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان منصوب شدند
شورای  رئیس  و  عالی  مشاورین  فرد،  اکبری  حسین  دکتر 

مشاوران دانشگاه شهید باهنر کرمان را منصوب کرد.
باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
جالئی  سیدعبدالمجید  دکتر  جداگانه  احکامی  در  کرمان، 
را به سمت »مشاورعالی سرپرست دانشگاه« و دکتر قاسم 
محمدی نژآد را به سمت »مشاورسرپرست و رئیس شورای 

مشاوران دانشگاه« منصوب کرد.
ارزشمند  به سوابق  نظر   در حکم دکتر جالیی آمده است؛ 
جناب عالی در امور اجرایی، به موجب این ابالغ و با حفظ 
سمت، به عنوان »مشاور عالی اینجانب« منصوب می شوید. 
امید است با بهره  مندی از پیشینه علمی و مدیریتی شما و 
استفادۀ بهینه از توانمندی های موجود، همراه با برنامه  ریزی 
در  دانشگاه  پیشرفِت  تداوم  شاهِد  مضاعف،  تالش  و 
به  خدمت  ارائۀ  و  پژوهش  آموزش،  مختلف  عرصه های 
دانشگاهیان بوده و مسیر تعالی دانشگاه بیش از پیش ادامه 

یابد.
نظر  است؛  آورده  نژاد  محمدی  دکتر  حکم  در  همچنین   
جناب عالی،  اجرایی  و  پژوهشی  علمی،  ارزنده  تجربیات  به 
مشاور  عنوان  به  سمت،  حفظ  با  و  ابالغ  این  موجب  به 
تعیین  مشاوران«  شورای  رئیس  و  رئیس)سرپرست( 
می شوید. معتقدیم که بهره گیری از نظرات و دیدگاه های 
دانشگاه  اهداف  تحقق  زمینه های  می تواند  نظران،  صاحب 
را  کارآفرین  و  دانشگاه جامعه محور  به سمِت  در حرکت 

مشاوران  حضور  تقویِت  منظوِر  به  بنابراین  آورد.  فراهم 
به  نسبت  است،  شایسته  دانشگاه،  اهداف  تحقق  مسیر  در 
تشکیل شورای مشاوران دانشگاه اقدام و با برگزاری منّظِم 
و  کاربردی  پیشنهادهای  مناسب،  برنامه ریزی  و  جلسات 

عملیاتی ارائه گردد.
 دکتر سید عبدالمجید جالئی اسفند آبادی متخصص  اقتصاد 
بین الملل و اقتصاد پول، در سال 1343 در شهرستان ابرکوه 
یزد متولد شد، وی از سال 1384 تاکنون ریاست دانشکده 
مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان را بر عهده 

دارد.
دکتر قاسم محمدی نژاد متخصص ژنتیک و به نژادی گیاهی 
سال  از  وی  شد،  متولد  شهرسیرجان  در   1356 سال  در 
گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  ریاست  تاکنون   1390

دانشگاه شهید باهنر کرمان را بر عهده دارد.

دکتر حسین اکبری فرد بر مزار سردار سرافراز اسالم
 سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و گلزار شهدا حضور یافت

همزمان با بزرگداشت روز شهدا، سرپرست دانشگاه شهید 
مقام  نمایندگی  نهاد  انسانی  منابع  معاون  و  کرمان  باهنر 
ماه  اسفند   21 شنبه  صبح  دانشگاه ها،  در  رهبری  معظم 
1400 با حضور بر مزار سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی، 
شهدای شهر کرمان، حسینیه شهدای گمنام دانشگاه ضمن 
قرائت فاتحه یاد شهدای انقالب و هشت سال دفاع مقدس 

را گرامی داشتند.
امام راحل)ره( و شهدا  با آرمانهای  با هدف تجدید میثاق 
دانشگاه،  سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر  حضور  با  و 
دفترنهاد  رئیس  صباحی  محمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگا ه های استان کرمان، 
باقرآبادی  عسکری  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  سرپرست 
دانشگاه، دکتر وحید میرزایی محمودآبادی سرپرست حوزه 
ریاست و روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، حجت 
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منابع  معاون  میراحمدی  مهدی  سید  المسلمین  و  االسالم 
دانشگاه ها،  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  انسانی 
حجت االسالم و المسلمین حسین صادقی مدیر امور دفاتر 
حجت  دانشگاه ها،  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
غالمرضا  شلمزاری،  حمزه  اصغر  علی  المسلمین  و  االسالم 
دفتر  استانی  ارتباطات  و  هماهنگی  مدیر  آبادی  مختاری 
استان،  دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
مراسم زیارت، قرائت فاتحه، عطر افشانی، غبار روبی، فاتحه 

خوانی در گلزار شهدای شهر کرمان برگزار شد.
دانشگاه  گمنام  شهید  پنج  گلزار  عطرافشانی  مراسم  سپس 
شهید باهنر کرمان در حسینیه این دانشگاه، برگزار گردید.

برنامه  دومین  دانشگاه،  گمنام  شهدای  حسینیه  روبی  غبار 
از مراسم تکریم و معارفه رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه بود که توسط مسئوالن و مدیران 
دانشگاه شهید باهنر کرمان و همچنین مسئوالن دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و استان و جمعی 
از کارکنان این دانشگاه به مناسبت گرامیداشت روز شهدا 

برگزار شد و با قرائت فاتحه و غبار روبی به مقام شهدای 
احترام  ادای  دانشگاه،  شهدای  گمنام  فرزند  پنج  واالمقام 
کردند و یاد و خاطره این اسطوره های مقاومت را جاودانه 

ساختند.
توسط  شهدا  نامه  زیارت  مراسم  این  در  است،  گفتنی 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  سرپرست 

دانشگاه شهید باهنر کرمان، قرائت شد.

دکتر حسین اکبری فرد در آیین تکریم و معارفه مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مطرح کرد؛

 لزوم از سرگیری کالس ها به صورت حضوری از ابتدای سال 1401

 21 شنبه  روز  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  سرپرست 
سابق  مسئول  معارفه  و  تکریم  آیین  در   1400 ماه  اسفند 
و سرپرست جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
برگزاری  بر  تاکید  ضمن  باهنرکرمان  شهید  دانشگاه  در 
کالس ها به صورت حضوری گفت: دانشگاه بدون دانشجو 

روح ندارد و زنده نیست.
دکتر اکبری فرد سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان ضمن 
خیرمقدم، یاد و خاطره شهدای اسالم و شهدای دانشگاه ها 
دانشگاه  گفت:  و  گرامی داشت  را  دلها  سردار  بخصوص  و 
و  عرصه ها  در  دلها  سردار  حضور  با  کرمان  باهنر  شهید 
کرمان  استان  و  کرده  آفرینی  افتخار  مختلف  مناسبت های 
زائرینی  میزبان  که  است  کرده  پیدا  را  سعادت  این  نیز 
باشد که از سراسر کشور و کشورهای اسالمی به این دیار 

می آیند.
مرحوم  دانشگاه  بنیانگذار  خاطره  و  یاد  اکبری فرد  دکتر 
با  که  را  صبا  فاخره  بانو  همسرشان  و  افضلی پور  مهندس 
نگاه خیرانه خودشان تصمیم به ساخت دانشگاه گرفتند را 
گرامیداشت و افزود: امروزه می توان پی برد که تصمیم آن 
بزرگواران چه تصمیم شگرفی در جامعه و در سطح کشور 

و استان کرمان داشته است

وی ضمن اعالم آمار استادان، کارمندان و دانشجویان و با 
اجتماعی  دانشگاهی جز سرمایه های  جامعه  اینکه  به  اشاره 
قشر  این  امیدواریم  کرد:  نشان  خاطر  می شوند  محسوب 
بتوانند، به جامعه خدمت رسانی کنند و دانشجویانی تربیت 
نمایند تا برای توسعه، پیشرفت و سازندگی  جامعه اسالمی، 

بکوشند.
سرپرست دانشگاه بر ضرورت برنامه ریزی دانشگاه ها برای 
برگزاری امتحانات پایان ترم به صورت حضوری تاکید کرد 
نیست  زنده  و  ندارد  روح  دانشجو  بدون  دانشگاه  افزود:  و 
با تالش هایی که صورت گرفته در آغاز سال جدید که  و 
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مقارن است با ماه مبارک رمضان، شاهد حضور دانشجویان 
به صورت آموزش حضوری در دانشگاه خواهیم بود.

نمایندگی  نهاد  دفتر  رسالت  و  اهداف  اهمیت  ضمن  وی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از خدمات حجت االسالم 
سال  پنج  طول  در  شلمزاری  حمزه  اصغر  علی  والمسلمین 
حضور در دانشگاه شهید باهنر کرمان تجلیل و تشکر کرد 
و برای حجت االسالم والمسلمین حسن عسکری باقرآبادی 

آرزوی موفقیت نمود.
دانشگاه  سرپرست  فرد  اکبری  حسین  دکتر  است،  گفتنی 
و  االسالم  حجت  و  همراه  هیأت  و  کرمان  باهنر  شهید 
المسلمین سید مهدی میراحمدی معاون منابع انسانی نهاد 

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، صبح روز شنبه 
با حضور در گلزار شهدای کرمان و حسینیه شهدای گمنام 

دانشگاه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

 خدمتی که رنگ الهی داشته باشد برای همیشه ماندگار خواهد بود

شنبه  سلیمانی  علیدادی  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
دانشگاه  وحدت  تاالر  در  حضور  با   1400 ماه  اسفند   21
شهید باهنر کرمان گفت: ذات عالم ماده، تغییر و تحوالت 
برای  باشد  داشته  الهی  رنگ  که  و حرکتی  است، خدمت 

است. ماندگار  همیشه 
در  با حضور  سلیمانی  علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجت 
جدید  سرپرست  و  سابق  مسئول  معارفه  و  تکریم  آیین 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید 
معارفه  هستیم  آن  در  که  محفلی  گفت:  باهنرکرمان 
و  دانشگاه  با  آشنا  و  دلسوز  تجربه،  با  جهادی  چهره ای 
دانشگاه  در  مثبت  آثار  دارای  متخلق،  چهره ای  تکریم 
را  خود  روز  و  شب  که  چهره ای  و  کرمان  باهنر  شهید 
صرف کرد تا ماموریتی که به عهده اش گذاشته شده بود 

به بهترین وجه انجام دهد.
تغییر  همین  ماده  عالم  ذات  افزود:  کرمان  جمعه  امام 
همیشه  برای  چیزی  هیچ  عالم  این  در  است  تحوالت  و 
است، هر  ما موقت  و مسئولیت های  ما  نیست همه وجود 
آمدنی روزی تکریمی هم به دنبال دارد و نمی شود وصله 
ناهماهنگی با این عالم باشیم. لذا تکریم ها و معارفه ها کامال 
یک امر طبیعی و در روال این عالم است و هر چهره ای که 
مسئولیتی به عهده می گیرد یک آغازی و یک پایانی دارد. 
تحویل  چگونه  و  گرفته  تحویل  چگونه  که  است  این  مهم 
می دهد یعنی این دوران مسئولیتی که برعهده دارد چقدر 
تاثیر گذار بود.این  تاثیرگذاری فناپذیر نیست و همیشگی 
برای  باشد،  الهی داشته  است؛ خدمت و حرکتی که رنگ 

است.  ماندگار  همیشه 

در  و  دارم  ماموریتی  که  مدتی  این  طول  در  گفت:  وی 
کردم  شرکت  متعددی  تکریم های  و  معارفه  جلسات 
دانشگاهی  محیط های  در  را  برخوردها  مناسبت ترین 
رفت  و  آمد  یک  کامال  که  بوده  معارفه ها  و  تکریم ها  با 
هر  دانشگاه  در  گفت  می توان  واقع  در  و  است  مومنانه 
از ظرفیت های وجودی  فردی که مسئولیت می گیرد یکی 
ظهور  باید  دانشگاه  آن  تاریخ  در  که  است  دانشگاه  آن 
ماندگار  همیشه  برای  مسئولیتش  دوران  و  کند  بروز  و 
همیشه  دوران  آن  که  می کنند  تالش  همه  و  بود  خواهد 

بماند. برجسته 
حسن  والمسلمین  حجت االسالم  مراسم  این  پایان  در 
عسکری باقرآبادی به عنوان سرپرست دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان معرفی 
حمزه  اصغر  علی  والمسلمین  االسالم  حجت  خدمات  از  و 

شلمزاری، قدردانی شد.
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سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

 نگاه و روحیه انقالبی و عمل جهادی را به کار بندیم
روز شنبه 21 اسفند ماه 1400 حجت االسالم و المسلمین 
معظم  رهبر  فرمایشات  طبق  کرد:  بیان  عسکری  حسن 
انقالب)مدظله العالی( با استفاده از تجربه مسئوالن گذشته، 

نگاه و روحیه انقالبی بکار بندیم.
باقرآبادی  عسکری  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  جدید  سرپرست 
دانشجویی  فضای  در  گفت:  خیرمقدم  ضمن  دانشگاه  در 
صورت  افراد  بینش  دیدگاه  و  نگاه  اصالح  اگر  استادان  و 
وگرنه  رفت  خواهیم  رفتارها  اصالح  سمت  به  قطعا  گیرد 
ولی  بگیرد  صورت  دانشگاه  سطح  در  فرهنگی  فعالیت  هر 
توجه ای به تغییر و اصالح نگاه ها نداشته باشد، آن اهداف 

عالی که دنبال می کند محقق نخواهد شد. 
می گیرند  قرار  مسئولیت  حوزه  در  که  افرادی  افزود:  وی 
که  اسالم  نگاه  براساس  که  باشند  داشته  را  نگاه  این  اگر 
داده  ما  تحویل  الهی  امانت  یک  عنوان  به  مسئولیت ها 
می شود و براساس همین نگاه الهی برنامه ریزی کنیم، قطعا 
بسیاری از آفات رفتاری ما خنثی می شود و از بین می رود 
و همه به دنبال خدمت گزاری کار را پیش می برند و دوم 
که  مدیریتی  سمت  به  مدیریت  حوزه  در  نگاهمان  اینکه 
خداوند تبارک و تعالی بهترین و ارزشمندترین مدیر موفق 
را در قرآن پیامبر اکرم )ص( معرفی کرده است، می رود.

)آیه شماره 159 سوره آل عمران(
خاطر  باقرآبادی  عسکری  المسلمین  و  االسالم  حجت 
و  دین  حوزه  در  که  موفقی  مدیر  یک  قطعا  کرد:  نشان 
رفتار  لطافت  و  نرم خویی  روحیه  باید  می کند،  کار  معارف 
گذشت،  اهل  باید  قطعا  و  بگذارد  نمایش  به  خود  در  را 
یا  جامعه  در سطح  که  خطاهایی  به  نسبت  بخشش  و  عفو 
به  اگر کسی بخواهد  باشد و  محیط های دانشگاهی می بیند 
ظاهر رفتارها به نوعی برخوردهای تندی داشته باشد قطعا 

در جهت جذب نیروهای جامعه معطل خواهد ماند و مدیر 
موفق باید از خرد جمعی استفاده کند و اگر این اتفاق رخ 
دهد ما دیگر گزارشی و گالیه ای از جامعه جوان دانشگاهی 

نسبت به مدیران نخواهیم داشت.
وی با اشاره به بیانات رهبری معظم انقالب که فرموده اند: 
مدیران در همه ی میدانها در عرصه های دین و اخالق باید 
شانه های خود را به زیر بار مسئولّیت دهند و از تجربه های 
گذشته بهره گیرند، نگاه انقالبی و روحیه ی انقالبی و عمل 
جهادی را به کار بندند؛ گفت: با استفاده از تجربه مسئوالن 
گذشته، باید نگاه و روحیه انقالبی بکار بندیم و نگاهمان را 

به سمت نگاه انقالبی رشد دهیم.
حجت االسالم عسکری باقرآبادی خاطر نشان کرد: با توجه 
به واگذاری اداره دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه 
شهید باهنر به حقیر، و توفیق خدمت گزاری در عرصه دینی 
از  بین دانشگاهیان، بدین وسیله بر خود الزم می دانم، هم 
عزیز  دانشگاهیان  شما  لطف  ابراز  از  هم  و  مهربان  خدای 
خدمت گزاری  در  را  حقیر  امیدوارم  کنم.  تشکر  صمیمانه 
صادقانه در این سنگر بسیار مهم از دعای خیر خود محروم 

نفرمایید. 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  سرپرست 
اعالم  خود  سخنان  پایان  در  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
کرد که دفتر نهاد مقام معظم رهبری، آماده دریافت ایده ها، 
نظرات و پیشنهادات، پیرامون ترویج فرهنگی دینی، است.

در پایان این مراسم لوح تقدیر و هدایایی از سوی ریاست 
دانشگاه، روسای سابق دانشگاه، مسئوالن دفتر نهاد نمایندگی 
استان کرمان- در  مقام معظم رهبری )در دانشگاه ها- در 
به رسم  استادان،  از  باهنر کرمان( و جمعی  دانشگاه شهید 
تقدیر به حجت االسالم و المسلمین علی اصغرحمزه، تقدیم 

شد.
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معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت؛
 حکمت، موعظه و مناظره، ابزارهای رسیدن به هدف متعالی است

حجت االسالم و المسلمین سید مهدی میراحمدی با حضور 
مقام  نمایندگی  دفترنهاد  معارفه مسئول  و  تکریم  آیین  در 
معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان روز شنبه 21 
برهان؛  و  حکمت  ابزاِر  سه  کرد:  عنوان   1400 ماه  اسفند 
موعظه نیکو و مناظره با اهل جدل، برای دعوت به دین و 

خداست.
معاون  میراحمدی  مهدی  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  انسانی  منابع 
حضور  برای  می کنیم  پیدا  ما  که  فرصتی  گفت:  دانشگاه ها 
در دانشگاه یک فرصت ممتاز و بی بدیل است زیرا دانشگاه 
یک محیطی بسیار ویژه است و با رفت و آمد روحانیت در 
ما  ویژه حساس  کار  و  می شود  برقرار  ارتباط  این  دانشگاه 

نکته قرآنی دارد.
وجود مجموعه ی  بر   125 آیه  نحل  به سوره  اشاره  با  وی 
و گفت: وجود روحانیون  تاکید کرد  دانشگاه ها  روحانی در 
در  حساسی  ویژه  کار  یک  ما  است،  مهمی  مسأله ی  بسیار 
دانشگاه داریم در حقیقت دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری به تعبیر مقام معظم رهبری قالب و شکل است و کار 
حساس ما در محیط های دانشگاهی مصداق این آیه است 
َوجاِدلُهم  الَحَسنَِۀ  َوالَموِعَظِۀ  بِالِحکَمِۀ  َربَِّک  َسبیِل  ِإلی  ادُع 
َّتی ِهَی أَحَسُن ِإنَّ َربََّک ُهَو أَعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبیلِِه َوُهَو  بِال
أَعلَُم بِالُمهتَدیَن با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت 
استدالل  است،  نیکوتر  که  روشی  به  آنها  با  و  نما!  دعوت 
چه  می داند  بهتر  کسی  هر  از  پروردگارت،  کن!  مناظره  و 
هدایت یافتگان  به  او  و  است؛  شده  گمراه  او  راه  از  کسی 

داناتر است.
مصداق این آیه  سه ابزار است، حکمت و برهان؛ موعظه 
نیکو و مناظره با اهل جدل، همه این ابزارها در خدمت یک 
هدف متعالی است که آن هدف متعالی دعوت به دین و 

خداست و میزان موفقیت کامیابی و عدم کامیابی ما هم در 
گرو همین است.

دفتر  رئیس  صباحی  محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
استان  دردانشگاه های  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
عالم  منجی  میالد  و  شعبانیه  ایام  تیریک  ضمن  کرمان، 
االسالم  حجت  گفت:  )عج(  موعود  مهدی  بشرت حضرت 
فعال،  نیروی  یک  تصدی اش،  مدت  در  حمزه  المسلمین  و 
و در یک کالم  برخورد  فکر، خوش  انقالبی، خوش  مومن، 

محبوب دانشگاهی و مفید یرای دانشگاه بود.
از روحانیون  والمسلمن عسکری  افزود: حجت االسالم  وی 
شناخته شده کرمان و فاضل، متدین، انقالبی هستند که در 
ا ن شااهلل  است،  داشته  را  حوزه  همین  معاونت  تصدی  قبال 
و  فرهنگی  کارهای  در  دانشگاه  ریاست  که  مثبتی  دید  با 
خواهیم  راستا  این  در  بلندی  گام های  شاهد  دارند،  انقالبی 

بود.

رئیس  اصغرحمزه  علی  المسلمین  و  االسالم  حجت  سپس 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  سابق 
از فعالیت های صورت گرفته  باهنر کرمان، گزارشی  شهید 
مدت  در  گفت:  و  نمود  ارائه  خودش  تصدی  طول  در 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  در  مسئولیتم 
وقت،  رئیسه  هیأت  و  دانشگاه  رئیس  حمایت  با  دانشگاه 
فعالیت هایی  استادان  و  کارکنان  دانشجویی،  حوزه  سه  در 
)در حوزه دانشجویی احیاء حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان، 
ثبت هیأت دانشجویی، جلسات هم اندیشی، برگزاری جشن 
تبلیغی در خوابگاه های  تیم  فعال کردن  ازدواج دانشجویی، 
خواهران و برادران و در حوزه کارکنان برگزاری مسابقات 
مختلف،  موضوعات  با  کتابخوانی  و  قرآن  تفسیر  و  حفظ 
مشترک  برنامه های  همچنین  و  قرآنی  دوشنبه  برنامه های 
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دوره های  برگزاری  استادان  حوزه  در  و  کارکنان  بسیج  با 
مهارت افزایی و طرح ضیافت اندیشه، برگزاری برنامه های 
زیارتی و سیاحتی و بازدیدهای علمی در سطح شهر، بازدید 
از پروژه ساخت گنبد امام حسین)ع(، برگزاری نشست های 
کارگاه های  برگزاری  و  مختلف  موضوعات  با  اندیشی  هم 
ازدواج، مسابقات کتابخوانی برای  آموزشی برای مشاورین 
نظام  ملی  همایش  برگزاری  آنها،  خانواده های  و  استادان 
همچنین  و  فرهنگ  گستره  در  رهبری  معظم  مقام  فکری 
گمنام  قبور مطهر شهدای  افشانی  و عطر  غبارروبی  برنامه 
دانشگاه در شنبه های اول هر ماه، و در قسمت سخت افزاری 
پی گیری  و  دانشگاه  حسینیه  و  مسجد  در  فعالیت هایی  هم 
انجام  رهبری(  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  جدید  ساختمان 

شد از جمله فعالیت هایی بود که صورت گرفت.
وی با اشاره به این نکته که  کار ویژه دفتر نهاد نمایندگی 
عمل  و  گفتن  سخن  حکیمانه  علمی  محیط های  در  رهبری 
کردن است، برای  حجت السالم عسکری آرزوی موفقیت 
کرد و افزود: حضور شخصیت بزرگی مثل سردار سلیمانی 
به ما نشان داد که اگر به دنبال زندگی با طراوت هستید 

باید دستت در دست امام زمان باشد.

دانشگاه  وحدت  تاالر  در  مراسم  این  است،  ذکر  شایان 
جمعی  دانشگاه،  سرپرست  حضور  با  کرمان  باهنر  شهید 
فقیه  نماینده ولی  از مدیران، مسئوالن و کارکنان دانشگاه، 
دانشگاه های  روسای  کرمان،  شهر  جمعه  امام  و  استان  در 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئوالن  استان، 
حجت  و  برگزار  دردانشگاه(  دراستان-  دانشگاه ها-  )در 
عنوان  به  باقرآبادی  عسکری  حسن  والمسلمین  االسالم 
باهنر  شهید  دانشگاه  رهبری  نهاد  دفتر  جدید  سرپرست 
کرمان معرفی و از زحمات حجت االسالم والمسلمین علی 

اصغرحمزه شلمزاری تقدیر به عمل آمد.

مراسم بزرگ داشت روز شهدا دانشگاه شهید باهنر کرمان
و رونمایی از وسایل شهید دانشگاه

شهدای  خانواده های  از  شهدا،  بزرگداشت  روز  با  همزمان 
دانشگاه، سرپرست  با حضور سرپرست  دانشگاه  در  شاغل 
دانشگاه،  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر 
مسئوالن دانشگاهی، جمعی از استادان و کارمندان، مدیران 
کرمان،  ثاراهلل  سپاه  مسئوالن  انتظامی،  و  نظامی  مقامات 
روز یکشنبه 22 اسفندماه 1400در حسینیه شهدای گمنام 

دانشگاه شهید باهنر کرمان تقدیر شد.
تجدید  و  فاتحه  قرائت  از  پس  فرد  اکبری  حسین  دکتر 
میثاق با آرمان های امام راحل)ره( به ضرورت گرامی داشت  
مناسبت ها و نیاز جامعه تاکید کرد و گفت: هدف از برگزاری 
این مناسبت، گرامی داشت خاطره و یاد شهدا است و آشنایی 
رزمندگان،  فداکاری های  و  افکار، رشادت ها  با  امروز  نسل 

انقالب و هشت سال دفاع مقدس است.
سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: مهم ترین هدف 
شهیدان، ابقای سنت و احیای دین است، امیدواریم با زنده 
مراسم  در  خود  با حضور  و  خاطره شهدا  و  یاد  نگهداشتن 
گرامی داشت ها، نگذاریم رنگ و بوی شهادت کمرنگ شود 

با رفتنشان  بتوانیم قدردان اجرعظیمشان باشیم، چرا که  و 
درس بزرگی به ما دادند. 

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  سرپرست 
دانشگاه گفت: با وجوِد حضور در این محفل و مجلسی که 
نصیب ما شده، قطعا مشمول عنایات و توجه خاص شهدا 
خواهیم شد، چون شهدا باالترین مقام را در نزد پروردگار 
به  بود، خداوند  مقام شهادت  از  باالتر  مقامی  اگر  و  دارند 
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سروران عزیزی همچون ائمه اطهار اعطا می کرد و می دانیم 
که پیامبر و تک تک ائمه اطهار به مقام شهادت نائل شدند 

و آماده سفر آخرت شدند.
وی با اشاره به اینکه مقام شهادت بسیار مقام باالیی هست 
افزود: در معرفی شهدا انصافا باید تالش بیشتری صورت 
بگیرد، شفاعت شهید فقط شامل حال بستگان نمی شود در 
روایت داریم دایره شمول شفاعتش وسیع است، با توسل و 
بیاوریم.  را بدست  به شهید می توانیم شفاعت شهید  توجه 
باید غبطه  شهید به مقام عالی و مقام واال می رسد، ما هم 

بخوریم و آرزوی شهادت داشته باشیم.
حجت االسالم والمسلمین حسن عسکری باقرآبادی به بیان 

نقل قولی از حضرت علی)ع( در مورد مقام شهید پرداخت 
داشتن  با  بمیرد  خودش  رختخواب  در  کسی  هر  گفت:  و 
سه ویژگی)ادا کردن حق خدا- ادا کردن حق پیغمبر- ادا 
مقام  به  می تواند  طهارت(  و  بیت عصمت  اهل  کردن حق 

شهادت نائل شود.
وسایل  از  مراسم  این  حاشیه  در  گزارش،  بنابراین 
دانشگاه  شهید  دانشجوی  نژاد(  واعظی  شخصی)علیرضا 

شهید باهنر کرمان رو نمایی شد.
از  140نفر  به  یادبود،  رسم  به  برنامه  ویژه  این  پایان  در 
امضای  با  سپاس  لوح  دانشگاه،  در  شاغل  شهدای  خانواده 

سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان تقدیم شد.

هفدهمین جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
نظریه  کرسی های  دستگاهی  »کمیته  نشست  هفدهمین 
روز  اکبری فرد،  دکتر  ریاست  به  مناظره«  و  نقد  پردازی، 

دوشنبه 23 اسفندماه 1400 برگزار شد.
کرسی های  دستگاهی  کمیته  جلسه  هفدهمین  در 
شده  برگزار  19کرسی های  مناظره  و  نقد  نظریه  پردازی، 
سیاست گذاری  نظریه های  در  مالحظاتی  موضوعات:  با 
قلمرو  و  ماهیت  اسالمی-  تمدن  هویت  و  ماهیت  شهری- 
ایثار از منظر فقه االخالق - مالحظاتی بر دیدگاه های آیت 
االرض  دایه  واژه  تفسیر   - تشابه  مورد  در  معرفت  اهلل 
روان  و  تربیتی  جنبه های  تبیین   - نمل  سوره   82 آیه  در 
شناختی پدیده حجاب - نقد و بررسی ادعای خدا ناباوری 
تکیه  با  قرآن  در  گرایی  معنویت  هاوکینگ - شاخصه های 
بر رهنمودهای آیت اهلل خامنه ای)مدظله العالی( - اقدامات 
و موضع گیری های سلمان فارسی در رخدادهای مهم جهان 
اسالم برپایه روایات فریقین- بررسی نظریه اخالق مبنی بر 
مقاومت  شهیدان  سید  شخصیتی  شاخص های  تطبیق  نیاز- 
بر توصیه های بیانیه گام دوم انقالب- پیاده سازی مدیریت 

ایران-  دانشگاه های  و  علمی  مراکز  در  پژوهشی  داده های 
با تکیه بر  اندیشه سعادت و سبک زندگی مهدوی  ارتباط 
و  طباطبایی  عالمه  عقالنی  آراء  طباطبائی-  عالمه  مبانی 
فخر رازی پیرامون مسأله شفاعت در دین اسالم- ضرورت 
کمی سازی و رتبه بندی مخاطرات تحریم های اقتصادی علیه 
قانونی  غیر  و  علمی  غیر  منطق  ایران-  اسالمی  جمهوری 
مالکیت  حقوق  با  تناقض  شده  رمزنگاری  پول های  بودن 
نطق  مبنای  بر  حافظ  و  خیام  شعر  بودن  سویه  چند  پول- 
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اقتصاد  علم  هنر  و  سیاست گذاری  بحران  باختین-  مکالمه 
و بازخوانی ایده علیت هیوم و نقد آن، امتیاز دهی شدند.

بررسی  عناوین:  با  پیشنهادی  کرسی    5 زمینه  در  سپس 
نظریه  جایگاه  رضاشاه-  و  مشروطه  دوره  در  مدنی  جامعه 
نقد  آموزش  در  تعاملی  فناوری های  ادغام  در  سازه انگاری 
و بررسی پژوهش های بازتاب مسائل طبی در متون ادبی- 
ادبیات  و  فرهنگ  پژوهشی  علمی،  مقاله های  آسیب شناسی 
در  سیاسی  اندیشه  نقدبنیان های  سیاست  و  مرگ  عامه- 
اوایل دوران مدرن و همچنین دو کرسی علمی- تخصصی، 

بحث و تبادل نظر شد.

سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
 رعایت اصل تمرکز و مدیریت نقدینگی، مهمترین امور موسسه های مالی

بانک  مدیران  با  دیدار  در جلسه  فرد  اکبری  دکتر حسین 
سپه استان کرمان، روز دوشنبه 23 اسفندماه 1400 گفت: 
مدیریت  و  تمرکز  اصل  رعایت  و  وجوه  افزایش  توانایی 

نقدینگی، مهمترین امور بانک ها است.
دکتر حسین اکبری فرد، ضمن تبریک ایام شعبانیه و میالد 
گزارش  موعود)عج(  مهدی  حضرت  بشریت  عالم  منجی 
مختصری از دانشگاه ارائه کرد و گفت: الزمۀ ادامۀ حیات 
بانک ها، اصل تمرکز و رعایت اصل مدیریت نقدینگی است.

دانشگاه  باهنر کرمان  دانشگاه شهید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جامع و بزرگترین دانشگاه جنوبشرق کشور است گفت: این 
دانشگاه پتانسیل و ظرفیت خوبی دارد و برای پیشبرد یکی 
از رسالت هایش، می تواند نشست های هم اندیشی، آشنایی با 
سازو کارها، ایجاد اتاق فکر و اندیشه ورزی، تفاهم نامه هایی 

با موسسه های مالی، منعقد نماید.
نام  گرفتن  قرار  در  که  شاخصی  افزود:  فرد  اکبری  دکتر 
دانشگاه شهید باهنر کرمان در بین ده دانشگاه برتر کشور 

موثر واقع شد شاخص نوآوری است.
در  نوآوری  سوم  رتبه  دانشگاه  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  کسب  گفت:  نموده  کسب  را  کشور  دانشگاه های  بین 
دستاورد افتخارعظیمی برای دانشگاه است و با توان استادان 

می توانیم با صنعت و جامعه ارتباط بیشتری داشته باشیم تا 
یکی از رسالت هایی دانشگاه را محقق کنیم و از طرفی بستر 
تخصیص  و  تجهیز  زمینه  در  بانک ها  اهداف  برای  مناسبی 

منابع ایجاد نماییم.
کرمان  منطقه  سپه  بانک  شعب  مدیر  ابراهیمی  پور  یاسر 
با ادغام 5 موسسه) بانک مهراقتصاد، بانک قوامین،  گفت: 
بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان موسسه مالی و اعتباری 
اسالمی  جمهوری  بانک  بزرگ ترین  به  سپه  بانک  کوثر( 

ایران تبدیل شد.
می توان  دانشگاه  با  نامه  تفاهم  ایجاد  طریق  از  افزود:  وی 
طرز عمل تعهدات بانک ها را تغییر داد و روش های تامین 
بانک،  پرسنل  برای  مالی  کارگاه های  برگزاری  با  را  مالی 

تعریف کرد.
مهدی اسماعیل بیگی معاون مالی و اداری بانک سپه استان 
کرمان اظهار کرد: با توجه به ادغام 5 بانک بزرگ در بانک 
سپه، این بانک از لحاظ منابع و تخصیص، بزرگترین بانک 
قراردادهای  قالب  در  می تواند  و  می شود  محسوب  ایران 
مشترک دانشگاه و بانک سپه تسهیالتی به کارکنان دانشگاه 
ارائه دهد تا مسئولیت اجتماعی و رسالت های بانک، محقق 

شود.
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جلسه هم اندیشی اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات با سرپرست دانشگاه
و تقدیر از عضو هیأت علمی بازنشسته

با  الهیات  و  حقوق  دانشکده  علمی  هیأت  اعضای  نشست 
سرپرست دانشگاه، روز دوشنبه 23 اسفند ماه 1400، در 
سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

برگزار شد.
و  حقوق  دانشکده  علمی  هیأت  اعضای  هم اندیشی  جلسه 
روند  کیفیت  دانشجو،  پذیرش  نحوه  موضوعات  با  الهیات 
همایش ها  برگزاری  علمی،  هیأت  عضو  جذب  آموزش، 

وتغییر اختیارات دانشکده، برگزار شد.
در این نشست دکتر اکبری فرد رئیس دانشگاه ضمن خیر 
مقدم، ایام شعبانیه را گرامی داشت و گفت: دانشگاه شهید 
باهنر کرمان با نگاه خّیرانه مرحوم افضلی پور و همسرشان 
بانو فاخره صبا بنا شده و اثراتش در تاریخ ماندگار است. 
این  باهنر کرمان تالش می کنیم  دانشگاه شهید  در  نیز  ما 

نگاه خّیرانه را همیشه پاس بداریم.
الهیات  با اشاره به این که مجموعه دانشکده حقوق و  وی 
چشم و چراغ دانشگاه هستند افزود: بخش حقوق و الهیات 
دانشگاه جزء گروه های پیشتاز در علوم انسانی است و در 
برگزاری کرسی های نقد و مناظره پیشرو است که ان شااهلل 
برنامه  های  در  دانشکده،  این  از  گرفتن  الگو  با  بتوانیم  ما 
دانشگاه و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری با هدف 

تبیین اهداف و آرمان های انقالب اسالمی گام برداریم.
وی در مورد آموزش حضوری دانشجویان گفت: از شروع 
فعالیت های  آموزشی  معاون  حوزه  در   19 کووید  شیوع 
عرصه  این  به  ورود  هم  زیرا  گرفته،  صورت  چشمگیری 
)آموزش مجازی( سخت بود و همچنین برای خروج از این 

عرصه)حضوری شدن کالس ها(، سخت خواهد بود.
تمام ظرفیت  از  تاکید کرد: الزم است  دانشگاه  سرپرست 
حضوری  صورت  به  کالس ها  برگزاری  جهت  در  دانشگاه 

وغیر حضوری استفاده شود.

باقرآبادی  عسکری  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  سرپرست 
تعلیم علوم دینی گفت:  ارزش و جایگاه  دانشگاه در مورد 
النَّملََۀ فِی  َ و َمالئَکتَُه َحتَّی  اهلّل  طبق روایت پیغمبر)ص(إنَّ 
الّناِس  ُمَعلِِّم  َعلی  یَُصلّوَن  البَحِر  فِی  الحوَت  َحتَّی  و  ُجحِرها 
الَخیَر می توان به نقش تعلیم و معلم پر برد. رسالت دفتر 
پژوهشی  آموزشی،  برنامه های  اجرای  دانشگاه ها  در  نهاد 
بعد  در  است،  اسالمی  معارف  و  علوم  زمینه  در  تربیتی  و 
دین  و  نظرشود  تجدید  باید  مباحث  بعضی  در  آموزشی 
آموزش  کنیم.  عرضه  جامعه  به  آموزش  با  فقط  را  خدا 
کنیم  ختم  آگاهی  سطح  و  علم  سطح  باالبردن  معنای  به 
فعالیت های اسالمی  و  تقویت حرکت های اسالمی  باعث  و 
دهیم  قرار  کارمان  پیشه  را  محوری  آموزش  اگر  شویم. 
سیستم فکری و نظام برنامه ریزی یک شکل پیدا می کند و 
اگر تربیت محوری را در دستور کار قرار دهیم باز سیستم 

فکری ما به نوعی دیگر با برنامه ریزی شکل می گیرد.
وی افزود همانطور که تعلیم و تربیت در سیره ائمه اطهار)ع( 
اصل زیربنایی بوده، مجموعه دانشکده حقوق و الهیات نیز 
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باشند و الزم  تعلیم و تربیت، توجه ویژه ای داشته  به  باید 
است رسالتمان را در جهت ایده ها و طرح هایی که به رشد 

اخالقی و تربیتی کمک کند، پیش ببریم.
المسلمین عباس حیدری رئیس دانشکده  حجت االسالم و 
حقوق  دانشکده  از  گزارشی  ابتدا  دانشگاه  الهیات  و  حقوق 
پیش  مهمترین عیدی که در  و گفت:  ارائه کرد  الهیات  و 
آگاهی  باید  که  است  االمر)عج(  میالد صاحب  عید  داریم 
رهیافت های  و  باشیم  داشته  آن  صاحب  به  نسبت  عمیقی 
که  دارد  وجود  مهدی)عج(  امام  شناخت  برای  گوناگونی 
که  همانطور  است.  نور  شناخت  و  نورانیت  آنها،  مهمترین 
و  روح  باطن،  ظاهر،  خداوندا  می فرمایند:  )ع(  علی  امام 
تمام  و  ما  کن.  نورانی  را  ما  سودایی  سیر  و  ضمیر  قلب، 
به  که  اندیشمندانی  نورانیت هستیم.همه  جهان محتاج آن 
مرزهای علم رسیدند، همگی دنبال نور بودند. ان شااهلل در 
جهان  نورانیت،  این  مهدی)عج(  حکومت حضرت  و  ظهور 

را خواهد گرفت.
دفتر  رئیس  صباحی  محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 

کرمان با اشاره به اینکه جایگاه بازنشستگی مرحله جدیدی 
اهمیت ویژه ای  از  بازنشستگی  از زندگی است گفت: نقش 
مباحث  در  آنان  تجربه  و  اندیشه  از  زیرا  است  برخوردار 
تجربه، سربلندی  واین  برد  بهره  می توان  فرهنگی  و  فکری 

جامعه را تضمین می نماید.
گفتنی است، در این نشست از حجت االسالم و المسلمین 
والیهات  حقوق  دانشکده  علمی  هیأت  عضو  صباحی  محمد 

که به مقام بازنشستگی نائل شده بود، تقدیر به عمل آمد.

در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه؛

 تقدیر از معاون پیشین حوزه پژوهشی

جلسه شورای پژوهشی دانشگاه بعدازظهر روز دوشنبه 23 
اسفند ماه 1400 در سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزار 
شد و از دکتر حسین نظام آبادی پور تقدیر و تشکر به عمل 

آمد.
طی  شعبانیه،  ایام  تبریک  ضمن  اکبری فرد  حسین  دکتر 
پژوهشی  حوزه  اهمیت  و  جایگاه  به  مبسوطی  سخنان 
پرداخت و از زحمات و تالش های دکتر حسین نظام آبادی 
و  پژوهشی  معاونت  حوزه  تصدی  سال   5 مدت  که  پور 
و  کرد  تشکر  و  تقدیر  داشت  برعهده  را  دانشگاه  فناوری 

افزود: دکتر نظام آبادی پور در حوزه پژوهشی دانشگاه دو 
حوزه  در  را  دانشگاه  اینکه  یک  داد  انجام  را  بزرگ  کار 
ارتقاء داد که مسئولیت ما را سخت  اندازه ای  پژوهشی به 

کرده و دیگری کادرسازی در این حوزه بوده است.
و  رکن  دانشگاه،  پژوهشی  و  آموزشی  حوزه های  گفت:  وی 
تداوم مسیری  اساس دانشگاه است که می تواند در جهت 
دانشگاه  پژوهشی  حوزه  و  دهد  قرار  بوده  دانشگاه  که 
شاخص هایی در آن است که اگر این شاخص ها ارتقاء پیدا 
کند، دانشگاه می تواند در جایگاه خوبی باشد و خدا را شکر 
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در حال حاضر دانشگاه جزء 10 دانشگاه جامع برتر کشور 
جنوب  دانشگاه های  برای  افتخاری  می تواند  که  دارد  قرار 

شرق کشور و استان کرمان باشد.
معاونت  حوزه  نقش  و  جایگاه  در خصوص  دانشگاه  رئیس 
پژوهشی  گفت: در دنیا امروزی پژوهش، فناوری و نوآوری 
موتور محرکه اقتصاد جوامع درعصر اطالعات است. از این 
اول و  از دانشگاه ها نسل  رو است که ماموریت دانشگاه ها 
دوم به نسل سوم و چهارم یا به عبارتی دانشگاه کارآفرین 
و جامعه نگر تغییر کرده، لذا پرداختن به پژوهش و فناوری 
بنیان  دانش  و  محور  دانایی  اقتصاد  زیربنای  دانشگاه  در 

امروزی خواهد بود.
دکتر حجت اهلل رنجبر سرپرست معاون پژوهشی و فناوری 
دانشگاه گفت: در حوزه پژوهشی دانشگاه، برنامه راهبردی 
سری  یک  برنامه،  آن  راستای  در  و  طراحی  ساله ای   5
کمک  با  بتوانیم  ان شااهلل  است،  شده  تدوین  آیین نامه ها 
حوزه  در  برنامه هایمان  دانشجویان،  و  علمی  هیأت  اعضای 

پژوهشی را جلو ببریم.
دانشکده  علمی  هیأت  عضو  نظام آبادی پور  حسین  دکتر 

پژوهشی  حوزه  پیشین  معاون  و  دانشگاه  مهندسی  و  فنی 
رسالت های   بیان  به  دوستانه  جوی  در  دانشگاه  فناوری  و 
کلیدی حوزه پژوهشی دانشگاه پرداخت و  گفت: در این 5 
سال که تصدی معاونت پژوهشی را برعهده داشتم با تالش 
مضاعف همکاران و انسجام و همدلی استادان و دانشجویان 
مجموعه  از  دارد  جا  که  آمد  بدست  خوبی  موفقیت های 

دانشگاهی تقدیر و تشکر نمایم.
دانشگاه  در  پژوهشی(  و  معاونت)آموزشی  دو  افزود:  وی 
از حیث ماموریت های دانشگاه، بسیار کلیدی هستند. زیرا 
معاونت  باشیم،  داشته  را  آموزش  کیفیت  بخواهیم  اگر 
آموزشی باید کارکرده و توانمند باشد و در بخش پژوهش 
هم ماموریت های خیلی وسیعی را بر عهده حوزه پژوهشی 

قرار دارد.
گفتنی است، جلسه با موضوعات: بررسی پرونده متقاضیان 
و  دانشکده ها  درخواست  بررسی  مطالعاتی،  فرصت 
پژوهشکده ها در مورد برگزاری همایش های در سال 1401 

و  بررسی راه اندازی نشریات جدید، وارد دستور کار شد.
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 پیام تبریک دکتر حسین اکبری فرد

سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان

به مناسبت عید نوروز 1401

با درودها و احترامات گل آذین
زمستان  مغرب  از  طلوع  حال  در  تازه  بهاری  و  خورد  رقم  دیگری  زیبای  فصل  روزگار،  دفتر  از   
عیدی  فرخنده،  و  باستانی  عیدی  هستیم.  جدید  سالی  و  دیگر  نوروز  آستانۀ  در  اینک  ما  و  است 
ما  یکتاپرستی  فرهنگ  با  که  عید  دیرینۀ  آیین  است  نواندیشی  و  نوآوری  طراوت،  نماد  که 
را  آن  و  زده  تایید  مهر  آن  بر  خود،  نورانی  آموزه های  با  اسالم  مبین  دین  و  گرفته  شکل   ایرانیان 
است. پذیرفته  ممکن  شکل  بهترین  به  طلب  حقیقت  و  خداجو  انسان های  دستاوردهای   به عنوان 

جامعه  عموم  به  است  جدید  قرن  آغاز  که  شمسی  هجری   1401 سال  شروع  اینجانب   
و  گفته  تبریک  قلب  صمیم  از  علمی  یاوران  و  کارکنان  و  دانشجویان  اساتید،  از  اعم  دانشگاهی 
رجاء  همچنین  آرزومندم  کشور  علمی  مجموعه  و  ایشان  برای  را  بهترین ها  ایزدمنان  درگاه  از 
اسالمی  ایران  شهیدپرور  و  قهرمان  بزرگ،  ملت  دلهای  آرامش  قرن  جدید،  قرن  تا  دارم  واثق 
بیشتر،  هرچه  شکوفایی  شاهد  اطهار  ائمه  عنایت  و  متعال  خداوند  لطف  به  همه  ما  و  باشد 
باشیم. محمدی  توحید  و  علوی  عدالت  سایۀسار  در  مهدویت  فرهنگ  و  اسالمی  ایرانی   تمدن 

محترم  اساتید  همکاری  و  همراهی  الهی،  خاص  عنایت  با  جدید،  سال  در  که  دارم  امید  بسیار   
العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  منویات  اجرای  در  بلندی  گام های  مجموعه،  اعضای  دیگر  و 
شهید  دانشگاه  کفن  گلگون  شهید   36 و  اسالمی  انقالب  واالمقام  شهدای  آرمان های  تحقق  و 
شود. برداشته  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار  بزرگوار،  شهید  آنها  راس  در  و  کرمان   باهنر 

فرض  خود  بر  عزیزان  شما  همه  برای  بخیری  عاقبت  و  تندرستی  شادی،  آرزوی  ضمن  پایان  در   
گرامی  را  صبا  فاخره  بانو  و  افضلی پور  مهندس  مرحوم  دانشگاه  بزرگ  بانیان  خاطره  و  یاد  می دانم 

بدارم. روحشان شاد و یادشان جاودان.
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  August 2021  ماه ISIفهرست مقاالت چاپ شده دانشگاه شهید باهنر درنشریات 
 27/11/1400استخراج شده در تاریخ 

 

ویسندگانن  ساینسآودر پایگاه استنادی وب اوت ماهمقاله چاپ شده  73 ردیف   
چارک 

اعتباری 
  نشریه

 دانشکده

1 
Examining the associations between perceived built environment 
and active travel, before and after the COVID-19 outbreak in 
Shiraz city, Iran 
Aug 2021 | CITIES 115 

Shaer, A; Rezaei, M; 
(...); Shaer, F Q1 

 ادبیات 
 و

 علوم 
 انسانی

2 
 مقاله

2 

Mathematical and statistical modeling of morphometric and 
planar parameters of barchans in Pashoeyeh Erg in the west of 
Lut Desert, Iran 
Aug 2021 | Aug 2021 (Early Access) | JOURNAL OF ARID LAND 
13 (8) , pp.801-813 

Ghazanfarpour, H; 
Pourkhosravani, M; 

(...); Mehrabi, A 
Q3 

3 
ممششتتررکک  بباا  

  ککششااووررززیی  

Effects of selenium-chitosan on growth performance, carcass 
traits, meat quality, and blood indices of broiler chickens 
Aug 2021 | LIVESTOCK SCIENCE 250 

Bami, MK; 
Afsharmanesh, M; 

(...); Ebrahimnejad, H 
Q2 

 دامپزشکی
3 

 مقاله

4 
Changes in ghrelin, microminerals, antioxidants and vitamins A, E 
and C levels during different physiological status in high yielding 
Saanen goats subjected to heat stress 
Aug 2021 | JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY 100 

Samimi, AS; 
Aghamiri, SM; (...); 

Asadi, Z 
Q1 

5 

ممششتتررکک  بباا  

ععللوومم   

Decoration of Cotton Fiber with Biosynthesized Ag/ZnO 
Nanocomposite for Durable Antibacterial Textile 
Aug 2021 (Early Access) | JOURNAL OF NATURAL FIBERS 

Maghsoudi, S; Pour, 
PN; (...); Zangiabadi, 

M 
Q1 

6 

A combination of clustering-based under-sampling with ensemble 
methods for solving imbalanced class problem in intelligent 
systems 
Aug 2021 | TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE 
169 

Shahabadi, MSE; 
Tabrizchi, H; (...); 

Palmieri, F 
Q1 

 
 ریاضی

 و
علوم 

 کامپیوتر
9 

 مقاله
7 Nonlinear Random Forest Classification, a Copula-Based 

Approach 
Aug 2021 | APPLIED SCIENCES-BASEL 11 (15) 

Mesiar, R and 
Sheikhi, A Q2 
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8 Approximating Solutions of Non-Linear Troesch's Problem via an 
Efficient Quasi-Linearization Bessel Approach 
Aug 2021 | MATHEMATICS 9 (16) 

Izadi, M; Yuzbasi, S 
and Noeiaghdam, S Q1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ادامه 
 ریاضی 

 و 
علوم 

 کامپیوتر
9 

 مقاله

9 
A Multivariate Flexible Skew-Symmetric-Normal Distribution: 
Scale-Shape Mixtures and Parameter Estimation via Selection 
Representation 
Aug 2021 | SYMMETRY-BASEL 13 (8)  

Mahdavi, A; 
Amirzadeh, V; (...); 

Lin, TI 
Q2 

10 The lower sensitivities and the sensitivities of the Schwarzschild 
metric near the Schwarzschild black hole 
Aug 2021 | EPL 135 (4) 

Molaei, MR 3Q 

11  
SAEA: A security-aware and energy-aware task scheduling 
strategy by Parallel Squirrel Search Algorithm in cloud 
environment 
Aug 15 2021 | EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 176 

Zade, BMH; 
Mansouri, N and 

Javidi, MM 
Q1 

21  On local triangle algebras 
Aug 15 2021 | FUZZY SETS AND SYSTEMS 418 , pp.126-138 

Zahiri, S; Saeid, AB 
and Turunen, E Q1 

13 
Machine Learning Algorithms for Predicting Electricity 
Consumption of Buildings 
Dec 2021 | Aug 2021 (Early Access) | WIRELESS PERSONAL 
COMMUNICATIONS 121 (4) , pp.3329-3341 

Hosseini, S and Fard, 
RH Q4 

14 
Soft subalgebras and ideals of BCK/BCI-algebras based on N-
structures 
Oct 2021 | Aug 2021 (Early Access) | SOFT COMPUTING 
25 (20) , pp.12789-12795 

Bordbar, H; 
Borzooei, RA; (...); 

Jun, YB 
Q2 

51  
Synthesis and characterization of cross-linked lipase-metal hybrid 
nanoflowers on graphene oxide with increasing the enzymatic 
stability and reusability 
Aug 2021 | BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 172 

Mohammadi-
Mahani, H; Badoei-

dalfard, A and 
Karami, Z 

Q2 
 
 
 
 
 
 

 علوم
14 

 مقاله
 
 
 
 
 
 
 
 

61  Transplantation of rat dental pulp stem cells facilities post-lesion 
recovery in the somatosensory whisker cortex of male Wistar rats 
Aug 2021 | BRAIN RESEARCH BULLETIN 173 , pp.150-161 

Sabzalizadeh, M; 
Afarinesh, MR; (...); 

Sheibani, V 
Q2 

71  
MiR-221 Expression Level Correlates with Insulin-Induced 
Doxorubicin Resistance in MCF-7 Breast Cancer Cells 
Aug 2021 | CELL JOURNAL 23 (3) , pp.329-334 

Kheradmand, P; 
Boroojeni, SV and 
Esmaeili-Mahani, S 

Q4 

81  

ممششتتررکک  بباا  ففننیی   

Synthesis of modified chitosan TiO2 and SiO2 hydrogel 
nanocomposites for cadmium removal 
Aug 2021 | JOURNAL OF SAUDI CHEMICAL SOCIETY 25 (8) 

Banivaheb, S; Dan, S; 
(...); Kalantari, M Q2 

91  
Co-Al Layered double hydroxides decorated with CoFe2O4 
nanoparticles and g-C3N4 nanosheets for efficient photocatalytic 
pesticide degradation 
Aug 2021 | ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION 23 

Sheikhpoor, H; 
Saljooqi, A; (...); 

Mostafavi, A 
Q1 
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20 
Geochemistry of Rhenium and Other Trace Elements in 
Molybdenite, Sar Cheshmeh Porphyry Cu-Mo Deposit, Iran 
Aug 2021 | ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION 
95 (4) , pp.1217-1235 

Shafiei Bafti, B; 
Svojtka, M and 

Abdolahi, M 

Q3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه
 علوم
14 
 مقاله

 
 
 
 

21 

A reliable electrochemical approach for detection of sulphite with 
Tl-doped in Mn3O4 nanostructures and ionic liquid-modified 
carbon paste electrode 
Aug 2021 (Early Access) | INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY 

Mohammadi, GA; 
Sheikhshoaie, I; (...); 

Tajik, S 
 

Q3 

22  How to Face Skin Cancer with Nanomaterials: A Review 
Aug 15 2021 | BIOINTERFACE RESEARCH IN APPLIED CHEMISTRY 
11 (4) , pp.11931-11955 

Sabir, F; Barani, M; 
(...); Kyzas, GZ  

32  

ممششتتررکک  بباا  

  ددااممپپززششککیی

Decoration of Cotton Fiber with Biosynthesized Ag/ZnO 
Nanocomposite for Durable Antibacterial Textile 
Aug 2021 (Early Access) | JOURNAL OF NATURAL FIBERS 

Maghsoudi, S; Pour, 
PN; (...); Zangiabadi, 

M 
Q1 

42  

Silver-coated magnetic nanoparticles as an efficient delivery 
system for the antibiotics trimethoprim and sulfamethoxazole 
against E. Coli and S. aureus: release kinetics and antimicrobial 
activity 
Dec 2021 | Aug 2021 (Early Access) | BIOMETALS 
34 (6) , pp.1237-1246 

Mehrabi, F; 
Shamspur, T; (...); 

Salari, E 
Q3 

52  
Macro- and microscopic morphology of the flank scales of 
families Lutjanidae and Serranidae from the Persian Gulf Coral 
Reefs (Teleosts: Perciformes) 
Aug 2021 (Early Access) | ACTA ZOOLOGICA 

Teimori, A; Sabbah, 
N; (...); Motamedi, M Q3 

62  

A novel ultrasonic assisted-reverse micelle procedure to 
synthesize Eu-MOF nanostructure with high 
sono/sonophotocatalytic activity: a systematic study for brilliant 
green dye removal 
Sep 2021 | Aug 2021 (Early Access) | JOURNAL OF MATERIALS 
SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 32 (18) , pp.22840-22859 

Mirhosseini, H; 
Shamspur, T; (...); 

Sargazi, G 
Q3 

72  
Electrochemical investigation of Mn3O4/ZrO2 nanocomposite; a 
robust sensor platform for the sensitive determination of 
bisphenol A 
Aug 2021 (Early Access) | INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY 

Mohammadi, GA; 
Tajik, S; (...); 
Beitollahi, H 

Q3 

82  
Assembly of CuO nanorods onto 
poly(glycidylmethacrylate)@polyaniline core-shell microspheres: 
Photocatalytic degradation of paracetamol 
Dec 2021 | Aug 2021 (Early Access) | APPLIED ORGANOMETALLIC 
CHEMISTRY 35 (12) 

Aminzadeh, H; 
Nejad, MS; (...); 

Sheibani, H 
Q1 



57

29 Numerical solution of particle size distribution equation: Rapid 
expansion of supercritical solution (RESS) process 
Aug 2021 | PARTICUOLOGY 57 , pp.201-213 

Bagheri, H; 
Hashemipour, H; 

(...); Ghader, S 
Q2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فنی
 و

 مهندسی
30 
 مقاله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03  
Developing a fuzzy programming model for improving outpatient 
appointment scheduling 
Aug 2021 | IRANIAN JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS 
18 (4) , pp.169-184 

Farahbakhsh, B; 
Moosavirad, SH; (...); 

Amirbeigi, A 
Q1 

13  Depression recognition based on the reconstruction of phase 
space of EEG signals and geometrical features 
Aug 2021 |APPLIED ACOUSTICS 179 

Akbari, H; Sadiq, MT; 
(...); Bagheri, H Q2 

23  Optimal design of truss structures using a hybrid method based 
on particle swarm optimizer and cultural algorithm 
Aug 2021 |STRUCTURES 32 , pp.391-405 

Jafari, M; Salajegheh, 
E and Salajegheh, J Q2 

33  

Investigation of spring back phenomenon in the 316L stainless 
steel cathode blank based on the changes in electrical resistivity 
and magnetic properties due to the residual stress and 
martensite phase formation: An industrial failure 
Aug 2021 | ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 126 

Shojaei, M; Khayati, 
GR; (...); Hernashki, 

RK 
Q2 

34 

A novel recursive formulation for dynamic modeling and 
trajectory tracking control of multi-rigid-link robotic manipulators 
mounted on a mobile platform 
Aug 2021 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL 
ENGINEERS PART I-JOURNAL OF SYSTEMS AND CONTROL 
ENGINEERING 235 (7) , pp.1204-1217 

Shafei, AM and 
Mirzaeinejad, H Q3 

35 
Numerical modeling of water hammer in long water transmission 
pipeline 
Aug 2021 | APPLIED WATER SCIENCE 11 (8) 

Arefi, MH; Ghaeini-
Hessaroeyeh, M and 

Memarzadeh, R Q1 

36 
Large Amplitude Free Vibration Analysis of Nanobeams Based on 
Modified Couple Stress Theory 
Aug 2021 | INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY 
AND DYNAMICS 21 (09) 

Estabragh, ER and 
Baradaran, GH Q2 

37 A low cost fault-attack resilient AES for IoT applications 
Aug 2021 | MICROELECTRONICS RELIABILITY 123 

Sheikhpour, S; Ko, SB 
and Mahani, A Q3 

38 
Developing sustainable transportation for university trips in low-
income countries 
Aug 2021 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL 
ENGINEERS-ENGINEERING SUSTAINABILITY 174 (4) , pp.160-173 

Nadimi, N; Sangdeh, 
AK and Kamkar, H Q4 

39 
Thermal Performance Enhancement Using Absorber Tube with 
Inner Helical Axial Fins in a Parabolic Trough Solar Collector 
Aug 2021 | APPLIED SCIENCES-BASEL 11 (16) 

Zaboli, M; 
Ajarostaghi, SSM; 

(...); Pour, MS 
Q2 
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40 
ممششتتررکک  بباا  

ععللوومم   

Synthesis of modified chitosan TiO2 and SiO2 hydrogel 
nanocomposites for cadmium removal 
Aug 2021 | JOURNAL OF SAUDI CHEMICAL SOCIETY 25 (8) 

Banivaheb, S; Dan, S; 
(...); Kalantari, M Q2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه
 فنی
 و

 مهندسی
30 
 مقاله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 

Comparison of the rheological behavior of particulate 
suspensions in power-law and Newtonian fluids by combined 
improved smoothed profile-lattice Boltzmann methods 
Aug 2021 | KOREA-AUSTRALIA RHEOLOGY JOURNAL 
33 (3) , pp.293-306 

Tazangi, HR; 
Goharrizi, AS and 

Javaran, EJ 
Q4 

24  
Experimental Study of Flow Characteristics in Vortex Drop Shaft 
Aug 1 2021 | JOURNAL OF PIPELINE SYSTEMS ENGINEERING AND 
PRACTICE 12 (3) 

Hajiahmadi, A; 
Ghaeini-

Hessaroeyeh, M and 
Khanjani, MJ 

Q3 

34  

Sol-gel synthesis of silicon carbide on silicon pyramids: a 
promising candidate for supercapacitor electrodes 
Sep 2021 | Aug 2021 (Early Access) | JOURNAL OF MATERIALS 
SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS  
32 (17) , pp.22319-22329 

Zeraati, M; Alizadeh, 
V; (...); Kazemian, H Q3 

44 
Exploitation of radiating gas in improving solar gas heater 
performance 
Aug 2021 (Early Access) | ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY 
UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS 

Nassab, SAG and 
Sheikhnejad, Y Q2 

45 

Thermo-economic analysis of a solar-powered absorption 
refrigeration integrated with a humidification-dehumidification 
desalination 
Aug 2021 (Early Access) | ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND 
SUSTAINABILITY 

Askari, IB; 
Ghazizade-Ahsaee, H 

and Ameri, M 
Q2 

46 
Dynamic modeling of closed-chain robotic manipulators in the 
presence of frictional dynamic forces: A planar case 
Aug 2021 (Early Access) | MECHANICS BASED DESIGN OF 
STRUCTURES AND MACHINES 

Ahmadizadeh, M; 
Shafei, AM and 

Fooladi, M 
Q2 

 
47 

 

Reconfiguration-based probabilistic scheduling of automated 
grids in view of social-economic boards 
Aug 2021 (Early Access) | IET RENEWABLE POWER GENERATION 

Mostowfi, Z; 
Rashidinejad, M; (...); 

Jadidoleslam, M 
Q1 

48 
A review on asphaltenes characterization by X-ray diffraction: 
Fundamentals, challenges, and tips 
Aug 15 2021 | JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1238 

Sadeghtabaghi, Z; 
Rabbani, AR and 

Hemmati-
Sarapardeh, A 

Q3 



59

49 
A novel phenomenological viewpoint for transversely isotropic 
hyperelastic materials; a new strain energy density function 
Aug 15 2021 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND 
STRUCTURES 225 

Sedighi, F; Darijani, H 
and Darijani, F Q1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه
 فنی
 و

 مهندسی
30 
 مقاله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Ionic liquid excess molar volume prediction: A conceptual 
comparison 
Aug 15 2021 | JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 336 

Bagheri, H; Karimi, 
N; (...); Ghader, S Q1 

51 
Experimental study and modelling of asphaltene deposition on 
metal surfaces with superhydrophobic and low sliding angle inner 
coatings 
Aug 19 2021 | SCIENTIFIC REPORTS 

Haji-Savameri, M; 
Norouzi-Apourvari, 

S; (...); Mosavi, A 
Q1 

52 
Instance reweighting and dynamic distribution alignment for 
domain adaptation 
Aug 2021 (Early Access) | JOURNAL OF AMBIENT INTELLIGENCE 
AND HUMANIZED COMPUTING 

Azarkesht, M and 
Afsari, F Q1 

53 
Fabrication of in-situ Ni/Ni3Ti-NiTi-Fe2Ti-beta Cr2Ti reinforced Ti-
based composite coating using tungsten inert gas processing 
Aug 25 2021 | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 873 

Arjmand, S; Akbari, 
GH and Khayati, GR Q1 

54 
Survey of cubic B-spline implicit time integration method in 
computational wave propagation 
Aug 25 2021 | STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS 
79 (4) , pp.473-485 

Rostami, S; 
Hooshmand, B; (...); 
Hamzehei-Javaran, S 

Q2 

55 
Analysis of large deflection of nanobeams based on the modified 
couple stress theory by using finite element method 
Dec 2021 | Aug 2021 (Early Access) | ARCHIVE OF APPLIED 
MECHANICS 91 (12) , pp.4717-4734 

Estabragh, ER and 
Baradaran, GH Q3 

56 

Investigating the influence of soil conditions and surcharge mass 
on seismic responses of ground surface (Jul, 10.1007/s10950-
021-10022-3, 2021) 
Oct 2021 | Aug 2021 (Early Access) | JOURNAL OF SEISMOLOGY 
25 (5) , pp.1319-1319 

Asli, SJ; Saffari, H and 
Saadatinezhad, M Q3 

57 
Modeling of manganese recovery from waste Li-ion batteries by 
gene expression programming 
Nov 2021 | Aug 2021 (Early Access) | JOURNAL OF MATERIAL 
CYCLES AND WASTE MANAGEMENT 23 (6) , pp.2218-2231 

Ebrahimzade, H; 
Khayati, GR and 

Schaffie, M 
Q3 

58 
Exploiting Feature Selection and Neural Network Techniques for 
Identification of Focal and Nonfocal EEG Signals in TQWT Domain 
Aug 29 2021 | JOURNAL OF HEALTHCARE ENGINEERING 2021 

Sadiq, MT; Akbari, H; 
(...); Kaabar, MKA Q2 

59 
The effect of PVP: BaTiO3 interlayer on the conduction 
mechanism and electrical properties at MPS structures 
Aug 2021 |PHYSICA SCRIPTA 96 (8) 

Barkhordari, A; 
Ozcelik, S; (...); 

Azizian-Kalandaragh, 
Y 

Q2 
 فیزیک
3 

 مقاله



60

60 
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